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FRS
marea familie a

speologilor din

România
Bogdan Bãdescu • Preºedinte FRS

A

nul 2014 marchează 43 de ani de
la reunirea primelor cluburi speologice românești într-o structură
națională (FRTA) și 20 de ani de
la constituirea Federației Române
de Speologie, organizație națională și
neguvernamentală.
Din cele peste 75 de organizații speologice, mai bine de 30 de asociații și
fundații funcționează în prezent, continuând activitatea speologică a predecesorilor.
Primii 20 de ani au fost caracterizați
de numărul mare al descoperirilor, explorărilor și cartărilor precum și de o bună
organizare administrativă, cu avantaje
și dezavantaje. Au rezultat astfel cca.
12.000 de cavități înregistrate la cadastrul peșterilor administrat de Institutul de
Speologie Emil Racoviță.
Următorii 20 de ani ai speologiei
românești au fost influențați de schimbările majore socio-economice și politice.
S-au desființat grupări speologice, a scăzut
drastic numărul cavităților descoperite și
cartate, a scăzut interesul pentru munca
sistematică de explorare a carstului.
Partea pozitivă a acestei perioade
este marcată de utilizarea unor tehnici
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și echipamente moderne, o îmbunătățire
substanțială a sistemului de educație speologică – Școala Română de Speologie,
expediții internaționale, promovarea
amenajării unor peșteri, dezvoltarea unui
sistem instituționalizat de salva-speo și
intensificarea colaborărilor cu organizații
speologice din alte țări.
Cu toții, am trăit, am auzit și cu
siguranță am învățat din această perioadă
de peste 43 de ani de speologie desfășurată
la nivel local, regional și național.
Respectându-ne trecutul, acum trebuie
să privim spre viitor! Trebuie să identificăm ceea ce ne unește nu ceea ce ne dezbină, trebuie să înțelegem ce putem face
ușor împreună nu ceea ce putem face cu
greutate separat. Cheia acestui deziderat
este rațiunea, respectul și prietenia.
Viziunea pentru următorii ani este de
dezvoltare a asociațiilor membre FRS și
creșterea numărului de cavități cercetate
în România până în anul 2020.
Misiunea FRS este explorarea și
cercetarea carstului românesc prin
organizațiile membre.
Politicile FRS vor avea ca obiectiv
principal crearea unui mediu de operare
corect:

•

Importanța primordială este acordată
asociațiilor membre FRS.
• FRS este un organism de recomandare, reprezentare și for de dezbatere.
• Activitățile speologice se dezvoltă
preponderent regional și local.
• Eliminarea monopolurilor și a conflictelor de interese.
• Eliminarea prevederilor discriminatorii.
Prioritățile noastre trebuie să fie explorarea, cartarea și publicitatea, bazându-ne pe un sistem eficient de educație
a speologilor și dezvoltarea capacității
financiare, tehnice și administrative a
fiecărei asociații în parte.
Reușita noastră în viitor, o vom măsura cu un singur indicator – numărul
peșterilor descoperite, explorate, cartate
și protejate din România.
Am convingerea că împreună, actuala
generație va dezvolta speologia următorilor 20 de ani în Federația Română
de Speologie cu multă pricepere și
inteligență!
Mulțumesc tuturor generațiilor de speologi care au făcut posibilă existența marii
familii speologice – Federația Română
de Speologie!
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Federaþia
Cristian LASCU • Grupul de Explorãri Subacvatice ºi Speologice Bucureºti

P

rin anii ’70 speologia de amatori se
dezvolta impetuos, tinerii utecişti
din câteva oraşe din Ardeal şi din
capitală prinseseră gustul eretic
al explorărilor, apăruseră deja
câteva cluburi. Cluburi care au început
să se întâlnească, să coopereze, fără
aprobare de la partid. În 1973 maestrul
Emilian Cristea a avut ideea de a aduna
la Padina suflarea speologică a vremii.
E cazul să precizăm că ne aflam în
timpuri când oamenii nu se adunau de
capul lor, nu se aproba constituirea de
asociaţii, (adică de ONG-uri, cum se
zice azi), constituţia era una dar directivele şi vigilenţa revoluţionară alta.
Şi astfel s-a trecut la înregimentarea
speologilor într-o structură organizată:
Comisia Centrală de Speologie, din
cadrul Federaţiei Române de TurismAlpinism. Preşedintele Federaţiei era
un general, secretar era un funcţionar de
stat, desigur, tot cu dosar frumos. Dar
erau băieţi buni Nu-mi amintesc să fi
îndurat opresiuni ideologice şi împilări
politice. Desigur că Securitatea era cu
ochii pe speologi şi am avut ocazia să
mă conving că printre noi erau informatori care umblau cu jalbe şi denunţuri.
Dimpotrivă cred că mai ales datorită
unităţii lor, speologii erau foarte respectaţi în cadrul federaţiei. Alpiniştii se cam
mâncau între ei.
Comisia de speologie era condusă
de Marcian Bleahu, ajutat de un grup
de cercetători de la ISER şi de speologi
amatori buni organizatori. Şi treaba
mergea. Dar speologii îşi puteau vedea
de explorări, statul mai dădea ceva
bani, mai ales prin BTT, dar exista şi
un buget de la sport, care mergea şi la
structurile judeţene. Adunarea Naţională
a Speologilor (Speosport) era un mare
eveniment anual şi unele au rămas de
pomină, prin numărul mare de partici-
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panţi (chiar peste 2-3 sute), dar mai ales
prin explorările eveniment, descoperiri
senzaţionale, expoziţiile de hărţi şi fotografii, proiecţiile de diapozitive de un
foarte înalt nivel.
Din toate astea s-a ales praful imediat
după Revoluţie. Frustrări şi nemulţumiri
au ieşit la iveală. Cea mai mare venea
din partea ardelenilor care aveau cele
mai tari zone carstice şi peşteri, cele mai
remarcabile explorări, dar răgăţenii erau
la cârma speologiei: un Bleahu, nu un
Viehmann era şeful cel mare, speologii
din ISER Bucureşti dominau comisia,
sediul era în Bucureşti, cadastrul peşterilor aici se tezauriza, Buletinul Speologic
tot la Centru se redacta.
Şi atunci suflul post-revoluţionar a
produs prima schismă: s-a format la Cluj
Societatea Ardeleană de Speologie. Cu
conducerea şi mai ales cu publicaţia ei
care găzduia deseori mesaje contra fostei
dictaturi răgăţene.
Fiindcă „…tăt Banatu-i frunchea”, a
apărut şi Societatea Bănăţeană de speologie. Apoi cea Bucovineană… şi uite
aşa o frumuseţe de mişcare speologică,
puternică, activă, armonioasă, de ne
invidiau străinii pentru aşa organizare,
s-a fracturat pe suturile încă incomplet
cicatrizate ale vechilor provincii istorice.
Valahii au denumit societatea lor
constituită pe lângă ISER , Societatea
Română de Speologie-Carstologie. O
societate „română”, dar fără ardeleni,
moldoveni, bănăţeni…
Au urmat câţiva ani de tranziţie, când
spiritele s-au mai calmat. Pe vremea în
care tot mai mulţi români au început
să se întrebe de ce l-om fi omorât pe
Ceauşescu, alţii se gândeau dacă a fost
bine să punem la zid entuziasmul şi
unitatea speologică. Cel care a apucat
într-o mână firele rupte ale mişcării
speologice a fost Viorel, tizul meu. Mai

cu argumente patriotice, cu intrigi, cu
momeli şi vorbe bune, a umblat pe la
unul şi altul, le-a menajat orgoliile, i-a
bolmojit, până a obţinut un consens.
N-ar fi reuşit singur, dar a adunat în jur
o echipă straşnică. Trebuie să recunosc
că a avut nu numai viziune, dar şi energia necesară pentru o nouă construcţie.
Şi aşa a apărut Federaţia Română de
Speologie, printr-un protocol semnat
de societăţile regionale, dar şi de ISER,
şi, – puteţi să vă minunaţi – şi de GESS.
Fost-ai lele…
FRS din epoca Viorel Lascu mi s-a
părut, – cel puţin în primii ani – foarte
dinamică, modernă, adaptată timpurilor
noi, cu bune şi cu rele. Şi mai ales o
instituţie puternică, o dovadă fiind realizările departamentelor şcoală, expediţii,
explorări, solidele cooperări internaţionale, publicaţiile, proiectele duse la bun
sfârşit din felurite finanţări. La propriu,
FRS a făcut bani din piatră seacă.
Pentru mine, o recunosc cu nostalgie,
veniseră alte timpuri, alte provocări dar
şi alte limite, şi din păcate am stat cam
departe de isprăvile federaţiei anilor
2000. Dar nu de tot. Spre deosebire de
colegii şi camarazii din Bucureşti, aflaţi
la 5 minute de mine, dar la mari distanţe
privind dorinţa de a mă folosi în vreo
colaborare, colegii FRS din Ardeal
m-au scos din bârlog, am contribuit la
nişte proiecte ecologice, am participat la
realizarea a două albume despre Munţii
Apuseni.
Hei, hei, şi iată a mai trecut oleacă
de timp.
Am fost la unele speosporturi, numite acum speleoforumuri, dar n-am mai
fost contaminat de febra de odinioară,
care mă făcea atât de fericit. Dar când
revin în peşterile dragi, fiorul pe care-l
simt e acelaşi, mă gândesc că peşterile
au proprietatea de a ţine timpul în loc. n
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Amintiri de pe Râul fãrã Stele
Traian „Bebe” Bosdoc • „Zarand” Brad

C

ând în 1961 păşeam pentru prima
dată pe sub portalul impunător al
Cetăţilor Ponorului nu bănuiam
că peste ani aveau să se petreacă aici
unele dintre cele mai frumoase amintiri
şi pe Râu o să leg prietenii, care trăiesc
şi astăzi, chiar dacă au parfumul nostalgiilor din alte vremuri.
În 11-12 noiembrie 1978 prietenul
meu, Ovi Cuc de la Clubul Speodava
din Ştei ne invită la Cetăţile Ponorului
să vedem isprava lor, echiparea cu tiroliene metalice pentru traversarea tuturor
lacurilor până la Galeria Veneţiană.
Băieţii din Ştei şi cei de la C.S.E.R. Cluj
îndrumaţi de Pepi Vehmann, aveau să
realizeze pentru prima dată în România
o astfel de echipare.
În anii următori marile viituri au
smuls cablurile din pereţi demonstrândune infernul care se dezlănţuie prin marile galerii, atunci când apele îşi măresc
debitele. În 1983 mai exista în Cetăţi o
singură tiroliană şi aia ca vai de ea, abia
ajungeai cu mâinile ridicate să prinzi
cablul de sus.
Prin anii ’80, bunul meu prieten,
Radu Baboş de la Clubul Cepromin din
Cluj, iniţia o campanie de explorări căutând prin toate cotolanele Cetăţilor ceea
ce înaintaşii noştri lăsaseră şi pentru noi.
În vara anului 1982 Radu organizează o tabără în poiana de la Căput, pentru
a pregăti o expediţie mai mare în anul
următor. Urma să fie aprovizionată cu
conserve şi echipament tabăra înaintată
de la Floarea de Piatră. Prezenţa unor
colegi de la Budapesta i-a determinat
pe prietenii mei să facă o tentativă în
Peretele Final. Când sosesc în tabără,
aflu o veste nu prea plăcută, Ghiţă Brijan
a picat din Perete direct în lac. Apa,
barca pneumatică şi norocul au avut un
rol decisiv ca Briju să poată participa la
expediţia din februarie, anul următor.
Astfel au început ghinioanele noastre
în tentativa de a mai adăuga ceva nou la
explorarea marelui cavernament de sub
vârful Borţigului.
Februarie 1983, 13 speologi de la
Cluj, Timişoara, Gherla şi Brad, încărcaţi cu bagaje mai multe decât oameni,
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pleacă din Ştei spre Poiana Căput unde
în acele vremuri exista o cabană forestieră cu sobe modeste şi fân pe jos care
ţine loc de priciuri. De la Scăriţă drumul
spre Căput era închis. Zăpada ajungea
până la genunchi. Ziua scurtă de iarnă
coboară noaptea peste noi mai repede
decât credeam. Înaintam cu greu bănuind
doar drumul tăiat în costa Văii Cetăţilor,
în timp ce dincolo, în pădure, lupii îşi
începuseră lungile lor tânguieli. Când am
făcut bilanţul înaintam cu 1 km/oră! La
Grajduri, unde atunci erau câteva colibe
ale crescătorilor de animale, epuizaţi,
hotărâm să rămânem aici peste noapte.
Condiţiile au fost vitrege, dar oboseala
mult prea mare ca să ne mai pese. A doua
zi urma să intrăm în subteran pentru 2 şi
3 zile în cele două bivoacuri de la Sala
Taberei şi Floarea de Piatră.
Mă ofer să tai trepte în zăpadă pentru
a doua zi în dolina centrală cel mai indicat loc de acces în condiţii de iarnă. Se
pare că a fost doar o tură de antrenament,
peste noapte a nins.
Zilele următoare în bivoacul din Sala
Taberei salopetele unde puse la uscat se
soldifică îngheţate. La Floare de Piatră
colegii noştri dorm în condiţii aspre.
Bidoanele cu echipament, inclusiv sacii
de dormit, au luat apă, scăpându-ne din
vedere că au fost fabricate la noi.
Ne impresionează Peretele
Memorandum, negru, ornat cu numeroase linguriţe de coroziune stă mărturie
pentru cei care, înaintea noastră au ajuns
aici. Numele cluburilor de speologie
ajunse aici este acceptat prin convenţie
(singurul loc în ţară). Cea mai valoroasă inscripţie pe care o recunoaştem
este C.C.A. scrisă de Aurel Irimia în
03.02.1957 când echipa Casei Centrale
a Armatei condusă de Emilian Cristea
cel mai speolog dintre alpiniştii români
a ajuns aici, iar apoi a escaladat în premieră Peretele Final, pe atunci cea mai
mare escalada subterană.
După ce ascultăm cu emoţie cum
barcă uşor desumflată şi făcută V freacă
„canionul” dinaintea Lacului Morţii,
înaintea noastră se pierde în întuneric
Peretele Final ridicându-se direct din Lac.

Urmează escalada. Acolo sus semnele de întrebare cu eventuale continuări
mai dăinuie şi azi.
Noi cei de la Sala Taberei ieşiţi primii
în timp ce ne refăceam forţele pentru
nămeţii drumului de întoarcere, din
subteran primim o veste îngrijorătoare.
Adriana Nemeş a fost accidentată de
barca pneumatică de 3 persoane, care i-a
căzut în cap. Este un loc unde un mare
bloc de incaziune barează drumul obligându-te să te târăşti pe sub el, în timp
ce alt coleg trece barca pe deasupra la
3-4 m, aruncând-o dincolo de bolovan.
Aici lucrurile au coincis accidentând-o
pe Adriana.
Leşinurile repetate ale fetei, lacurile
şi locurile de echilibru cum era Podul
Racoviţă erau serioase probleme care
îngreunau sarcina echipei.
Salvarea deja alertată aştepta la
Scăriţă dar drumul nu era uşor. Din barca
lui Briju s-a improvizat o akia, după ce
targa făcută dintr-o scară s-a dovedit imposibil de dus. Au urmat Beiuşul, spitalul
şi trecerea pericolului.
Se pare că Cetăţile se apără cu străşnicie, sau poate pe noi ne urmăresc
ghinioanele.
Astăzi, când fac bilanţul anilor care
au trecut, îmi dau seama că suntem din
ce în ce mai puţini.
Radu Baboş, Tibi Barcsai, Ovi Cuc,
Abi Cor şi Tibi Glava au plecat dintre
noi într-o lume mai bună. Pe alţii nu
i-am mai întâlnit de multă vreme, poate
au rămas cu nostalgia Lacului Veneţian
şi veşnica dorinţă care îi mistuie pe
cei care au abandonat. Au rămas pe
baricade Ghiţă Brejan, veteranul, Felix
Papiu acum monitor al Şcolii Române
se Speologie, iar Doru Toda a devenit
un cunoscut colecţionar şi prelucrător
de pietre semipreţioase schimbând Răul
fără Stele cu Pârâul cu agate.
Visurile noastre se vor împlini probabil atunci când primul speolog scafandru va ieşi din Cetăţile Ponorului prin
Izbucul Galbenei.
Sigur mulţi dintre noi atunci nu vor
mai fi!
n
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Speologia Explorativã
în România
P

rimele preocupări pe teritoriul actual al României privind
cunoaşterea peşterilor 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 publică 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 speologic 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 diferite 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), iniţiativa sa fiind urmată
de J. Wastler în 1863 (peşterile Fânaţe,
Scărişoara, Onceasa, Ferice şi Meziad),
F. Posepny – unul dintre precursorii
teoriei hidrotermale în geneza 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 pe 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 îndrăgostit de
natură, îşi cheltuieşte aproape întreaga
avere pentru explorarea şi amenajarea
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 considerate a fi moderne pentru acele vremuri.
În 1920 Emil Racoviţă întemeiază Institutul de Speologie din Cluj.
Cercetările, având cu precădere un caracter biospeologic, au fost însoţite de
observaţii privind conformaţia, hidrologia
şi microclima cavităţilor investigate în perioada interbelică, informaţiile fiind publicate în două volume apărute la Paris sub
titlul „Ennumeration des grottes visitees”.
În perioada interbelică un rol important 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

Izbucul intermitent
Cãlugãri, acuarelã
în lucrarea lui A.
Schmidl „Das Bihar
Gebirge an der
Grenze von Ungarn
und Siebenburgen”
(Viena, 1863).
SPEOMOND • 17 • 2014

5

Speologia explorativã
Bucureşti. Institutul de Speologie iniţiază
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 ai Institutului de Speologie,
geologi şi alpinişti cu experienţă 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 speologie din România: Clubul Speologilor
Amatori, având ca scop principal explorarea, 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 colaborare cu Institutul de Speologie „Emil
Racoviţă” (ISER), aceste grupări reiau
explorarea peşterilor cunoscute la acea
dată obţinând rezultate remarcabile.
Dintre numeroasele cazuri se remarcă
peşterile: Tăuşoare (explorată de ISER
şi CSER Cluj), Polovragi (ISER şi Focul
Viu Bucureşti), Ciclovina cu Apă (ISER şi
CSER Bucureşti, „Proteus” Hunedoara),

Topolniţa (ISER şi „Avenul” Braşov),
Comarnic (ISER şi „Exploratorii” Reşiţa),
Cetăţile Ponorului (ISER şi „Speodava”
Ştei), Sistemul Zăpodie, („Z” Oradea),
Ciur Ponor (CSER şi „Focul Viu”
Bucureşti, CSA Cluj, „Cristal” Oradea).
Concomitent, în urma prospecţiunilor efectuate, sunt descoperite noi
cavităţi de mari dimensiuni, care sunt
explorate adesea de echipe formate din
membrii mai multor organizaţii: Sistemul
Poieniţa-Humpleu (CSER-„Omega”,
„Politehnica” Cluj, ISER, „Z” Oradea),
Peştera Hodobana („Z” Oradea), Peştera
din Valea Rea („Z” Oradea), Avenul V5
(„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 specialitate, explorării avenelor. De remarcat 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 10000 membri au
făcut posibilă descoperirea, explorarea şi
adesea cercetarea ştiinţifică a peste 12600
de peşteri. Peşterile sunt inventariate
într-un sistem unic şi original denumit
Cadastrul peşterilor din România, formând o importantă baza de date, găzduită de Institutul de Speologie „Emil
Racoviţă” cu girul membrilor Federaţiei
Române de Speologie.

Bivuac în Cetãþile Ponorului, Institutul de Speologie Cluj
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În 1972 speologii români se reunesc
pentru prima dată într-un forum, numit
„Speosport”. De atunci, acest eveniment
s-a repetat anual până în anul 2000 când
s-a transformat în Congresul Naţional de
Speologie.
Evenimentul este completat prin
eforturile lui Ghiță Procopie și a clubului
Niphargus, cu manifestarea „Speologia
– știință, artă, pasiune” de la Râmnicu
Vâlcea (1981, fiind şi anul de naştere
al SpeoArta) și Concertele din Peștera
Românești (primul în 11.10.1984), organizate de Constantin Lupu și clubul
Speotimiș.
1977-1978, se organizează prima
Şcoală Română de Speologie devenind
în 1995 o structură de formare de nivel
internaţional.
Din 1990 cluburile speologice din
ţară au început să se reorganizeze ca
organizaţii nonprofit pentru ca, în 1994,
pasiunea comună pentru lumea subterană
să conducă la crearea Federaţiei Române
de Speologie.
Federaţia Română de Speologie a fost
înfiinţată pe 28 mai 1994, sub patronajul
Academiei Romane girat de Institutul de
Speologie „Emil Racoviţă”, prin unirea
Comisiei Centrale de Speologie, Societăţii
Române de Speologie şi Carstologie,
Societăţii Transilvănene de Speologie,
Societăţii Bănăţene de Speologie şi a
Grupului de Explorări Subacvatice şi
Speologice. Are afiliate 113 asociaţii şi
cluburi cu peste 3000 de speologi activi.
Fiind preocupată de siguranţa speologilor Federaţia Română de Speologie a
înfiinţat în 2001 Corpul Român Salvaspeo
/ CORSA.
Considerând la fel de importante
protecţia patrimoniului natural şi educaţia pentru mediu, Federaţia Română
de Speologie este printre creatorii
Reţelei Româneşti de Arii Protejate
(1995 Herculane), Centrului Regional
de Supraveghere Ecologică (1995),
Asociaţiei Rangerilor din România
(1996) Asociaţiei Române de Educaţie
a Copiilor prin Speologie/Descoperă
(1996), Asociaţiei Române de Educaţie
Speologică/ARES (1997), Centrului
Român pentru Iniţiativă de Mediu/CRIM
(2003), Coaliţia ONG Natura 2000
România (2003), Asociaţiei Romane de
Canyoning (2007).
Federaţia Română de Speologie este
membră a Uniunii Internaţionale de
Speologie (UIS), Uniunii Balcanice de
Speologie şi a Federaţiei Speologice
Europene (FSE).
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Începând cu cea de-a doua jumătate a
secolului XIX şi până în 1921, peşterile
din România nu au fost cunoscute decât
prin cercetările biospeologice întreprinse
îndeosebi de entomologi austrieci şi
maghiari în Transilvania şi de naturalistul
român Constantin Ionescu în Oltenia şi
Dobrogea. De notat totuşi că, în cursul
unei mari expediţii desfăşurate în 18581962 sub conducerea geografului vienez
Adolf Schmidl, Gheţarul de la Scărişoara
(Munţii Bihor) a făcut obiectul unei
explorări mult mai minuţioase decât de
obicei. Dar cavitatea era cunoscută de
foarte mult timp, căci ea se deschide la
suprafaţă printr-un aven care măsoară
în partea lui superioară până la 60 m în
diametru.
Revenit în patrie pentru a-şi pune
competenţa şi renumele în slujba noii
universităţi româneşti aflate în curs de
organizare la Cluj, Emil Racoviţă a
înfiinţat aici, în 1920, primul institut de
speologie din lume. Din acest moment,
vastul program de explorări subterane pe
care fondatorul biospeologiei îl lansase
încă din 1905 a fost continuat în regiunile
calcaroase ale României şi cu precădere
în Transilvania. Însoţit de doi reputaţi naturalişti, francezul René Jeannel şi elveţianul Pierre Alfred Chappuis, Racoviţă s-a
grăbit să înceapă explorarea sistematică a
acestui insolit câmp de cercetări. Aşa cum
se poate deduce din culegerea de fişe speologice publicată de Jeannel şi Racoviţă
sub titlul Énumération des grottes visitées
(Enumerarea peşterilor vizitate), între
1921 şi 1938 au fost explorate 180 de peşteri din România, cele mai multe situate
în Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
Trebui însă să se precizeze că majoritatea
acestor explorări au fost făcute într-un
interval de cel mult 10 ani, deoarece criza
economică mondială din 1929-1933 a
avut drept rezultat o diminuare drastică
şi prelungită a activităţii desfăşurate de
Institutul de Speologie din Cluj.
În 1956, vechiul institut creat de
Racoviţă în cadrul Universităţii din Cluj
a fost reorganizat la nivel naţional, iar
personalul lui, devenit cu timpul din ce în
ce mai numeros, a reluat opera iniţiată de
marele predecesor. Acestei echipe de cercetători i se vor adăuga mai târziu o seamă
de speologi amatori, organizaţi începând
din 1966 în cluburi reunite sub egida unei
Comisii Centrale de Speologie Sportivă.
Cu un potenţial de acţiune infinit mai
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mare decât cel al unui institut academic,
aceşti pasionaţi ai „alpinismului invers”
vor amplifica în mare măsură cunoştinţele referitoare la cavităţile subterane.
Ca urmare, numărul golurilor carstice
cunoscute a crescut în mod exploziv, de
la 984 în 1965 la 6.816 în 1982 şi ajungând astăzi să depăşească 12.500. Şi tot
acestor temerari li se datorează explorările
cele mai dificile, precum cea a Peşterii
Vântului care, cu cei 50 km de galerii ai
săi, deţine recordul naţional de lungime.
În istoria speologiei, ceea ce deosebeşte România de celelalte ţări europene
este existenţa unui institut de cercetări
ştiinţifice, la vremea lui singurul care
a întreprins, atât cât i-a fost cu putinţă,
campanii susţinute de explorări subterane.

Chiar dacă nu este important prin
extinderea sa (5.500 km2, adică 2,3% din
teritoriul naţional), carstul din România
adăposteşte câteva peşteri celebre prin
particularităţile lor mineralogice, glaciologice, antropologice sau biospeologice.
În Peştera Humpleu (Munţii Bihor)
s-au format cele mai mari monocristalele
de calcit din lume, cu o lungime de cca.
80 cm. În acelaşi masiv muntos, Peştera
din Valea Rea reprezintă un adevărat
muzeu mineralogic, în care au fost inventariate până în prezent nu mai puţin de 37
de minerale. În Munţii Şureanu (Carpaţii
Meridionali), Peştera de la Ciclovina, deja
faimoasă prin vestigiile antropologice şi
paleontologice conservate într-un uriaş
depozit de materiale fosfatice, s-a făcut
Andrei POSMOªANU

Cercetarea peşterilor în
România
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recent remarcată prin existenţa unei asociaţii unice de minerale. De notat că tot din
această cavitate a fost descris ardealitul,
specie minerală nouă pentru ştiinţă, şi că
un gros depozit de guano s-a auto-aprins,
generând temperaturi de peste 500ºC la
care au luat naştere două minerale cunoscute până atunci doar din roci vulcanice.
Aceeaşi peşteră de la Scărişoara pe
care am menţionat-o mai sus se numără printre marile cavităţi glaciare ale
Europei, căci sectorul ei central este ocupat de un depozit masiv de gheaţă perenă
al cărui volum a fost estimat la 100.000
mc. Dar mult mai important decât această
cantitate cu adevărat considerabilă este
faptul că datele obţinute prin analiză
polinică şi datări radiometrice au arătat
că blocul de gheaţă este cel mai vechi
dintre toate celelalte depozite similare
din Europa, vârsta lui fiind de ordinul a
4.000 de ani. Iar cum structura sa stratificată s-a constituit în mod vizibil sub
influenţa fluctuaţiilor meteorologice de la
exterior, ea reprezintă o veritabilă arhivă
paleoclimatică, pe baza căreia ar putea fi
reconstituită evoluţia în cursul ultimelor
milenii a climatului regional.
Pe podeaua argiloasă a unei galerii
superioare din Peştera Ciur-Izbuc (Munţii
Pădurea Craiului) sunt răspândite aproximativ 400 de amprente plantare umane,
amestecate uneori cu urme de labe ale ursului de cavernă (Ursus spelaeus). Studiul
lor biometric şi statistic a dus la concluzia
că această galerie (foarte apropiată de o
deschidere astăzi inaccesibilă) a trebuit să
servească drept adăpost pentru o familie
compusă dintr-un bărbat, o femeie şi un
copil care au trăit probabil în Paleoliticul
superior.
În Peştera de la Vârtop (Munţii Bihor)
au fost observate trei urme plantare de
om, imprimate de data aceasta într-o crustă de montmilch solidificat şi dintre care
numai una era completă. Examinată în
detaliu, aceasta s-a dovedit a aparţine unui
hominid primitiv. Cum măsurătorile radiometrice (cele dintâi de acest fel care au
fost făcute vreodată într-un atare scop) au
arătat că depozitul de montmilch s-a format într-un interval cuprins între 95.000 şi
62.500 de ani înainte de prezent, individul
care s-a aventurat în această cavitate era
cel mai probabil un neanderthalian.
Una din descoperirile speologice cele
mai importante ale acestui deceniu este
cea a unei mandibule atribuite celui mai
vechi om modern din Europa. Conservată
într-o peşteră din partea apuseană a
Carpaţilor Meridionali, piesa a fost datată
8

cu C14 la 35.000 de ani. Ea prezintă caractere proprii atât omului modern, cât şi
celui arhaic, şi care se regăsesc la craniul
aproape complet al unui adolescent, găsit
în aceeaşi peşteră.
Din punct de vedere biospeologic,
România se remarcă prin faptul că fauna
sa cavernicolă este cea mai bogată în
comparaţie cu cea a oricărei alte ţări nonmediteraneene. Această faună se compune îndeosebi din elemente endemice,
care reprezintă 90% din formele terestre
şi 60% din cele acvatice.
În Peştera de la Movile (Dobrogea)
se află un ecosistem cu totul particular, a
cărui funcţionare trofică se bazează exclusiv pe un proces nu de fotosinteză, ci de
chimiosinteză, şi care constituie singurul
de acest fel cunoscut pe întinsul continentelor. Descoperită în 1986 printr-un
sondaj de prospectare, această originală

cavitate se află în legătură cu acviferul
mezotermal din vecinătatea Mării Negre,
bogat în hidrogen sulfurat. Ca urmare,
microorganisme capabile să sintetizeze
materia organică pornind de la acest
gaz furnizează hrana principală, dacă nu
unică, pentru o întreagă comunitate de
nevertebrate cavernicole, în care au fost
identificate aproape 50 de specii terestre şi
acvatice, cele mai multe noi pentru ştiinţă.

Dr. Gheorghe Racoviþã, Dr. Bogdan P. Onac,
Dr. Oana Moldovan

Începuturile speologiei
Incontestabilul fondator al Biospeologiei
ca ştiinţă cu un scop şi un program clar
definite a fost Emil Racoviţă, cel care
a ştiut să imprime studiului complex al
domeniului subteran un avânt realmente
unic. Interesul peren, am putea spune

Cetãþile Ponorului, 1925, Emil Racoviþã
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chiar pasiunea eruditului naturalist român
pentru cercetările biospeologice s-a născut
în iulie 1904, când a avut şansa să descopere în splendida Cueva del Drach din
Insula Mallorca un ciudat izopod acvatic.
Descris curând după aceea sub denumirea
de Typhlocirolana moraguesi, această
vieţuitoare vizibil legată de lumea subterană l-a făcut să înţeleagă că o cunoaştere
aprofundată a animalelor cavernicole
poate fi deosebit de utilă pentru descifrarea mecanismelor care duc la universala
adaptare a speciilor la mediul lor de viaţă.
Cum lectura principalelor lucrări
publicate până atunci i-a dezvăluit un
surprinzător amestec de idei, mai degrabă contradictorii, Racoviţă a hotărât ca
primul pas pe care trebuia să-l facă era
de a întocmi un inventar cât mai complet
cu putinţă a faunei subterane. Pentru
aceasta era absolut necesar, înainte de
toate, să exploreze numeroase peşteri
din regiunile calcaroase cele mai diverse, lucru de la bun început prea greu
de realizat pentru a-l putea îndeplini el
singur. Dar a găsit în scurt timp un ajutor
nesperat în persoana tânărului entomolog
francez René Jeannel, în tovărăşia căruia
a început încă din vara următoare o lungă
serie de explorări speologice, mai întâi
pe cei doi versanţi ai Pirineilor, apoi şi
în Algeria. După doar doi ani, socotind
că putea să pună totuşi o oarecare ordine
în ceea ce considerase a fi un „haos inextricabil de fapte, de teorii şi de erori”,
Racoviţă a publicat faimosul său Eseu
asupra problemelor biospeologice, lucrare de sinteză critică în care devotatul
şi întreprinzătorul său colaborator va
sfârşi prin a vedea „statutul fundamental
al biospeologiei”.
Dar aceasta nu a fost totul. Odată apărut, Eseul a permis autorului său să creeze
ceea ce el însuşi a numit întreprinderea
„Biospeologica”, un insolit organism ştiinţific internaţional menit să coordoneze
activitatea tuturor sistematicienilor dispuşi să studieze bogatul material faunistic
pe care Racoviţă şi Jeannel îl colectau în
cursul campaniilor de explorări subterane
iar uneori să ia efectiv parte la aceste explorări. Iar rezultatele vor fi cu adevărat
impresionante. La sfârşitului Primului
Război Mondial, Biospeologica” număra deja 40 de colaboratori, aproape 800
de cavităţi carstice fuseseră minuţios
explorate, vreo 20.000 de animalele fuseseră colectate din aceste cavităţi şi 41 de
consistente lucrări fuseseră publicate sub
genericul „Istoria naturală a domeniului
subteran”.
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Pe drumul ştiinţei, niciodată până
atunci nu fusese consemnat un atare efort
colectiv de cercetare.

Dr. Gheorghe Racoviþã

Studii paleontologice
cavernicole în România
Începuturile observaţiilor paleontologice
legate de grotele şi cavernele României
pot fi deja consemnate destul de timpuriu:
poate fi astfel menţionat Petrus Ranzanus
(secolul XVI), care pentru a explica acumulările – uneori, considerabile – de oase
de urs de cavernă din unele peşteri ale
Carpaţilor, se referea la potopul biblic. Un
secol mai târziu, Georgius Vette observa
la rândul său osemintele aceluiaşi mamifer, ilustrând într-una dintre scrierile sale
un asemenea craniu.
Cercetările paleontologice aferente
domeniului speleal au continuat de o
manieră destul de inegală, diferenţiat,
în funcţie de fiecare provincie istorică
în parte: mai dinamice în Transilvania,
cu evoluţii mai lente în Muntenia şi
Moldova. Explicaţia acestor tendinţe este
simplă, dacă este să ne gândim că prima
dintre provinciile enumerate concentrează
majoritatea terenurilor calcaroase din ţară,
aşadar implicit şi cel mai mare număr de
abriuri, peşteri şi avene.
Secolul XIX, la fel ca şi începuturile
celui următor, au cunoscut o efervescenţă
a cercetărilor din peşteri. De exemplu,
universitarul clujean Anton Koch a studiat
situl de la Someşul Rece, bogat în fosile
de Capra ibex. Deşi arheolog ca formaţie,
transilvăneanul Marton Roska a descoperit adeseori cu prilejul săpăturilor din
peşterile Ardealului fosile de mamifere
mari cuaternare, pe care de altfel le-a
consemnat în scrierile sale.
Cea de a doua jumătate a secolului
trecut a fost şi cea mai prolifică în rezultate, graţie îndeosebi săpăturilor efectuate de echipele Institutului de Speologie
„Emil Racoviţă” din Bucureşti. Costin
Radulescu, Petre-Mihai Samson şi Elena
Terzea au consacrat o întreagă serie de
cercetări în peşteri din întreaga ţară,
focalizând atenţia asupra asociaţiilor de
micromamifere pleistocene. Alte contribuţii revin lui Vlad Codrea, Emanoil
Ştiucă, Alexandru Petculescu, Cătălin
Petrea, Alexandra Păunescu (mamifere
cuaternare din Transilvania, Oltenia şi
Dobrogea), Eugen Kesler şi Erika Gál
(păsări fosile) sau Márton Venczel (amfibieni şi reptile mici).

În ultimii ani, au fost începute cercetări la Peştera cu Oase (Banat), sit care a
furnizat resturi extrem de vechi ale omului modern din această parte a continentului european, studiate de Erik Trinkaus
şi numeroşii săi colaboratori.

Dr. Vlad Codrea

Expediþii speologice cu
participare româneascã
• Expediţia „PANXIAN ’96” Regiunea
Guizhou, CHINA: descoperirea şi explorarea în premieră a peste 10 km de galerii
de peşteră.
• Expediţia „FRANŢA’96” Masivul
Criou, Haute Savoie: parcurgerea în
premieră naţională a sistemului carstic
„Jean-Bernard” până la cota -900 m, care
în 1996 reprezenta recordul mondial de
adâncime -1602 m.
• Expediţia „-1000” Pirineii Occidentali:
depăşirea în premieră naţională a cotei
-1000 într-o peşteră, realizată în sistemul
carstic „Pierre Saint-Martin”. Expediţie
integral românească cu 25 de participanţi.
• Expediţia „BABUGAN’97” Peninsula
Crimeea, UCRAINA: descoperirea şi
explorarea în premieră de noi galerii de
peşteră cu o dezvoltare totală de 3 km şi
o denivelare de 600 m. 10 participanţi din
partea FRS.
• Expediţia „BERGER’99” Masivul
Vercors, FRANTA: atingerea în premieră
naţională a cotei -1122 m într-o peşteră,
realizată în sistemul carstic BergerFromagere de către Tudor Marin şi Viorel
Lascu, într-o expediţie cu organizare
franceză.
• Expediţii de explorare în Peninsula
Crimeea:1999 şi 2007, 21 de participanţi,
explorarea mai multor peşteri din 4 masive carstice.
• Expediţia „Papou 2005”, Insula Noua
Britanie, Papua Noua-Guinee: 2 luni în
mijlocul junglei ecuatoriale, explorarea în
premieră a peste 11 km de peşteri în condiţii extreme. Primul speolog român în
Papua Noua-Guinee: Tudor Marin. Prima
coborâre de canion din Papua. Expediţie
organizată de FFS şi organizaţia Explos.
• Expediţia „-1000 Berger” 2006, Masivul
Vercors, FRANŢA: atingerea în premieră
naţională a cotei -1122 m într-o peşteră,
într-o expediţie integral românească
realizată în sistemul carstic BergerFromagere. Record de adâncime pentru
o expediţie speologică românească.
Explorarea în premieră a 300 m de galerii.
• Expediţia „Dubasnica 2007”, SERBIA:
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peste 100 de participanţi din 5 ţări: Serbia,
România, Belgia, Franţa şi Croaţia,
explorarea şi topografierea a peste 2 km
de galerii, în premieră, în cea mai mare
peşteră din Serbia: Lazareva Pecina.
În acelaşi timp s-a desfăşurat şi primul
stagiul european de formare în speologie.
• Expeditia „Xe Bang Fai 2008” Laos: 10
participanţi din 3 ţări: Franţa, Germania,
România. Explorarea şi topografierea
a peste 5 km de galerii în premieră în
cel mai mare râu subteran din lume: Xe
Bang Fai.
• Expediţia „Laos 2010”: 11 participanţi
din: Franţa, România. Explorarea şi
topografierea a peste 20 Km de galerii
în premieră cu mijloace speologice şi de
scufundare speologică în premieră pentru
Laos. Organizată de FRS şi „Geokarst
Aventure”.
• Expediţia „Lefka Ori 2010 şi 2011”. 25
de participanţi din 3 ţări: Grecia, România
şi Franţa. Explorarea în premieră a celor
mai adânci peşteri verticale din Insula
Creta, Masiviul Lefka Ori, zona de sud.
Depăşirea cotei -450 în avenul „Sterness”
în condiţii dificile.
• Expediţia „Laos 2011”: 12 participanţi
din: Franta şi România. Explorarea şi
topografierea a 15 km de galerii cu mijloace speologice şi de scufundare speologică în premieră pentru Laos. Organizată
de FRS şi „Geokarst Aventure”.
• Expediţia „Vietnam 2012”: 12 participanţi din: Franţa şi România. Explorarea
şi topografierea a 10 km de galerii cu
mijloace speologice şi de scufundare
speologică în premieră pentru Vietnam.
Inventarierea fenomenelor carstice din
zona Cao Bang. Organizată de FRS şi
„Geokarst Aventure”.
• Expediţiile „Pinargozu” 2012 şi 2013:
36 de participanţi din: România, Turcia
şi SUA. Explorarea şi topografierea de
precizie a celei mai mari şi mai dificile
pe peşteri din Turcia. 8 km dezvoltare şi
+470 m denivelare au fost topografiaţi
până în prezent. Expediţia va continua
în 2015.
• Expediţiile Meghalaya: 2011, 2012,
2013 şi 2014 – Oana Chachula iniţiatoarea participării româneşti, împreună
cu alţi trei speologi români. În total în
cei patru ani s-au explorat şi topografiat aproximativ 50 km de noi galerii.
Organizatori: Meghalaya Adventures’
Association şi Grampian.
• Expediţie de explorare în Kure Moun
tains. „Studiul biodiversităţii din peşterile din Parcul Naţional Kure” – iulie şi
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septembrie 2008 – organizator ASPEG
Istanbul!
• Expediţie în Taurus, explorare în peştera
Dudenyaila (-450 m), Turcia, 2009.
• Expediţia internaţională Berger 2010. 9
participanţi din care 6 speoloage. Au atins
cota -1000 m, 8 persoane.
• Expediţia „Lion 2013”, Creta. Explorări
pentru joncţionarea a două avene ce depăşesc -1000 m.

Expediþii canyoning
• 1999-Koycegiz şi 2001-Antalya, 13
persoane, explorarea în premieră a canionului Dehirmendere şi a încă 6 canioane.
• 2008-Samothraki, parcurgerea a 6
canioane situate pe insula Samothraki.
• 2009-2010, expediţii în Corsica şi
Sardinia.
• Expediţie explorare canioane „Serbia
2013”, desfăşurată în zona de vest a
Serbiei.

Performanþe sportive în
domeniul speologiei
• 1993, echipa speo: Gigi Frăţilă, Viorel
Lascu, Andrei Posmoşanu şi echipa de
canioning: Tiberiu Tulucan, Bogdan
Dudău, participă la prima ediţie, şi ultima, a Jocurilor Pirineene ale Aventurii.
• 1996 Viorel Băltăreţu – Campion
Mondial şi Tudor Marin – Vicecampion
Mondial la Primul Campionat Inter
naţional de Tehnica Speologiei Alpine,
desfăşurat pe cel mai înalt pod natural din lume: TIAN-SHENG-CIAO,
Regiunea Guizhou, China.
• 1997 – Tudor Marin, locul 3 la Cam
pionatele Internaţionale de Speologie
Sportivă ale Ukrainei, la proba de urcare.

Şcoala Românã de
Speologie – un organism
viu în continuã evoluþie şi
modificare
Şcoala Română de Speologie – SRS
este o comisie specializată a Federaţiei
Române de Speologie. SRS îşi organizează activităţile prin intermediul Asociaţiei
Române de Educaţie Speologică –
A.R.E.S sub patronajul FRS.
Prima şcoală de speologie a fost organizată în anii 1977-1978 la iniţiativa
lui Ică Giurgiu de la Clubul de Speologie
„Emil Racoviţă” din Bucureşti. Şcoala
câştigă în consistenţă an de an prin or-

ganizarea de stagii de tehnica speologiei
alpine (T.S.A.) care au fost animate la
început de alpiniştii speologi: Emilian
Cristea, Walter Gutt sau de speologii
profesionişti de la Institutul de Speologie
„Emil Racoviţă”: Cristian Lascu, Ioan
Povară, Cristian Goran. Apar stagii specializate în topografie, scufundări, carstologie iar în 1983 Liviu Valenaş şi Dorel
Borodan pun bazele primei şcoli moderne
româneşti de tehnici pentru parcurgerea
peşterilor: SPAL ’83 la Şuncuiuş, Munţii
Pădurea Craiului – Bihor. În 1984 apare
primul suport de curs când este tradus
de către Silviu Constantin manualul
de Tehnica Speologiei Alpine a lui G.
Marbach. Producţia manufacturieră de
echipament a speologilor de la cluburile
Cristal Oradea, Speodava Ştei şi CSA
Cluj joacă un rol important în susţinerea
stagiilor şi a explorărilor.
În mai 1991 are loc la Vanga, o faleză
calcaroasă de sub masivul Postăvaru,
prima întrunire a tuturor speologilor care
doreau să se formeze ca monitori şi care
aveau în palmares explorări remarcabile.
Se naşte Corpul Român de Monitori în
Tehnica Parcurgerii Peşterilor. La scurt
timp Viorel Lascu devine director al
Şcolii Române de Speologie – SRS şi ia
naştere Şcoala Naţională de Speologie
sub responsabilitatea lui Tiberiu Tulucan
cu baza la Căput – Platoul Padiş, Munţii
Bihor. Această şcoală a rămas în ultimii
24t de ani cel mai important eveniment
organizat sub egida SRS.
În 1993 Viorel Lascu şi Andrei
Posmoşanu realizează primul manual al
SRS.
În perioada 1993-1995, Şcoala
Română de Speologie şi Şcoala Naţională
de Speologie se modernizează cu sprijinul important al Federaţiei Franceze
de Speologie şi al Şcolii Franceze de
Speologie prin efortul deosebit al lui
Marcel Meyssonnier, care deschidea calea
unor schimburi fără precedent în istoria
speologiei moderne. În perioada care
urmează se formează zeci de cadre noi,
se dezvoltă sistemul logistic şi material,
baza de date şi poligoanele. Procesul de
învăţământ este normat, fiecare stagiu
având o programă, o procedură de organizare, un regulament de desfăşurare,
mijloace pedagogice specifice şi o formă
de evaluare adaptată.
Şcoala Naţională de Speologie de la
Căput devine după 1997, sub coordonarea
lui Viorel Lascu, Tiberiu Tulucan, Călin
Vodă, Tudor Marin şi Felix Papiu o şcoală
cu deschidere internaţională.
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participanţi la acţiunile organizate de
ARES.
Stagiile organizate de Şcoala Română
de Speologie sunt de trei tipuri: formare
personală, formare cadre şi specializate.
Stagiile de formare personală includ:
stagiu de iniţiere, stagiu de TSA1, stagiu
de TSA2, stagii de perfecţionare tehnică
pe diverse teme. Stagiile de formare
cadre includ: stagiu de formare iniţiatori
federali, stagiu de formare monitori
federali, stagiu de formare instructori
federali. Stagii specializate: topografie
şi cartografie subterană: începători şi
avansaţi, salvaspeo: tehnicieni, şefi de
echipă, consilieri tehnici, gestionari, ASV,
comunicaţii, canioane: echipieri, şefi de
echipă, iniţiatori, monitori şi instructori,
biospeologie, carstologie, chiropterologie, fotografie: începători şi avansaţi.
O procedură standard permite fiecărui
tip de stagiu să conţină cunoştinţele teoretice şi practice conforme cu pachetul de
documente al ARES.
Toate stagiile şi şcolile fac parte integrantă din calendarul Federaţiei Române
de Speologie.
Începând cu 2009 ARES organizează
pentru asociaţiile membre ale FRS şi nu

numai, stagii la cerere prin programul
Echipa Mobilă. Astfel, se poate deplasa
o echipă de cadre într-o zonă anumită,
specificată într-o cerere pentru organizarea unui stagiu de formare personală.
Dacă poligoanele nu sunt omologate
sau deschise, acest lucru se poate face în
zilele premergătoare stagiului. Prin acest
instrument ARES aduce instruirea mai
aproape de speologi.
În anii 2011 şi 2012 s-au desfăşurat
în România şi Serbia, primele ediţii ale
stagiilor feminine internaţionale, iniţiate
de Asociaţia Franţa-România Speologia
şi organizate de FRS, prin SRS şi de
FFS prin EFS. Peste 50 de participanţi
din 8 ţări.
În luna aprilie 2014 a apărut Manualul
Tehnic al Şcolii Române de Speologie.
Manualul reprezintă o premieră atât în
domeniul speologiei cât şi în segmentul
activităţilor montane cu aplicabilitate în
mediul vertical. Tehnicile, echipamentele
şi metodele prezentate în acest manual
sunt cele mai moderne, testate în şcoli, tabere şi expediţii de explorare în cavităţi cu
grad ridicat de dificultate din toata lumea.

Paul Damm Viorel Lascu, Tudor Marin

Andrei POSMOªANU

Lucrul în echipă şi armonia au fost
elementele principale care au determinat progresul şi succesul unui Corp de
Monitori motivat în voluntariatul lui de
pasiunea pentru peşteri şi natură.
Corpul de Monitori se reuneşte în
1997 în Asociaţia Română de Educaţie
Speologică – A.R.E.S., aceasta fiind principala structură logistică care se ocupă de
formarea speologică în România.
La conferinţa de învăţământ în speologie desfăşurată în 1998 la Madrid,
Şcoala Română de Speologie este recunoscută la nivel internaţional ca structură
de formare în domeniul speologiei.
Stagiul Internaţional de formare şi
perfecţionare în speologie „Dubasnica
2007” organizat de 4 ţări: Franţa, Serbia,
România şi Belgia, a demonstrat încă o
dată nivelul de omogenitate al cadrelor
SRS cât şi capacitatea de adaptabilitate
la condiţii de lucru diferite.
Congresul European de Speologie
„Vercors 2008” a conţinut şi o secţiune de
întruniri pe teme de învăţământ în speologie între responsabilii naţionali ai ţărilor
participante. Din discuţiile avute a reieşit
ca România are unul dintre cele mai structurate sisteme de învăţământ în speologie
capabil să formeze sisteme similare şi în
alte ţări. În consecință ARES organizează
cu sprijinul Şcolii Franceze de Speologie
și al Asociației Franța România Speologia
primele stagii de formare pentru femei în
România (Roșia) și în Serbia oferind premiza primelor monitorițe din România:
Adina Micula, Cristina Ianc, Mihaela
Mănișor.
În ultimii ani, prin dezvoltarea extensivă a unei întregi palete de stagii,
Şcoala Română de Speologie devine un
pol de învăţământ în speologie pentru
Balcani şi Europa de Est. Cadrele SRS
pot merge oriunde în lume să organizeze
sau să încadreze la un stagiu speologic,
treptele de formare fiind similare la nivel
internaţional.
Din 2009, printr-un parteneriat cu
Spéléo Secours Français, Şcoala Română
de Speologie fondează Şcoala Română
de Salvaspeo sub patronajul Corpului
Roman Salvaspeo – CORSA (Salvaspeo
România).
La ora actuală Corpul de Monitori numără 104 de cadre (iniţiatori, monitori şi
instructori). În fiecare an există un nucleu
de 30-40 de cadre active care participă la
aproximativ 20 de stagii şi şcoli de formare în speologie şi în disciplinele conexe.
Anii 2010 şi 2011 au reprezentat un
record de instruire prin cei 302 speologi
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SALVASPEO ROMÂNIA…

de la începuturi (anii ’70-’90)
Viorel LASCU • Preºedinte Salvaspeo România

I

Cristian LASCU

pe speologii cluburilor Speodava Ștei şi
Czárán Gyula Tinca .
Impulsionată de Emilian Cristea şi
Walter Gutt mişcarea salvaspeo se dezvoltă împreună cu dezvoltarea explorărilor
speologice prin organizarea de stagii specializate şi demonstraţii publice. Începând
cu 1987 instruirea salvaspeo ia o pondere
tot mai mare fiind creată Subcomisia
Salvaspeo în cadrul Comisiei Centrale
de Speologie Sportivă care acţiona prin
Centrul Naţional Salvaspeo. Acesta
avea ca obiect de activitate instruirea
salvatorilor şi gestionarea acţiunilor de
salvare. După 1990 activitatea salvaspeo
este îmbunătăţită permanent prin stagiile
susţinute de Dénes István şi echipa de la
Avenul Braşov, Radu Craioveanu şi echipa de speologi clujeni şi prin producţia de
echipament dezvoltată de Dorel Borodan
(Cristal Oradea) şi Arpi Szilaghi (CSA
Cluj).
După înfiinţarea Federaţiei Române
de Speologie - FRS în 1994, pregătirea
salvaspeo devine parte integrantă a
Şcolii Române de Speologie. Adrian
Oprin devine primul monitor specializat
în salvaspeo primind responsabilitatea
organizării de stagii specializate şi a
unei echipe naţionale de intervenţie
salvaspeo.

Cristian LASCU

ntensificarea activităţilor în peşteri,
creşterea numărului asociaţiilor speologice şi a accidentelor speologice
aduce în discuţia celor prezenţi la al IIIlea Speosport organizat la Leşu, Bihor
în 1975 realizarea unui grup de salvatori
şi realizarea de stagii de salvaspeo. În
1976 noţiunile de salvaspeo se introduc
în programul stagiilor de perfecţionare
în speologie, fără o componentă aplicativă, motivată de lipsa echipamentului
specializat.
În octombrie 1978, Tibi Tulucan (C.S.
Liliacul Arad) organizează la MoneasaArad, sub patronajul Comisiei Centrale
de Speologie Sportivă, prima întrunire
naţională salvaspeo cu scopul de a forma
un corp de salvatori din peşteri. Au fost
luate în considerare două alternative:
dezvoltarea unor echipe pe lângă formaţiunile Salvamont existente şi cu experienţă
în salvări montane sau o echipă salvaspeo
naţională independentă. În următorii ani
se formează un fel de serviciu de salvaspeo compus din voluntari membri ai
asociaţiilor speologice, care acţionau doar
la accidente majore.
În 1983 se înfiinţează la Ştei, Bihor
prima formaţiune Salvamont specializată
pe salvările din peşteri. Gruparea iniţiată
de Petru Brijan şi Mátyási Sandor se baza

Emilian Cristea
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Walter Gutt

După 1995 prin Acordul bilateral încheiat între Federaţia Română
de Speologie şi Federaţia Franceză de
Speologie se asigură un sprijin important
pentru formarea şi organizarea formării
în domeniul speologic şi organizarea
sistemului de salvare. Sunt organizate
stagii şi schimburi în Franţa şi România,
apar primii speologi specializaţi ca tehnicieni şi şefi de echipă, se constituie
Comisia Salvaspeo a FRS şi se organizează Conferinţe naţionale.
În 1999, Viorel Lascu de pe poziţia de preşedinte propune Adunării
Generale a FRS constituirea Asociaţiei
Corpul Român Salvaspeo-CORSA.
Cătălin Dohan devine primul preşedinte
al Salvaspeo România şi împreună cu
Adrian Lascu organizează prima echipă
salvaspeo judeţeană în Bihor.
Corpul Român Salvaspeo – CORSA
(Salvaspeo România) este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial (ONG), fondat în 2001 de Federaţia
Română de Speologie. Asigură continuitatea mişcării salvaspeo apărute în
România încă din anii 80, când speologii
şi-au asumat rolul de a-şi ajuta semenii
aflaţi în dificultate. Prin Legea 402/2006,
CORSA are atribuţiuni de reglementare,
formare şi coordonare în domeniul salvaspeo.
În 2004 Ionuţ Laţcu, ales preşedinte
în 2003, traduce manualul Spéléo Secours
Français (S.S.F), acesta fiind tipărit cu
sprijinul Centrului pentru Arii Protejate şi
Dezvoltare Durabilă Bihor şi al Primăriei
Oradea.
Se cuvin mulţumiri Fédération
Française de Spéléologie şi Spéléo
Secours Française, instructorilor Bernard
Tourte, Christian Dodelin, Laurent
Chalvet, Philippe Bence, Franck Brehier,
Sebastien Verlehac, Sebastian Larregaray
pentru susţinerea constantă şi voluntară a
dezvoltării Salvaspeo în România.
Mulţumiri speciale prietenilor speologiei româneşti: Marcel Meyssonniere,
Thierry Guerin, Bernard Lips, Didier
Cailhol, Allain Maurice şi numeroşilor
speologi francezi care nu sunt enumeraţi
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aici, dar au fost alături de speologii români în peste 20 ani de parteneriat.
În 2004-2005 se organizează primele
şcoli de formare la Șuncuiuş şi Padiş
cu participare internaţională şi monitori
francezi.
În 2006 cu sprijinul important al organizaţiei ProDemocraţia şi al parlamentarilor din Bihor, al mass-media din Bihor
şi al televiziunilor naţionale TVRomânia
şi ProTV, Parlamentul României votează
Legea 402 din 2006, privind prevenirea
accidentelor şi organizarea activităţii de
salvare din mediul subteran speologic.
În 2008 Viorel Lascu este ales preşedinte Asociaţia Corpul Român SalvaspeoCORSA. Salvaspeo se reorganizează pe
un concept mai dinamic care face posibilă
apariţia primelor Servicii şi echipe judeţene Salvaspeo, iar în 2009 se pun bazele
Şcolii Române Salvaspeo formându-se
prima generaţie de Consilieri Tehnici:
Mihai Besesek, Adian Titus Kondacs,
Ioan Gabriel Laţcu, Tudor Marin, Felician
Augustin Papiu, Radu Puşcaş, Tudor Rus,
Laszlo Gyorgy Vari.
CORSA devine un partener important
pentru protecţia civilă odată cu apariţia
primului Serviciu Public Salvaspeo acreditat la Bihor şi semnează Convenţia de
cooperare pentru prevenţie, pregătire,
intervenţie cu Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă, fiind prima organizaţie
din România care devine oficial parte a
acestui sistem. Până în 2014 se acreditează
serviciile salvaspeo din Arad, Mureş, Cluj;
Hunedoara fiind în proces de acreditare.
Iau naştere Comisii specializate pe juridic,
medical şi subacvatic şi se dezvoltă tehnica
de dezobstrucţie prin explozii controlate
prin parteneriatul privat cu firma Eco Piro.

Exerciþiu salvaspeo Cetãþile Ponorului
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Exerciþiu salvaspeo Huda lui Paparã

În 2010-2012 Tudor Rus şi Adrian
Titus Kondacs iniţiază scrierea unui
manual de formare bazat pe manualul
Spéléo Secours Français. În 27 ianuarie
2013 la Roşia, Bihor, celor doi li se alătură: Petru Brijan, Mihai Besesek, Daniel
Bibarţ, Gheorghe Frăţilă, Lucian Nistor,
Valentin Alexandru Radu, Viorel Lascu,
Diana Popa, Călin Vodă finalizând primul
manual Salvaspeo românesc.
În 2014 Asociaţia Corpul Român
Salvaspeo-CORSA se consacră ca o asociaţie profesională naţională solidă, cu 177
de membri cotizanţi, membră a European
Cave Rescue Association - ECRA, parte
a sistemului comun al Uniunii Europene
de comunicare şi informare în situaţii
de urgenţă (CECIS). Această poziţie
face posibil accesarea unui important
proiect european: „Calitate în formarea
profesională continuă în domeniul speologiei şi domenii conexe”. Proiectul este

cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa prioritară: 1 Educaţia
şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere, domeniul major
de intervenţie: 1.4 Calitate în formare
profesională continuă. Asociaţia Corpul
Român Salvaspeo-CORSA împreună
cu cei doi parteneri, GTC Brands şi
Resonance Advertising, au ca obiectiv întărirea Comitetului Sectorial de Formare
Profesională prin crearea unui Centru de
Resurse care pune la dispoziţia sectorului
vizat specialişti, formatori şi evaluatori
de competenţe profesionale în domeniul
salvărilor din mediul subteran speologic.
Pornind de la necesităţile din domeniul
speologiei şi activităţi conexe, proiectul
îşi propune dezvoltarea a 10 calificări/
ocupaţii: speolog utilitar, ghid turism
speologic, însoţitor speolog, ghid turistic
pentru peşteri amenajate, ghid canioning,
salvator din mediul subteran speologic,
salvator din mediul subacvatic speologic,
instructor salvaspeo, instructor speologie,
instructor canioning.
Cu ocazia celui de al 9-le Euro Speleo
Forum, organizat la Băile Herculane
în perioada 20-24 august 2014, de către Federaţia Română de Speologie,
Asociaţia Corpul Român SalvaspeoCORSA organizează primul EuroSpeleo
Cave Rescue Symposium. Obiectivul
principal al EuroSpeleo Cave Rescue
Symposium este de a oferi o platformă
comună structurilor speologice şi de
intervenţie în situaţii de urgenţă pentru
a identifica prin dialog cele mai bune
mijloace pentru dezvoltarea sistemului
salvaspeo la nivel european.
n
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Meghalaya - India

Speologie în lãcaºul norilor sau
speologie alãturi de tigri
Oana Chachula • Clubul Sporturilor Montane Hunedoara

Amintiri
„Eram ferm convinsă că ne vom împăna
curând. Adi înjura de mama focului pe
târâșul îngust, printre septe de podea și
apa murdară stătută de la ultimul muson,
sau cine știe de când… Segmentele
sale lungi nu-l ajutau în acest caz. De
mai bine deja de doi ani, colegii din
expediția Caving în the Abode of the
Clouds Project refuzaseră să intre pe
această galerie. Ce să cauți de fapt aici,
când împrejur sunt mai mult de zeci de
peșteri cu galerii imense niciodată explorate. În Meghalaya rareori îți obosești
coatele pe târâșuri, și cu apă! Dar, dacă
trebuie… Totuși, măcar moral, era galeria de care eram responsabilă din 2011
cânt intrasem prima dată aici cu Oliver
Kube, colegul din Germania și cu care
dădusem câteva vize: Never Ending
Story (N.E.S)! Dar în 2013, l-am găsit
pe Adi Albuică, noul meu coleg român
de expediție, și fără să-i dau prea multe
detalii i-am spus că trebuie să finalizăm
N.E.S. Peștera Krem Labit Kseh (Peștera
Liliecilor din satul Kseh) era pe final,
peste 7 km de galerii active și fosile,
iar la anul nu ne vom mai întoarce aici.
Poate niciodată. Părăsim acestă minunată zonă Pala Range și Kopili River și
e păcat să lăsăm semne de întrebare și
mai ales că puteam contribui cu această
micuță galerie la cei 7,5 km de peșteră
câți are în prezent.
„Stai așa că mai am de pescuit un
crab, acum cât apa este limpede la înaintare”. „Aoleu, vezi că mi-a intrat un
liliac în gură!” Numărăm stațiile nenumerotate la explorarea trecută din lipsă de
timp, ca să știm de unde începe cartarea
nouă. După încă vreo 20 de vize apare
pe dreapta o mică săritoare. Mă ridic în
ramonaj, intru pe un alt târâș și brusc
dau într-o galerie largă. Mă întorc într-o
fugă la Adi să-i dau vestea cea mare!
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Între timp, el mergând tot înainte dă în
aceeași galerie imediat după încă două
lungimi de viză. Puteam să jur că totul se
va încheia cu o fisură impenetrabilă precum celelalte galerii similare din această
peșteră. Stupefiați, șocați, dar mai ales
fericiți, gâtuiți de emoție nu știm dacă
să o luăm la stânga sau la dreapta. Ce
bine! nu avem nici un ceas la noi, iar la
ora 5 suntem așteptați afară (?). Vrem să
profităm de fiecare clipă rămasă de lucru.
Ce facem? Hai să explorăm nițeluș și să
ne apucăm de cartat. O luăm la dreapta în
cele din urmă, călcând galeria impecabilă
rămasă așa de la ultima inundare. Nu am
garanția că aceasta se inundă anual, mai
ales că descoperim și câteva depozite de
guano și urme de biocoroziune pe tavan
de la lilieci. Dacă ar fi o galerie complet
inundată anual, nu ar avea ce căuta aici.
Argila însă este peste tot, adică până în
tavan, o argilă fină, maronie și fără nici o
urmă. Suntem în cel mai ploios loc de pe
glob, doar că în sezonul uscat. Nu vrem
să aflăm totuși cum e aici în perioada
musonilor! Galeria e sinuoasă, cotind de
nenumărate ori, cu o înălțime de 4 m și
o lățime cuprinsă între 2-3 m. Suntem
ca niște copii și tot strig la Adi: „Îți dai
seama?” Asta va fi galeria noastră, a
românilor: Romanian End of Story! Nu
ajungem la capătul ei, căci mai avem
și azi de cartat și decidem să începem
cu partea stângă. Ne vom întoarce aici
în ultima zi a expediției. Thomas îmi
precizează că aceasta este doar a noastră
și ne putem organiza tura când vrem și
cu cine vrem până la finalul expediției.
Dacă tabăra din 2011 era situată pe malul
râului Kopili, la doar 5 minute de această
peșteră, în 2013 eram la o oră și jumătate
de mers cu maşina 4×4 (Tata Sumo).
Ideal era să ne trezim cu mult înaintea
celorlalți, iar după micul dejun de la ora
8, să și pornim. Ultima zi a expediției
pentru majoritatea. Zis și făcut, era ul-

tima întâlnire cu favorita mea: Peştera
Liliecilor. Peștera e deosebită, un dren
principal, formând o galerie largă și înaltă
de 20 m, adăpostind o colonie de apoximativ 10.000 exemplare de Hipposideros
lankadiva și H. armiger (sunt cei mai
mari dintre microchiropterele din lume,
lilieci grăsuți, o delicatesă pentru localnici). Galeriile fosile, câteva la număr,
s-au dezvoltat pe afluenţi și ascund unele
din cele mai frumoase flori de gips în
Flower Power și pe galeria cristalelor
negre, Black Diamond Crystal Passage.
În această galerie, pentru prima dată am
simțit că au meritat toate eforurile mele
de până acum, din toți anii de speologie,
doar ca să ajung aici și să mă pot bucura
de imaginea cu cei câțiva metri pătrați de
pereți acoperiţi cu cristale negre. Adi, un
fotograf pasionat nu avea cum să le rateze. Ar fi fost prea mare păcat. Chiar dacă
trebuie să înotăm două ore pentru a le
vedea, era ceva ce nu trebuia ratat. Erau
totuși dintre cele mai frumoase galerii de
peșteră din Meghalaya! Câteva cadre și
țuști rapid înapoi în apă, pe galeria principală și pentru a reveni acum pe Romanian
End of Story. Într-un târziu ne apucăm și
de cartat. Paralel cu meandrul principal
se putea vedea cum apa crease alte mici
galerii paralele. Le marcăm în caiet și înaintăm cu maximă viteză. Avem de finalizat două direcții importante, iar timpul
se scurge prea repede și expediția noastră
se apropie de sfârșit. Pe partea dreaptă,
după 250 m, galeria se colmatează, iar
pe partea stângă, la fel, după alte 250 m
ajungem la câteva gururi care obturează
aproape în totalitate galeria. Din păcate
timpul nostru s-a scurs și nemaiputând
să forțăm, alergăm către ieșire (dacă se
poate numi așa prin târâșul cu septe timp
de 40 de minute). Afară, Gabi și Costică,
păsărarii de la Antipa ne așteaptă destul
de îngrijorați în ploaie, noi intârziind
mult peste ora dată. Am cartat mai bine
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de 500 m pe această nouă galerie și plecăm cât de cât mulțumiți. Anul acesta nu
s-a putut face mai mult. Mă simt vinovată
că nu am terminat cartarea în N.E.S, dar
în India, întotdeauna va fi un NEVER
ENDING STORY.”

Începuturi

Elena BUDURAN

În revista Federației Române de
Speologie, Speomond, nr. 4/1999, la
rubrica Știri externe, era un anunț legat
de o expediție în India, cu participare
internațională și se facea cunoscut faptul
că, speologii exploraseră în premieră
21 km de galerii noi de peșteră, în statul
Meghalaya. Cu siguranță însă, după
atâta timp, deși păstrez cu sfințenie
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colecția revistei, nu imi aminteam de
această știre, citită probabil atunci când
nici măcar nu înțelegeam prea bine ce
înseamnă o peșteră.
De asemenea, nu cred să fie vreo
coincidență anume, că acum, voi fi
și eu membru participant la aceeași
expediție internațională: CAVING IN
THE ABODE OF THE CLOUDS. Nu pot
decât să fiu mulțumită, că la capătul unui
drum parcurs cu numeroase sacrificii de
tot felul, iată-mă aici pe o listă, alături de
oameni pe care încă nu i-am văzut vreodată. Ce importanță mai are acum? Sunt
speologi ca și mine, trăiesc, simt la fel
și împărtășim aceeași pasiune. Mai mult
ca sigur însă, acestea au fost și motivele
pentru care m-am integrat repede.

To t u l a î n c e p u t l a C o n g r e s u l
Speologilor de la Budapesta din mai
2010, când i-am cunoscut pe Shary Gazi
și Simon Brooks. Simon, unul din liderii
de bază ai explorărilor din Meghalaya,
mi-a povestit la o bere despre expedițiile
sale. Cert este că, în octombrie eram deja
pe lista noii expediții din 2011. Nici nu
am vrut să stau pe gânduri și hotărâtă am
început să mă agit ca lucrurile să iasă în
favoarea mea. Astfel, pe 6 decembrie, Sf
Nicolae imi aducea mult râvnitul bilet
de avion cu destinația Delhi. Să fie iar o
coincidență faptul că, de Crăciun 2010
primeam cadou un ghid turstic despre
India? Din acest punct lucrurile au decurs firesc pentru prima mea expediție
de acest gen: am făcut rost de banii necesari, achiziționarea de echipament pentru
o expediție de o lună de zile, inclusiv
crearea unui întreg lanț de oameni pentru
a face rost și a intra în posesia unei lămpi
speologice din Elveția, adusă în cele din
urmă de prietena, prietenului, prietenilor, numeroasele drumuri la ambasada
Indiei (pentru a lua viza de turist) și la
Institutul Victor Babeș pentru vaccinări,
explicațiile către Institutul Matei Balș, că
am nevoie de vaccinul antirabic preventiv, datorită expunerii profesionale (ca
biolog voi lucra în echipa științifică pentru studiul liliecilor), găsirea unei asigurări potrivite, obținerea pastilelor pentru
dezinfecția apei, lunga corespondență cu
organizatorii (la un moment dat, Simon
mă anunță că nu mai poate participa
datorită problemelor de serviciu, dar că
intru în grija lui Thomas Arbenz de la
Societatea Elvețiană de Speologie, foarte
operativ și amabil).
În tot acest timp, un real ajutor și
suport logistic, l-am avut de la colegii
și prietenii mei speologi români, unii
dintre ei veterani în participarea la
expediții internaționale: Tudor Marin
și Elena Buduran. În paralel cu organizarea deplasării lor în expediția din
Laos, m-au sfătuit cu tot ce era necesar
pentru o asemenea ieșire, pregătindu-ne
practic împreună, dar pentru destinații
diferite. Prieteni vechi și noi: Rodica
Cioplea, Călin Vodă, Andrei Posmoșanu,
Răzvan Sabău, Adina Florescu, Adi și
Mihaela Sopincean, Victor Ursu, Nicolae
Predescu, colegii de la serviciu, familia,
cărora nu le-a fost prea ușor să știe că
vreau să plec într-o țară ca India, m-au
ajutat într-un fel sau altul, dar cea mai
importantă a fost susținerea lor morală.
După două luni de pregătire cu mult
stres, a venit și clipa îmbarcării. Un mo15
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Tabãra 2011
„It’s Another day in paradise! Acesta
este numele noii galerii pe care am descoperit-o împreună cu Nicky și Oliver în
Krem Labit Kseh, cartată pe o lungime
de 143 m. Zilele viitoare ne vom întoarce aici pentru a continua explorarea pe
această galerie”…îmi scriam gândurile
în jurnal, fiind în inima junglei, situată în
dealurile Jaintiei din Meghalaya, …suntem după o cină copioasă în stil indian
și fiecare prelucrează datele adunate. O
zi în tabăra de bază se desfășoară într-o
rutină cu care ne-am obișnuit, dar plină
de satisfacții la final. Ne trezim între
orele 7-8, luăm primul ceai, ne facem
tabieturile până vine și micul dejun bogat
în carbohidrati, iar în jur de ora 9, avem
şedinta de dimineaţă când se stabilesc
echipele de lucru şi peşterile la care se
va merge, în funcţie de rezultatele avute
în zilele precedente, de starea şi cheful
oamenilor, sau de disponibilitatea pescarilor locali, care ne transportau până
la peşteri cu canoea în lungul râului
Kopili. Peşterim în jur de 5-8 ore pe zi.
Nu se pune problema de vizită, ci doar
de explorare şi cartare în acelaşi timp.
Când se deschide ditamai „huda” în faţa
ochilor, care continuă şi continuă, trebuie să-ţi organizezi foarte bine timpul,
căci sunt atâtea altele care aşteaptă fie
descoperite. Echipa minimă este de 3
oameni: unul care merge înainte şi exploreaza pasajele, alege vizele potrivite şi
marchează cu ojă punctul ales, scriind
numărul acesteia, altul care lucrează cu
Disto X-ul şi dictează celui de-al treilea,
măsurătorile făcute şi care este însărcinat să facă şi crochiul galeriei. Cu alte
cuvinte, ca orice treabă nemţească, totul
se face cu cap, încet şi precis. Nimeni
nu aleargă prin peşteră, iar deşi ritmul
poate părea încet, cartarea progresează!
Din când în când, mai avem timp şi de
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câte un cadru foto sau video. De obicei,
ne întoarcem până se întunecă, adică 17
30 (depinde de echipă sau peşteră) şi
servim câte un ceai cald, indian, cu biscuiţi, că doar e „five o’clock”! Ceea ce e
de-a dreptul extraordinar este că suntem
aşteptaţi ca boierii, nu numai cu masa
pusă tot timpul (fără să ne pese de ceea
ce gătim azi sau de spălatul vaselor) ci
şi cu un duş fierbinte! Două cazane mari
cu apă stau pe foc pentru noi. E atât de
binefăcător, când după o zi de stat în apa
cu rahat de liliac sau târâşuri prin argilă,
poţi să te speli şi să te simţi nou-nouţ. Ce
mai, treaba este organizată cât se poate
de bine din acest punct de vedere. Pe la
ora 20 vine şi cina, care e absolut delicioasă şi bineânţeles picantă, cu multă
bere sau coca cola. Fiecare echipă, după
întoarcerea de la peşteră, are datoria să-şi
treacă în programul TopoRobot datele de
cartare, să completeze în jurnalul general
al taberei şi în fişa peşterii la care lucrează şi eventual să deseneze şi harta. Se stă
la poveşti în faţa focului, la o chitară şi se
fac planuri pentru următoarea zi.
Adevăratul spectacol însă îl oferă
Manuel, care aduce în fiecare seară tăşcuţa cu lilieci. După măsurători, luarea
probelor genetice, fotografii, animalele
sunt eliberate şi înregistrate cu ajutorul
detectorului şi a reportofonului. Deja
avem 14 specii de chiroptere pentru
zonă. Așa ne prinde zilnic ora 24. După
ce Manuel a fotografiat lângă corturile
noastre pisica leopard (o pisică sălbatică), am plecat în grup să o găsim cu
toţii. Biata mâță nu s-a mai întors, spre
dezamagirea noastră! Apoi, s-a pornit o
vântoasă ce ne-a îngrijorat de-a dreptul,
căci a început să plouă. Dacă vine ploa-

ia aici, tabăra noastră e compromisă,
pentru că nu se mai opreşte câteva zile
şi totul devine o mlaştină. Am strâns
tot ce era împrăştiat prin tabără şi am
adormit cu emoţii. De dimineaţă, am
avut parte de alţi câţiva stropi, suficienţi
cât să ne anuleze o tură într-o peşteră
importantă, dar cu mare risc de viitură.
Vântul a fost foarte bun, căci a dus ploaia
departe! Aici, suntem foarte aproape de
Cherapungee, cea mai ploaiasă zonă a
globului.
Luna februarie e una foarte bună
pentru expediție căci teoretic ploile se
pornesc prin mai, iar acum, temperatura
ajunge ziua până la 30°C, iar seara poate
coborî până la 5°C. Un alt motiv pentru
care s-a ales această lună este că… şerpii
dorm încă! Am avut ocazia să văd doar
unul, nepericulos, denumit „rat snake ”
din familia crotalilor, care se hrăneşte
cu şobolani. În fiecare seară, localnicii
montează capcane pentru leoparzi şi una
din colege şi-a prins piciorul în așa ceva.
În rest, suntem încă feriţi de malarie şi
atâta timp cât nu te gândeşti că ai putea
avea de a face cu câte o lighioană cu
care nu eşti obişnuit, totul e cât se poate
de ok! Zona e absolut superbă: suntem
la graniţa dintre statele Meghalaya şi
Assam, reprezentată de râul Kopili, un
râu liniştit cu multe canoe.Totul e foarte
autentic! Imediat lângă râu avem jungla.
Ca să ajungem la peşteri, dacă nu sunt
deja făcute poteci de către localnici, ne
folosim de macete ca sa ne facem unele.
Bineânţeles, cea mai plăcută este
Krem Shallong, la care ajungem după o
oră pe râu cu canoea şi încă o jumătate
de oră prin jungla deasă. Intrarea este
impunătoare, deşi ani de zile ea fusese
Elena BUDURAN

ment fericit pentru mine. Nu știu dacă
visul meu era să ajung atât de repede în
India, dar cu siguranță voiam o asemenea
experiență: o expediție speologică de
explorare, departe de casă și cu tot ce
implică ea. Dimineața în aeroport, după
două nopți nedormite și multă adrenalină
euforică, m-au apucat emoțiile pentru
alte griji. La vama română, mi s-a desfăcut bagajul, iar polițiștii au scos mirați
casca mea cu lampa minune și au fost
încântați să ghicească că sunt speolog.
Discuția a culminat cu explicațiile mele
privind funcționarea lămpii…
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cofundată cu „Misty Cave” despre care
localnicii menţionau, fără să ştie cu
exactitate localizarea sa. Marile galerii
inundate sau fosile, au primit pe bună
dreptate denumiri ca: „Valley of the
Kings”, „Valley of Cleopatra”,”Pyramid
Junction”, „Where the angels are fear to
tread”. Una din preferatele mele este şi
Krem Labit Kseh. Aceasta se aseamană
cu Şura Mare de la noi, numai că temperatura apei este de 20°C. Peştera are
multe surprize: după două ore de înot
şi escaladă pe formaţiuni stalagmitice,
ajungem şi în zona de lucru. Urcăm un
horn de 13 m, ne târâm printr-o aglomerare foarte strâmtă de bolovani, unde nu
înţelegi absolut nimic, denumită „I’m
not fat, I’m just curvey” şi intrăm pe o
galerie mare, nou nouţă! Am gasit-o cu
greu şi cu eforturi, dar merită din plin:
de jur împrejur, pe tavan şi podea, e plin
de cristale de selenit şi oase de lilieci.
Oamenii sunt foarte plăcuţi şi colaborăm excelent. Mai avem de stat o
săptămână! Oare când a trecut timpul?
Profit la maxim de fiecare clipă. India
pentru mine înseamnă cu totul altceva
decât vedem la TV sau în reclame; o
natură virgină, cu multe peşteri care aşteaptă să fie descoperite şi în expediţiile
viitoare.

Tabãra 2012
Expediţia „Speologie în lăcașul norilor”
a început! Iată-mă aici pentru a doua
oară și am senzaţia că a fost ieri, când
am ajuns pentru prima dată în Shillong,
capitala statului Meghalaya. Numele
Meghalaya, provine din sanscrită şi
înseamnă „dincolo de nori”. Zona aceasta şi-a câştigat pe merit numele, deoarece
norii se formează cu ușurință și persistă
deasupra dealurilor şi a munţilor din
zonă.
De data aceasta am călătorit cu
Thomas Arbenz, unul din liderii expediţiei, din Guwahati către Shillong. Am
avut noroc să ne întâlnim în aeroportul
din Guwahati, de unde am închiriat o
maşină 4×4 (nelipsitul Tata Sumo de
India). Pe drumul către Shillong, care
era în reparaţii majore, am realizat că
am avut parte de un şofer foarte talentat,
care reușea cu brio să se strecoare printre
camioane şi utilaje de construcţie. Nu am
facut decât patru ore, un timp excelent
având în vedere traficul şi serpentinele.
Iată-ne în sfărşit o dată cu apusul la Pansy
Cottage, Mission Compound, unde se
află şi sediul Meghalaya Adventurers’
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Association şi unde Brian, liderul indian
al expediţiei, ne aştepta. Deocamdată, nu
au ajuns decât Mark din Bombay, Nicky
şi Richard din UK, Rudi şi Peter din
Austria, George şi Andy din Germania.
A doua zi s-au adunat şi restul participanţilor: Simon, Shary, Ross şi Fraser
din UK, Pedro din Portugalia, Jean
Pierre din Belgia şi Vijay din India,
oameni despre care doar auzisem şi îi
văzusem în fotografii. Unii dintre ei sunt
la a zecea expediţie aici. De asemenea,
mai aşteptăm doi speologi din America
şi o echipă de filmare din Iran. Mai
avem doar o zi pentru ultimele pregătiri:
diverse cumpărături, aranjarea şi împărţirea echipamentului colectiv, pregătirea
trusei medicale, a noului generator şi a
filtrului de apă, a maşinilor etc.
Anul acesta expediţia împlineşte 20
de ani de cănd se desfăşoară. Cheful cel
mare va fi la final, când vom trage şi linie
asupra celor realizate. În Meghalaya,
peşterile reprezintă un paradis speologic
și geologic în același timp: galerii înalte,
inundate de râuri subterane calde. Cum
să nu vii aici şi pentru al XX-lea an, când
ai ocazia să faci descoperiri minunate?
Vom fi două tabere: echipa lui Simon
Brooks, care va avea obiective de îndeplinit în East Khasi Hills şi echipa lui
Thomas Arbenz, cea din care fac şi eu
parte, pe malul râului Kopili, în districtul
Jaintia Hills, zona Pala Range.
În 2012 echipa mea va avea ca misiune descrierea cavităţilor mari descoperite
şi cartate în anii anteriori, precum peşterile Krem Labit Kseh, Krem Shallong,
Krem Tyngheng, Krem Minlyn. Apoi,
un alt obiectiv major va fi cel fotografic,
căci avem nevoie de fotografii de calitate
pentru viitoarea carte „Cave Pearls of
Meghalaya”, ce va apare cu ocazia celui
de-al XIII-lea Congres Internaţional de
Speologie din Cehia. De asemenea, dacă
anul trecut ne-am ocupat de inventarierea liliecilor, acum a venit rândul faunei
de nevertebrate, inventar de care mă fac
responsabilă.
Marea descoperire a anului, a fost
fără doar și poate Krem Khung, denumire în limba jaintiană, dată după
animalul misterios ce-l auzeam zilnic
și-i vedeam urmele ghearelor. Un fel de
urs, de dimensiuni mai mici, denumit şi
ursul - pisică (Binturong). Peștera are azi
7 km, iar primii 5 km au fost explorați în
această expediție.
Ca de obicei, șeful satului Khahnar,
Luis Manar, în data de 9 februarie
ne-a arătat câteva intrări de peșteră.

Colaborarea cu localnicii și un vorbitor de limbă tribală printre membrii
expediției este de mare folos, dacă nu
indispensabilă. La noi, acest rol îl are
organizatorul principal din Shillong, în
persoana lui Brian D. Kharpran. Un om
deosebit, cel mai mare iubitor, dar și
explorator de peșteri din India. Pe lângă
talentul său de cercetător, Brian are și
un adevărat har scriitoricesc, publicând
un volum de versuri dedicate peșterilor
(Jagged lines - Poems) și mai nou, prima
carte pentru începători de speologie din
India, sub formă de povești (Caves for
uninitiated).
Coborând pe o potecă printre plan
tații de cili și apoi o pădure de foioase,
ajungănd pe un câmp cu orez și printre
formațiuni exocarstice caracteristice
Meghalayei, s-a descoperit în acestă zi
atât peștera Krem Synkrang cât și peștera
Krem Khung, o resurgență sub o stâncă.
După o cartare de 120 m în Synkrang,
aceasta a fost părăsită din lipsa neoprenelor și apoi toată energia s-a îndreptat
către cealaltă nouă peșteră descoperită
(în Synkrang am cartat prin apă finalul
împreună cu Graham și Fraser – într-o
formulă denumită „joke team”, pentru
că reușeam să scăpăm toate instrumentele de cartare din mână, și asta doar
datorită efectului produs asupra noastră
de pastilele contra malariei). După un
pasaj relativ larg, înalt și trecerea unui
mic lac, surpriza a fost de proporții,
încă de la prima explorare, deoarece s-a
intrat imediat într-o sală mare, denumită
„Paradise chamber”, sală ce a fost aleasă
și pentru fotografia de grup a expediției
cu nr. 20. Toți cei 14 speologi au fost
împărțiți în echipe de lucru în faimoasa
cavitate și care ne-a ținut ocupați în
următoarele două săptămâni. Săli și
galerii laterale precum „Hall of the the
Mountain Khung”, „Lost in Space”,
„Old Father’ Time”, toate îmbogățite
cu formațiuni caracteristice, dar de cele
mai multe ori formate din numeroase
prăbușiri printre care trebuia să găsești
continuarea. Majoritatea se terminau cu
pasaje inundate și înguste, unde veșnicul
„duck” trebuia depăşit. Ca să finalizăm
expediția cu 5 km, lispindu-ne doar 174
m, am plecat cu Ross și Vijay să ne târâm prin tot felul de noroaie și „forțând”
Disto X-ul să ne dea metri doriți. Am
găsit mai mult de atât, iar la capătul celor
12 ore am lăsat pentru la anul o bere pe
muntele lui Khung din „Sala cu Plaja de
Nisip”, iar pe alta, am băut-o la ieșirea
din peșteră. Finalul lui 2012 a fost un
17
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puț de 18 m, la capătul căruia se putea
vedea un mare lac promițător, găsit de
echipa lui Nicky.

Tabãra 2013
Realizez cât dor mi-a fost de Meghalaya,
de absolut totul: mirosul aerului din
junglă, copacii, localnicii, tabăra, colegii
de expediție, peisajul și apusul mirific.
Soarele de dimineață de aici îmi lipsea
cel mai mult. Diminețile sunt momente
speciale, când stai cu o cană de cafea și
o savurezi cu ochii în soare, gândindu-te
eventual cum ninge în România.
Cum puteam începe anul acesta, dacă
nu căutând berea din Khung? Din păcate, am realizat că viitura care străbate
această impresionantă cavitate, atinge
înălțimi serioase. Nu am mai găsit decât
un ciob din sticla de Asia 72, bine înfipt
printre bolovani. Din păcate, lacul cel
promițător nu ducea nicăieri. Galeria se
închidea la acest nivel cu un sifon. De
regulă, în Meghalaya nu prea se merită
efortul pentru o logistică de scufundare,
sifoanele fiind pline de bușteni sau firul
de apă pierzându-se printre bolovani
și zone impenetrabile. Posibilitățile de
continuare în aceste cazuri nu reprezintă
interes, geologia arătând nepromițător
din acest punct de vedere. Potențialul
explorativ din zonele cercetate este atât
de mare, încăt acest gen de efort nu se
justifică.
Cu Simon, Cookie și Robin avem
treabă pe „Old Father’ Time”, pe unul
din târâșuri la zona cu „duck”. După
ce trecem cu capul prin apă, dăm pe o
galerie destul de mică, cu bălți pline cu
peștișori albi, fără ochi. Sunt specifici
zonei, fiind troglobionți și identificați
ca fiind Schistura papulifera. Eu sunt
în față cu explorarea şi am timp și să
pun la punct o tehnică de prins peștișori
pentru colecția din Shillong. Trecem de
o strâmtoare și zona se încheie într-o
săliță cu un „big aven”, în traducere
românească fiind un horn de 45 m. Pe
drumul de întoarcere, băieții mai verifică câteva semne de întrebare rămase
de anul trecut, eu rămânând în urmă cu
recoltarea de nevertebrate. Ne ia o oră
să ieșim din peșteră în maximă viteză,
apoi încă 40 de minute de urcat dealul,
luăm camionul Marissa încă 45 minute
și ajungând în tabără, Gabi îmi pune
în brațe vreo 4 pipistreli și nu am de
ales căci vreau să-i determin. Așa se
vor scurge și următoarele 14 zile la foc
continuu. Oboseala se instalează după
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2-3 zile de speologie și muncă de laborator, în schimb motivația este destul de
mare, încât nu te mai gândești la asta. Te
bucuri de fiecare moment, trăiești India
cu fiecare por și îți spui că te odihnești
acasă. Bineînțeles că avem și câte o zi
de pauză atunci când simțim nevoia, în
schimb este ziua ta de desenat hărți sau
inventariat faună, după caz.
Anul acesta încă alţi doi români
cercetători, Dr. Gabriel Chişamera şi
Dr. Costică Adam de la Muzeul Naţional
de Istorie Naturală Grigore Antipa,
Bucureşti, au fost acceptaţi în expediţia
noastră. Gabi alerga toată ziua după şobolani şi la plasele ornitologice, iar seara, la plasele de capturat lilieci. Păsările
norocoase ajungeau la despăduchiat pe
mâna lui Costică. Mai mult de 20 de
specii noi pentru ştiinţă de ectoparaziţi
aşteaptă pe masa de lucru de la Bucureşti
pentru a fi desenate, iar alte 6 specii
sunt deja descrise de către Dr. Cristina
Constantinescu (Muzeul Antipa) şi publicate în revistele de specialitate.
Ca și în prima zi, penultima zi de
tabără este alocată definitiv lui Khung,
cea mai lungă tură. Înainte de a pleca, mă mai uit și la un liliac frugivor:
Megaerops niphanae. Nu prea am cum
să le fac pe toate, sunt aici pentru speo.
Azi sunt două echipe: Adi cu Mark, eu
cu Simon și Cookie. Intrăm în peșteră și
începe lungul drum peste prăbușiri timp
de trei ore. Sunt cu pantalonul de 3 mm
de neopren și bine că nu ne grăbim: prima baltă, a doua baltă și intru în fiecare,
până la gât ca să mă răcoresc. Trecem
de data asta de Old Father’ Time și după
un timp în care ne despărțim de ceilalți
intrăm pe un labirint din care, evident,

nu mai înțelegi nimic. Simon este cu
PDA-ul, ceea ce face munca mult mai
rapidă, plus că își poate da seama ușor
care dintre galerii joncționează cu celelalte, spunându-mi cu exactitate ce punct
de viză trebuie să caut. La un moment
dat, totul se termină pe niște târâșuri cu
apă și cartăm, cartăm, înjurând cu toții,
până când Simon care e cu desenul, se
plictisește și îmi spune să luminez cu
spotul lămpii și să las la aprecierea mea
lungimea galeriei. Gata! e gata! Las-o
așa! e timpul de întoarcere! Adi cu Mark
nu au reușit să înainteze printre prăbușiri,
este prea periculos – în Meghalaya nu
forțăm nimic, lăsăm naturii să ne dezvăluie exact cât are de oferit. Suntem
plecați exact de 11 ore. Pentru mulți
expediția de anul acesta s-a încheiat. Ne
așteaptă apa fierbinte, mâncarea caldă și
inclusiv un chec, sub formă de tort cu
lumânarea aferentă, doar este ziua de
naștere a lui Mark. Fug la cort și aduc
tubul cu frișcă de ciocolată cărat tocmai
din România pentru această ocazie, de
care știam încă de anul trecut, iar seara
se încheie în jurul focului cu o porție
sănătoasă de rom.
De dimineață, abia pot deschide
ochii și mă trezesc de parcă m-ar fi bătut
cineva. Hotărăsc că nu voi face nimic,
decât harta de la Labit Kseh și etichetele
de la tuburile cu alcool și nevertebrate.
Oamenii sunt împrăștiați prin tabără, umblând obosiți de colo – colo și aranjânduși bagajele. Doar cine mai are chef de
peștereală? Brusc îl aud pe Simon că el și
Cookie s-ar duce până în sistemul Krem
Tyngheng - Diengjem, pentru a face
câteva verificări ale punctelor de viză
marcate în anii trecuți și să facă crochiul
SPEOMOND • 17 • 2014
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care s-a pierdut de la cartările anterioare
din 2010. Pentru prima dată în aceste
tabere, chiar dacă în ultimul moment al
expediției din 2013, se merge în această
peșteră despre care doar am auzit… și
atâtea! Este a III a ca lungime din continentul subindian, cu peste 21 km. Pe
Adi nu reușesc să-l conving nicidecum;
printre bagaje de pregătit, mic dejun
și încă doi lilieci gălăgioși de măsurat,
ne urnim la drum. Avem de încheiat în
forță! Șoferul nostru nu știe drumul,dar
nu e nimic, îl știe Simon și chiar dacă
nu vorbim limba sa, îi arată prin semne.
Drumul e luxuriant, mă bucur de această
zi și toată oboseala din ziua precedentă o
uit instant, dar mai ales după ce intru în
apa peșterii și fără ciorapii de neopren.
Am uitat de ei, dar aici chiar nu e nici o
problemă. Pasajul cu apă în care intrăm
este o galerie destul de îngustă, de maxim 2 m lățime, în care înaintăm înot.
Eu verific punctele de viză și Simon vine
cu carnetul în dinți. Avem bateriile de la
lămpi pe câte un sfert. Eu stau cel mai
bine, pe jumătate! Buuuun… Galeria se
lărgește pe alocuri transformându-se în
sălițe. Simon mă trimite pe o galerie superioară, așa că ies din apă, mă cațăr pe
un perete și intru pe o galerie de aprox.
100 m. Are urme de cizme la intrare.
A fost găsită în 2010, dar atât. Nici o
altă urmă și nici pomeneală de puncte
de viză. Dau de niște scurgeri parietale,
draperii și gururi cu perle de un galben
curat, strălucitor. Rămân în admirație
până când băieții dispar, nu știu însă în
ce direcție, așa că hotărăsc sa-i aștept în
locul unde am început. Înot pe galerie și
mă bucur și de această peșteră care mi-a
dezvăluit încă ceva unic în Meghalaya.
Savurez din plin liniștea de aici tulburată
acum doar de mine. Se întorc și ei după
un timp cu luminile aproape gata, dar
tot mai avem ceva energie și o luăm pe
galeria principală a peșterii să verificăm
un horn și să mai înotăm puțin pe un alt
alfuent până eliminăm și acest semn de
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întrebare. Realizăm că precedenta galerie ce se termina cu un dom stalagmitic
deasupra apei este de fapt una și aceeași
cu această galerie din urmă, terminată
cu aceeași formațiune. Desenul e acum
complet!
Petrecerea finală din acest an nu a
mai avut loc, deorece lumea s-a panicat
datorită alegerilor locale și pentru că,
în Meghalaya granițele urmau să se
închidă. Majoritatea aveam avionul din
Guwahati, așa că, doar o jumătate de zi
avem la dispoziție pentru a pleca de aici
și a ne lua rămas bun de la oamenii din
Meghalaya Adventures’ Association.
Vom sărbători cu multă bere adusă „pe
sub mână”, incognito, în camera de hotel
din capitala Assamului. Încă o expediție
ajunsă la final și încă 12 km de galerii
subterane pe acest tărâm.

Tabãra 2014
2014 - Pre-expediția proiectului Caving
in the Abode of the Clouds. Avem tabăra
situată în satul Umkrypong, Pala Range,
nu departe de Kseh. Mai întâi, ca obiectiv principal avem elucidarea și altor
semne de întrebare rămase în sistemul
Tyngheng/Diengjem. Primele două zile
au fost alocate resurgenței Diengjem.
Chiar din prima zi m-am întors pe galeria
cu formațiuni galbene, în care intrasem ultima dată. Doar echipa era puțin
schimbată, cu Simon și Vijay. Într-una
din sălile vizitate anul trecut, Simon a
cățărat un horn pe niște prăbușiri, dar
a concluzionat că nu se merită cartat.
Căutând un anume punct în peșteră
pentru a devia din activul principal și a
redesena o zonă explorată anterior, „neam rătăcit”, astfel încât am văzut o mare
parte din sistem. Un bun început pentru
acest an cu această peșteră celebră.
Deși fiind pre-expediție organizată
special pentru a finaliza din peșterile
cunoscute, pentru prima dată ni s-a dat
aprobarea de a intra într-o peșteră cunoscută mai de demult: Krem Lakhon, dar
care datorită politicii locale „ne fusese
refuzată”. Am lucrat în mai multe echipe și doar în câteva zile am cartat 2,6
km. Deși e o peșteră interesantă, tura în
Lakhon nu era una din cele mai așteptate,
deoarece încă de la intrare trebuia să
intri într-un lac îngrozitor de jegos! Ce
rahat de liliac? care exista din plin și aici
de la o colonie destul de numeroasă de
Hipposideros armiger, de data asta trebuia să înoți și printre șobolani morți și
tot felul de spume de o culoare dubios de

galbenă. Toate ca toate, că te mai puteai
clăti și în zone mai curate, dar la întoarecere tot pe acolo trebuia să treci. Partea
cea mai distractivă era spălatul în tabără,
căci de data aceasta nu ne mai aștepta
nimeni cu dușul fierbinte. Trebuia să ne
milogim la bucătărie pentru 2 l de apă,
care era adusă cu greu de la câțiva km.
Așa e când te obișnuiești cu luxul în
expediții. Peștera era dezvoltată pe mai
multe etaje fosile, dendritice și deosebit
de caldă. Recunosc, cel mai mult mi-a
plăcut să cartez în „Blue Lagoon” cu
Tudor Tămaş și Henry Rockliff, nu
doar că apa era foarte curată aici, dar
am folosit sistemul vechi de cartare cu
ruleta, înotând, căci nu ne permiteam să
scăpăm nici un alt instrument. O galerie
laterală, ușor sinuoasă, destul de înaltă
și terminată cu un sifon într-o zonă argiloasă, unde băieții au încercat să forțeze
anumite crăpături din tavan. Pe una din
sălile superioare, o mare grămadă de
guano vechi, peste care se dezvoltaseră
gipsuri extrem de fine. Pentru Tudor, un
laborator mineralogic care l-a incitat și
mai mult.
Recunosc, în momentul în care am
schimbat locația expediției propriu zise,
mi-a lipsit zona Pala Range, chiar dacă
era mai uscată, iar echipa noastră mai
mică, acum era momentul să schimbăm.
O să-i duc dorul Jaintiei de sud-est, pentru că zona sudică este complet diferită.
Ne aflăm în satul Kharkhana, la câțiva
kilometri de granița cu Bangladeshul.
Tabăra este situată pe malul unui râu,
chiar în curtea școlii; temperaturi mult
mai ridicate, dar și mai mulți țânțari,
și nu suntem scutiți de 3 zile pline de
ploaie, noroc, că nu musonică! dar destul
cât se ne ude absolut totul. Echipa de
anul acesta s-a ridicat la mai mult de
30 speologi cu tot cu biologii din India,
veniți să studieze câteva grupe de faună.
Ehipei româneşti din pre-expediţie i
se alătură colega şi prietena noasta Elena
Buduran. Ne bucurăm cu toții de această
experiență grozavă și nu ne putem abține
să nu mergem împreună pentru explorări
românești. Îl cooptăm în echipa noastră
și pe Vijay, colegul din Bombay. Peștera
„noastră” va fi Krem Lumjingtep. Încă
consider că fără entuziasmul caracteristic
lui Tudor nu reușeam să cartăm toată
peștera. Ce înseamnă stilul românesc…
vezi că există potențial, te apuci și sapi, e
simplu! Da, chiar dacă e simplu, e un stil
nou pentru Meghalaya! Cu acest stil, am
avut parte de o surpriză nemaipomenită:
a doua intrare a peșterii într-o dolină
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Acesta e o specie cu adevărat amenințată
la nivel mondial și din păcate este în
pericol și datorită faptului că localnicii
prind aceste animale pentru consum.
Aproape 30 de peșteri au fost descoperite, în mare parte explorate și cartate
în totalitate. La anul ne așteaptă o zonă
cercetată deja parțial și de asemenea,
cu încă mult potențial. Colaborarea cu
ceilalți membri ai echipei, chiar dacă
majoritatea noi, a fost una firească pentru speologi, chiar dacă proveneam din
multe zone diferite cultural.

Epilog
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în peșteră. Pentru a putea identifica speciile din marea colonie, am montat atât
capcana harpă, adusă de către un șerpaș,
dar și o plasă - capcană mobilă, manipulată de două persoane concomitent. Am
așteptat amurgul și când „șuvoiul” de
zburătoare a început să iasă la vânătoare, am acționat. Animalele erau prinse,
măsurate, identificate și eliberate. Acest
lucru l-am efectuat timp de două nopți,
deoarece habitatul oferea o mare diversitate de lilieci, și mai multe plase au fost
desfășurate de-a lungul rutelor de zbor
al mamiferelor. Un total de 220 de lilieci
au fost prinși în cele 14 zile de lucru ale
expediției, însemnând 23 de specii. Una
din speciile cele mai rare de pe glob, a
fost specia Otompos wroughtoni, specie
considerată endemică pentru India, dar
ulterior semnalată și în Cambodgia, în
2001. Ultima dată când s-a găsit o colonie de acest gen în India, a fost în 1913.

Hipposideros cineraceus, Elena BUDURAN

impresionantă. Bineînțeles că nu am
ratat nici puțurile de pe traseul principal
și s-a descoperit încă o sală și o galerie
la nivel inferior. Tot aici, am găsit și un
osuar important de lilieci…și uite așa,
am dus peștera la cei 493 m .
Una din muncile colaterale ale acestei expediții a fost și studiul chiropterologic împreună cu Manuel Ruedi de la
Muzeul de Științe Naturale din Geneva,
coleg de expediție în 2011 și Adora
Thabah, o bioloagă din Shillong, care
trăiește în Marea Britanie, tot specialist
chiropterolog. O echipă completă și
pasionată aș putea spune. Zilnic se puneau plasele și capcana tip harpă pentru
lilieci, cu scopul de a captura speciile
cele mai interesante din jurul taberei
și de primprejur. Miza de anul acesta
a fost liliacul de bambus, Tylonycteris
pachipus, liliac ce a fost prins încă din
prima seară în plantațiile de bambus de
lângă corturi. Noi pentru lista începută în
2011, au fost și alte specii precum liliacul
carnivor Megaderma lyra, o specie de
liliac care are în dietă și alte specii mai
mici de lilieci, precum și specia frugivoră care trăiește în peșteri Eonycteris
spelaea. Această specie a fost găsită în
Peștera Krem Chram, formând o colonie
de aproximativ 1000 exemplare. Fiind
o peșteră tip aven, prinderea liliacul a
fost o aventură. În primul rând pentru că
peștera se afla la o distanță de o oră de
mers cu mașina până în satul Lama, iar
de aici, încă o oră urcuș pe poteci printre plantații de palmieri și junglă deasă.
Soluția era un bivuac în pădure, pentru
că la intrarea în peșteră te sufocai datorită unui miros foarte puternic de guano,
ce se simțea de la 100 m față de intrarea

Krem Labit Kseh. „Încă din primele zile
îi povestesc lui Tudor pe scurt ce ne mai
așteaptă pe Romanian End of Story și
nu îmi trebuie mult să-l conving să ne
întoarcem acolo. Zis și făcut, nu înainte de a căuta și altă intrare în peșteră
(deoarece R.E.S este foarte aproape
de suprafață). Peisajul din junglă ce
mă fermecase la propriu în primul an,
constat că e mai uscat și a suferit multe
defrișări, ca multe alte zone învecinate;
colonia de liliecii s-a retras încă de anul
trecut către galeriile din capătul peșterii,
iar cel mai trist este că, a apărut deja o
clădire menită să fie microhidrocentrală
exact lângă intrarea fastuasă a minunatei
peșteri. Era cea mai frumoasă zonă din
Jaintia Hills! Dar ce ne miră, că Valea
Shongrim Ridge, una cu numerose
peșteri importante din zonă, este deja
aproape distrusă în ultimii 5 ani de către
exploatările miniere.
Ajungem pe galeria largă, îî arăt lui
Tudor toate galeriile mici paralele inundate ce nu le-am mai băgat în seamă
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cu Adi, și tragem o singură concluzie:
avem multă treabă! De fapt, niciodată
să nu zici niciodată! Tot ce marcasem pe
caietul de cartare ca fiind posibile semne
de întrebare, se dovedesc a fi semne de
întrebare de 127 m! Gururile ce blocau
galeria noastră la finalul anului trecut,
forțate, au mai dat câțiva metri de galerie
și spre final am și joncționat cu o galerie
deja cunoscută a peșterii din 2008. Zona
de contact dintre cele două era cu adevărat de data acesta, un dom stalagmitic ce
închidea aproape 100% profilul”.

Final, dar nu sfârºit
A fost destul de dificil să spicuiesc
momentele cele mai reprezentative din
cei patru ani de expediție în nord-estul
Indiei, așa că am încercat să scriu despre
peșterile cele mai mari în care am avut
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ocazia să intru. Fiecare moment, fiecare
explorare, fiecare liliac pe care l-am
ținut în mână, a fost câte un moment
special! Rapoartele cu rezultatele acestora au fost publicate deja în numerele
anterioare ale Speomondului, deci nu
avea rost să le enumăr aici, cum nu i-am
mai pomenit nici pe toți colegii minunați
cu care am lucrat și am realizat asemnenea amintiri.
„Speologia alături de tigri” se des
fășoară în această țară exotică, India,
ce a lasat nu doar poveștile lui Rudyard
Kipling, ci și multele istorioare pe care
Simon ni le-a zis seara la foc, cu „tigrii”
de la gura peșterilor. Ea există și datorită
clubului scoțian Grampian, a cărui emblemă este un tigru și… probabil, nu este
o coincidență că suntem mereu îmbuibați
cu deja celebrii biscuiți indieni „Tigers”,
ca meniu principal de peșteră!

Sper că genul acesta de relatări nu
pot decât să-i inspire și pe alți aventurieri: în ziua de azi încă există jungle ce
ascund peșteri, în care nu a intrat poate,
decât o aripă de liliac. Până la urmă, nu
are așa o mare importanță câți zeci de km
am cartat și explorat, câți metri noi am
adăugat pe o hartă de peșteră, ci mult mai
important este că ne-am simțit bine, că
am legat prietenii pe viață, că am cunoscut triburile jaintiene cu acești oameni
extraordinari, că am respirat aerul din
acest colț de lume și că am transformat
viața noastră într-un NEVER ENDING
STORY.
n
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Limanu
Gigi Paul DRAGOMIR • „Focul Viu” Bucureşti

D

obrogea, pământul dintre ape,
meleag profund românesc acuma, deşi nu a fost întotdeauna
aşa, găzduieşte „minuni” din cele mai
diverse domenii, spirituale şi ştiinţifice,
aproape la fiecare pas.
Printre acestea, îmi amintesc cu plăcere de Peştera Limanu şi ale ei legende.
Am avut chiar ocazia, cu mulţi ani în
urmă să o vizitez, cu o parte din participanţii la Speosportul din 1981. A fost
în Speosport atunci şi Emilian Cristea,
ce ne-a însoţit şi el în peşteră şi (ca o
anecdotă) neavând salopeta la el şi-a
îmbrăcat pijamaua pe post de salopetă.
Ei dar cine-şi mai aminteşte acuma de
Emilian Cristea, personalitate deosebit
de populară într-o vreme la noi, şi cum
zicea George Ponta pe atunci, problema
e nu cine-l cunoaşte pe Emilian Cristea
(căci practic toată lumea îl cunoştea)
ci pe cine cunoaşte el. Că maestrul s-a
sfârşit anul următor, pe bicicleta pe când
cobora de pe Transfăgărăşan, asta e o
altă poveste…
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Apoi, peste câţiva ani, prin ’89-’90
având ocazia să lucrez vreo două campanii ca hidrogeolog la mina Altan-Tepe
am întâlnit acolo un geolog ce lucra la
mină, tătar din Mangalia, pe numele lui
Murad. De la el am aflat că toţi locuitorii
din Mangalia şi împrejurimi ştiau „la
sigur” că peştera are o ieşire în Bulgaria
sau chiar în Turcia (folosită în scopuri de
contrabandă sau la vremuri de bejenie,
cine ştie?).
De la o poveste am trecut uşor la
legendă, peştera Limanu putând fi un
Stonehenge al acestor meleaguri, care
în loc sa fie construit la suprafaţă a fost
săpat sub pământ. Dar să vedem mai de-a
fir’a par ce zic legendele.
„În anul 29-28 i. H., proconsulul
roman Marcus Licinius Crassus a pornit,
în fruntea unei oştiri numeroase, spre
ţinuturile Moesiei Inferioare, pentru
a-i pedepsi şi supune pe dacii conduşi
de Dapyx, un rege viteaz, urmaş al lui
Burebista. Motivul declarat era acela că
Roles, un şef de trib din zonă, aflat în

conflict cu Dapyx, i-ar fi cerut ajutorul.
În realitate, Licinius voia să spele o ruşine mai veche, să recupereze steagurile
de luptă pierdute de Caius Antonius în
bătălia de la fortăreaţa Genucla, lângă
cetatea Histria. Conducătorul regatului
de aici era un alt dac viteaz, Zyraxes,
prieten bun cu Dapyx. Dar romanul
mai voia ceva: bogăţiile dacilor, aurul,
vitele, grânele lor şi pe ei ca sclavi,
ca să-i vândă la Roma. Istoricul Dio
Cassius în a sa „Istoria romana” spune
clar că Licinius nu a cruţat pe nimeni,
indiferent de atitudinea pe care o avea
faţă de imperiu. Nu exista iertare sau
îngăduinţă, iar „barbarii”, cum le spuneau dacilor, trebuiau trecuţi prin foc
şi sabie. Dapyx a murit eroic în lupta
cu „civilizatorii” romani, iar cetatea lui
Zyraxes a fost şi ea cucerită în urma
unei trădări. Speriaţi de urgia romană,
dacii şi-au adunat ce au mai putut şi
s-au refugiat sub pământ, împreună cu
femeile, copiii şi bătrânii lor. Au luat cu
ei în adâncuri şi grânele, oile, caprele,
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Peºtera Limanu
trebuie să credem ce au spus sau chiar
mai spun unii despre trecutul nostru.
Uitaţi-vă aici, în peşteră, ce muncă
ingenioasă şi câtă inteligenţă au dovedit dacii! Nu s-a dat nici o importanţă
civilizaţiei dacice. Unde mai găseşti în
lume, poate doar prin Orientul Mijlociu,
asemenea lucrări de nivel istoric? Dacii,
„barbarii”, despre care s-a spus că nu
erau în stare de nimic, au ridicat cetăţi
care au rezistat atacurilor romane sau
altor năvălitori. Şi nu au fost descoperite toate, pentru că, din lipsă de respect
faţă de daci, nu s-au făcut investigaţiile
necesare. E vorba de o mare greşeală.
S-a spus şi se spune că de la Revoluţia
Franceză încoace s-a civilizat Europa,
dar lucrurile nu stau chiar aşa. Fiecare
popor a avut civilizaţia lui, care nu s-a
pierdut în timp. Focarul civilizaţiei nu a
fost acolo, în apus, ci aici, în zona acesta.
La noi, se găsesc camioane întregi de
vestigii, pe câtă vreme la ei trebuie să
cauţi cu lumânarea să dai de ele. La ei nu
găseşti cultura Gumelniţa sau Cucuteni,
pentru că nu erau locuitori, iar acolo
unde nu au fost locuitori nu a fost nici
progres. Noi avem neolitic de 5000 de
ani, în vreme ce la ei acesta apare abia la
2500 sau 3000 de ani şi nu vor recunoaşte niciodată că populaţiile din spaţiul
carpato-dunărean au fost acolo înaintea

lor cu 1500-2000 de ani. Nici acum nu
se aminteşte, nici măcar în cursurile
universitare, care este adevărul, deşi am
adus personal arheologi străini, nemţi,
englezi şi americani, la Schela Cladovei
şi au constat cu ochii lor şi au scris chiar
ei care este adevărul despre daci. Nici
savanţii români nu prezintă realitatea,
continuând să susţină ideile eronate care
le-au fost predate la studiile pe care le-au
făcut în Occident”.
Desigur că astfel de afirmaţii ca cele
de mai sus (preluate din bibliografie)
trebuie privite cu multă circumspecţie
dând prioritate şi crezare mai degrabă
părerilor majoritarii istoricilor dar ca fapt
divers şi inserate la categoria „legende”,
unde dealtfel le este locul, pot deveni
interesante.
În urma acestor detalieri şi urmărind
şi articolul Margaretei Dumitrescu et al.
trebuie subliniat caracterul antropic al
cavernamentului, săpătura speculând un
sistem carstic pre-existent, în scopuri de
creare de adăposturi temporare, lăcaşuri
de cult şi pentru exploatarea calcarelor.
Mai mult decât atât, custozii peşterii,
pentru a înlesnii deplasarea în anumite
sectoare mai scunde ale acesteia au săpat
şanţuri pe centrul galeriilor pentru a le
adâncii, rezultând un fals aspect de foste
cursuri de apă acum secate.

Andrei POSMOªANU

vacile, dar şi aurul şi bijuteriile pe
care le aveau, galeriile întunecoase ale
peşterii Keiris, identificată a fi Limanu,
devenind astfel casa lor. Urmele uneltelor cu care au amenajat interioarele
se mai văd şi azi ca şi pereţii tunelelor,
bolţile încăperilor, camerele pentru locuit, spaţiile pentru animale, mai mici
sau mai mari, altarele, toate dovedind
truda şi dârzenia unor oameni hotărâţi
să se apere până la ultima suflare. Nu
s-au gândit însă că Licinius purta în el
gânduri demonice. Ajuns aici, romanul a
dat ordin şi cele trei intrări în peşteră au
fost zidite, transformând-o, astfel, întrun uriaş mormânt pentru toţi cei care
au crezut că îşi vor găsi acolo salvarea.
Mai apoi, pentru că ar fi pierdut o parte
din pradă, pe sclavii ce trebuiau duşi la
Roma i-a afumat, obligându-i să iasă la
suprafaţă”.
Profesorul Vasile Boroneanţ, un
personaj destul de straniu, amintind pe
undeva, păstrând proporţiile desigur,
de Nicolae Densuşianu cu a sa „monumentală” Dacia Preistorica, spune:
„Senzaţional este că bucăţi de ceramică,
identice cu cele de aici, de la Limanu, am
găsit în situl arheologic de la Chitila, de
lângă Bucureşti. Asta dovedeşte marea
întindere a culturii dace, dar şi unitatea
lor în tradiţii, obiceiuri şi port. Noi nu
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peştera am înţeles că stricăciunile cele
mai mari nu sunt făcute nici pe departe
de turiştii care ocazional o vizitează ci,
ca în multe alte locuri de pe la noi, de
însăşi sătenii din comunele apropiate
(care, în acest caz, aparţin unei anumite
categorii de vârstă apropiată de adolescenţă şi de prima tinereţe). Peştera fiind
în „bătătura” lor le este la îndemână să-i
înveţe galeriile şi să le viziteze în diferite
scopuri, de agrement mai ales, în care nu
se pot abţine să nu aprindă focuri, să nu
afume pereţii cu inscripţiile propriilor
nume sau cu o fervoare demnă de o cauză
mai bună s-o folosească, literalmente, ca
latrină, când în 15-20 de minute poţi ieşi
afară din aproape orice cotlon al peşterii
şi te poţi delecta cu intimitatea pădurii
de pin din apropiere, exact în acelaşi
scop. Sătenii, îndrumaţi de primărie, la
îndemnul custodelui, ar trebui să înţeleagă că peştera este o „mină de aur”
pentru satul lor pe care recondiţionând-o
şi introducând-o în circuitul turistic, le-ar
aduce numai beneficii. Sau şi mai bine,
un întreprinzător cu legături cu speologia (dar nu numai), ca la Peştera de la
Valea Fundata (cunoscută mai nou sub
numele de Peştera Valea Cetăţii Râşnov)

ar putea începe o amenajare similară cu
a acesteia sperând să-şi recupereze, mai
devreme sau mai târziu investiţia. Despre
aprobările necesare şi lupta cu birocraţia
pentru a le obţine nu avem idee, decât că
s-ar anunţa foarte complicate.
La sfârşitul acestei poveşti nu putem
totuşi să nu insistăm un pic pe articolul
Margaretei Dumitrescu et al., scris în
1965, articol deosebit de documentat şi
de o extraordinară acurateţe ştiinţifică,
dacă ne gândim la perioada la care a
fost scris. Nu vom face acum o recenzie
a acestui articol, dar amintim, că deşi
uşor depăşit pe alocuri mai ales la descrierea peşterii (între timp survenind
ceva modificări) excelează totuşi prin
detalieri, de la ridicarea coloanei geologice a Sarmaţianului superior până la
inventarierea faunei cavernicole şi prezintă în detaliu singura hartă existentă a
peşterii. Acest articol, chiar la atâţia ani
de la publicare, este deocamdată singurul
material de încredere despre peşteră,
Internetul fiind plin la ora actuală de
tot felul de fantasmagorii, care de care
mai năstruşnice despre Peştera Limanu,
pe care cititorul avizat trebuie să le privească cu foarte multă prudenţă.
n
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Şi în zilele noastre, pe seama peşterii
de la Limanu continuă să se nască noi
legende. Se spune de pildă că datorită
ramificaţiilor peşterii şi aspectului de
labirint, s-au rătăcit de-a lungul timpului
şi chiar şi-au pierdut viaţa foarte mulţi
„aventurieri”, astfel reiese (şi va fi imortalizat pe servere) ca cei care se avântau
în peştera Limanu, „aventurierii”, mureau ca muştele, această legendă servind
intenţiei, onorabile de altfel, a custozilor
să mai ostoiască afluxul celor doritori să
viziteze „ilegal” peştera.
În aceeaşi idee se afirmă şi că:
„Limanu este şi cea mai labirintică peşteră din România”, nu cum ar fi normal
să se spună că este, într-adevăr una dintre
cele mai labirintice peşteri din România,
dar nici pe departe chiar cea mai labirintică, coeficientul de ramificaţii de la
Limanu, obţinut din raportul lungimii
galeriilor şi al extensiei este de 11, pe
când la Hodobana de exemplu este de 27.
Din păcate la ora actuală peştera arată
destul de rău, deşi în ultimii ani custodele
a făcut eforturi susţinute de reabilitare,
amenajare şi ecologizare, dar văzând
că se luptă ca morile de vânt şi-a mai
domolit din entuziasm. Vizitând recent

ceheºti

Explorãri speologice

în vestul României

Petr Barák • Czech Speleological Society, Caving Club Devon

Primele explorări efectuate în Banat
- România, de către echipele din
Cehia (Cluburile Pusty Zleb, Devon,
Jihomoravsky Kras, Tisnovsky Kras
în principal), au avut loc în anul 2006.
Acestea au fost concentrate în zona
satelor cehești și în special Sfânta Elena,
din Munții Locvei. În ultimii trei ani,
aceste explorări s-au extins și în Munții
Aninei și au fost făcute în colaborare cu
speologii români de la clubul Exploratorii
Reșița. Succesul s-a concretizat prin cea
mai nouă explorare, Peștera Jasanka (Fig.
1&2), precum și prin noile descoperiri
din Peștera de la Captare (Fig. 3,4,5). De
asemenea, noi descoperiri au fost făcute
și în Peștera de la Lacul Dracului (Fig.
6&7), în resurgența Bigăr (Fig. 8) și în
alte peșteri mai mici.

Peştera Jasanka
Valea Ceuca, Munţii Locvei,
loc. Sfânta Elena
Totul a început în toamna anului 2008,
când speologii cehi au dezobstrucționat
ceea ce părea o intrare de peșteră, pe
Valea Ceuca. În anul următor, echipa
s-a întors cu echipament de scufundare
și peștera a fost cercetată pe o lungime
de 120 m, dar s-a oprit într-o zonă prea
îngustă pentru a putea trece cu scafandrul
autonom. Cei mai buni ani de explorare
aici au fost 2011 și 2012, când s-a abordat
altfel pasajul inundat cu ajutorul pompelor, peștera continuându-se. Astfel, în
timpul expediției din 2011, un coridor
nou cu aspect de meandru a fost explorat
pe o lungime de 1200 m. În următorul an,
acesta a fost continuat pe o lungime de
încă 600 m, frumos concreționat. Astfel,
s-a tras concluzia că Peştera Jasanka este
un drenaj al sistemului din platoul Dealul
Coroneanți. Aceasta este dezvoltată pe
trei nivele, ceea ce arată modul de curgere
a apei: nivelul cel mai vechi, un frumos
meandru concreţionat, iar cel mai de jos
coridor meandrat de asemenea, este și
cel mai lung și are şi cele mai deosebite
decorații, este câteodată inundat, dovadă
SPEOMOND • 17 • 2014

fiind cele trei sifoane foarte strâmte de pe
parcursul său. După trecerea celui de-al
treilea sifon s-a găsit un nou pasaj, evident
cel mai mare ca lungime și lărgime, adesea fără sedimente. Peștera are în prezent
mai mult de 2 km, devenind cea mai mare
din Munții Locvei.

Peştera de la Captare
Cheile Minişului, Munţii Aninei,
loc. Anina
Această peșteră, explorată încă de la mijlocul anilor 70 de către speologii cehi și
români din București, era cunsocută pe o
lungime de 960 m și o denivelare de 50 m.
Noile explorări au început în toamna anului 2013 și februarie 2014, împreună cu
speologii de la Exploratorii Reșița.
În această peşteră sunt cunoscute 3
sifoane: două sifoane în Galeria Activă,
unul de dimensiuni mici ce reprezintă
resurgenţa şi unul mai mare, insurgenţa
(foarte posibil să fi fost explorate de polonezi în trecut) şi cel de-al treilea sifon
terminal, situat în Galeria Lacurilor.
Incitantă în timpul explorărilor noastre a fost trecerea celor patru lacuri adânci
din Galeria Lacurilor, al treilea fiind
parcurs prin scufundare, deoarece forma
un scurt sifon.

Al cincilea lac reprezintă tot un sfion
și care nu mai fusese trecut niciodată.
Acesta din urmă are 4 m adâncime
și o lungime maximă de 30 m. După
depășirea sa, s-au mai găsit 663 m de
porţiuni noi: Galeria Chavo, fără sedimente, are un activ terminat cu alte
două sifoane. Această galerie se deschide
în Sala Înclinată şi Sala Choko-Voko,
extrem de noroioasă. Cea din urmă, se
închide tot cu un sifon şi două hornuri
ce aşteaptă să fie escaladate.
Colaborarea cu speologii de la
Exploratorii Reșița a continuat și la revizia întregii hărţi a peşterii. Porţiunea
nouă împreună cu Galeria Lacurilor are
acum un total de 979 m, peștera ajungând la cca. 1600 m

Resurgenþa Bigãr
Cheile Minişului, Munţii Aninei,
loc. Anina
În această resurgenţă scafandrii au
atins adâncimea de 37 m, iar galeria se
continuă descendent. Pentru că am avut
un echipament limitat va trebui să ne
întoarcem cu un amestec special de gaze.
Suportul a fost de asemenea oferit de
către exploratorii de la Reşiţa.
Fig. 1

Introducere
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Peştera de la Lacul Dracului
Cheile Nerei, Munţii Locvei,
loc. Cărbunari
Aici am cercetat şi cartat tot împreună
cu Exploratorii, o galerie inundată pe o
lungime de 60 m şi 13 m adâncime, care
se închide într-o zonă foarte îngustă.
Explorările vor continua anul viitor.
Aducem multe mulţumiri colegilor
de la Asociaţia Speologică Exploratorii
Reşiţa, WWF România şi Clubului
Sporturilor Montane Hunedoara pentru
suportul general oferit şi cooperare.

Fig. 2

Figuri

Fig. 4

Fig. 3

1 Foto Zdeněk Motyčka (formaţiuni
în Peştera Jasanka).
2 Harta Peşterii Jasanka.
3 Foto Petr Barák (Peştera de la
Captare – dincolo de sifon).
4 Foto Tomáš Svoboda (Peştera de la
Captare – în timpul explorării).
5 Harta Peşterii de la Captare.
6 Harta Peşterii Lacul Dracului.
7 Harta Peşterii Bigăr.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 5
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Carstul din zona minei 154

FARCU

Dl. Tociloasa, com. Roºia, Munþii Pãdurea Craiului
Ludovic ºi Sándor Mátyási
Introducere
Scopul acestei lucrări este de a prezenta
o mică suprafaţă carstică devenită cunoscută abia de la începutul anului 1990, în
urma executării unor lucrări miniere în
vederea exploatării bauxitei. Mai mult,
s-a dorit ca această zonă să fie amenajată
turistic având în vedere prezenţa unei
peşteri deosebite – Peştera cu Cristale.
Pentru acesta a fost nevoie şi de o serie
de investigaţii geostructurale cu caracter
geotehnic privind stabilitatea viitoarelor
căi de vizitare din subteran, una din puţinele lucrări întocmite cu acest specific.
Lucrarea de faţă prezintă în mod cu totul
succint rezultatele acestui studiu executat de autori în primăvara anului 2012,
grafica anexată fiind însă exhaustivă, ne
va ajuta în expunerea aproape completă
a situaţiei din teren de la acea dată, fără
prea multe rânduri scrise.
Localizare
Carstul ascuns din zona Mina Farcu –
Dealul Tociloasa este situat în partea
central - sudică a Munţilor Pădurea
Craiului, la SSV de Dealul Farcului (717
m), în bazinul superior al Văii Roşia
(bazinul Crişului Negru), pe teritoriul
administrativ al Comunei Roşia (judeţul
Bihor). Accesul în zona minei Farcu se
realizează prin drumul comunal care porneşte din centrul comunei Roşia spre Dl.
Tociloasa (453 m), trecând în imediata
vecinătate a intrării în galeria minieră
principală (fig. 1).
Istoricul minei Farcu
Săparea galeriei 154 Farcu (alt. abs.
372 m) începe în august 1988, marcând
astfel şirul unor interesante descoperiri
legate de un endocarst ascuns, total
necunoscut. La sfârşitul anului 1989 sunt
interceptate primele două cavităţi reprezentative, denumite ulterior Peştera cu
Cristale (din suitorul 678) şi Avenul de
sub Şine. Ambele cavităţi sunt explorate
şi cartate în martie 1990 (cartările există!, fiind predate şi la E. M. Dobreşti),
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printr-o colaborare intercluburi dintre
„Speodava” Ştei, „Czárán Gyula” Tinca
şi speologii din Beiuş (fig. 1, 3 şi 4).
Până în 1996 se termină extragerea
lentilelor de bauxită situate între „carieră” şi nivelul galeriei 154, iar în 1995
se începe adâncirea planului înclinat,
fără o finalizare economică. Cu ocazia
lucrărilor de săpare sunt descoperite o
serie de mici cavităţi fără comunicare
naturală cu suprafaţa (cel puţin 10),
dintre care şi una importantă (Peştera
cu Puţ), toate fiind cartate până în 2003.
După încetarea activităţii de exploatare
a bauxitei galeria principală se blochează
din cauza unei surpături masive. În urma
exploatării a devenit posibilă explorarea
unui complex endocarstic ascuns (fără
intări naturale) dezvoltat discontinuu pe
o diferenţă de nivel de circa 130 m.
Cadru geomorfologic
Regiunea se prezintă, în general, sub
forma unor culmi cu direcţia NNE-SSV,
care se succed de la vest spre est, astfel,
la nord de Roşia se întâlneşte Culmea
Frăsinoasa – Farcul, cu altitudine de
peste 700 m, care se prelungeşte spre
sud în platourile calcaroase Farcul şi
Pleşu - Albioara, caracterizate printr-un
relief carstic cu numeroase doline, uvale
şi lapiezuri adânci aproape în totalitate
îngropate sub o cuvertură argiloasă-nisipoasă cu caracter de terra rossa. Cotele
absolute pe interfluviul Dl. Tociloasa
(între văile Lazurilor şi Roşiei) variază
între 260 m (zona văii Şteazelor) şi
445 m pe drumurile de creastă la est de
obiectivul turistic. Fragmentul de platou
din zona Dl. Tociloasa, după datele altimetrice, poate fi considerat a face parte
din suprafaţa Dumbrăviţa, de geneză
abrazional-denudativă. Amplasamentul
propriu-zis, compus din sistemul de
lucrări miniere pentru exploatarea bauxitei, care au deschis şi Peştera cu Cristale
împreună cu celelalte goluri, este localizat chiar sub acest platou (Dl. Tociloasa),
ocupând o suprafaţă de nici 10 ha.

Context geologic
Perimetrul minei Farcu – Dealul Tociloasa
se suprapune în exclusivitate peste depozitele calcaroase ale Unităţii de Bihor de
vârstă Jurasic superior – Cretacic inferior,
spre vest venind în contact cu formaţiunile predominant epiclastice Cretacic
superioare ale Bazinului Roşiei. Stivele
calcaroase, luate în ansamblu, au luat naştere în cadrul unei întinse platforme carbonatice, într-o mare puţin adâncă, care
se întindea pe şelful continental, procesul
depoziţional subacvatic fiind întrerupt de
un important episod erozional subaerian
la limita Jurasic (J) – Cretacic (K). Carstul
aflat în atenţia nostră se dezvoltă pe şi sub
limita dintre J3 şi K1, motiv pentru care
ne vom limita numai asupra prezentării
acestor doi termeni.
În valea Lazurilor se observă cum peste
J1 în facies de Gresten (gresii cuarţoase)
urmat de o puternică condensare de facies
care reprezintă J2 prdominant carbonatic, se
dezvoltă o puternică stivă calcaroasă care
aparţine faciesului de tip Stramberg (J3).
Partea inferioară a stivei este formată dintro formaţiune calcaroasă diacronă (calcarul
de Farcu), predominant masiv – organogen
şi cenuşiu deschis la culoare. Spre partea
superioară se trece la calcare micritice în
bancuri şi lespezi, incluse în calcarul de
Albioara (tithonic), grosimea cumulată a
acestora fiind de cel puţin 150 m.
Exondarea platformei carbonatice la
finele jurasicului şi începutul cretacicului
(neocomian s.l.) pentru mai multe milioane
de ani, determină instalarea unei importante
carstificări şi alteraţii supergene cu depunere de terra rossa pe relieful nou creat,
ulterior diagenizat în bauxite (fig. 2)
La sfârşitul neocomianului (hauterivian), se instalează o fază depoziţională
lagunară-lacustră cu depunere de calcare
negricioase cu characee ± brecioase ±
bitumenoase, micritice. Peste calcarele
negre de apă dulce cu characee urmează
un pachet subţire de câţiva metri de calcar
micritic cu gasteropode, culoarea fiind de
un cenuşiu închis spre negricios. Grosimea
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acestor doi termeni (membrul de Dobreşti)
deşi nu trece de 5 m, va oferi nivelul marker
care va fi folosit şi urmărit în mod practic în
explorarea prin foraje a bauxitelor. În continuitate de sedimentare urmează calcarele cu
pahiodonte inferior (denumit şi membrul de
Coposeni), având o grosime de peste 250 m.
Culoarea este de un cenuşiu deschis (chiar
albicios), iar stratificaţia în bancuri metrice.
Suita litostratigrafică prezentată sumar
anterior, în zona Dl. Tociloasa se prezintă
într-o configuraţie structurală aparent
orientată E-V şi cu cădere spre S. Totuşi,
măsurătorile efectuate chiar pe limita de
discontinuitate J3-K1 scot în evidenţă faptul
că această structură are o orientare NE-SV
cu o cădere spre SE, având şi o componentă
cinematică normală tot spre SE.
Tectonizarea majoră se manifestă prin
prezenţa direcţiilor NNE-SSV, subordonat
NV-SE sau chiar E-V, acestea făcând parte
dintr-un moment de tectonizare mai vechi
decât neogenul, premergătoare naşterii
bazinului Beiuşului.
Observaþii speogenetice şi hidrogeologice
Aparenta lipsă a cavităţilor cu deschidere
naturală de la suprafaţă (4 peşteri cu
circa 100 m lungime), este compensată
cu cel puţin 10 goluri carstice ascunse în
masiv (peste 1 km lungime cumulată),
deschise în urma executării lucrărilor
miniere. Acest fapt a dus la conturarea
unui drenaj posibil spre izbucul „La
30

SSV

Bina Mirghii” care ar include şi cele
trei peşteri importante (fig. 1, 3 şi 4).
Distanţa minimă a drenajului ar fi de cel
puţin 600 m iar diferenţa de nivel este
posibil să ajungă la 130 m. Diferenţa
maximă de nivel penetrabilă s-a putut
realiza în avenul de sub Şine respectiv
86 m (în momentul de faţă acesta fiind
colmatat cu steril la -10 m). Apele care
formează drenajul subteran provin de pe
o suprafaţă restrânsă, probabil nu cu mult
mai mare decât 1 km2, reprezentând partea vestică a interfluviului dintre valea
Lazuri şi Roşia (Şteazelor).
În momentul de faţă, cele trei peşteri
importante deşi nu au o comunicare directă,
penetrabilă, pare a fi sigură o veche legătură
între Peştera cu Cristale şi Avenul de sub
Şine. Orientarea lor este identică (exact
spre exurgenţa „La Bina Mirghii”), totodată
având loc şi o suprapunere spaţială strânsă
între galerii. Din punct de vedere evolutiv,
considerăm că este doar o suprapunere
tectonică având în vedere că cele două (de
fapt probabil toate cele trei) au o evoluţie
genetică diferită. Peştera cu Cristale este
şi a rămas pur freatică, pe când Avenul de
sub Şine (+Peştera cu Puţ) a suferit şi o remodelare vadoasă importantă. Probabil că
numai mult mai târziu, prin concreţionare
± prăbuşire să se fi intreruptă comunicarea
între ele, astfel încât Peştera cu Cristale a
devenit izolată de restul sistemului. În acest
fel s-a putut crea mediul închis, favorabil
pentru dezvoltarea formaţiunilor de tip

geodă. Presupunem un mare decalaj de
timp între manifestarea episodul freatic şi
cel vados, ultimul fiind cel mai tânăr, în
termeni geologici. Lămurirea problemelor
legate de geneza şi evoluţia acestor goluri
va necesita încă multă muncă de cercetare
pe viitor, problemele fiind în momentul de
faţă practic nerezolvate.
Analiza geotehnicã pentru amenajarea
turisticã a Peşterii cu Cristale
Aceste aspecte vor reprezenta de fapt a
doua parte a lucrării. În esenţă, trebuia
dat un răspuns în ceea ce priveşte siguranţa căilor de acces până la Peştera cu
Cristale, precum şi la stabilitatea peşterii
în sine, având în vedere că în imediata
vecinătate au fost executate importante
lucrări miniere care au presupus utilizarea explozivilor. Pentru a putea răspunde
la aceste întrebări, au fost marcate şi
cartate/măsurate toate galeriile accesibile
la acea dată (martie 2012). Au fost folosite atât metode pur geologice (cartare
geologică şi microstructurală de detaliu),
cât şi geofizice (profilare electrometrică
multielectrod). Rezultatele observaţiilor
geostructurale au fost reprezentate grafic (fig. 3 şi 4), fiind posibilă în finalul
lucrărilor a unor cuantificări a diferitelor
grade a factorilor de risc (fig. 6).
Analiza microstructurală a avut
în vedere măsurarea elementelor microstructurale şi anume: stratificaţia S0
(aprox. 60), b) fisuraţia S2 (peste 150)
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şi c) striurile de alunecare de pe S0 şi S2
[împreunǎ cu stabilirea direcţiei de mişcare (dextru/ senestru/normal/invers),
peste 30 de perechi].Toate acestea au
fost reprezentate atât pe tectonograme
echiareale Schmidt, cât şi pe diagrame
rozetǎ, expuse în anexa nr. 5.
a) Stratificaţia S0 este bine reprezentatǎ
pe planul înclinat G-154A / P221, în rest
poate fi mascatǎ de celelalte deranjamente rupturale. Este reprezentatǎ relativ
constant pentru tot arealul prin poziţia
S0mediu = 171/24 (grade sexagesimale).
Aceste suprafeţe de obicei sunt închise,
fǎrǎ goluri, în câteva cazuri fiind observabile (şi mǎsurabile) striuri de alunecare (slickensides) care atestǎ o mişcare de
deplasare chiar şi pe S0, lucru mai puţin
obişnuit pentru un domeniu liniştit (de
autohton). Foarte pregnante sunt aceste
deplasǎri pe S0 în preajma limitei K1 / J3,
în zona apropiatǎ de lentilele de bauxite
şi chiar în bauxite.
b) Fisuraţia S2 este foarte bine expusă
în toate sectoarele galeriei 154-Farcu.
Aceasta este reprezentatǎ atât de o 1)
fisuraţie de forfecare (conjugate) închise,
de multe ori având şi striuri de alunecare
cât şi de o 2) fisuraţie de tensiune (tip
diaclazǎ), deschise şi cu pereţi neregulaţi
± umplutură argiloasă-nisipoasă microstratificată, slab consolidată.
• Fisuraţia de forfecare formeazǎ seturi
conjugate, uneori cu predominarea unei
singure direcţii, formând veritabile clivaje penetrative. Ele fiind închise, fǎrǎ
(sau cu puţinǎ) umpluturǎ argiloasǎ,
se comportǎ stabil din punct de vedere
geomecanic şi hidrogeologic, neafectând
prea mult stabilitatea galeriilor miniere
cercetate. Au fost separate pe baza tectonogramei douǎ direcţii predominante
de fisuraţie cu înclinaţie mare şi anume:
S’2 = 161/65, S’’2 = 109/85, precum şi
un clivaj oblic S’’’2 = 321/39. Axul „β”
fiind subvertical (β = 222/81), aratǎ faptul cǎ fisuraţia principalǎ a luat naştere
în regim de culpu de forţe (decroşant).
Clivajul cu înclinaţie micǎ este contrarǎ
şi simetricǎ faţǎ de stratificaţie, fiind bine
reprezentatǎ pe intervalul dintre Peştera
cu Cristale şi suitorul 683 (Gal.154).
• Fisuraţia de tensiune (± diaclaze) este
şi ea bine reprezentatǎ, deşi subordonatǎ
faţǎ de cele de forfecare, este mult mai
spectaculoasǎ şi cu implicaţii geomecanice şi hidrogeologice mult mai pregnante.
Infiltraţiile de ape la nivelul galeriei 154
Farcu, provin în bunǎ parte prin intermediul acestor fisuri/diaclaze deschise
± umplute sau nu cu material argilosSPEOMOND • 17 • 2014

nisipos maroniu violaceu. Pe acest tip de
fisuraţie se insinueazǎ o serie de goluri
(paleo) carstice, unele ajungând pânǎ
la suprafaţǎ (lapiezuri îngropate), altele
rǎmânând în cadrul pachetelor carbonatice. Au fost observate atât goluri freatice
vechi, umplute cu depozite argilo-nisipoase maronii roşietice, plastice, cu
microstratificaţie (laminaţie) internǎ cât
şi goluri recente şi/sau reactivate, cu circulaţia pe verticalǎ a apei de percolaţie de
la exterior, cu forme corozionale tipice.
Golurile pot avea lǎţimi decimetrice sau metrice (diaclaze), lungimile şi
înǎlţimile fiind metrice (hornuri şi avene),
cazul extrem fiind format în câteva cazuri,
de veritabile goluri carstice (avene şi peşteri), penetrabile pe zeci de metri.
c) Fisuraţia de forfecare - S2 şi stratificaţia - S0 a cǎror suprafeţe conţin elemente
cinematice (striuri de alunecare/slickensides) oferǎ prin reprezentare graficǎ
elemente ale direcţiilor de mişcare
suferite de rocile din masiv. Elementele
cinematice apar mai frecvent în preajma
discontinuitǎţilor mecanice semnificative (microfalii, zone de falie). Cele mai
complicate situaţii apar în cadrul zonelor
de falii extinse chiar şi pe zeci de metri,
în care se combinǎ mişcarea de forfecare
cu cea tensionalǎ, reprezentând totodatǎ
şi cele mai vulnerabile zone din galeria
de acces. Reprezentarea direcţiilor şi a
sensurilor de mişcare pe suprafeţele de
alunecare aratǎ clar un sistem conjugat
de forfecare având axul „β” = 195/61
(la calcul luând parte şi elementele
cinematice de pe stratificaţia S0). Deşi
se remarcǎ o micǎ abatere între direcţia
axului „β” de la fisuraţia S 2 şi cel de
la tectonograma cinematica se poate
accepta totuşi prezenţa aceluiaşi cuplu
de forfecare (decroşare) tectonicǎ, fiind
vorba de aceeaşi zonǎ de studiu.
În încercarea de a da o soluţie privind
străpungerea surpăturii masive de la nivelul galeriei 154-Farcu, a fost executată
o secţiune electrometrică multielectrod
la suprafaţă în decalaj faţă de surpătură.
Analiza de risc geotehnic. În urma
prezentǎrii succinte a mǎsurǎtorilor stratificaţiei (S0)/fisuraţiei (S2)/cinematice,
nu a reieşit clar starea de tensiune din
zona galeriei Farcu. În completare, trebuie sǎ precizǎm faptul cǎ pe lângǎ sutele de metri de galerii care prin împuşcare
au deranjat starea de tensiune din masiv,
mai existǎ şi trei abataje pe bauxitǎ (cu
goluri de mii de m3), care în mod sigur
au o razǎ de influenţǎ relativ largǎ în
jurul lor. Riscul geotehnic existǎ atât în

zona acestor abataje vechi (pǎrǎsite şi
nerambleate), cât şi în cazul galeriilor de
legǎturǎ (nivelul gal.154 – Farcu).
Pentru vizualizarea acestor aspecte
de risc au fost întocmite graficele din fig.
6. La cuantificare s-a ţinut cont de influenţa reciprocǎ a factorului geostructural
(tectonic natural şi antropogen) şi a factorului de mediu (influenţa varǎ/iarnǎ).
În zona galeriei de acces pânǎ la
intrarea actualǎ 2 şi 3 în Peştera cu
Cristale, sub formă de concluzii (martie
2012) punctăm urmǎtoarele riscuri:
• în zona de intrare în gal.154 Farcu,
din cauza variaţiilor mari de
temperaturǎ (varǎ/iarnǎ – proces de
gelifracţie), mai ales primǎvara pot
apǎrea curgeri argiloase din cavitǎţile
din tavan umplute cu argilǎ (cu
posibile legǎturi pânǎ la suprafaţǎ –
lapiezuri îngropate);
• în zona surpǎturii masive dintre
m. 59 - 80 din cauza instabilitǎţii
avansate a terenului din coperiş +
fenomenul de gelifracţie;
• de la gal.154A, suitorul 678 şi
intrǎrile în Peştera cu Cristale,
existǎ cel puţin trei zone de faliere, apare fenomenul de relaxare tectonicǎ (în urma executǎrii
gal.154), amplificatǎ de fenomenul
de gelifracţie declanşatǎ de circuitul
Cariera de Bauxitǎ - Suitorul 683 –
gal.154B – suitorul 246 (intrarea cu
douǎ porţi):
• Peştera cu Cristale - în zona suitorului 683 – intrǎrile 2 şi 3 pot suferi
schimbǎri de temperaturǎ moderate
(circa ± 3°C), temperaturi pozitive;
• în gal.154A+Pl.221 – microclimat
stagnant (hibernare lilieci), apar
curgeri şi alunecǎri de umpluturǎ
algiliticǎ-nisipoasǎ, infiltraţii de ape
de suprafaţa, peşteri;
• dupǎ ridicarea surpǎturii (prucului)
dintre m. 59 - 80 se va crea un circuit meteo care va lega „Cariera de
Bauxitǎ - L183 - S683 - Gal.154
(±B)”, în urma cǎreia se va instala
regimul „iarnǎ/varǎ” de circuit meteorologic (menţionǎm cǎ în iarna
2012, în luna februarie temperaturile
din gal.154 au fost negative);
• În urma fenomenului de îngheţ-dezgheţ (gelifracţie) şi a relaxǎrii structurii geologice deranjate prin împuşcare în galeriile miniere pot apǎrea
prǎbuşiri din tavan şi din pereţi,
aceste prabuşiri fiind favorizate şi de
zonele de fracturǎ mai sus menţionate. Deşi fisuraţia predominantǎ este
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•

•
•

cvasiverticalǎ (împiedicǎ prǎbuşirea),
existǎ totuşi stratificaţia S0 şi clivajul
(simetric) oblic la unghi mic care
poate favoriza în urma gelifracţiei
şi a relaxǎrii structurii geologice din
zona galeriei 154 Farcu, prin prisma
de desprindere dupǎ suprafeţele de
discontinuitate, prǎbuşirea unor fragmente/blocuri de roci;
zonele de fracturare vor rǎmâne
potenţiale zone de risc, prin simplul fapt cǎ reprezintǎ o comasare
mecanicǎ instabilǎ materializatǎ
prin prezenţa fisuraţiei de forfecare
(închisǎ) suprapusǎ peste fisuraţia
tensionalǎ (deschisǎ), deranjatǎ în
plus şi de activitatea umanǎ;
stabilitatea Peşterii cu Cristale este
bună, nu există probleme deosebite
de stabilitate;
starea generală a lucrărilor miniere,
din punct de vedere geotehnic, deşi
sunt complet dezechipate, este bună,
cu excepţia unor surpări locale şi de
infiltraţii de ape nesemnificative, galeriile sunt uscate şi intens ventilate
natural.
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În loc de încheiere
La data finalizării acestui text, cele mai
multe din problemele enunţate mai sus
au fost rezolvate, Peştera cu Cristale
fiind amenajată în siguranţă şi dată în
folosinţă turistică larg apreciată. A fost

amenajat şi un traseu turistic de suprafaţă
care trece pe lângă „cariera de bauxită”
cu punctul final la Stânca Cârnului, la
o platformă amenajată de belverdere
asupra văii Lazurilor.
Noi am dorit să redăm, chiar dacă
sumar, situaţia din teren înainte de a fi
făcute amenajările acum existente, la
nivelul anului 2012, când intrarea în
zona peşterii era mult mai complicată.
Totuşi ne bucurăm de faptul că am avut
privilegiul de a „prinde” atât descoperirea peşterii din 1990 cât şi darea ei în
folosiţă turistică după 22 de ani!
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Pledoarie pentru Lefka Ori

Expediþia LION 2013
Oana Chachula • Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, Kostas ADAMOPOULOS, Stelios Zacharias • Clubul Selas, Atena
Motivaþie
O nouă expediţie în Creta, tot în Lefka
Ori, dar în zona Melidoni. De data acesta
un mare proiect european Euro Speleo
Project, cu 4 ţări participante, în avenul
Lion -1110m. Istoria scrisă a acestui
mare aven începe în anii 2007-2008,
când o expediţie franco-elenă forţează un
pasaj strâmt de la -300 m şi explorează
rapid până la -1100 m.
Sinopsis
În acest articol voi face referire la
istoricul explorărilor, la potenţialul
existent şi mai ales la logistica acestei
expediţii, precum şi la ce s-a întâmplat
în vara anului 2013. Expediţia a fost
organizată de clubul Selas, avându-i
coordonatori pe Kostas Adamopoulos,
Alexandros Margiolis, Michalis Tsopelas
şi Panos Georgopoulos de la P.O.A.,
răspunzător salvaspeo (ambele cluburi
din Atena), în cooperare cu EOS
din Chania, Creta. De asemenea, au
participat şi membri de la cluburile:
Proteas, Thiseas, Spok, Speleo şi de la
Societatea Elenă de Speologie. Expediţia
a fost susţinută de Federaţia Elenă de
Speologie, Annek Lines şi cu sprijinul
Beal, Aventure Verticale şi Scurion.
Istoric
Zona a fost prima dată explorată de o
echipă franceză a clubului Plantaurel în
1990, urmată apoi şi de membri clubului
Catamaran. Peştera cu numărul LOC21
(Lion) este descoperită în 1992, a cărei
intrare a necesitat dezobstrucţie şi a
fost explorată pe o lungime de 120 m,
unde se simţea un puternic curent de
aer. În 1995 se reiau dezobstrucţiile şi
se înaintează încă puţin până la -135 m.
În anii 2000-2001 şi 2003 se fac din
nou săpături în această zonă a peşterii,
înaintându-se cu dificultate doar până
la -200 m lungime. În tot acest timp,
echipele franco-elene explorau cel mai
mare aven al Greciei, Gourgouthakas
sau LOC1, de -1208 m şi atingeau aici
sifonul terminal. Acest aven, se situează
la 300 m în linie dreapta faţă de LOC21.
SPEOMOND • 17 • 2014

În 2005, echipele internaţionale se concentrează pe dezobstrucţiile din Lion şi
ajung până la baza puţului mare de -70
m, aducându-se harta la 300 m cartaţi.
2007 este un an hotărâtor cu succesul
celor -600 m exploraţi, echipele francoelene revenind victorioase în 2008 când
ating sifonul terminal de la -1100 m.
Până în 2013, nici o altă echipă nu a mai
intrat în aven, deşi s-au lăsat galeriile de
pe afluenţi complet neexplorate.
Participanþi
Au participat numeroşi speologi care
s-au implicat activ pe durata taberei,
în perioada de 10-22 august 2013.
Țările participante au fost: Grecia
(Kostas Adamopoulos, Apostolis
Kourtis, Panos Georgopoulos, Michalis
Tsopelas, Thomas Ditsas, Dimitris
Mpourdas, Giorgos Sotiriadias, Chris
Pennos, Miltos Hasialis, Ioannis
Kaissas, Panagiotis Georgiou, Xenia
Georgopoulou, Alexandros Margiolis,
Stelios Zacharias, Margarita Kanellidou,
Efsaia Vardoulakis), Franţa (Alain
Soubirane, Alexander Le Fevre), Polonia
(Magda Wrona) şi România (Oana
Chachula). Pe lângă aceştia, numeroşi
alţi colegi au participat la cele câteva
pre-expediţii, cât şi în deplasările postexpediţie. Costurile estimative ale acesteia, fără a se lua în calcul echipamentul
utilizat, s-au ridicat la 3000 €, incluzându-se şi toate turele pre şi post expediţie, precum şi costurile de transport ale
străinilor, care şi-au suportat toate taxele.
Obiectivele principale
Acestea au fost: găsirea de noi pasaje
în cea mai adâncă a doua peşteră din
Grecia de - 1110 m şi 2500 m lungime;
explorarea râului colector din punctul
de la -480 m şi încă în câteva puncte;
investigarea posibilităţilor de a găsi
conexiunea peşterii Lion cu peştera
LOC81 sau cu cea mai adâncă peşteră a
Greciei LOC1, situată în aceeaşi zonă,
respectiv cu Gourgouthakas de -1208 m;
instalarea unei echipament de colectare
a datelor hidrogeologice prin amabilita-

tea Universităţii Politehnce din Chania,
Creta, la adâncimea de -485 m; instalarea
unor senzori de detectare a nivelului de
radon; colectarea de probe pentru stabilirea vârstei calcitului cu ajutorul datării
izotopilor de U/Th; colectarea de probe
biospeologice şi investigaţii chiropterologice în arealul taberei.
Regulile expediþiei
Această expediţie cu participare internaţională organizată printr-un proiect
european, a avut câteva reguli importante, pe care participanţii săi le-au urmat.
Voi redacta câteva dintre acestea: ritmul
membrilor unei echipe va fi dat de cel
care merge mai încet; dacă obiectivul
principal este coborârea la -1100 m şi
durează mai mult de două ore până la prima tabără la -485 m, se va reevalua acest
obiectiv şi echipa va reveni la suprafaţă;
bivuacul amenajat la -485 m este prioritar echipei de vârf. Alte două reguli au
fost respectate obligatoriu: anunţarea de
către fiecare echipă ce pătrunde în subteran asupra orelor de plecare şi întoarcere,
obiectivele şi anunţarea sosirii înapoi în
tabără, iar a doua, în cazul unei situaţii
meteo nefavorabile, coborârea în peşteră
se va face până la maxim -400 m. Restul
regulilor, au fost cele normale pentru
parcurgerea în siguranţă a unei cavităţi
verticale. Un formular cu acestea s-a
semnat de către participanţi la înscrierea
în tabără şi trimis înaintea sosirii lor cu
câteva săptămâni.
Descrierea cavitãþii
Peştera Lion sau Trou du Leon după
cum au denumit-o francezii, sau LOC21
(denumire provenită de la iniţialele masivului Lefka Ori - LO, iar C de la iniţiala
clubului Catamaran, care a descoperit
peştera), respectiv Trypa Tou Liontariou
după greci, este un aven sinuos şi strâmt.
De asemenea, denumirea de „Lion”, a
fost folosită datorită stâncii cu formă de
leu, ce se găseşte deasupra dolinei în care
se află şi această peşteră. Intrarea reprezintă un scurt târâş descendent, după care
urmează un impresionant puţ de -70 m,
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precum şi cel mai voluminos din această
zonă a peşterii, în calcare şi dolomite.
La baza puţului de -70 m, se evidenţiază
brecii de diverse dimensiuni, provenite
probabil de la morenele fostului gheţar şi
care se regăsesc doar pe o parte a acestuia (inf. de la Dr. Daniel Moraitis şi Chris
Pennos). Apoi, totul până la -450 m devine o succesiune de puţuri strâmte şi zone
dificile gen „gaură de şoarece”, cu roci
agresive punând probleme speologilor
masivi şi transportului de echipament.
La - 240 m peştera are un profil tipic
de canion vados şi meandre pe post de
pasaje de trecere. După colectorul de la
-482 m, peştera devine fosilă, mai largă
şi mai plăcută până la -570 m (datorită
unui alt colector), oprindu-se aici deasupra unui alt puţ de -70 m. După o altă
succesiune de puţuri largi, în zona de la
-800 m, apare galeria Marele Canion cu
un profil perfect vertical de 5-10 lăţime,
iar avenul continuă sub formă de cascade
pline cu apă până la sifonul terminal de
la -1100 m. La -1000 m, zgomotul şi
curentul de aer cresc datorită unui alt
mare afluent ce merge către vest. De
remarcat, în zona terminală roca este
foarte compactă.

Logistica
Singura sursă de apă potabilă era izvorul
din Peştera Keramos sau LO23, o peşteră
situată la 10 minute de mers de locaţia
taberei. Această sursă alimentată de un
mic bazin de la adâncimea de -60 m, nu
ar fi asigurat în întregime nevoile unei
expediţii de o asemenea anvergură, drept
pentru care acestea au început să fie
acoperite încă din luna mai. S-a calculat
necesitatea a 875 l de apă, pentru 25 de
participanţi. Astfel, s-a luat în calcul
depozitarea a 1250 l de apă, în tancuri
special duse în peşteră, într-o săliţă de la
-30 m (două tancuri a câte 225 l şi două
a câte 400 l). Din păcate, au existat şi
accidente, în sensul că o parte din tancuri
nu au rezistat, aşa că, expediţia a început
cu un minim de 800 l, faţă de un necesar
minim de 875 l. Întregul proces de depozitare a apei, s-a desfăşurat conform unei
proceduri standard, inclusiv de maximă
igienă. Pe lângă izvorul principal din
peştera LO23, s-a mai identificat şi o
altă sursă posibilă de apă, prin topirea

gheţii situată la -52 m din peştera LO16
şi aflată la 30 minute de tabăra. Această
peşteră a fost trecută pe lista de rezervă,
deoarece nu se cunoştea depozitul real
al gheţii, datele fiind preluate din harta
făcută de clubul Plantaurel în 1982 şi
fără a mai fi fost verificată. O altă sursă
posibilă de apă, ar fi putut fi cel puţin în
teorie, să o ofere râul din avenul Mavro
Skiadi (-342 m) cu preluarea acesteia
de la -130 m şi -230 m. S-a renunţat la
această posibilitate datorită dificultăţii
logistice şi a accesului dificil până în
tabăra de bază.
În total au fost alte trei pre-expediţii
organizatorice de câte 3 zile fiecare cel
puţin, expediţia principală de explorare
de 11 zile şi una de dezechipare. Pe
lângă acestea au fost multe deplasări de
weekend pentru asigurarea tuturor proviziilor şi a echipamentului colectiv ce
au însumat 800 kg de material. Nefiind
disponibil un elicopter (aşa cum au
folosit francezii în 1998), tot materialul
a fost cărat de speologii participanţi pe
o diferenţă de nivel de 550 m. În prealabil, s-a calculat cu atenţie cantitatea
de hrană / participant, care să asigure

Kostas ADAMOPOULOS

Tabãra 2013
O asemenea peşteră, dar mai ales o
asemenea expediţie a necesitat câteva
ture de pregătire ce au început încă din
luna mai.

Expediţia din acest an, a fost prima
organizată cu ajutorul Euro Speleo
Project, care a pus la dispoziţie o parte
din echipamentul colectiv şi de asemenea
cu ajutorul financiar al clubului P.O.A şi
Selas, ce au contribuit cu o mare parte
din materiale. O problemă importantă
a fost şi organizarea depozitului de apă
pentru tabăra din 2013 în peştera LO23.
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caloriile necesare, dar şi fără a se irosi
hrana. Aprovizionarea s-a desfăşurat şi
pe întreaga perioadă a principalei tabere.
Astfel, prima pre-expediţie a avut
loc între 6-13 mai, când au participat 13
speologi şi a avut ca scop organizarea
taberei de bază şi plasarea tancurilor de
apă în LO23 şi echiparea avenului Lion
până la -280 m; cea de-a doua, de la 29
iunie până la 2 iulie, a fost formată din 6
speologi, care au rectificat echipările şi
au constatat problemele de stocare a apei
prin distrugerea unor tancuri; cea de-a
treia expediţie a avut loc între 12-16 iulie, formată din 5 speologi, ce au echipat
avenul până la -400 m şi au mai depozitat
încă 150 l de apă, aducând astfel rezerva
la 800 l. S-au mai identificat alte patru
noi intrări de peşteră (aproape de tabăra
de bază, dar la 1900 m altitudine). De
asemenea, într-o altă peşteră LO16,
semnalată şi explorată parţial în 1982, se
ştia că există o potenţială sursă de apă, iar
aceasta a fost găsită la -10 m pe o a doua
intrare, nou descoperită acum.
Expediţia principală a avut loc între
10 - 22 august 2013 cu participarea a 20
de speologi din cele patru ţări menţionate. Aceştia au format echipa de bază, lor
alăturându-se şi alţi speologi locali care
au venit în weekend. Astfel, peştera a
fost echipată corespunzător până la -485
m, unde s-a aranjat un bivuac cu o capacitate de maxim 3 speologi. Explorarea
şi cartarea a fost focusată în amonte pe
colectorul principal de la această adâncime şi s-a concretizat cu 500 de m de
pasaje noi, secţiune care se îndreaptă
către partea sudică a muntelui, respec-
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tiv către o posibilă joncţiune cu avenul
Gorgouthakas, -1208 m. Explorarea s-a
oprit la o cascadă de 8 m înălţime, ce
putea fi escaladată dacă ar fi fost mai mult
timp, şi s-a preferat să se lase ca obiectiv
principal pentru expediţia viitoare.
De asemenea, expediţia a avut şi un
scop ştiinţific, montându-se 5 senzori
pentru măsurarea nivelului de radon cu
sprijinul Selas, prin Ioannis Kaissas.
Trei senzori de măsurare a temperaturii
şi presiunii apei au fost plasaţi în peşteră
la -50 m, -460 m şi -485 m. Aceştia au
fost lăsaţi în peşteră timp de un an de
zile şi vor înregistra măsurătorile o dată
la 30 minute. Experimentul a fost montat
de către geologii Dr. Daniel Moraitis,
Chris Pennos şi George Sotiriadis, de
la Universitatea Politehnică din Chania,
membri principali ai expediţiei. O primă
concluzie a celor trei a fost existenţa în
trecut a unui gheţar, ce a contribuit la
speleogeneza peşterii Lion.
Dezechiparea avenului a avut loc
într-o altă expediţie între 5-7 octombrie
de către o echipă formată din 6 speologi.
De asemenea, tot atunci, senzorul hidrogeologic menit să măsoare temperatura,
presiunea şi curentul apei a fost mutat
de la -500 m într-o altă locaţie. O parte
din echipament a fost lăsat în peşteră
pentru 2014.

Jurnal explorativ
Decizia finală de a participa la expediţie a fost luată la Brno, cu ocazia
Congresului Internaţional de Speologie.
Cu emoţiile de rigoare şi încurajările
colegilor atenieni, m-am urcat în autocarul Bucureşti - Atena şi am purces pe un
nou drum elen. După o noapte în autocar
şi încă una pe feribot, iată-mă din nou în
Chania după doi ani. De data aceasta nici
o maşina nu a mai urcat până în tabăra
de bază, nici un izvor nesecat nu ne-a
mai potolit setea! Încărcăm, sau mai bine
zis descărcăm tot ce considerăm inutil
şi purcedem la un drum de 3 ore pe o
diferenţă de nivel considerabilă. Grupul
vesel uşurează cu mult urcarea. Nimeni
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nu se mai gândeşte la kilogramele anevoioase. Oricum, suntem nişte norocoşi,
vremea este înnourată şi scăpăm de
soarele dogoritor.
Marele câştig al acestei expediţii
a fost peştera - casă (LO1) pe post de
tabără de bază, parcă intenţionat formată cu multe ere geologice în urmă, în
apropierea marelui aven. Din anul 1998,
când materialele francezilor au fost aduse
cu un elicopter, au rămas printre altele,
mese şi scaune. În acest vârf de munte nu
trec decât vreo doi păstori cu cele câteva
căpriţe… civilizate! Din păcate aş putea
spune, acest mirific aşezământ nu suportă
decât aproximativ 20 de speologi şi cu
echipamentul colectiv. În rest, dacă vrei
să te odihneşti aşa cum scrie la carte poţi
să-ţi aduci cortul. Acum, fiecare cu tabieturile lui, dar merită adus! Oricum, pentru
a încuraja viitorii participanţi la această
expediţie, precizez că echipamentul se
poate duce şi în mai multe ture, deoarece
în mod normal se fac mai multe aprovizionări şi chiar este sugerat acest lucru.
Până la urmă nimic înspăimântător
– în ce expediţie aţi mai fost şi avenul a
fost echipat până la zona de lucru, încă
cu o lună înainte, ca să nu mai pun la
socoteală toate proviziile adunate pentru
tabăra ce avea să suporte câţiva zeci de
participanţi în total? Totul, graţie efortului voluntar depus cam de tot atâţia
speologi, majoritatea din Chania şi care
nu au participat la expediţia propriu zisă.
În prima zi, 8 membri ai expediţiei au
cărat cele 360 kg de echipament personal
şi mâncare. A doua zi, alţi 3 membri reuşesc să urce în două ore şi cincisprezece
minute până în tabăra de bază, după care
s-au făcut ture de recunoaştere în Lion
(echipa de la EOS Chania) şi până la
Mavro Skiadi, avenul cu cel mai mare
puţ din Grecia de -342 m, precum şi o
primă tură de aprovizionare cu apă din
LO23. Intrarea a fost acoperită cu o folie
de plastic şi fixată cu ajutorul pietrelor,
lucru care a redus considerabil curentul
de aer foarte rece de 6°C de pe parcursul
întregii cavităţi.
A treia zi este de asemenea alocată organizărilor: echipare în Lion de la -400 m
şi până la -482 m, aclimatizare pentru
una din echipele de vârf şi aducerea unei
cantităţi mai mari de apă. Alţi 6 membri
ajung în tabără cu şi mai mult echipament,
iar Kostas şi Apostolis vor coborî pentru a
mai cumpăra un container de apă şi a urca
tot echipamentul de secretariat.
În a patra zi a expediţiei, alte bagaje
de cărat şi 3 echipe în Lion: una pentru
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a duce echipamentul necesar bivuacului
de lângă râu şi altele două pentru aclimatizare şi aprovizionare în puncte fixe,
recomandate până la -240 m. Realizarea
zilei a fost instalarea unei veritabile
toalete „artistice” din material ecologic,
biodegradabil, cu mână curentă, chiar
deasupra unei peşteri-aven şi cu reguli
clare de utilizare.
A cincia zi, echipa franceză a taberei începe explorarea după instalarea
completă a bivuacului (mai sunt aduse
neoprenele necesare). Extrag din caietul
de tabără completat de Alain Soubirane:
„Am coborât în două ore şi cincisprezece
minute, amintindu-mi câteva zone, dar
nu pe toate… Am uitat din expediţia din
2008. Prima impresie de la colector este
că e vânt foarte puternic, aşa că, trebuie
să găsim un loc potrivit de bivuac, fără
curent de aer. Mergem mai jos către
următoarea fracţionare, dar nu vrem să
instalăm bivuacul mai jos de acest punct,

aşa că, ne întoarcem şi trecem de rău,
într-o zonă mai plată. După ce lucrăm
două ore să mutăm pietrele şi nisipul,
facem un spaţiu potrivit pentru a încăpea
trei persoane. Ca o remarcă, nisipul este
foarte umed, iar spiturile sunt pline de
asemenea cu nisip. Acest loc nu va fi
permanent, pentru că la primăvară va fi
din nou inundat. Apar şi alţi doi colegi,
iar după ce mâncăm, pornim la explorare
în amonte pe colector. După sugestiile lui
Kostas, primul lac pe dreapta nu este greu
de depăşit, apa are doar 80 cm. Apoi, răul
curge pe o frumoasă galerie cu câteva blocuri de piatră şi câteva cascade de urcat.
După aproximativ 150 m, observăm doi
afluenţi pe stânga şi decidem să aruncăm
o privire. Aceştia reprezintă două galerii
interesante. Prima, dă într-o sală mare şi
este uşor de parcurs, iar alte 2-3 escalade
sunt vizibile. Una din ele, nu pare dificil
de abordat. Cea de-a doua galerie, necesită o echipare şi după 50 de m, apare o altă
SPEOMOND • 17 • 2014
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coboară de pe munte pentru a aduce
generatorul şi o alta ajunge la intrarea
peşterii Scud găsită în 2008, dar fără
succes de parcurgere. Echipa de vârf,
avându-i pe Kostas şi Thomas continuă
explorarea pe colector şi cartează ceea
ce s-a găsit în prima zi. O altă echipă de
susţinere (Magda şi Giorgos) coboară
până la bivuac pentru aprovizionare.
Între timp, Thomas se răneşte la umăr,
iar cartarea este continuată cu Giorgos,
explorându-se încă 350 m faţă de punctul
în care au rămas Alain şi Alexander şi
două cascade sunt echipate. Ziua de 16
august este pentru înlocuirea echipei de
vârf, pentru a reloca senzorii de radon şi
pentru aclimatizare.
Zilele următoare se vor desfăşura între un dute-vino pe munte şi / sau în Lion
– pentru a aproviziona atât tabăra de bază
de la exterior, fie cu apă din LO23 sau
cu alimente proaspete, cât şi pe cea de la
interior. Pe lângă turele de recunoaştere a
zonei, se fac mai multe ture de susţinere
a echipelor de vârf din peşteră, se vor
strânge senzorii de radon montaţi încă din
luna mai şi se vor înlocui cu cei pentru
măsurarea temperaturii şi presiunii apei
şi se vor face câteva ture foto. Explorarea
de pe colectorul de la -482 m, se va încheia pentru 2013 cu 500 m de galerii noi

până la o nouă cascadă, într-o zonă înaltă
de 50 m a galeriei.
Din nou o echipă minunată în Lefka
Ori, omogenă şi bine motivată, fiecare
participant având rolul potrivit. Cum
altfel, aici sus pe munte? Lion are încă
multe de dezvăluit şi o nouă expediţie
va avea loc în 2014, o parte din materiale fiind lăsate în peştera din tabăra de
bază. Noile obiective vor fi: investigaţii
pentru posibilităţile de joncţionare cu
alte peşteri din zonă cum ar fi LOC81 şi
Gourgouthakas (-1208 m), lărgirea spaţului de bivuac de la -485 m şi montarea
senzorilor de radon la o adâncime mai
mare. Un munte ce-şi cheamă exploratorii prin cele 1400 de peşteri cunoscute,
dar şi mai multe necunoscute încă.
Bibliografie
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cascadă ce trebuie urcată. Pasajul principal este în schimb uşor de parcurs: mici
bazine şi escalade pe rocile din drum.
Curentul de aer se schimbă la traversarea
afluenţilor, aşa că este important de explorat absolut tot. Aşa zisul lac terminal
este atins şi pentru că e adânc, Alexandre
încearcă abordarea de trecere a acestuia
prin căţărarea peretelui, doar că se rupe o
priză şi botezul are loc în… Lake of the
16 Plouf. Adâncimea are doar 120 cm, se
montează o coardă pentru a facilita traversarea şi se decide forţarea galeriei fără a
mai estima viitorul obstacol. După 15-20
m de mers prin apă, galeria coteşte către
dreapta, transformându-se într-un frumos
meandru, înalt de 15-20 m şi de culoare
albă şi neagră din loc în loc. Lacuri mici
sunt pe traseu şi sesizez săli de dimensiuni mari pe afluenţi, iar unele în partea
superioară ce aşteaptă să fie escaladate.
În general, lăţimea galeriei este de 1-1,2
m. După 250 m, se ajunge la o cascadă de
4 m, ce trebuie echipată. Curentul de aer
este la fel aici. Decidem să ne întoarcem,
oricum o frumoasă galerie se lasă descoperită. În patru ore ieşim afară, unde ne
aşteaptă o petrecere cu paste şi ciuperci.
O zi excelentă.”
În următoarea zi, două echipe intră
în Lion, alta merge după apă, o echipă
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Tradiþia concertelor de la Peºtera

Române ti
Amalia Toma • „Speotimiº” Timiºoara

„Octombrie-a lăsat pe dealuri
Covoare galbene şi roşii.
Trec nouri de argint în valuri
Şi cântă-a dragoste cocoşii.
Mă uit mereu la barometru
Şi mă-nfior când scade-un pic,
Căci soarele e tot mai mic.”
Octombrie,
de George Topîrceanu

coperit și o groapă care servea în trecut
ca depozit de cereale. Din perioada de
tranziție la epoca bronzului provin materiale aparținând grupului cultural Băile
Herculane - Cheile Turzii.
Primele cercetări efectute în Peștera
Românești au fost de natură geologică și
faunistică. Acestea au fost realizate de T.
Orthmayr, în anul 1872. Cercetări speologice mai complexe s-au efectuat aici,
abia în anul 1963, atunci realizându-se și
primul plan topografic al peșterii.
Situată în apropierea satului
Românești, Comuna Tomești din județul
Timiș, peștera a fost explorată pe o
distanță de 1450 metri aflându-se în continuare în curs de explorare. Galeriile
acesibile turiștilor însumează 340 metri.
Intrarea lată de 9,5 metri și înaltă de 2
permite pătrunderea luminii pe o distanță
de 70 metri, după care utilizarea unui
sistem de iluminare artificială devine
necesară. Galeria principală este aproape
rectilinie, de mari dimensiuni, atingând
cotele cele mai mari în Sala Liliecilor.
www.speotimis.ro

Ca în fiecare toamnă, de-o bună de
vreme încoace, indiferent de condițiile
meteo, nostalgici, entuziaști, sau poate
doar curioși, membri clubului Speotimiș,
foşti, actuali, sau viitori, împreună cu
prieteni de-ai lor se adună la Peștera
Românești.
Accesul în zonă se poate face pe drumul dintre Deva și Lugoj - DN 68A până
în localitatea Coșava, din Coșava urmându-se șoseaua spre Valea lui Liman până
în satul Românești. De aici se urmează
traseul marcat – cruce galbenă – ce
părăsește satul în dreputul cimitirului și

duce până la peșteră (1 h mers pe jos).
Traseul dintre sat și peșteră este accesibil
cu mașini de teren sau cu garda mare
până într-o poiană situată la câteva sute
de metri de intrarea în peșteră.
Peștera Românești este cea mai cunoscută peșteră din Munții Poiana Ruscă.
Ea mai este amintită și sub numele de
Peștera Mare de la Fereșești sau Peștera
cu Apă, fiind înregistrată la Cadastrul
Carstului din România cu numărul 1/2273
în bazinul Bega amonte de Mănăștur.
Existența acestei peșteri a fost cunoscută omului încă din cele mai vechi
timpuri, drept dovadă stând urmele de
locuire în perioada paleoliticului, mezoliticului și neoliticul. Săpăturile arheologice efectuate în Peștera Românești
în anul 1949, conduse de Marius Moga
scos la iveală dovezi de locuire din paleoliticul superior: o vatră de foc pe care
s-au găsit opt colți de Ursus Spelaeus
precum și două instrumente din os. Din
locuirea neolitică, în afară de ceramica
aparținând culturii Tisa (I-II), s-a des-
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rea experienței s-au conturat câțiva paşi,
care au menirea să asigure reușita organizării tehnico-logistică a evenimentului.
Astfel, de la un timp încoace rutina este
următoarea: se transportă la peșteră, pe
parcursul a mai multor zile: generatoare
și cabluri de curent, corpuri de iluminat,
scări pentru lucrul la înălțime, o serie de
alte unelte necesare montării instalației
electrice, scaune pentru orchestră și
invitați și multe altele. Apoi, se folosesc
cu îndemânare toate acestea, asigurându-se astfel fundalul tehnic necesar
susținerii concertului. Între momentele
de hărnicie, voluntarii, oameni fiind
mănâncă, dorm și se veselesc, unde
altundeva decât la gura peșterii.
În ziua concertului se succed cu rapiditate și precizie alți pași bine stabiliți:
micul dejun, strângerea rucsacilor,

preluarea sarcinilor, montarea coșurilor
de gunoi pe potecă, informarea persoanelor sosite pentru a asista la concert în
legătură cu accesul la peșteră, facilitarea
accesului orchestrei la peșteră, organizarea culoarului, primirea invitaţiilor,
promovarea organizației prin intermediul unor materiale promoționale (ex.
tricouri), debarasarea peşterii şi tot așa
un dute-vino pe potecă!
Deși edițiile concertelor sunt similare
ca format au în același timp, fiecare, particularităţile lor, lasând astfel moștenire
amintiri și povestiri ce urmează a fi depănate, la gura peșterii în anii ce urmează!
O ediţie inedită va fi şi cea de anul
acesta, care se va organiza cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la primul concert
susţinut în Peştera Româneşti în anul
n
1984. Vă aşteptăm cu drag!
www.speotimis.ro

Denumirea săli este reprezentativă pentru colonia impresionantă de lilieci pe
care o adăpostește. Temperatura medie
în peșteră este cuprinsă între 6 și 8°C.
Însă, particularitatea care face posibilă, dezirabilă și încântătoare, manifestarea muzicală anuală, devenită deja o
tradiție, o reprezintă acustica deosebită
de care beneficiază această peșteră.
Peștera Românești a fost, pentru
prima dată, gazda unui concert în anul
1984, an în care Cercul Speotimiș
organiza cel de-al 12-lea Speosport
Republican. Primul concert din Peștera
Românești a fost un concert simfonic
inaugural al Speosportului, la data de
11.10.1984. Succesul de care s-a bucurat
acest prim concert a făcut ca evenimentul să se repete, încă o dată, ca mai apoi
treptat să devină un obicei binecunoscut
ca în fiecare an să fie susținut câte un
concert în Peștera Românești.
Pe scena improvizată din peșteră,
au concertat nume sonore din arealul
muzicii clasice, jazz, blues, rock sau
electronice. Melomanii ce au vizitat
în fiecate toamnă peștera s-au putut
bucura de spectacolul oferit de: orchestre ale Filarmonicii „Banatul” în repetate rânduri, Filarmonica din Arad,
Orchestrele simfonice ale Profesorilor
de la Facultatea de Muzică, corurile „Margana”, „Sabin Drăgoi”, „St.
Rafailo Banatski”(Serbia) și „Canon”,
formațiile „Bega Blues Band”,
„Survolaj”, „Nightlosers”, „Cargo”,
„Zdob și Zdub” soliști de marcă cum ar fi
Ștefan Ruha, Alexandra Guțu, Kathleen
Evans, Gabriel Croitoru și alte orchestre
simfonice internaționale. Concertul în
care a fost prezentă formația „Zdob și
Zdub” a reușit să atragă un număr record
de 2000 de oameni.
Am dezvăluit astfel motivele pentru care se întâmplă acea mobilizare
masivă de voluntari, plus echipamente
conexe, amintită în primele rânduri ale
articolului.
Voluntarii Speotimiș contribuie
bucuroși, an de an, la organizarea concertelor din Peștera Romanești. În acest
sens, ei încep întotdeauna pregătirile cu
zile bune înainte de cea a concertului.
Pentru primele concerte, echipamentele specifice iluminării peșterii, precum și celelate lucruri necesare bunei
desfășurări a concertului erau transportate cu greu la peșteră, iar detaliile organizatorice erau potrivite din mers, printr-o
rapidă adaptare la situațiile întâlnite.
De-a lungul timpului, odată cu acumula-

www.speotimis.ro
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Peştera cu apã de la

Mãnãstirea Tismana
Radu Dumitru • „Focul Viu” Bucureºti

Scurt istoric
Peştera cu apă de la Mănăstirea Tismana,
cunoscută şi ca Peştera Tezaurului sau
Peştera de la Mănăstire, a fost explorată
încă din 1928 de către P. A. Chappuis
şi A. Winkler. În cel de-al doilea război
mondial, BNR a decis să pună la adăpost
stocul său de aur. În aceste condiţii, în
anul 1944, cu acordul guvernului, Banca
Naţională a decis să transporte aurul,
în cel mai deplin secret, la Mănăstirea
Tismana, unde a fost depus într-o peşteră
de lângă stânca Stârminei. Operaţiunea
este cunoscută în istorie sub numele de
„Tismana” (sau „Neptun”), în cadrul
căreia cele 242 de tone de aur de la
BNR au fost adăpostite şi apărate cu
preţul vieţii de către armată, localnici şi
monahi. Operaţiunea a fost desfăşurată
şi încheiată cu succes în anul 1947, tezaurul BNR, ce cuprindea şi cele trei tone
de aur polonez pe care Tismana le-a găzduit alături de comoara românească, s-au
întors la Bucureşti în deplină siguranţă.

A treia fişă predată la Cadastrul
Carstului cuprindea o recartare din
09.09.1983 la scara 1:200 a cavităţii,
până la sifonul nr. 4.
A patra fişă predată la Cadastrul
Carstului cuprindea o continuare a explorării din anul 1984 de la sifonul nr. 4
până la sifonul nr. 11, avându-l ca autor
pe Şerban Sârbu, Focul Viu.
O ultimă hartă predată la Cadastrul
Carstului semnată Niphargus IMGB şi
G.E.S.S. Bucureşti, cuprindea întreg
ansamblul cartat de cele trei cluburi de
speologie.

Istoricul explorãrilor
recente
Explorările noastre recente în Peştera cu
apă de la Mănăstirea Tismana au avut
loc după mai bine de douăzeci şi şase de
ani de la ultimele ture iar în ultimii doi
ani s-au desfăşurat în timpul lucrărilor
de reamenajare a Muzeului Tezaurului
demarat de Banca Naţională a României.
În tabăra de vară a anului 2010,
ne-am concentrat cercetările pe zona
aflată în imediata vecinătate a Mănăstirii
Tismana unde aşteaptă să fie regăsite 11
cavităţi. Cea mai importantă dintre ele
este fără îndoială Peştera cu apă de la
Mănăstire.

Ea face parte din bazinul hidrografic Tismana (2116) având numărul
de catalog 17, bazin pe care Asociaţia
Speologică Focul Viu îl sistematizează
din punct de vedere speologic. Până în
prezent sunt cunoscute 58 de cavităţi,
cea mai lungă fiind Peştera Pârgavului
(2116/21) cu 3330 m dezvoltare. Peştera
cu apă de la Tismana cu o dezvoltare
cartată actuală de 928,3 m se situează
pe a doua poziţie din punct de vedere al
dezvoltării, fiind urmată de Peştera Gura
Plaiului (2116/16) cu 211,67 m.
Intrarea în cavitate se află în imediata apropiere a mănăstirii şi este largă,
cu dimensiunile de 12×4 m, dar a fost
zidită, lăsând astfel prima sală accesibilă iniţial doar printr-o poartă metalică.
Actualmente există două astfel de căi
de acces. Peştera se continuă din prima
sală cu o mică galerie ce conduce la a
doua sală de 9×7 m. Aceasta este Sala
Tezaurului, unde se încheie traseul
turistic.
De aici înspre amonte exista un stăvilar vechi, din lemn, care a fost construit
pentru captarea apei, completat ulterior
cu un stăvilar din beton. În prezent stăvilarul este dezafectat, mănăstirea fiind
alimentată din reţeaua comunei.
În august 2010 recartăm cavitatea
până la primul sifon, Sifonul 1, până
Radu DUNMITRU

T

impul a rămas pe loc aici, firul ghid
al colegilor noştri ce au explorat
fostele sifoane pierzându-se acum
în patul galeriilor uscate. Dincolo de
fostul Sifon 12, actualmente Sifonul 2,
stă ascunsă apa de odinioară din Peştera
Tezaurului…

Istoricul cartãrii
Prima fişă predată la Cadastrul Carstului
din România din cadrul Institutului de
Speologie «Emil Racoviţă» Bucureşti,
referitoare la cavitate este din data de
12.05.1982, şi aparţine clubului de
speologie Niphargus IMGB Bucureşti.
Fişa conţinea o primă cartare din data
22.03.1982 până la primul sifon de
atunci, acum primul semisifon, respectiv
91 m de galerie explorată.
A doua fişă predată la Cadastrul
Carstului este o continuare Niphargus
IMGB din data de 11.08.1982 ce cuprinde o hartă până la sifonul nr. 4 de atunci,
acum semisifonul 4.
44
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la care s-au efectuat primele explorări.
Până aici, peştera este săracă în concreţiuni având planşeul acoperit cu material
aluvionar.
Revenim în data de 1 decembrie 2012
cu echipament de scufundare pentru a recarta dincolo de primul sifon. Avem parte
însă de o surpriză de proporţii: găsim
Sifonul 1 deschis şi echipa de scufundare
parcurge cavitatea până la actualul Sifon 1
(fost Sifon 11) fără să-şi folosească aerul
din butelii. Sunt identificate două honuri,
din care unul foarte mare. Între timp recartăm cu dispozitivul DistoX segmentul
de la intrare la Semisifonul 1.
Două săptămâni mai târziu suntem
din nou la Tismana având ca scop unic
cercetarea tuturor lateralelor peşterii.
Începem escalada Hornului Mare şi este
trecut actualul Sifon 1. După acest sifon,
explorarea se va desfăşura în premieră
şi planificăm minuţios următoarele ture.
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În data de 8 iunie 2013 topografiem
în două echipe întreaga galerie principală
până la actualul Sifon 1. Descoperim un
horn – Hornul Mic – aflat la 6 m aval de
Semisifonul 3 şi urcăm într-o sală, Sala
Prăbuşită. Continuăm escalada Hornului
Mare unde regrupăm la +17 m. Hornul
este larg raportat la dimensiunile generale ale cavităţii, având între 2 şi 4 m
diametru. Descoperim fosile şi grifade
de Ursus spelaeus într-un perimetru restrâns delimitat de Hornul Mic şi Hornul
Mare.
Între 16 şi 17 iunie 2013 este plonjat
pentru prima oară Sifonul 2 pe o lungime de 30 m şi o adâncime de -11,5 m.
Ni se alătură Marius Robu, cercetător al
Institului de Speologie „Emil Racoviţă”
Bucureşti, pentru a identifica oasele şi
grifadele descoperite de noi. Ne confirmă că ele aparţin mai multor indivizi de
Ursus spelaeus ce au intrat în cavitate

probabil printr-o cu totul altă intrare,
acum colmatată. Un posibil astfel de loc
este reprezentat de Sala Prăbuşită. Fără
îndoială că peştera a avut în trecut un
etaj superior fosil a căror urme pot fi intersectate acum în Hornul Mic şi Hornul
Mare precum şi în Sala Prăbuşită.
Pe 30 iunie 2013 o nouă de scufundare este organizată. Este plonjat din nou
Sifonul 2 până la un clopot de aer aflat
la 50 m. Adâncimea de -11,5 m a sifonului reprezintă şi denivelarea maximă
negativă actuală a cavităţii. Dincolo de
clopotul de aer, sifonul coboară încă
şase metri unde blocuri masive de calcar
colmatează pasajul submers.
Între 22 şi 24 noiembrie 2013 realizăm o tură de documentare şi realizăm
fotografii cu punctele cheie ale peşterii.
Recartăm prima sală a cavităţii, ridicarea
topografică fiind definitivată. Marcăm
punctele interesante din punct de vedere ştiinţific. După mai bine de opt ore
de lucru, pornim spre ieşire mulţumiţi
de rezultatul turei. Spre ieşire descoperim un mic meandru aflat amonte de
Semisifonul 1, ce adăposteşte o săliţă,
Săliţa Ascunsă. Din această sală porneşte
un horn. Iată un nou obiectiv pentru o
viitoare tură!
În urma proiecţiei la suprafaţa terenului a drumuirii peşterii, identificăm în
Dealul Gorganul dolina spre care conduce Hornul Mare. Diferenţa de nivel între
baza hornului şi dolina de la suprafaţă
este de peste 50 m.
În 12 decembrie 2013 pornim spre
o ultimă necunoscută a peşterii: hornul
dinaintea semisifonului 3 descoperit în
timpul acţiunii de cartare din luna iunie
este escaladat. Acesta are 22 m înălţime
(cea mai mare denivelare pozitivă măsurată a cavităţii în prezent) şi adăposteşte
câteva urme intacte de Ursus spelaeus.
În data de 8 februarie 2014 efectuăm
o tură de filmare pentru a documenta cât
mai bogat filmul ce îl pregătim despre
istoricul acestei cavităţi. După un inSPEOMOND • 17 • 2014
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Practic, după construirea galeriei de
fugă necesară funcţionării hidrocentralei
Tismana, nivelul apei din cavitate a scăzut, Sfânta Mănăstire rămânând fără apă,
aceasta nefiind racordată în anul 1985 la
reţeaua de alimentare.
Acest lucru a facilitat explorarea
amănunţită a zonelor foste submerse.
Datorită situaţiei dramatice create de
secarea sursei de apă, măicuţele împreună cu Anton Miuţe intră în cavitate în
căutarea apei dispărute. Ajung până la
semisifonul 9!!! Pe măsură ce înaintează,
golesc sistematic sifoanele de apă, evacuând-o aval. Operaţiunile durează luni
bune până se face conectarea la reţeaua
de apă a Sfintei Mănăstiri. Este instalat
un cablu electric pe întreaga lungime
pompată pentru a ilumina cavitatea şi
desigur pentru funcţionarea pompei. În

ziua de azi, o întreagă istorie necunoscută ni se desfăşoară prin faţa ochilor de
fiecare dată când revedem firul electric
instalat în galeria principală. Este greu
să ne imaginăm efortul depus de cei ce
trebuiau să treacă semisifoanele cavităţii
fără nici un fel de echipament de protecţie termic.
Un disc DVD cu istoricul explorărilor este în lucru şi va fi disponibil
tuturor începând cu Congresul Naţional
de Speologie din anul acesta. Discul va
cuprinde pe lângă filmul propriu-zis şi
multe materiale bonus precum harta
actuală, fotografii şi o descriere vizuală
a cavităţii.
O versiune Beta a filmului a fost prezentată pentru prima oară la Conferinţa
Balcanică de Speologie de la Sofia din
data de 28 martie 2014.
n

Radu DUNMITRU

terviu cu Cristian Lascu ce a explorat
alături de Şerban Sârbu şi Tedi Stănescu
prima oară sifoanele acestei cavităţi, este
rândul lui Anton Miuţe, ce s-a ocupat de
pomparea progresivă a apei către exterior din sifoane atunci când din peşteră nu
a mai ieşit apa, să ne povestească ce s-a
întâmplat cu apa de odinioară a Peşterii
de la Tismana.
În 15 martie 2014 ne propunem să
continuăm explorările atât în Sifonul 2
cât şi în Hornul Mare. Din păcate ploile
de primăvară precum şi topirea zăpezii
recente nu ne permit înaintarea dincolo
de Semisifonul 3. Nivelul apei este mai
ridicat cu 40 cm faţă de turele anterioare! Ne rezumăm la escalada hornului ce
porneşte din Săliţa Ascunsă şi a Hornului
Mic pentru realizarea câtorva fotografii.
În hornul din Săliţa Ascunsă, atingem
cu greu +14 m fără posibilităţi de continuare. La coborârea în rapel a Hornului
Mic este reperat un puţ ce va constitui
obiectul viitoarelor explorări.
La aceste ture au contribuit FV-ştii
Adina Florescu, Adrian Rădulescu,
Alexandra Pîrlea, Alexandru Aliman,
Anamaria Cusă, Ana Stamatescu,
Aurelian Mihu, Cristina Stika, Dragoş
Şerban, Gabriel Dinu, Ionuţ Doru,
Irina Hristescu, Mihai Dvorac, Mihai
Hristescu, Monica Stanciu, Octavian
Mihu, Octavian Zloteanu, Radu Dumitru,
Răzvan Sabău, Robert Stroe, Roxana
Gama, Valeriu Lipcanu.
La ora actuală, hidrogeologia
cavităţii este schimbată total, din
cele 11 sifoane explorate la inceputul
anilor ’80, rămânând doar ultimul,
nr. 11. Acest sifon poartă acum denumirea de Sifonul 1. Pe parcurs există încă
patru semisifoane ce pot închide galeria
principală în cazul unei viituri sau în
anotimpul ploios. Este vorba de fostul
sifon 1, actualmente semisifonul 1, fostul sifon 2 actualmente semisifonul 2,
fostul sifon 3, actualmente semisifonul
3 şi fostul sifon 4, actualmente semisifonul 4. De altfel între semisifonul 1 şi
semisifonul 4 se află singura porţiune
în care mai există apă. Practic, după
depăşirea segmetului cu apă staţionară,
Hornul Mare ca punct de reper, toată
cavitatea lipsită de apă până la actualul
Sifon 1, fost Sifon 11.
Lipsa apei din peşteră în zilele noastre, o explicăm prin construcţia complexului hidroenergetic Cerna-MotruTismana ce a interceptat apele ce se infiltrau până în peşteră, generând activul
permanent din trecut.

Radu DUNMITRU

Tismana

47

Tabãra Speologicã

Grind 2013
Radu Dumitru • „Focul Viu” Bucureºti, Geza Zakarias • „Avenul” Braºov

Î

n perioada 21-29 septembrie 2013 s-a
desfăşurat Tabăra Speologică Grind
2013 în Avenul de sub Vârful Grind
(Avenul de sub Colţii Grindului), organizată de Asociaţia Speologică Focul Viu şi
Clubul de Speologie Avenul cu sprijinul
Parcului Naţional Piatra Craiului.
Au participat: Radu Dumitru, Geza
Zakarias, Fabian Botond, Ionuţ Doru,
Kiten Topalov, Yana Yoveva, Alice
Popa, Anton Zakarias, Irina Eftimie,
Remus Stats, Robert Stroe, Tudor Voicu,
Aurelian Mihu, Adrian Rădulescu,
Coralia Păunoiu, Anne Manta, Ovidiu
Dolcan, Mircea Toma, Ana Stamatescu,
Andreea Stroişteanu, Annamaria Stats,
Adrian Caziuc, Gergely Zoli, George
Scarlat.
Adresăm calde mulţumiri lui Adreiu
Dako, Radu Frunteş, precum şi companiilor Paradisul Verde si EasyLight pentru
sprijinul acordat.
Sâmbãtã, 21 septembrie
Ne-am intalnit cu toţii sâmbătă, 21 septembrie în centrul satului Şirnea.
Ajutaţi de Adreiu Dako şi Radu
Frunteş special veniţi pentru a pune
umărul la deplasarea bagajelor, am urcat
pe drumul forestier ce duce în Poiana
Grind. Lângă Stâna Grind am debarcat
tot bagajul şi am strâns laolaltă echipamentul colectiv pentru a fi împărţit şi
împachetat pentru urcarea la refugiul
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speologic Grind. În 40 de minute eram
toţi la refugiul turistic Grind (1680m).
Începe ploaia şi ne adăpostim preţ de o
oră în refugiul pustiu.
După o oră, pornim spre refugiul
speologic aflat la 1950m unde ajungem
la ora 17:00. Lăsăm pe drum două banane
cu echipament pentru a face încă o tură
cu ele. Avem parte de o surpriză neplăcută: toate alimentele deplasate aici in
pretur au fost furate, inclusiv PET-urile
goale pentru apă ! Fără comentarii.
Facem o listă minimă de cumpărături
pentru Robert şi George aflaţi în drum
spre tabără pentru a suplini câteva zile
lipsurile.
Duminicã, 22 septembrie
Vremea este instabilă.
Prima echipă ce intră în aven pentru
echipare până la cota -90 este compusă
din Fabian, Irina, Ovidiu şi Mircea. Intră
la ora 11:00 şi ies la ora 16:00.
Robert şi George sosesc cu alimentele
cerute.
Seara pregătim tot echipamentul în
banane pentru cota -286, sortăm alimentele şi le aranjăm în ordine. Va trebui să
mai facem o coborâre pentru alimente.

echiparea după gaura de şoarece. Este
refacută echiparea pe puţul de 17 m pentru a se scoate traiectul corzii cât mai în
afara rigolei pe care curge apa la viituri.
Apoi se echipează o mână curentă de la
intrarea în cele două saritori din capul
puţului (CP) Water Shaft (Niagara). Pe
puţ curgea o cantitate impresionantă de
apă. Totuşi, echiparea continuă.
Sunt bătute trei fracţionări noi după
CP, vechea fracţionare fiind amplasată
exact în cursul apei ce se prelinge peste
ea. Complet uzi, speologii intră în folii
la baza puţului.
La ora 15:00 echipa 3 compusă din
Fabian, Yana şi Ionuţ intră şi se întâlneşte
cu echipa 2 la baza puţului Water Shaft.
Se reunesc ambele echipe la baza puţului.
Aici sunt stocate uneltele folosite la începutul anilor ’90 la decolmatarea galeriei
suborizontale ce conduce spre următorul
puţ, Himalaya.
Echipa 3 începe echiparea unui traverseu peste săritoarea descendentă spre

Luni, 23 septembrie
O ceaţă densă ne întâmpină de dimineaţă.
La ora 11:00 echipa 2 formată din
Radu, Geza şi Kiten intră să continue
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Himalaya iar echipa 2 porneşte spre
suprafaţă unde iese la ora 20:00.
În continuare este bătută MC ce
traversează săritoarea verticală şi intră
direct în CP Himalaya. Echipa revine la
suprafaţă la ora 23:45.
Marþi, 24 septembrie
Plouă încontinuu. Hotărâm să plecăm jos
pentru încărcarea acumulatorilor la rotopercutante şi pentru diverse cumpărături.
Coboară Geza, Radu, Alice, Yana şi
Kiten.
La refugiu plouă neîntrerupt până
seara la ora 23:00. Sunt umplute toate recipientele disponibile cu apă şi se repară
câte ceva la refugiu.
Miercuri, 25 septembrie
Vorbim cu colegii aflaţi în tabără şi actualizăm lista cu cumpărături. La ora 16:45
Geza, Radu, Yana, Kiten şi Alice sunt din
nou în refugiul speologic.
Din Bucureşti vor sosi Aurelian,
Adrian şi Robert iar din Braşov vin
Remus cu Tudor. Ajung la ora 00:10 în
tabără.
Joi, 26 septembrie
Singura zi cu cer senin.
Ora 00:00 echipa 4 compusă din
Radu, Fabian şi Ionuţ intră în aven să
termine echiparea pe puţul Himalaya.
Nu pot fi folosite absolut deloc vechile
spituri, ele fiind poziţionate direct pe
traiectoria apei.
Se bat 5 spituri pe puţ apoi se intră
în canion (The ridge) echipând capul de
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mână curentă. Rămân fără acumulatori
şi fără plachete şi urcă, ieşind afară la
ora 10:30.
Tudor pleacă la maşina parcată lângă
Poiana Grind să încarce acumulatorii de
la prima rotopercutantă. Alice, Irina şi
Adrian îl urmează şi se întorc cu acumulatorii.
Echipa 5 formata din Kiten, Yana
şi Remus intră la ora 12:00 şi continuă
echiparea canionului cu cea de-a doua
rotopercutantă şi apoi coboară pe vechea
echipare puţul Cornel Shaft. La cota
-286 instalează un punct cald din 6 folii
de supravieţuire şi încep operaţiunile de
curăţare a strâmtorii colmatate cu blocuri
aduse de viituri ce blochează înaintarea.
Ies afară la ora 00:00.
Echipa de suport compusă din Alice
şi Anton Zakarias pornesc la maşină cu
acumulatorii celei de a doua rotopercutante să îi încarce.
Echipa 6 formată din Geza, Alin
şi Robert intră la ora 20:00 cu prima
rotopercutantă să modifice echiparea
expeditivă de pe Cornel Shaft.
Se montează câte o deviere pe P 17
după gaura de şoarece şi după CP din
Water Shaft, apoi se dublează ultima
fracţionare din acest puţ. Se lungeste
mâna curentă din capul puţului Himalaya
cu încă un segment apoi coboară până la
cota -286 pentru o pauză în punctul cald.
Dezechipează puţul Cornel şi canionul
şi se reface întreaga echipare. Apar la
exterior la ora 9:30.

toare. La ora 1:30 pornesc spre suprafaţă
cu o parte din materiale. La baza puţului
Water Shaft se întâlnesc cu echipa 10.
Ies la ora 5:00.
Duminicã, 29 septembrie
Cer acoperit, sunt anunţate cantităţi
importante de precipitaţii după amiază.
Echipa 10 compusă din Geza, Alin şi
Ionuţ intră la ora 2:30 pentru dezechipare
şi se întâlnesc cu echipa 9 la baza puţului
Water Shaft. Coboară până la -286 şi
încep dezechiparea. Ies la ora 9:00.
Echipa 11 compusă din Remus,
Adrian şi Irina se întâlneşte la intrarea
în cavitate cu echipa 9 la ora 5:00, apoi
intră în cavitate până la cota -175 de unde
preiau echipament de la echipa 10. Ies
împreună cu echipa 10 la ora 9:00.
Strângem tot echipamentul si curăţăm
refugiul speologic. La ora 15:00 facem
invetarul în Poiana Grind a întregului
arsenal T.S.A., apoi plecam spre case.
Între timp iarna venise în creastă…
Fişa de echipare actualizată, filme,
fotografii, precum şi multe alte informaţii
găsiţi pe pagina de internet dedicată avenului: avenulgrind.blogspot.ro
Asociaţia Speologică Focul Viu
împreună cu prietenii de la Clubul de
Speologie Avenul va continua şi anul
acesta echiparea cavităţii până la cota
actuală cunoscută pentru a facilita accesul în deplină siguranţă şi confort a
speologilor pentru continuarea explorării
cavităţii dincolo de terminusul actual. n

Vineri, 27 septembrie
Ceaţă, burniţă, ceaţă. Simţim cum temperatura aerului coboară.
Echipa 7 compusă din Kiten, Yana şi
Ionuţ intră la ora 15:10 şi coboară direct
la -286. Continuă curăţarea strâmtorii.
Echipa 8 compusă din Remus, Anne,
Adrian, Irina, Coralia şi Tudor intră la
ora 18:05 parcurgând cavitatea până la
gaura de şoarece (cota -90). Se reîntorc
la ora 23:00.
Echipa 7 se reîntoarce la ora 1:00.
Echipa de suport compusă din Toni
şi Irina coboară la maşină să reîncarce
acumulatorii. Se reîntorc la ora 10:00.
Sâmbãtã, 28 septembrie
Bineînţeles, ceaţă.
Echipa 9 compusă din Radu, Kiten,
Yana si Fabian coboară la ora 15:30
direct la -286. Timp de 4 ore muncesc la
curăţarea strâmtorii apoi fac o pauză de
1h30 min în punctul cald. Se montează
MC de acces în primul CP de după strâm49

Despre începuturile
speologiei de amatori
Petre Brijan • „Speodava” ªtei

Î

n anul 1924 se înfiinţează la Cluj
primul Institut de speologie din lume
condus de Emil Racoviţă, unul dintre cei mai mari biospeologi ai lumii,
care împreună cu R. Janel şi studenţii
săi începe o campanie de explorare a
peşterilor din Munţii Apuseni, în urma
căreia publica lucrarea „Enumeration
des grotes visite”, tot el scrie broşura
Speologia, o noua ştiinţă a vechilor taine
subpământene.
Prin aceste lucrări, împreună cu altele
publicate mai târziu cum ar fi Aventuri
sub pământ de Norbert Casteret, au dat
un imbold dezvoltării speologiei de amatori, în urma căruia se înfiinţează primele
organizaţii de speologi amatori (Avenul
Braşov, C.S.A Cluj, Emil Racoviţă Cluj,
Czaran Ghiula Tinca, Emil Racoviţă
Bucureşti şi altele).
În 1973 se înfiinţează pe lângă
Federaţia Română de Turism Alpinism,
Comisia Centrală de Speologie Sportivă
cu scopul de a integra mişcarea speologică în sportul de masă astfel speologia
devine un „sport” în urma căruia datorită
competiţiei, cluburile de speologie dezvoltă o explorare intensivă a carstului din
ţară. An de an numărul peşterilor creşte
exponenţial de la 650 în anul 1965 la
peste 13000 la ora actuală.
În 1968 începe şi în Ştei o mişcare
speologică iniţiată pe atunci de un grup
de tineri care bântuiau prin peşterile de
pe Valea Sighiştelului şi Platoul Vaşcău
în urma căruia în 1970 Dorel Sâsână,
Ovidiu Cuc, Sandu Baba, Costel Morut,
Ioan Matei şi Petru Brijan înfiinţează un
club de speologie care pe atunci se numea
Speo Ştei.
Până prin 1973 umblam prin peşterile
din Codru Moma şi Valea Sighistelului
fără să ştim că multe dintre ele nu erau
cunoscute sau cartate. Costel Morut care
era topograf de meserie vine cu ideea să le
cartăm. Astfel, după ce ne-a chinuit vreo
trei ture foarte lungi, am reuşit să cartăm
800 m din Peştera Secătura. Tot atunci
l-am cunoscut pe Maty Bleahu la o conferinţă despre turism şi speologie la casa de
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cultură din Ştei, el ne-a sfătuit să ne afiliem şi noi la C.C.S.S. În octombrie 1973 se
descoperă peştera Fagului o imensă geodă
plină de cristale şi formaţiuni de aragonit,
care din păcate a fost vandalizată.
La 1 mai ’75 am explorat avenul
Clăptescu folosind pentru coborârea
puţului de 70 m un troliu construit de
Dorel, bineînţeles ca să-l probăm am
coborât doi o dată pe cablul de 6 mm
(pe atunci nu prea aveam corzi decât
nişte ronghiuri de dederoane şi câteva
scăriţe electron manufacturate). Iulie ’75
se organizează la Padiş o mare tabără de
iniţiere în speologie şi alpinism sub egida
F.R.T.A. şi B.T.T. Au participat, pe lângă
studenţii de la asociaţiile BTT-ului şi
câteva cluburi de speologie printre care şi
„Z” Oradea, „Exploratorii” Reşiţa, „Emil
Racoviţă” Bucureşti, „Czaran Ghiula”
Tinca, „Speodava” Ştei şi alţii.
Atunci l-am cunoscut pe regretatul
Emilian Cristea, omul care a pus bazele
speologiei sportive, normal, cu scopul de
a ajuta mişcarea speologică din punct de
vedere legal şi financiar. Nea Milica ne-a
invitat atunci la Speosportul de la Leşu
din octombrie, aici s-au afiliat la C.C.S.S
cluburile din Bihor, C.S. Oradea, „Czaran
Giula” Tinca, „Z” Oradea şi „Speodava”
Ştei. Bineînţeles ca noi cei de la Ştei eram
bomba congresului cu P. Secătura, 2100
m şi P. cu incizii. Pe lângă aceste găuri
nou descoperite am venit şi cu un echipament nou de explorare, blocatorul Dresler
pe care l-am copiat după publicaţia lui
Marbach, Tehnica de Coarda Simpla, pe
lângă altele, hamuri, lonje, sistem dublu
de iluminat etc… Am intrat şi noi în marea întrecere socialistă speologică încercând să obţinem cât mai multe puncte. (Pe
vremea aceea funcţiona un regulament de
concurs = 1 punct pentru 10 m denivelare,
1 punct pentru 100 m lungime × puncte
pentru decolmatare, zone inundate etc.)
Pe atunci trebuia să completezi tot felul de
fişe de anunţ şi confirmare, pentru a obţine un scor în concursul Speosport. Toate
cluburile din ţară s-au implicat în această
competiţie care avea ca scop realizarea

unui cadastru sistematic al peşterilor din
România pentru care s-a angajat tovarăşul
Cristi Goran de la I.S.E.R. Bucureşti.
Am uitat să vă spun despre 14 septembrie 1975 când după o explozie în cariera
de la Chişcău s-a descoperit o peşteră,
având în vedere experienţa negativă din
peştera Fagului am hotărât să protejam
cavitatea. La ora 17 am ajuns în carieră şi
am coborât în puţul de 8 m după care am
găsit o galerie plină de gropi de gestaţie
şi cranii de Ursus speleus, am continuat
explorarea şi după 1200 m în etajul fosil
am găsit un schelet de urs în conexiune
anatomică. Am pus pe gura puţului o
tablă şi am montat un cort deasupra în
care au rămas doi dintre noi, restul am
fugit la telefoane. Am anunţat forurile
competente, Consiliul Judeţean, Muzeul
Ţării Crişurilor, I.S.E.R. Cluj şi Bucureşti,
Ministerul Turismului etc. La două zile
s-au adunat o grămadă de oficiali, care
după ce au vizitat peştera hotărăsc închiderea ei şi începerea studiilor de amenajare şi conservare.
Atunci am cunoscut floarea speologilor profesionişti de la cele două institute, M. Şerban, T. Rusu, G. Racoviţă,
V. Craciun, I. Wiehman, I. Povara, C.
Goran şi alţii.
Din 1976 a început o mare campanie
de explorări, atât în Munţii Bihor cât
şi în celelalte masive din ţară, cu toată
xenofobia şi goana după puncte, multe
cluburi au început să lucreze împreună.
Se punea pe atunci problema lipsei de
echipament şi speologi în stare să abordeze cu succes marile reţele subterane
(Coiba Mare - Coiba Mica, Topolniţa,
Humpleu, Hodobana, Rătei, Cetăţile
Ponorului, Lumea Pierdută, marile denivelări, Avenul Dosul Lăcşorului, Poiana
Gropii, Şesuri, Hoanca Urzicarului).
Tot în acea perioadă se manufacturează o serie de scule de progresie pe coardă,
coborâtoare, opt, snake, cu role fixe, blocatoare Gibs, Basic, Croll, Poignee, hamuri, pedale etc… Aceasta a determinat o
explozie în felul de abordare a parcurgerii
peşterilor dar şi creşterea riscului datorită
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calităţii îndoielnice a echipamentului.
Nu pot sa trec mai departe, cu riscul de a
supăra pe cineva, fără să amintesc câţiva
dintre MARII speologiei de amatori,
care s-au remarcat atât prin explorările
lor şi publicarea unor lucrări de specialitate în domeniul speologic; Ică Giurgiu,
C.S.E.R. Bucureşti care pe lângă explorările sale a publicat ani la rând un buletin
în care orice club îşi putea expune rezultatele, Paul Matoş, creatorul Speotelexului;
Gabor Halasi cel mai mare scafandru de
peşteri pe care l-am avut; Paul Damm,
speolog de excepţie şi în ultima vreme redactorul revistei federaţiei de speologie, şi
nu în ultimul rând Liviu Vălenaş, student
la geografie şi apoi discipol al lui Pepi la
clubul C.S.E.R. Cluj, măgarul ăsta (avea
1,80 m înălţime şi un cap de copil, Eli,
soţia lui, îmi spunea în tabăra de la Izvorul
Rece: „măi Briju, tu ai mai văzut un copil
atât de mare?”. Adevărul era că acest om
era „drogat” şi „virusat” de speologie,
nu ştiu cum să vă spun dar pentru mine a
fost un Maestru care m-a introdus în iadul
care înseamnă Speologia de Amatori.
Am umblat cu el prin sute de peşteri în
premieră, pe care le-am cartat (făceam
ture în doi de câte 20-30 ore de explorare
şi cartare – Avenul din Şesuri 72 ore fără
bivuac.) Dracu’ ştie cum avea o asemenea
rezistenţă, mergeam în tură cu două eugenii şi făceam treabă bună, avea un stil
aparte mergea până nu se mai putea şi se
întorcea cartând, pe lângă toate astea era
posesorul unui simţ fantastic de orientare,
de exemplu în cea mai labirintică peşteră
din ţară, Hodobana, am fost foarte dezorientat după escalada din sala Mamut,
nu mai ştiam pe unde să mă întorc. Am
rătăcit vreo două ore până a venit Liviu
şi mi-a arătat continuarea, o mică galerie
la 1 m de talvegul pârâiaşului pe care mă
aflam. Nu ştiu ce aş mai putea scrie despre
acest om decât că a fost cel mai controversat speolog, dar şi cel mai prolific
publicist din acea perioadă, (Inventarul
speologic al Munţilor Bihor, tot felul de
articole despre Pădurea Craiului, articole
publicate în toate buletinele speologice).
Nu are rost să mai povestim despre anii
care au trecut dacă nu înţelegeţi munca
dezinteresată pe care au depus-o înaintaşii noştri, nu vorbesc despre politică, ci
despre pasiunea pentru speologie. Sper ca
în numărul viitor să pot să vă povestesc
mai amănunţit despre speologia anilor
de glorie ai R.S.R. (fără nici o ranchiună,
aşa a fost pe bune, nu mai bine dar mai
„organizat” şi mai eficient). Hai la bună
lecturare; pe tura viitoare…?
n
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ªtei ’77 - plecare la Speosport

Porþile Bihorului ’80

Cetãþile Ponorului ’76
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Mişcarea de canyoning în România prin
Asociaþia Românã de Canyoning
Felix PAPIU • Preşedinte Asociaþia Românã de Canyoning

S

tabil, la crearea unui cadru legal de
funcţionare a acestui sport, AG FRS
hotărând înfiinţarea Asociaţiei Române
de Canyoning, ca filială a Federaţiei
Române de Speologie, în anul 2005.
Acţiunile organizate de Asociaţia
Română de Canyoning sunt dezvoltate pe 3 direcţii: şcoală, competiţii şi
expediţii.
Direcţia Şcoală oferă celor interesaţi
de iniţiere sau perfecţionare în această
activitate cadrele specializate şi suportul
logistic de instruire. Stagiile organizate
sunt: stagii tehnice (pentru nivelul 1 şi
2), stagii de formare şi atestare de cadre
(pentru iniţiatori, monitori şi instructori)
şi stagii de formare şi atestare de ghizi.
Şcolile de canyoning se desfăşoară
pe o structură asemănătoare cu cele
speologice (TSA – Tehnica Speolgiei
Alpine), respectiv pe următoarele categorii:

Stagii de pregãtire tehnicã:
Nivelul 1 – începători, oferă descoperirea activităţii în general, a tehnicilor
specifice şi a mediului, dezvoltă abilităţi
de membru într-o echipă, capabil să parcurgă orice obstacol şi este destinat de
asemenea, încurajării însuşirii ca pasiune
autentică a acestei discipline.
Nivel 2 – avansaţi, are ca obiectiv ameliorarea şi perfecţionarea tehnicilor, astfel
încât cursantul să poată executa autonom
tehnicile de progresie cu un alt echipier
devenind un conducător de explorare,
pentru o parcurgere a canionului în deplină siguranţă.
Stagii de formare cadre:
Iniţiator (pregătire pentru monitor), la
care programul tehnic este unul de perfecţionare, foarte condesat, completat cu
noţiuni de formare pedagogică, teoretică
şi practică, la sfârşitul căruia stagiarul este
orientat, sau nu, spre examenul de monitor.

Alin POPA

e putea spune până nu demult despre canyoning (sau parcurgarea
de canioane), că în comparaţie cu
speologia, este un sport relativ recent în
România.
Acum, după 22 de ani, canyoning-ul
a intrat în limbajul cotidian al fiecărui
iubitor de sporturi montane.
Originile acestui sport se află undeva
în Franţa şi se pierd în negura anilor
’79. O adevarată înflorire are loc aici
începând cu anii ’80-’81.
La noi, primele acţiuni de acest gen
au fost în anul 1992, iar în 1993 a avut
loc prima şcoală de canyoning.
În 1994 s-a hotărât formarea unei
Comisii de Coborâri Canioane în cadrul
Federaţiei Române de Speologie, care
apoi s-a transformat sub tutela Comisiei
Explorări-Animare în Departament.
Amploarea pe care a luat-o canyoning-ul în România a dus, inevi-
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Monitor, aceasta etapă cuprinde o
formare prin evaluarea cunoştinţelor
teoretice pentru activităţile specifice
(progresie orizontală, verticală şi acvatică, stăpânirea tehnicilor de recuperare
şi auto-salvare, aptitudini pedagogice,
cunoştinţe generale), candidatul evaluat
favorabil devine Monitor stagiar, fiind
titularizat după doi ani de încadrare în
cel puţin câte un stagiu pe an.
Instructor, condiţiile de acces la acest
brevet pentru cursant sunt:
• obţinerea titlului de monitor titular;
• organizarea unui stagiu de Pregătire
pentru brevetul de Monitor;
• depunerea candidaturii şi participarea
anuală la un stagiu de omogenizare
de 3 zile;
• angajarea în organizarea de acţiuni
privind gestionarea de stagii naţionale de formare de cadre;
• studierea şi elaborarea de noi tehnici
sau materiale pedagogice.
Brevetul se atribuie de către o comisie
specializată care analizează angajamentele şi raportul de disponibilitate al
candidatului.
Cea mai amplă acţiune organizată de
Asociaţia Română de Canyoning este
Şcoala Naţională de Canyoning, care
are loc în mod tradiţional la începutul
lunii mai, în zona Văii Cerna (Munţii
Mehedinţi şi Cernei).
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Şcoala a oferit, în cadrul celor 22
de ediţii, posibilitatea participării membrilor cluburilor şi asociaţiilor afiliate
Federaţiei Române de Speologie cât şi
altora, adresându-se tuturor celor care
au dorit să se specializeze în tehnicile
specifice coborârilor de canioane.
Direcţia Competiţii îşi propune dezvoltarea şi popularizarea acestei activităţi, precum şi ierarhizarea sportivilor
şi stimularea acestora prin acordarea de
diplome şi premii.
Prin Direcţia Expediţii, amatorii acestui sport au posibilitatea participării la acţiuni de explorare şi vizitarea unor canioane
inedite din afara ţării. Astfel, canyoniştii
români au avut plăcerea de a parcurge
numeroase canioane în cadrul expediţiilor din Turcia, Franţa, Papua, Grecia
(Samothraki), Corsica, Sardinia, Serbia.
Canyoningul este o activitate extrem
de atăgătoare, în primul rând datorită
frumuseţii peisajelor, a varietăţii lor şi
aparentei facilităţi de practicare. Deşi ar
părea că este mai puţin periculos decât
speologia şi alpinismul, dificultăţile pot
varia şi pot creşte în funcţie de debitul
apei, ceea ce impune o mare capacitate de
adaptare şi de improvizaţie, combinată cu
o bună cunoaştere a mediului. Practicarea
sa presupune o instruire prealabilă pentru
deprinderea tehnicilor specifice şi reflexelor necesare.

Canioanele din România nu sunt
foarte dificile, dar se pot transforma, în
diferite condiţii, în funcţie de anotimp,
precipitaţii şi morfologie, devenind obstacole majore mai ales pentru cei lipsiţi
de experienţă.
Prin toate acţiunile ei, Asociaţia
Română de Canyoning a echipat cu
ancore omologate, achiziţionate din
fonduri proprii, majoritatea canioanelor
din România. Astfel am reuşit să creştem gradul de securitate al celor care le
parcurg.
Canyoning este o activitate care
utilizează tehnicile specifice adaptate
mediului din canioane.
Şcoala Naţională de Canyoning,
prin formarea sa a dat multor speologi
cunoştinţe tehnice, pregătire, adaptare
şi anduranţă în mediul deosebit pe care
îl oferă canioanele. Rezultatele se pot
vedea în explorările marilor cavernamente din România, şi nu numai, cu
mari reţele de râuri subterane, a se vedea
ca exemple: Peştera Şura Mare, Peştera
Cetăţile Ponorului, Peştera Topolniţa,
Sistemul Carstic Humpleu, Peştera
Buhui, Avenul din Stanu Foncii, Peştera
Ciur-Ponor, Peştera Craiului, Peştera din
Dealul Secăturii, Avenul Berger, Peştera
Pinargozu şi altele.
n
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14- 22 septembrie 2013,
Starigrad Paklenica
Acest stagiu internaţional
salvaspeo a fost organizat de
către: Serviciul Salvamont
Salvaspeo din Croaţia şi administraţia Protecţiei Civile
din Slovenia, cu sprijinul
Inspectoratului de Urgenţă
din Croaţia.
Obiectivul acestui stagiu salvaspeo internaţional a fost
atât formarea de noi salvatori
speologi în ţările Balcanice
cât şi omogenizarea salvatorilor speologi cu experienţă
din aceste ţări.
Stagiul a fost ultima etapă a
proiectul european „Proteus”,
proiect iniţiat de către sloveni
şi care s-a desfăşurat pe o
perioadă de 4 ani .
Desfăşurat pe două nivele tehnice: tehnicieni salvaspeo şi
şefi de echipă, stagiul a adunat
un număr de 50 de participanţi din zece ţări europene.
Cele zece ţări prezente la
acest stagiu au fost: Croaţia,
România, Ungaria, Franţa,
Slovenia, Serbia, Muntenegru,
Macedonia, Turcia, Albania.
La nivelul „Proteus” – şef de
echipă au participant nouăsprezece cursanţi avându-i ca
monitori pe Christian Dodelin
şi pe Bernard Tourte de la
Spéléo Secors Français iar la
nivelul tehnicieni salvaspeo
au participat treizeci şi unu de
cursanţi care au fost instruiţi
de monitori salvaspeo din
Croaţia şi Slovenia.
Din România au participat la
stagiu: Adina Micula la nivelul şef de echipă, ca reprezentant Salvaspeo România şi
Iulian Spătaru, la nivelul tehnician salvaspeo, ca reprezentant al Inspectoratului General
de Urgenţă Hunedoara.
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În primele trei zile ale stagiului s-au făcut exerciţii de
salvare la faleză iar în următoarele zile s-a simulat evacuarea accidentaţilor din peşteri.
Cea mai adâncă peşteră din
care s-a efectuat evacuarea
accidentatului a fost peştera Kita Gacesina care are o
adâncime de -750 m.
Atât nivelul tehnic cât şi
structura stagiului au fost
similare stagiilor salvaspeo
organizate în România de către Corpul Român Salvaspeo.
La finalul stagiului am ajuns
la concluzia că nu contează
ce limba vorbeşti atâta timp
cât tehnica de salvare folosită
este aceeaşi.

Adina Micula

m, avenul ajungând la 1205 m
şi avansând astfel cu două poziţii în clasamentul mondial.
În 2014 alte 12 peşteri se ada
ugă celor găsite anul trecut şi
încep explorările. Se remarcă
avenul Moca în care s-a ajuns
la -200 m şi continuă.

Turcia

În vara lui 2013 clubul ASPEG
împreună cu alţi 40 de speologi turci, iranieni, libanezi
şi germani au coborât în primul aven de peste 1000 m al
Turciei, Çukurpınar. Scopul
expediţiei a fost identificarea
şi cartarea galeriilor laterale,
precum şi identificare unor
posibile peşteri din împrejurimi. Au fost identificate 10
noi peşteri ce vor fi explorate
în următorii ani.
În timp ce unele echipe decolmatau intrarea în Çukurpınar,
în care nu mai fusese nimeni
de 20 de ani, o altă echipă
descoperă o dolină ce joncţionează cu puţul de intrare şi
care măreşte denivelarea cu 9

Ender UsuloĞlu
India

Adina MICULA

Croaþia

Expediţia Caving in the Abode
of the Clouds, Meghalaya, din
anul 2014, a avut loc între
3-27 februarie şi a însemnat
întoarcerea în zona de explorare din Jaintia Hills, respectiv
zona Umkrypong şi începerea
unei zone noi de lucru în sudul Jaintiei Hills, respectiv în
Kharkhana/Umlatodh.
Şi în acest an, echipa a fost
constituită din 26 de speologi
din Elveţia (Thomas Arbenz,
Barbara Bösch, Michel
Bösch, Urs Wälchli), Marea
Britanie (Simon Brooks,
H e n r y R o c k l i ff , F r a s e r
Simpson, David Cooke, Annie
Audsley, Roger Galloway,
Richard Hudson, Helen
Brooke, Dan Harries), Austria
(Peter Ludwig), Irlanda
(Des McNall), India (Brian
D. Kharpran Daly, Vijay
Chhikara, Bhushan Poshe,
Richa Jain, Manbhalang
Wann, Zorba Z. Laloo),
Olanda (Marcel Dikstra, Jos
Burgeres) şi România (Oana
Chachula, Elena Buduran,
Tudor Tămaș). De asemenea,
au binevoit de suportul logistic
şi câţiva cercetători din India
(Khlur B. Mukhim, Ranga
Reddy, Shabuddin, Adora
Thabah) și Elveția (Manuel
Ruedi), ce au contribuit la studiile de biospeologie din zonă.
Astfel, în prima parte a expediţiei desfăşurată între 3-8.02
în satul Umkrypong s-a lucrat în două peşteri cunoscute
deja, sistemul Krem Tyngheng/
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Roustteus leschenaulti, Oana CHACHULA

Diengjem şi s-a început explorarea încă într-una nouă. Între
9-26.02 s-a desfăşurat cea de-a
doua expediție, focusată în
zona Khrakhana (Sudul Jaintiei
Hills) și zonele adiacente Lama,
Lakadong, Predengshakap și
Umlatodh. Aici, au fost localizate și explorate 31 de peșteri
noi. În total, pe parcursul acestei expediții s-au cartat 12,8 km
de galerii noi.
Astfel, rezultatele celor 12
speologi ce au participat la
pre-expediția din Umkrypong
au fost:
• Peștera Krem Tyngheng/
Diengjem, cel de-al treilea
sistem din continentul subindian (explorat între 2004-2014
și care încă continuă), a fost
exlorată de la 21.358 m până
la 21.774 m, prin forțarea
resurgenței Diengjem, ajungând să fie acum al doilea
sistem din acest subcontinent.
Cu câteva galerii rămase neexplorate, se speră atingerea a
22 km în expedițiile următoare.
• Krem Labit Kseh din valea
Kopili a fost de asemenea
extinsă, de la 7.282 până la
7.499 m, devenind a opta
peșteră ca lungime din India.
Această peșteră deosebită cu
numeroase pasaje inundate și
fosile, cu formațiuni de gips și
aragonite, este acum mai mult
sau mai puțin terminată.
• Krem Lakhon, cunoscută
deja de câțiva ani, dar având
accesul interzis datorită exploatărilor miniere, s-a deschis penSPEOMOND • 17 • 2014

tru noi anul acesta pe o lungine
de 2.566 m și încă continuă.
Multe pasaje au rămas neexplorate atât în rețeaua fosilă, cât
și pe activul principal.
În cea de-a doua parte a
expediției, din care au făcut
parte 26 de speologi, rezultatele obținute au fost:
• Peștera Krem Pdien
Dharei, localizată în satul
Umlatodh, a fost explorată
de-a lungul unui activ principal, dar și pe zonele laterale fosile și foarte frumos
concreționate, însumând
3.111 m de galerii cartate.
• Krang Lapad/Lapaw, de
asemenea localizată în zona
Umlatodh, a fost explorată pe
o distanță de 1.350 m de galerii ce includ un râu subteran
și un labirint de galerii fosile.
Alte peșteri explorate au
fost: Krem Limbiat din satul
Khrakhana pe o lungime de
de 770 m, Krem Um Sapar de
724 m, Krem Lumjingtep din
Umlatdoh de 493 m, Krem Um
Thalong din satul Pynurkba de
460 m, precum și Krem Hurah
de lângă Predenshakap de
280 m. Ultimele două merită o
atenție deosebită datorită faptului că sunt ponoare temporare în gresii, care s-au dovedit
impenetrabile în expedițiile
anterioare.
• Echipei s-au alăturat şi
doi cercetătoti zoologi de la
Acharya Nagarjuna Univer
sity şi unul de la Lady Keane
College din Shillong, precum şi doi din Marea Birtanie,
Elveţia şi România, specia-

lizaţi în ecologie acvatică şi
chiroptere (doi dintre aceștia
fiind și în echipa de bază de
explorare), ce au continuat cercetărle de biospeologie şi chiropterologie începute în 2011
şi 2012. Rezultate remarcabile
au fost înregistrate de către
chiropterologi, care au montat
plase de prins lilieci, atât la
gura peşterilor, cât şi capcane
tip harpă în zonele forestiere
din împrejurimi, prinzând 220
de exemplare aparţinând la 23
de specii: 6 specii de lilieci
frugivori, 6 specii de vespertilionide, 5 specii de rinolofi
şi 4 specii de lilieci aparţinând genului Hipposideros, o
specie de miniopteride şi un
molosid (liliac cu coada liberă). Remarcabilă este găsirea
a trei adăposturi unde a fost
semnalată prezenţa speciei
Otomops wroughtoni, o specie
până nu de mult declarată ca
fiind endemică pentru India
şi cu o populaţie a lumii încă
necunoscută.
Expediţia Caving in the Abode
of the Clouds Project, nu putea să se realizeze fără suportul următoarelor organizații și
instituții: Meghalaya Adven
turers’ Association (Shillong),
Oficiul de Turism al Guvernu
lui Indian din Calcuta (Est și

Nord-Estul Indiei), Depar
tamentul de Turism al Statului
Meghalaya, Grupul Speolo
gic Grampian şi mai ales
fără ajutorul oamenilor din
Meghalaya.

Simon Brooks, Thomas Arbenz
Vietnam

Avem confirmarea de la
Muzeul de Istorie Naturală
– MNHN – din Paris că o
nouă specie şi un nou gen
d e c o l e o p t e r, r e s p e c t i v
Tonkinaphaenops marinae
n.gen., n.sp., a fost descoperit în timpul „Expe Vietnam
2012”. Colectarea a fost făcută de Simona Elena Buduran
la adâncimea de -99 m, în
peştera TH20 (situată în zona
lacului Thang Hen, regiunea
Cao Bang din Nordul extrem
al Vietnamului) descrisă și publicată într-un articol științific
de Thierry Deuve, în Bulletin
de la Société entomologique
de France, 118 (2) 2013: 209214.
Expediţia franco-română
„Expe Vietnam 2012” s-a
desfăşurat în perioada 4-29
martie 2012 în organizarea
Asociaţiei Geokarst Aventure
şi sub patronajul FRS şi FFS.

Tudor MARIN

Tonkinaphaenops marinae n. gen., n. sp. holotype (©G. Hodebert/MNHN)
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IN MEMORIAM
Bagaméri Béla, explorator, speolog, cercetător şi personalitate model deosebit de
importantă pentru speologia
Clujeană şi în formarea clubului de speologie CSA Cluj.
S-a născut în Cluj -Napoca
pe data de 22 aug. 1922. Tatăl,
Béla, a fost negustor, mama,
Mária, casnică.
După terminarea şcolii,
între 1937 şi 1941 a lucrat ca
strungar în uzina metalurgică
din Cluj.
În 1942 este încorporat,
trimis pe front, apoi prizonier
între anii 1942-1947.
După ce se întoarce acasă
şi până în 1951 lucrează ca
strungar.
Din 1953, după terminarea
facultăţii, lucrează ca inginer
în uzina Metalul Roşu, apoi la
IFET- Huedin. Mai apoi, până
la pensie, la Cooperativa de
arte plastice din Cluj.
Din tinereţe îl interesa
natura şi îşi urmărea cu dârzenie hobby-urile principale,
alpinismul şi speologia. Între
anii 1947-1956 îşi dedică
timpul explorărilor speologice

în M-ţii Bihorului, Pădurea
Craiului, valea Iadei şi valea
Drăganului.
Între 1953-1965 este
conducătorul grupului de alpinişti din cadrul Clubului
Sportiv Metalul Roşu din
Cluj. Descoperă şi studiază
mai multe peşteri, cum ar
fi Peştera cu Apă din Valea
Leşului, peştera Rotaridesz,
peşteri din văile Iadei,
Drăganului şi din carstul de
la Izvorul Crişului. Cea mai
mare descoperire a grupului
său de alpinişti se arată în
anul 1957, Peştera Vântului,
care se dovedeşte a fi mulţi ani cel mai lung labirint
subteran din România, apoi
chiar din sud-estul Europei,
cu o lungime totală în zilele
noastre de peste 50 de km.
Văzând proporţiile peşterii, în
1966 împreună cu mai mulţi
colegi speologi, întemeiază
Clubul Speologilor Amator
din Cluj unde va fi ales primul
preşedinte. Cu activitatea sa
propulsează întreaga activitate speologică din România,
CSA Cluj fiind printre primele organizaţii cu activitate
specifică, dedicată exclusiv
speologiei. În cadrul clubului,

organizează tabere subterane
şi supraterane de cercetare,
cartare şi decolmatare.
Activitatea sa a fost recompensată cu mai multe
diplome şi cupe, câştigând
recunoştinţa speologilor din
România şi din alte ţări în cadrul competiţiilor Speosport
şi altele, unde a participat cu
lucrări ştiinţifice.
Despre activitatea sa turistică, speologică şi de alpinist au apărut articole în
mai multe ziare şi reviste
contemporane.
În calitate de coautor
edit ează cartea „Peştera
Vânturilor” (Bagaméri,

Coman, Tóth) în 1961
l a E d i t u r a Ti n e r e t u l u i ,
Bucureşti, apoi „Lumea
Peşterilor în lumina lanternei” (Lámpafényben a barlangvilág), carte editată în
1988 cu Márton Melinda la
Cluj-Napoca.
Primeşte diploma de onoare din partea Clubului Alpin
Român, cupă şi diplomă de
onoare din partea Societăţii
Române de Speologie.
A s o c i a ţ i a S p e o l o g i c ă
Maghiară (Magyar Karszt és
Barlangkutató Szövetség),
pe lângă diplome şi cupe, îi
acordă calitatea de membru
de onoare.

Szilágyi Árpád

Szilágyi Árpád

Bagaméri Béla
1922-2013

IN MEMORIAM
Costin Ungureanu
1954-2014
Aş fi dorit să nu fi început
aceste rânduri. Dar... timpul
nu iartă pe nimeni. Ca orice
grup de speologie, Focul Viu
a avut o mulţime de începuturi şi conducătorii lor. Un
asemenea început a însemnat
venirea la club a lui Costin
si a prietenilor lui în club.
Entuziasmul lui, felul de a îi
strânge pe ceilalţi în jurul unei
idei de viaţă, a fost o mană cerească pentru noi ceilalţi. Ca
urmare, cu prima ocazie a fost
ales preşedintele asociaţiei,
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funcţie pe care a îndeplinit-o
cu brio. Am fi dorit să-l fi avut
mai mult timp conducătorul
nostru. De atunci apariţiile
lui în sânul clubului au fost
rare, dar amintirea trecerii
lui ca preşedinte ne-a rămas
vie până în zilele noastre.
Plăcerea de a-l revedea la
aniversarea de 45 de ani a
FV-ului de la Polovragi acum
câteva săptămâni, lângă una
din peşterile dragi lui, a fost
imensă pentru toţi. Nu vom
uita niciodată să îi evocăm
meritele de câte ori vom avea
ocazia. Farewell!

Gigi Aldica
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Munþii Retezat
Bazinul Jiului de Vest
Studiul avenelor cu gheaţă
din Retezat constituie una
dintre priorităţile Clubului
Sporturilor Montane Hune
doara. În avenul Borzii cei
Vineţi, echipa formată din
Sopincean Adrian, Dedulescu
Mihai, Marian Tiberiu a reuşit
să coboare pe o rimaye îngustă până la cota de -75 m,
depăşind terminusul cunoscut
în anii ᾽80. Şansele de continuare sunt reduse.

Borzii cei Vineþi

Cu prilejul taberei din 7-9
iunie 2014, am echipat şi explorat Avenul din Iorgovanu.
Cavitatea este situată la
1980 m altitudine şi are o denivelare de -35 m. Explorarea
nu a fost finalizată din cauza
vremii nefavorabile. În ultima

zi a taberei, în Munţii Vulcan,
pe Valea Gârbova, afluent de
dreapta al Jiului de Vest, care
nu avea până acum semnalată
prezenţa calcarelor, s-au descoperit 2 peşteri, cea mai mare
având o dezvoltare de 100 m.

Podiºul Mehedinþi

Sifonul terminal amonte din
Peştera Sfodea a fost parcurs
de Spencer Coca pe o distanţă
de 30 m şi -5 m adâncime în
condiţii de vizibilitate foarte
redusă. Prin natura sifonului
de preaplin, apa este stagnantă şi grosimea stratului de
argilă de pe fundul sifonului
depăşeşte 40 cm. Sifonul are
o secţiune eliptică de 1×1,5 m
iar apa are o temperatură de
10°C. Explorarea sifonului a
atins panta remontantă în dreptul unei strâmtori, unde bulele

de aer expirat urcau liber spre
oglinda apei post-sifon. Firul
ghid nu a fost montat fix iar
explorarea continuă, atât în
amonte cât şi în sifonul aval.
Din punct de vedere al vizibilităţii şi al pericolului de
încurcare în firul ghid, sifonul
amonte din Peştera Sfodea
reprezintă o provocare.
Explorarea sifonului terminal
din Galeria Neagră a Peşterii
Topolniţa a avut loc în cadrul
unei expediţii organizate în
ianuarie 2014 de către cluburile Speo Alpin MH şi Sfinx
Bucureşti. În condiţii de debite mari ale râului subteran,
sifonul, cu o lungime de 20 m
şi o adâncime de 1 m, a fost
trecut de către Spencer Coca
şi Dragoş Pătrancă. Sifonul
cu secţiune de 0,8×1,5 m debuşează într-o galerie activă
formată pe o diaclază orientată nord. Galeria activa a fost
explorată pe o lungime de
300 m până la un al doilea
sifon, care se deschide sub
oglinda unui lac de 10×2 m.
Sifonul 2 a fost plonjat de către
Spencer Coca pe o lungime
de 50 m şi o adâncime de -9
m. Caracteristica sifonului 2
este complet difertiă faţă de
primul, acesta dezvoltându-se
pe o diaclază de dimensiuni
mari (2×3 m) şi cu vizibilitate
de 8-10 m, coborând în pantă accentuată şi amintind pe
alocuri de sifoanele Peşterii
Isverna. Explorarea şi cartarea
galeriilor continuă iar firul
ghid a fost instalat fix doar pe
parcursul primului sifon.

În data de 9 februarie, o prima echipă a cercetat zona izbucului Smălţuita, valea de
doline din imediata apropiere,
precum şi ponorul Opinca.
Acest ponor reprezintă locul
de pierdere în subteran a apelor din pârâul Opinca, care
ies la suprafaţă prin izbucul
Smălţuita.
Între izbuc şi ponor au fost
verificate mai multe doline şi
posibile intrări, dintre care s-a
remarcat un intrând cu două
găuri, una în aluviuni şi una în
rocă. Prin intrarea în aluviuni
s-a simţit un modest curent de
aer, care ieşea din peştera.

Munþii Perşani

În tura din 16 februarie aceasta
intrare a fost largită şi s-a putut intra într-o galerie strâmtă
care, după depăşirea unei zone
de prăbuşiri şi a unei diaclaze
înalte de 1,3 m şi late de 0,35
m, debuşează într-o galerie
activă, cu lăţimi până la 1 m
şi înălţime de până la 2 m.
Din păcate, după doar 14 m se
ajunge într-o săliţă, unde intrarea este oprită de un sifon plin
cu aluviuni, totuşi apa reuşind
să se scurgă mai departe. În
săliţă s-a găsit o galerie laterală în aluviuni, prin care venea
curentul de aer, dar accesul
era impiedicat de dimensiunile
foarte mici ale golului. Aceasta
cavitate a primit denumirea de
Peştera Lanovici. Intrarea în
această peştera se află situată
la 31 m spre N-E de ponorul
Opinca.

Bazinul Lupşa
După o întrerupere de mai
mulţi ani, clubul speologic
SILEX Braşov a reluat în
2014 explorările în bazinul

În cursul lunii martie s-au desfăşurat 4 ture de decolmatare
şi derocare (cu dalta, ciocan
şi maşină de găurit) şi cartare
a peşterii. În urma descoperi-

Spencer Coca
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văii Lupşa, situată în Perşanii
Centrali. În această zonă sunt
mai multe descărcări carstice,
dintre care cele mai importante
sunt izbucurile de La Grajduri
precum şi izbucul Smălţuita.
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Ponorul Opinca, Dan BOERIU

rilor, peştera Lanovici ajunge
la o dezvoltare de 330 m şi
denivelare de -15 m.
După lărgirea galeriei în aluviuni, s-a ajuns într-o saliţă în
care puteai să stai în şezut. Din
dreapta se vede continuarea,
printr-o gaură cu diametrul de
0,3 m. Aceasta a fost largită în
cursul a 2 şedinţe de derocare,
care au permis interceptarea
galeriei post sifon. La început
galeria se prezintă sub forma
unei diaclaze înalte de 2,5 m
şi late de 1 m, ca apoi să scadă
în înălţime şi să debuşeze în
activul principal, care are dimensiunile de 3×2,5 m, uneori
tavanul ridicându-se la 6 m.
Înainte de galeria principală,
din stânga se interceptează o
laterală activă, care reprezintă
apa ce se pierde în ponorul
Opinca.
La 11 m de la intrarea pe galeria activului principal, se
intercepteaza o galerie activă
pe partea stângă, care după
câţiva metri se bifurcă în două
ramuri. Ambele necesită târâş
prin apă, ramura din dreapta
fiind blocată de o scurgere
care necesită derocare, iar în
cea din stânga, în care apa
este amestecată cu multe aluviuni, nu se întrevăd şanse de
continuare.
Galeria principală prezintă terase de aluviuni, semn
al unor colmatări intense.
Formaţiunile sunt destul de
numeroase, comune, iar în
partea finală stalactitele sunt
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acoperite de resturi de vegetaţie şi aluviuni, aduse de apa.
Spre terminusul actual al peşterii, înălţimea galeriei scade
treptat, până când mai rămâne
un spaţiu aerat de doar 10 cm,
pe o lungime de 8 m, cât s-a
putut vedea la lumina lanternei. Grosimea stratului de
aluviuni în activ este de 0,6 m,
în partea finală. Există o galerie ascendentă în capăt, în
care ar părea ca există şanse
de continuare, dar lucrările
de decolmatare nu au putut
continua datorită mirosului
insuportabil al materialelor în
descompunere.
În peştera au mai fost efectuate
decolmatari într-o laterală supendată, dar până în prezent nu
sunt realizări notabile.
În perioada iunie-iulie 2014
lucrările au vizat peştera
Smălţuita şi zona exterioară dintre aceasta şi peştera
Lanovici. Au fost făcute drumuiri între cele două intrări,
incluzând cele 4 doline mari
dintre ele, ceea mai mare
avand 30×20×8 m. După calculele de rigoare, între terminusurile celor două peşteri este
o distanţă de 100 m, pentru o
denivelare de 11 m, ceea ce
conduce la o înclinare a galeriei de 6,5°.
Drumuirea făcută pentru determinarea locului de la suprafaţă
care corespunde terminusului
peşterii Smălţuita a dus la
descoperirea unei doline cu
dimensiunile 12×8×5 m, într-o

vale de doline perpendiculară
pe galeria peşterii. Această dolină este probabil responsabilă
de prăbuşirea din zona finală
a peşterii, prăbuşire care este
posibil să constituie un baraj
în calea apelor subterane şi să
conducă la umplerea cavităţii
cu aluviuni. Pentru accesul
rapid la galeria activă, sunt
prevăzute lucrări de decolmatare în dolina menţionată,
evitându-se astfel riscul de
inundare a galeriei de acces în
peştera Smălţuita.
Explorările în această cavitate
au condus la joncţiunea pe
galeria activă între cele două
puncte în care debuşează galeria fosilă, eliminându-se un
semn de întrebare mai vechi.
De asemenea, a fost explorată
pe o lungime de 35 m laterala
activă cu gururi, dintre care se
remarcă cel de 1,3 m înălţime,
înaintarea fiind oprită de o
scurgere. Aceste descoperiri au
impus utilizarea costumelor de
neopren şi trecerea unor scurte
porţiuni în apnee.
În urma ultimelor explorări,
peştera Smălţuita are 253 m
dezvoltare şi 6 m (-4; +2) denivelare.
Sistemul peştera Lanovici
- peştera Smălţuita are un potenţial de peste 1 km, ţinând
cont şi de dolinele numeroase
din zona sistemului, precum
şi de faptul că aportul de apă
prin ponorul Opinca reprezintă aproximativ jumătate din
debitul exurgenţei Smălţuita.
Acest lucru ne duce la concluzia că în sistem mai există un
aport de apă, probabil printr-o
galerie care corespunde şirului
de doline cu orientare E-V.
Lucrările de interceptare a
unei reţele subterane, inclusiv
forţarea terminusului în Av. lui
Tomiţă (1202/19), nu au condus încă la rezultate concrete.
Explorările au continuat şi în
zona izbucului de la Grajduri,
care reprezintă o exurgenţă
accesibilă pe o distanţă de
41 m, prin două ture în lunile
februarie-martie. Au fost cercetate mai multe doline, s-au

forţat mai multe intrări de mici
dimensiuni. S-a constatat că
Av. Prăbuşit nu mai este accesibil pe porţiunea cunoscută
anterior, galeria de intrare fiind
colmatată.
În cadrul acestor ture s-a lucrat
intens la Av.de la Grătar, situat
la 50 m distanţă şi +15 m denivelare faţă de exurgenţa de la
Grajduri. Se speră ca prin acest
aven să se intercepteze galeria
post sifon şi accesul în acest
sistem. Lucrări în curs de desfăşurare, excavaţiile ajungând
la cota -4,5 m.
Rezultatele obţinute în cursul
explorarilor din bazinul Lupşa
au fost posibile ca urmare a
acţiunilor întreprinse de speologii clubului SILEX, acţiuni
care au totalizat 11 ture ( 9 în
sistemul Smălţuita-Lanovici
şi 2 în zona La Grajduri) şi au
cumulat 59 zile/speolog.
Cei 15 speologi care au făcut aceste rezultate posibile :
Dora Stancu, Andreea Lavro,
Coralia Păunoiu, Ovidiu
Dolcan, George Vasiliu,
Dan Boieriu, Răzvan Băluţă,
Ionuţ Negru, Iulian Mihai,
Adrian Mocanu, Vlad Ghiţă,
Mihai Huşleag, Adrian Ghiţă,
Bogdan Ghiţă, Alexandru
Pologea.

Dan Boieriu
Munþii Aninei ºi Munþii
Locvei
Parcul Național Cheile
Nerei - Beușnița
În perioada octombrie 2012
– iunie 2014, am efectuat
numeroase activități de cercetare speologică (inventariere,
descoperire, explorare, cartare,
evaluare a cavităților naturale) în 8 bazine carstice: 2226
Cremenița; 2227 Versantul
stâng al Cheilor Nerei; 2228
Valea Șușara; 2230 Versantul
drept al Cheilor Nerei; 2231
Beul; 2232 Văile Lăpușnic,
Lighidia, Moceriș și Ducin
(Platoul Poiana Roșchii); 2233
Valea Miniș (versantul stâng
și drept); 2234 Ciclova; 2235
Jitin; 2239 Oravița și Lișava.
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Ponorul 2 de la Moara Dracului (Valea Morii), Marius Cigher

Principalele rezultate sunt:
• 74 de peșteri și avene nou
descoperite;
• 395 de peșteri și avene
cartate;
• 469 de cavități inventariate/localizate GPS;
• peste 500 de ponoare și
izvoare inventariate/localizate GPS;
• peste 150 de cavități eliminate din evidențele cadastrale ca fiind dublate sau
inexistente;
• peste 35.000 ha suprafață
de teren carstic cercetată;
• peste 25.000 m dezvoltare
cumulată a cavităților;
• peste 5.000 m denivelare
cumulată a cavităților.
Activitățile au fost realizate
de: Octavian Burneci, Ovidiu
Lupșa, Sebastian Giurgiu,
Iosif Morac, Roxana Buzan,
Sabin Belu, Bogdan Chelu,
Bogdan Ivan, Alexandru
Chețan, Thomas Balogh,
Marius Vlaicu, Raluca Crîsta,

SPEOMOND • 17 • 2014

Sofia Gâlceavă, Vlad Braicu,
Roman Corina, Teodora
Sinculeţ, Cristian Țencușe,
Adrian Megan, Peter Barak,
Adrian Iurkiewicz, Bogdan
Bădescu & colaboratorii.
Mulțumim colaboratorilor
noștri pentru sprijinul acordat:
Asociația Speologică Focul
Viu, Asociația Speologică
Speotimiș, Asociația Speolo
gică Prusik, Asociația Speo
logică SpeleoTeam, Asociația
Speologică Speo-Caraș, Club
Devon - Cehia, Institutul de
Speologie Emil Racoviță.

Bogdan Bãdescu, Iosif Morac
Munþii Aninei

Asociaţia Speo-Caraş Oraviţa
continuă acţiunile de localizare GPS a cavităţilor cunoscute
în zonă. În urma unor noi
cercetări a fost descoperită
în bazinul 2234 Ciclova, o
nouă peşteră, care promite
o dezvoltare importantă. În
urma dezobstrucţiei intrării,

s-au explorat 15 m de galerie,
fiind încă necesare activităţi
de decolmatare a unor pasaje.
De asemenea, în acelaşi bazin
a fost descoperit recent un
aven cu denivelare de peste
30 m, existând posibilităţi de
continuare.

Gigi Chiran
Munþii Bistriþei

În bazinul hidrografic Barnar,
tributar de dreapta al Bistriţei,
membri Asociaţiei Speologice
„Geoda” din Târgu Mureş, au
descoperit în anul 2012 fenomene exocarstice tipice (pe
calcare şi dolomite cristaline),
materializate prin ponoare
de divagare laterală aflate în
diferite stadii de evoluţie (cu/
fără treaptă antitetică). Între
insurgenţa principală (aflată
la cota absolută 1180,9 m) şi
resurgenţă există o distanţă
aeriană dreaptă de 2,5 km,
iar diferenţa de nivel este de
190 m. Decolmatările din
august 2013 au dus la deschiderea unui gol subteran,
fapt evidenţiat de o termocirculaţie semnificativă (aer
expulzat). Existenţa unei termocirculaţii unidirecţionale
permanente s-a confirmat
în ianuarie 2014, când, în
urma unei verificări de rutină,
am constatat prezenţa unui
puternic curent absorbant.
Totodată, la cota 1300, pe un
mic afluent al Văii Morilor,
s-a detectat o pierdere în patul albiei, astfel că gradientul
hidraulic al sistemului ajunge
la 300 m. Penetrarea sistemului presupus pare dificilă
din cauza alterării intense a
calcarului şi cantităţilor mari
de material detritic şi vegetal
din ponoare. Prospectările
de suprafaţă pot să aducă,
în schimb, surprize, inclusiv
existenţa unei alte deschideri
(variantă susţinută de caracteristicile termocirculaţiei din
gura Ponorului 2, temporar
activ, aflat la 1200 m altitudine absolută) în care accesul
să fie mai facil. Acţiunile de
prospectare şi decolmatare

continuă în august 2014 când
se va organiza o tabără de o
săptămână.

Marius Cigher, Cristian Graur
Munþii Bihor

Peştera Humpleul Mic
În data de 27 aprilie 2013 Petre
Lupşea împreună cu Cristi
Irimieş descoperă peștera
Humpleul Mic în versantul
drept al Văii Vârtopului. În
urma turei de cartare ce a
avut loc cu ocazia taberei de
1 mai de la Ic Ponor, lungimea peșterii a fost stabilită la
421 m. Cavitatea este formată
din 2 niveluri, cel activ fiind
traversat de un curs de apă cu
debit semnificativ. În data de
14 iulie 2013, Cristi Irimieș
de la Clubul de Speologie
Politehnica Cluj - Napoca
a plonjat pentru prima oară
sifonul amonte pentru a descoperi că acesta este obturat
de aluviuni la - 8 m.
În perioada 27-28 septembrie 2013, Politehnica împreună cu dr. Iancu Orășanu
desfășoară o serie de colorări în bazinul hidrografic al
Peșterii Humpleu. Concluziile
sunt următoarele:
1.Apa ce intră în Ponorul
Mare de pe Valea Morilor iese
în Humpleul Mic, respectiv
resurgențele din Valea Firii
ale Humpleului, dar nu și în
Sala Râului din această din
urmă peșteră.
2. Apa ce intră în Ponorul de
Sub Drum iese doar prin Sala
Râului din Peștera Humpleu.
În data de 17 noiembrie 2013,
Cristi Irimieș întreprinde
o nouă plonjare în sifonul
amonte din Humpleul Mic
reușind de această dată să
treacă de colmataj. Malul prea
abrupt aflat de cealaltă parte
nu îi permite să escaladeze
afară din apă.
La data de 24.11.2013, Cristi
Irimieș împreună cu Rareş
Pop reușesc să străbată alți
150 m post-sifon, găsind și
galerii fosile. Explorarea se
oprește datorită succesiunii
de sifoane ce străbat firul apei,
59

echipa de scafandrii neavând
suficient fir ghid pentru a continua în amonte.
Potențialul explorativ al acestei peșteri este mare, extensia
având peste 2 km).

Petre Lupºea
Munþii Pãdurea Craiului
Ponorul Fiului
Speologii de la Cristal Oradea
au depăşit terminusul care
rezista de 2 ani, reuşind să
mai înainteze circa 8 m pe o
diaclază descendentă până la
o nouă obstrucţie, de unde se
întrezăresc mai multe continuări. Lucrările continuă, dar
în condiţii mai dificile.
Platoul Răcaş (între valea
Vida şi Albioara)
În ultimii ani speologii clubului Cristal au încercat să se
familiarizeze cu fenomenele
carstice din această zonă destul de importantă, dar căzută
în uitare. În acest sens, s-au
reidentificat în teren o parte
din cavităţi şi ponoare, s-au
decolmatat intrări şi reexplorat peşteri. Procesul este
îngreunat de intensitatea exploatărilor forestiere din regiune, în urma cărora peisajul se
schimbă, drumuri noi apar şi
cele vechi dispar, iar resturile
lemnoase colmatează intările
de aven şi ponoarele, de obi60

cei înguste. Unele obiective
nu se mai regăsesc nici măcar
de cei care le-au descoperit şi
explorat în premieră cu ani
în urmă; dar îşi fac apariţia
cavităţi noi, ca avenele noi din
dealul Stâlpului sau Avenul de
sub Bornă.
Bazinul Vaii Topa
Accesibilitatea facilă chiar şi
pe timpul iernii a făcut ca arealul carstic din zona localităţii
Vârciorog să devină recent
obiect de studiu intensiv pentru speologii orădeni. În ultimele 6 luni au fost identificate
18 cavităţi noi şi numeroase
puncte de lucru promiţătoare
la diverse obiective.
În centrul operaţiunilor se
găseşte Peştera Osoi 3708/2
unde s-au început lucrările
de reexplorare / recartare,
sub coordonarea Speo Club
Cristal, şi unde au participat
deja speologi de la numeroase alte cluburi din ţară.
Lungimea recartată a ajuns la
cca 1.800 m, cca. 10 procente neregăsindu-se pe hărţile
anterioare.
Dintre celelalte cavităţi, de remarcat ar fi Avenul lui Ionel,
probabil aparţinând morfologic aceluiaşi sistem ca şi
peştera Osoi.

afluent de stânga a Galbenei.
La cca. 900 m amonte de
confluenţa cu valea Galbenei,
Petre Lupşea identifică la nivelul văii mai multe fisuri cu
curent de aer substanţial.
În toamna anului următor,
Petre revine în zonă împreună
cu Matei Cristian şi după o
zi de derocări dure reuşesc
să înainteze cca. 15 m întruna din fisurile identificate.

Avenul
lui Ionel
Muntii Padurea Craiului, bazinul 3708
valea Poienii, v. drept (dealul Tiganu)
Alt. relativa 65 m

0
o

dezvoltare: 56 m
denivelare: -39,7 m
avenul este dezvoltat in calcare argilo-silicite
nisipoase - pliensbachiane
explorare: Emil Antalffy, Calin Pernes, Vlad Cocan
echipare: Elek Benjamin
cartare: Dan Pitic, Emil Antalffy
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Dan PITIC
Valea Luncşoarei
În 2012, câţiva membri ai
clubului Cristal ies la o bătaie
de zonă pe valea Luncşoarei,

Pe parcursul a altor 2 ture,
aceştia continuă să-şi forteze
înaintarea în acelaşi mod,
depăşind alte restricţii şi întrând în spatii mai generoase,
nu foarte largi, dar înalte.
Având în vedere că era luna
noiembrie şi temperatura în
jur de 10°C, curentul de aer
nu se simţea, iar cei doi nu reuşesc să identifice o potenţială
continuare. Lungimea totală a
peşterii e apreciată la 100 m.
La începutul verii 2014 Petre
împreună cu Dan Pitic revin pe valea Luncşoarei pentru colectarea datelor topo.
Datorită condiţiilor mai nepri-
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etenoase ale cavităţii (strâmtori, umezeală şi curent de
aer) se topografiaza 64 m,
dar se identifică continuarea
evidentă, la baza unui mic
put de 3 m.

O lună mai târziu, 2 echipa lucrează în peşteră. Petre, Matei
şi Raluca forţează trecerea
identificată şi reuşesc să mai
înainteze cca. 15 m până la
începutul unei diaclaze înalte

şi deocamdată impenetrabile.
Dan şi Claudiu continuă cartarea până la fostul terminus.
Ultimul weekend de lucru
aici, în luna iulie. Petre,
Matei, Raluca, Dan. Diaclaza

Avenul de la Borna

cedează şi se mai înaintează
cca. 13 m, până în dreptul
unei obstrucţii cu prăbuşiri.
Îndepartarea unor bolovani
a făcut posibilă pătrunderea
într-un nou put de cca. 3 m,
de unde vine curentul de aer.
Deocamdată se caută soluţii
pentru a ajunge la baza puţului, unde se vede o fereastră
de trecere. Ridicările topo
efectuate până la prăbuşiri
arată o dezvoltare de 160 m
dispusă pe o denivelare totală
de 14 m.
Motivaţia principală a explorărilor din peştera Luncşoarelor
a fost de la început curentul puternic de aer rece care
este de obicei un indicator al
existenţei unui sistem important de galerii. Mai mult decât
atât, peştera este situată foarte
aproape de un drenaj major,
insuficient explorat – Avenul
Hoanca Urzicarului - Izbucul
Păuleasa şi în care există speranţa că s-ar putea pătrunde.
Explorarea cavităţii, bineînţeles, continuă.

?
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Muntii Padurea Craiului, bazinul 3706
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Clubul Sporturilor
Montane Hunedoara
(C.S.M. HD) – 20 ani de
activitate
În 1994, un grup de tineri
entuziaști hotărăsc înființarea
asociației Clubul Sporturilor
Montane Hunedoara.
Nucleul acesteia era format
inițial din speologi amatori,
practicanți de mountainbike, iubitori de alpinism și
turism montan. Asociația a
devenit persoană juridică în
anul 1997, pe atunci existând
20 de membri fondatori.
În anul 2003, după dispariția
prematură a colegului și prietenului Bartha Attila, promotor al mountain-bikeului
hunedorean, asociația își reface actele juridice și renunță
la organizarea concursurilor
de cross-country ce aveau
caracter regulat.
Diversificarea activităților
speologice face ca explorarea
să fie completată de studiul
complex al carstului și de
implicarea activă în protecția
mediului subteran. Nucleul
de speologi a crescut în timp,
aria noastră de interes cuprinzând Munții Șureanu,
Retezat și Vâlcan. Dintre
realizările explorative ale
clubului merită menționate:
Avenul de la Știubei (-87
m, explorat între anii 19941995), Peșterile în nisip de
la Petreni, bazinul inferior al
Streiului (anul 1997), Avenul
Ascuns, Munții Șureanu
(-100 m, explorat în 2007),
Avenul cu Gheață din Piule
- Iorgovanu, Munții Retezat
(-68 m denivelare, descoperit
și explorat în 2011), Peștera
din Valea Gârbovei, Munții
Vâlcan (anul 2014), Avenele
Triploftaki (-135 m) și Nr.
2103 (-85 m), ambele în
Insula Creta, Masivul Lefka
Ori, expediția din anul 2012.
O atenție deosebită se acordă
monitorizării avenelor cu
gheață din Retezatul Sudic.
62

În perioada 2004-2009 clubul a avut responsabilități
de custode pentru Rezervația
Naturală Calcarele din
Dealul Măgura, comuna
Băița, sat Crăciunești, inclusă apoi în situl Natura
2000 „Măgurile Băiței” prin
depunerea docum entației
necesare.
Pasiunea de speolog se îmbină cu pregătirea individuală, crescând astfel calitatea resurselor umane ale
asociației (geografi, istorici,
biologi, economiști, ingineri
topografi etc). Susținerea
activităților asociației se realizează prin voluntariatul
membrilor și prin accesarea
de finanțări nerambursabile
(29 de proiete în 9 ani, cu valoare între 500 € și 35.000 €
pe proiect).
Activitatea publicistică s-a
concretizat prin editarea
a 7 DVD-uri multimedia
(Parcul Natural Grădiștea
Muncelului Cioclovina –
Armonia Om Natură;
Ecosisteme Carstice
din județul Hunedoara;
Rezervația Calcarele din
Dealul Măgura; Comuna
Boșorod – Istorie, Natură,
Cultură; Focus Natura;
Pădurea – Comoara de lângă noi; Liliecii – între Mit
și Adevăr), la care s-au adăugat albumul-carte Peștera
Ponorâci-Ciclovina și cartea
pentru copii „Să ne jucăm
cu Lili”.
Activitatea speologică externă a debutat în anul 2007
cu ocazia primei manifestări
Balkan Camp, organizată în
Bulgaria, având de atunci și
până în prezent o participare
continuă. Relaționarea cu
speologii colegi din Balcani,
s-a concretizat prin participarea membrilor asociației
la expedițiile internaționale:
Lefka Ori (zona Sternes) –
Creta 2010 și 2011, Taurus
(Peștera Pinargozu) – Turcia
2012 și 2013, Lefka Ori
(zona Melidoni) – Creta

2013, Meghalaya (Caving
in the Abode of the Clouds
Project) – NE Indiei, 2012,
2013, 2014.
În prezent asociația are
un număr de 32 membri legitimați ai Federației
Române de Speologie. Din
2008, ne-am implicat în
mișcarea Salvaspeo. Astfel
încât 13 dintre membrii
clubului fac parte din echipa Salvaspeo a Serviciului

Public Județean Salvamont
- Salvaspeo Hunedoara.
Un rol important în ,,creşterea” asociației l-au avut
relaţiile interpersonale foarte bune dintre membri săi,
colaborarea cu FRS și alte
organizații speologie din țară
și din străinătate, mediatizarea activităților.

Mihaela Sopincean
Preşedinte C.S.M. Hunedoara
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Lumea liliecilor
Peșteri și habitate cheie în
arealul proiectului,
Editura Belvedere,
Oradea 2013
Albumul de fotografii Lumea
liliecilor a fost elaborat de către Asociația pentru Protecția
Liliecilor din România în
colaborare cu Agenția pentru
Protecția Mediului Bihor și
Institutul de Speologie „Emil
Racoviță”, în cadrul proiectului desfășurat în perioada
2010-2013: „Conservarea
speciilor de lilieci în Munții
Pădurea Craiului, Bihor și
Trascău”. Albumul conține
fotografii cu specii de lilieci
și habitate cheie din arealul
proiectului, precum și o scurtă
descriere a siturilor principale
de importanță comunitară din
zona studiului, dar și detalii
despre viața liliecilor în decursul anotimpurilor. Textul
albumului a fost redactat în
trei limbi: română, maghiară
și engleză.

Georgiana Mãrginean

SPEOMOND • 17 • 2014

Manualul Tehnic al Şcolii Române de Speologie

145×205 mm, 324 pag, color,
2014
Manualul reprezintă o premieră atât în domeniul speologiei cât şi în segmentul activităţilor montane cu aplicabilitate
în mediul vertical. Tehnicile,
echipamentele şi metodele
prezentate în acest manual
sunt cele mai moderne, testate
în şcoli, tabere şi expediţii de
explorare în cavităţi cu grad
ridicat de dificultate din toată
lumea.

Elena Bazilescu,
Contribuþii la cunoaşterea chiropterelor din
Oltenia
Publicată de Muzeul
Oltenei Craiova, Editura
Antheo, Craiova 2014
Lucrarea de faţă cuprinde rezultatele cercetărilor complexe
realizate de dr. Elena Bazilescu
pe parcursul a 16 ani (19601976) şi sintetizate în teza de
doctorat, cu acelaşi titlu. Teza
a fost elaborată şi susţinută în
anul 1977, sub coordonarea
ştiinţifică a reputatului prof. Dr.
Doc. Alexandru V. Grossu.
Metodele de lucru aplicate
(analitice, morfometrice şi
biochimice etc.), au permis redarea unui tablou complet, cu
aspecte legate de taxonomia,
biologia şi ecologia liliecilor
din Oltenia, din toate tipurile
de adăposturi – poduri, scorburi, pivniţe, cabane, peşteri
etc. De asemenea, nu au fost
neglijate problemele legate
de răspândirea geografică şi
stratigrafică a chiropterelor

cercetate şi nici observaţiile
privind evoluţia factorilor climatici, care să explice dinamica sezonieră a speciilor. Un
loc important în acest studiu
îl ocupă şi ectoparaziţii speciilor de lilieci, identificate în
Oltenia.
Studiul de faţă asupra chiropterelor din Oltenia a permis
să fie verificate şi unele observaţii semnalate la acea dată,
în literatura de specialitate,
pentru această provincie, iar
prin compararea rezultatelor
obţinute de autoare, cu datele
înregistrate în alte zone geografice se desprind caracteristicile esenţiale ale faunei de
chiroptere din Oltenia.
Într-un capitol aparte autoarea
s-a ocupat de importanţa chiropterelor în economia forestieră şi agricolă, şi a subliniat
necesitatea protejării lor, unele
fiind specii rare pentru fauna
României.
În elaborarea lucrării, pe lângă
folosirea cu precădere a rezultatelor observaţiilor personale
- efectuate asupra multor mii
de chiroptere de pe teritoriul
Olteniei (unele fiind conservate în colecţia de mamifere a
muzeului) - şi ale studiilor de
laborator, a utilizat şi o bogată
bibliografie românească şi
străină. Totodată, pentru redarea mai expresivă a constatărilor, autoarea a folosit un bogat
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material iconografic original
(fotografii, hărţi, diagrame,
tabele).
Prin introducerea în circuitul
public a datelor din lucrarea
de faţă se reliefează, încă o
dată, preocupările în domeniul
cercetării ştiinţifice în muzeu,
de această dată în domeniul
chiropterologiei şi, în acelaşi
timp, se relevă o valoroasă
bază de date ştiinţifice care
reflectă aspecte complexe ale
faunei de lilieci din Oltenia.
Se cuvine să precizăm că autoarea a fost muzeograf al
secţiei de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei Craiova şi
conducătorul acestei secţii în
ultima perioadă a activităţii.

Dr. Mirela Sabina Ridiche
Radu Puºcaº
Dincolo de luminã
Editura Partoș,
Timișoara 2014
„După mulţi ani de umblat
prin peşteri şi multe eforturi
cu fotografia de peşteră, am
reuşit să-mi îndeplinesc o
dorinţă şi anume de a scoate
un album cu fotografi din
peşteră. Albumul se numeşte
«Dincolo de Lumină» şi sper
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ca răsfoirea lui să vă încânte
privirile şi să vă dea o stare de
bine. Doresc şi pe aceasta cale
să mulţumesc tuturor speologilor şi nespeologilor care
m-au ajutat la realizarea lui.”

Elena Buduran, Adrian
Sopincean, Mihaela
Sopincean, Marius Isfan,
Cosmin Stan, Laurian
Gherman
Peştera Ponorâci Ciclovina cu Apã
Editura Karina, 2013
Publicaţia realizată de membrii Clubului Sporturilor
Montane Hunedoara marchează 20 de ani de la înfiinţarea acestei asociaţii speologice şi reprezintă prima apariţie
de acest gen dedicată unei
peşteri din Munţii Şureanu.
Cele 64 de pagini color cu
fotografii din cea mai cunoscută peşteră hunedoreană sunt
însoţite de informaţii sintetice
(text bilingv) legate de istoricul explorărilor, hidrogeologia, morfologia, climatologia
şi biospeologia peşterii. Se
adaugă fotografii de arhivă,
cartografierile din 1972-1975
şi 2003 ale cavităţii.

Peºtera Urºilor de la
Chiºcãu

Este cel mai nou album fotografic din colecția „Peșterile
României”, editat în 2014
la Cluj Napoca. El este
apărut sub egida Societății
Române de Speologie, iar
autorii sunt Ovidiu Guja și
Iosif Viehmann. Pe lângă fotografiile de peșteră semnate
de Ovidiu Guja, există și o
prezentare a zonei, istorisirea momentului descoperirii
peșterii în 17 septembrie 1975
și amenajării turistice a acesteia, de către Iosif Viehmann
și descrierea galeriilor de
pe etajul vizitabil. De asemenea, conține și un capitol
special cu câteva informații
științifice, ce fac referire la
geologia, climatologia, paleontologia și biospeologia
peșterii, fiind însoțit și de un
scurt glosar de termeni. Textul
este bilingv și albumul are 64
de pagini.

Peºtera Gheþarul de la
Vârtop

Peștera Ghețarul de la
Vârtop, publicația Societății
Naționale de Speologie –
avându-i ca autori pe Ovidiu
Guja și Iosif Viehmann, este
un album fotografic de 64 de
pagini și cu povestea peșterii
scrisă bilingv. Albumul este
apărut în 2013 la Cluj Napoca
și face parte din colecția
„Peșterile României”.
Cuprinde descrierea peșterii,
precum și istoria descoperirii
urmei plantare de Homo sapiens neanderthaliensis, mai
veche de 62.000 de ani. La
final, este prezentată o scurtă
biografie a autorilor, precum
și un glosar de termeni. De
asemenea, sunt tipărite și
primele fotocopii ale hărții
peșterii, cea din 1955 și cea
care a fost publicată inițial
în 1963, în revista Ocrotirea
Naturii, nr 7.
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