Expediþia speologicã internaþionalã

Valentin RADU • „Speowest” Arad
Impresii despre Albania
Când am primit invitaþia din partea
Federaþiei Române de Speologie (FRS)
de a participa la expediþie, tot ceea ce
ºtiam despre Albania ca þarã erau informaþii vagi la nivel de poveºti sau zvon,
peste tot vorbindu-se despre ea doar în
contextul unor discuþii despre teritoriile
din Europa cele mai înapoiate ºi sãrace
sau predominate de conflicte armate,
servind inclusiv ca subiect în numeroase
bancuri. Pentru prima datã a trebuit sã
îmi îndrept atenþia spre Albania la modul
serios din clipa când mi-am dat acceptul
de a participa la expediþie, deºi prin
aceasta eram nevoit sã renunþ la un alt
eveniment speologic important pentru
mine ºi anume la încadrarea la ªcoala
Naþionalã de Speologoie de la Cãput,
care se desfãºura în aceeaºi perioadã.
Primul contact cu Albania l-am avut
prin intermediul Internetului, de unde
am cules câteva informaþii de interes
general, apoi am luat legãtura cu ceilalþi
participanþi ºi au venit rând pe rând noi
detalii despre expediþie ºi locurile unde
aveam sã ajungem.
Expediþia reprezenta o altã etapã din
acþiunile întreprinse de speologii bulgari
în Alpii Albanezi de Nord, iar acum au
inclus-o sub egida Federaþiei Europene
de Speologie ºi au înaintat mai multe
invitaþii speologilor din þãrile învecinate,
inclusiv FRS.
Astfel în data de 25 iulie 2009 cei
patru speologi români: Viorel, Tibi,
Tudoricã ºi eu, luându-l ºi pe Gabor
sosit din Ungaria, au pornit spre Albania
cu microbuzul lui Viorel. S-a ales traseul
prin Serbia ºi Muntenegru, deºi prin
Kosovo era mai rapid, însã informaþiile
care circulã prin lume despre spaþiul
respectiv nu sunt favorabile pentru o
vizitã. Dupã ce o zi am strãbãtut þara
noastrã spre sud, am înnoptat pe Valea
Cernei, iar duminicã am trecut Dunãrea
pe la Porþile de Fier, admirând chipul lui
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Decebal sculptat pe malul românesc ºi
gurile cãscate ale unor peºteri înghiþind
apa fluviului captatã de baraj, în timp ce
Tudoricã povestea cu entuziasm realizãrile unei alte expediþii din Serbia.
Traversând Belgradul am urmat
câteva drumuri întortocheate pe traseul
Cacak - Uzice - Nova Varos - Bijelo
Polie ºi am trecut în Muntenegru, mergând pânã la Potgorica, iar dupã cinã sa plecat spre Cetinje pentru trecerea
graniþei în Albania pe la Bozaj.
Atât Serbia cât ºi Muntenegru din
punct de vedere speologic au un potenþial extraordinar, oriunde ai privi þi se
desfatã calcarul albicios, puþin atins de
insistenþa omului, ca o fatã virginã
întinsã pe un aºternut imens în aºteptarea speologului explorator care sã-i
pãtrundã înãuntru ºi sã-i descopere misterele. Încet-încet aceste porþi se deschid, tot mai mulþi speologi din Europa
descind în aceste zone, li se permite
accesul mai uºor ºi se pot pune bazele
unor colaborãri de lungã duratã în
domeniul expediþionar ºi al schimbului
de experienþã.
Primul contact cu pãmântul albanez
l-am avut ca niºte adevãraþi speologi,
adicã pe… întuneric, fiind deja searã
când strãbãteam un drum îngust, mãrginit de stufãriº înalt spre Bozaj, apoi sa ivit un pâlc firav de luminã dat de
clãdirile de la vamã ºi iar un drum lung
ºerpuind pe un câmp fãrã nicio licãrire
la orizont. ªoseaua cu uºoare denivelãri
ºi ici-colo cu câte o groapã în asfalt ca
un drum judeþean de pe la noi a fost
primul semn cã suntem în Albania ºi din
manifestarea fiecãruia, din discuþiile
create imediat de prima zdruncinãturã a
maºinii se putea observa emoþia, de
parcã era deja o realizare, se putea spune
cã „am fost în Albania”. A urmat apoi o
liniºte totalã, drumul de la graniþã pãrea
sã nu se mai termine, atât pentru Viorel,
care era epuizat de oboseala acumulatã

de la condus, cât ºi pentru ceilalþi 3
români, acum lipiþi cu frunþile de geamurile aburite pentru a strãbate cumva
cu privirea întunericul nopþii în cãutarea
unui semn de civilizaþie, singurul Gabor
dormea dus. În sfârºit s-au ivit câteva
case, de colo-colo câte un bec la vreo
fereastrã, gospodãriile s-au înmulþit
desãvârºind un sat cu câinii lui cu tot, cu
unu-doi beþivi ºi alþii rãtãciþi în noapte,
cu tinerii îndrãgostiþi la colþ de stradã
giugiulindu-se. Apoi un alt sat ºi un altul
ºi iar… Ceva freamãt mai intens a fost
în oraºul Koplik, la fel ºi în oraºul
Shkoder, unde pe la miezul nopþii s-a
stabilit contactul cu un poliþist local
recomandat de un coleg din România.
Marea problemã în aceastã zonã mi s-a
pãrut a fi faptul cã localnicii nu prea ºtiu
limbi strãine de circulaþie internaþionalã,
cel mai frecvent poþi gãsi persoane care
vorbesc puþinã rusã sau italianã, în rest
doar albanezã. Dupã discuþii greoaie sa aflat cã în apropiere nu este niciun
camping, astfel poliþistul ne-a dus în
localitatea Bhusat, unde ne-a oferit ca
loc de campare parcarea din faþa primãriei. Aºa cã prima noapte în Albania am
petrecut-o sub cerul liber, între trei
copaci, întins pe izopren în buruienile
uriaºe, înconjurat de tractoare, combine
ºi maºini de gunoi primite de primãria
localã ca donaþie, mereu asaltat de câþiva
câini cerºetori de o coajã de pâine.
Relativ odihniþi am început ziua de
luni prin pãrãsirea locului respectiv ºi un
scurt popas în oraºul Koplik a ne informa
de preþuri. Am bãtut pe la uºile unor
bãnci, închise nejustificat pentru noi, care
am uitat sã ne schimbãm ceasul cu o orã
în urmã, iar la îndrumarea unui poliþist
rutier, am reuºit sã schimbãm câþiva euro
în moneda albanezã la un local din
apropiere. Ca o impresie generalã asupra
specificului albanez al locului este
contrastul lucrurilor: de la un fel de ºaretã
improvizatã trasã de mãgar la toate
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bustibil ºi am început urcuºul anevoios.
Pânã la ºaua de la +1700 m Gabor ne-a
fãcut o scurtã istorie a explorãrilor din
zonã, unde au lucrat foarte mult ºi cu
rezultate notabile colegi speologi din
Ungaria, de asemenea cehi ºi polonezi ºi
bineînþeles bulgarii.
Aproximativ douã ore a durat drumul de la Boga la Theth, o localitate
înconjuratã de munþi cu case rãsfirate
de-a lungul unei vãi. Dupã alþi 5 km
parcurºi pe vale, microbuzul s-a împotmolit într-o zonã cu grohotiº, când i-am
întâlnit la un izvor pe câþiva speologi
bulgari, care ne-au dat unele amãnunte
utile de organizare ºi ne-au ajutat sã
redresãm maºina.
Practic din acel moment a început ºi
pentru noi expediþia propriu-zisã ºi s-a
încheiat primul episod cu „Impresii
despre Albania”.

Tabãra ºi speologii
Expediþia a debutat vineri, 24 iulie 2009,
când speologii bulgari ºi greci au plecat
din Sofia, ajungând sâmbãtã dimineaþa
în Shkoder ºi apoi în Theth împreunã cu
Ahmet, un profesor de botanicã albanez,
membru al Qendra Shqiptare e SpeleoAlpineve Shkoder.
Tabãra era amplasatã aproape de
intrarea în peºterã la vreo 50 m pe un
plan înclinat printre pini ºi jnepeniº, prin
urmare un loc nu foarte comod pentru a
monta corturi. Dupã ce am urcat cam
350 m diferenþã de nivel de la izvor,
pentru a evita a mai dormi ºi a doua
noapte ºi încã altele tot sub cerul liber al
Albaniei, în urmãtoarele douã ore am

creat o platformã prin aºezarea unor
bolovani ºi nivelarea pãmântului, unde
a încãput cortul nostru de patru persoane
cu verandã, iar pânã a doua zi au mai
apãrut ºi alte câteva corturi în jur.
De apreciat efortul extraordinar al
bulgarilor de a organiza tabãra, fiecare
lucru avea locul lui, fiecare persoanã
rostul ei. „Bucãtãria” era dotatã cu aragaz
ºi zeci de oale de toate categoriile,
„cãmara” situatã în altã parte cu bucate
rânduite pe ramurile unui copac ca pe
niºte rafturi, „frigiderul” pentru mâncarea
perisabilã era sãliþa de la intrarea în
peºterã, la „masa de servire” s-a muncit
enorm, aºezându-se mai mulþi bolovani
potriviþi pentru creºterea confortului ºi
iluzia unei mese, chiar cu sacrificiul unei
fiinþe: Snejana fiind lovitã la un picior de
un astfel de bolovan ºi n-a mai putut
participa la explorãri, cã abia ºchiopãta
prin tabãrã. La toate acestea s-a adãugat
o grãmadã mare de echipament (generator, maºini de gãurit, corzi, amaraje,
echipamente individuale, laptop-uri etc.),
cãrat în zeci de ture de jos de la maºini.
Cât priveºte apa pentru necesitãþile
taberei, era adusã din peºterã dintr-un mic
bazin de acumulare de la vreo 50 m de
intrare.
Dupã instalare ºi inspecþia taberei, au
urmat o serie de discuþii cu organizatorii,
iniþiatorii fiind Tibi ºi Viorel care îi
cunoºteau pe câþiva din ei, întâlnindu-i
ºi cu alte ocazii. Situaþia se prezenta în
felul urmãtor: o parte din speologi au
urcat sã instaleze o tabãrã avansatã la
cota de peste 2000 m pentru continuarea
explorãrilor în unul din avenele descoTudor RUS

tipurile de automobile Mercedes, de la
blocuri cu multe etaje ºi faþade de sticlã
la case din chirpici; de la supermaket-ul
cu reclamã luminatã strident la vechea
prãvãlie plinã de igrasie cu panoul de tip
„Magazin Universal” de pe vremea
comuniºtilor. ªi cea mai impresionantã a
fost o mãcelãrie, mai bine zis o încãpere
cu o tejghea, iar în… stradã un zid de
beton cu faianþã pe care era atârnat un
viþel ºi cineva îl tranºa.
Sincer am ezitat sã imortalizez
tabloul însângerat, de teama unor reacþii
ale mãcelarului, de altfel în toate acele
prime ore în care savuram aer albanez
am ezitat ºi evitat sã fac fotografii
lucrurilor sau oamenilor, pentru a nu
crea neplãceri sau eventuale conflicte cu
localnicii atâta timp cât nu ºtiam felul lor
de-a fi. Mai rãmânea ºi problema religioasã, însã în aceastã regiune majoritatea
populaþiei este creºtinã, în drumul nostru
întâlnind ºi numeroase troiþe, chiar ºi pe
crestele munþilor, iar în oraºe aºa cum
puteau sta bisericile construite lângã
moschei, tot aºa mi s-au pãrut a trãi în
armonie ºi adepþii unei religii cu a alteia.
Toate acestea au rãmas doar subiecte de
dezbãtut în principal cu Tibi, pânã s-a
trezit Gabor ºi ºi-a intrat în rolul de ghid,
indicând direcþia spre destinaþia noastrã.
Pãrãsind oraºul Koplik am strãbãtut
câteva câmpuri presãrate de numeroase
„ciuperci” de beton, niºte construcþii de
tip buncãr concepute pentru apãrare,
alcãtuite în majoritate dintr-o încãpere
rotundã cu diametru de 2-3 m, prevãzutã
cu o fereastrã pentru tragere ºi acoperitã
cu o cupolã din beton, din care în
întreaga Albanie se estimeazã a fi vreo
6000 de bucãþi, acum cele mai multe
pãrãsite, doar unele mai servesc ca
depozit sau… suport pentru inscripþionat marcajele turistice.
Având priveliºtea acaparatã de creste
muntoase golaºe, de parcã ai fi înmulþit
cu 10 Munþii Piatra Craiului, goneam cu
vitezã înspre ele pe un drum proaspãt
asfaltat (sã fi fost ºi la ei recent alegeri
locale?) pânã în prima localitate, care pe
noi românii ne-a amuzat spre nedumerirea lui Gabor. Eram în satul… Boga ºi
urma o serpentinã pe un drum neasfaltat
spre …Theth, nu spre Padiº cum suntem
noi obiºnuiþi. Am pãrãsit imediat imaginea satului unde maºini de teren
stârneau porcii tolãniþi în bãlþile din
mijlocul drumului, am urmat câteva
microbuze înþesate cu oameni ºi cãptuºite pe dinafarã cu zeci de bidoane
probabil pentru apã sau lapte sau com-
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perite acolo (unul cu denivelarea de
peste -150 m); o parte au intrat în peºterã
pentru montarea a douã corturi pentru
bivuacul de la +230 m, iar restul cu care
ne-am ºi întâlnit se ocupa de transportul
ultimelor bagaje de jos ºi organizarea
taberei de la suprafaþã. În aceeaºi idee ºi
noi am mai coborât o datã la maºinã
pentru alte bagaje ºi astfel s-a consumat
ziua.

De la 0 la +230 m ºi înapoi
Marþi 28 iulie 2009 a fost sã fie ziua
noastrã cea mare, când intrãm efectiv în
pitã ºi pita noastrã cea de toate zilele
care ne hrãneºte sufletele de speologi
este peºtera. Dimineaþa a debutat cu un
mic-dejun delicios pregãtit de bulgari,
de altfel tot ce s-a gãtit acolo a fost
foarte bun (sau poate eram noi prea
munciþi ºi orice pãrea bun?), dupã care
a urmat o ºedinþã tehnicã pentru transmiterea unor detalii ºi stabilirea unui
plan de atac.
Peºtera Maja Arapit se aflã la poalele
vârfului cu acelaºi nume ºi a fost exploratã în premierã în anii ’70 de speologii
albanezi din Shkoder, printre ei fiind ºi
Gezim Uruçi. În 1992 s-a fãcut cartarea
a peste 500 m de galerii pânã la un sifon,
într-o expediþie bulgaro-albanezã (G.
Uruçi, A. Zhalov ºi V. Mustakov). În
1994 K. Petkov s-a scufundat în sifon ºi
l-a depãºit (70 m lungime ºi 3,5 m
adâncime), dar singur nu a mai continuat
explorãrile în galeria post sifon. Au urmat
alte expediþii în 2005, 2006, iar în douã
expediþii din 2007 s-a cercetat ºi zona de
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la suprafaþã, unde la o altitudine de peste
2100 m s-au gãsit în jur de 50 de avene.
În expediþia din 2008 la care au participat
16 speologi bulgari s-a realizat cartarea
porþiunilor explorate în Peºtera Maja
Arapit, însumând o dezvoltare de 1224 m
ºi o denivelare de +232 m.
Acestea fiind datele, pentru expediþia din 2009 era stabilit continuarea
escaladãrii ºi explorarea unui meandru
aflat la cota de +190 m, la confluenþa
unor mici active cu apã, iar pentru
înlesnirea lucrului în subteran s-a hotãrât
conceperea unui bivuac la cota +230 m,
doar parcurgerea pânã acolo durând
peste 3 ore de la intrarea în peºterã.
Pentru acea zi era programat instalarea
oamenilor în bivuac ºi explorarea meandrului cu echiparea puþurilor din capãtul
acestuia.
Dat fiind faptul cã eu obiºnuiesc sã
mã trezesc ultimul, programul zilei
pentru mine l-a stabilit Tudoricã, mai
bine-zis a refuzat categoric rãmânerea în
bivuac (preconizat între 2 ºi 4 zile) ºi am
primit amândoi misiunea de a transporta
la cota de +230 m echipamentul de
campare ºi de derocare ºi la întoarcere sã
întindem un cablu de telefon de vreo
400 m ºi sã montam cele douã posturi
telefonice fixe.
Tibi a cãpãtat o alergie de bube pe tot
corpul din cauze necunoscute (de la
insecte, de la mâncare sau apã, de la
plante?) ºi a decis sã nu participe la
explorare, muncind în jurul taberei la
alimentarea cu apã din peºterã ºi organizare.

Beneficiind de un plus de experienþã
ºi de faptul cã românii au adus ºi donat
pentru expediþie o coardã de 200 m ºi
mai multe amaraje specifice, lui Viorel
i-a venit sarcina sã conducã explorarea
meandrului.
Aºa cã în jurul amiezii a intrat prima
echipã formatã din Viorel, Gabor,
Alexander Yanev, Tzvetan ºi Zlatinka
pentru o turã de peste 12 ore în care au
parcurs peºtera pânã la cota +190 m, au
trecut prin meandrul activ, apoi Viorel a
echipat succesiunea de puþuri, ceilalþi l-au
urmat ºi totodatã s-au apucat de cartat.
Imediat dupã prima echipã am intrat
noi (eu ºi Tudoricã) împreunã cu Sasha,
parcurgând peºtera pânã la bivuacul de
la +230 m în aproape 4 ore din cauza
echipamentului transportat ºi a unor
rãtãciri într-o zonã labirinticã. S-a
dovedit cã cele 5-6 strâmtori de care
ziceau bulgarii, erau doar gãurile de
ºoarece unde au fost nevoiþi sã intervinã
cu derocãri masive, de fapt jumãtate din
cavitate este ca un maþ lung ºi flãmând,
în care trebuie sã te târâi ca un vierme
când prin apã, când prin argilã moale,
când peste crustã asprã sau din contrã pe
lespezi netede fãrã puncte de sprijin. Da,
deja am pierdut bucãþi din genunchii
combinezonului, urmau coatele, noroc
cã nu mi-am luat ºi lampa de carbid sã
mã agãþ, cizmele încã rezistau… Eu,
noi…? Cât mai rezistam, oare?
Dar sã ne bucurãm, cealaltã jumãtate
a peºterii trebuie sã aibã spaþii mai largi
ºi din când în când ele se ºi iveau
mãreþe, însã toate prezentau sãritori ºi
imediat sãlile rãsunau în ecouri de
înjurãturi cu draci emanate de Tudoricã,
mulate pe faþa nedumeritã a lui Sasha,
care pânã la urmã bãnuia înþelesul lor ºi
tot înghiþea în sec, de parcã el ne-ar fi
azvârlit în iad, nu pãcatele noastre.
Trecem de „ventilator”, o strâmtoare
pe care vântul îþi pãtrunde pe la gât sã îþi
zgâlþâie combinezonul de parcã ar vrea sã
te dezbrace ca o mânã nevãzutã de
nãlucã, urmeazã cicã o gâtuire cu un
curent de aer… slãbuþ, însã zgomotul
pãrea ca de la elicopter, încât acoperea ºi
comentariile rãutãcioase a lui Tudoricã.
Într-adevãr coºmarul speologic al lui
Tudoricã din totdeauna reprezentat de
strâmtori, meandre înguste ºi sãritori
pozitive îl trãiam atunci pe viu ºi recunosc cã nici mie nu îmi cãdea prea bine.
Curând am trecut pe lângã „galeria
cehilor”, pe care au explorat-o aceºtia în
trecut ºi nimeni nu s-a mai atins de ea.
Exersând mersul racului, în multe situaþii
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acei câþiva metri câºtigaþi spre destinaþie
îi pierdeam prin alunecarea înapoi. ªi ca
totul sã fie magnific trebuie sã spun cã nu
toate sãritorile erau echipate la nivelul…
exigenþelor lui Tudoricã, speologii
bulgari fiind un pic mai… lejeri, pe lângã
multe altele pe care le abordau la liber.
Atunci l-am înþeles pe Tudoricã de ce
evitã el peºterile cu denivelare pozitivã,
cã e mai simplu sã cobori pe 1000 de
gujoane decât sã caþeri neasigurat.
În sfârºit întâlnim prima echipã,
înseamnã cã deja suntem la cota de
+190 m, le urãm succes în explorare
ºi… iar ne cãþãrãm. O salã mai mare
presãratã cu bolovani prãbuºiþi, plouã
necontenit din tavan, douã corturi gri
aproape cã se confundã cu bolovanii
prin aburii emanaþi de trupurile înfierbântate de atâta travaliu. Destinaþia
finalã! Sasha ne arãtã cam pe unde ar
trebui sã fie urmãtorul „plus”, obturat
atunci de o altã… strâmtoare. Ne tragem
în chip, sã nu zicem cã am cãrat aparatul
de fotografiat ca fraierii pânã acolo, ne
urãm numai de bine, Sasha urmând sã-i
aºtepte pe ceilalþi ºi sã rãmânã în bivuac,
primim banana cu cablul de telefon ºi ne
punem pe înºirat pânã la prima sãritoare.
Aici Tudoricã nu mai suportã situaþia ºi
cu o coardã de vreo 6 m ºi o dyneema de
5 m, vrea sã o utilizeze la dublu pentru
coborârea sãritorilor neechipate. Zis ºi
fãcut, eu îmi bãteam mai mult capul pe
unde sã întind cablul pe varianta cea mai
scurtã sã nu încurce speologul la parcurgere. La a treia sãritoare Tudoricã alege
pentru amarare o clepsidrã de mãrimea
unei gãleþi încastratã în perete. Stãtea
liniºtit în ramonaj la marginea verticalei
ºi când apucã mai sãnãtos în mânã
coarda sã-ºi monteze coborâtorul, clepsidra se desprinde, îi cade direct în cap
pe cascã, ricoºeazã julindu-l uºor la
ureche ºi coboarã înaintea ochilor lui.
Hâc - poc - pleosc, cam aºa s-ar putea
descrie în cuvinte imaginea fixatã brusc
de ochii mei, care au rãmas bulbucaþi
pânã la deznodãmânt, unul fericit cu
bolovanul trãgând coarda dupã el ca un
zmeu o coadã bleagã ºi prãbuºit la
pãmânt, iar Tudor mut, pierdut, dar viu.
M-a bufnit imediat râsul pentru cã
„incompetentul” avea ºi noroc pe deasupra, ar fi putut sã fie el în balta aia sau
chiar la baza verticalei, dacã nu mort din
prima, mort prin agonie cã accidentat
nimeni nu-l mai scotea întreg de acolo.
Cu aceasta planul s-a schimbat,
trebuia sã ajungem la echipa lui Viorel,
sã renunþãm la cablul telefonic ºi cu
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maºinã de gãurit, coardã ºi amaraje sã
refacem toate echipãrile pânã afarã. La
cota +190 m am fost nevoiþi sã revenim
la planul iniþial, ceilalþi nu mai erau.
Astfel ne-am continuat drumul spre
ieºire cu tot cu grãmada încâlcitã a
firului din bananã, la care îi tot cãutam
capãtul aplecaþi asupra ei ca pe o spinare
de oaie la cãutat cãpuºe.
Ne-am întâlnit cu speologii bulgari
veniþi pentru bivuac, a urmat o altã serie
de rãtãciri prin acelaºi labirint coroboratã cu o altã serie de înjurãturi cu
acelaºi autor. Dupã revenirea pe calea
cea bunã, am continuat întinderea firului
de telefon, având satisfacþia cã ºi în
cazul în care nu va funcþiona, mãcar
foloseºte speologilor ca fir ghid. Efortul
n-a fost în zadar, cablul a ajuns pânã pe
la vreo 300 m de intrare, iar dupã
montarea telefonului am putut vorbi
foarte clar cu celãlalt telefon legat de
bulgari în bivuac. Cu o întârziere de
circa 20 min faþã de ora stabilitã cu
echipa de suprafaþã, am ieºit din peºterã
ºi am revenit în tabãrã.
Pe la miezul nopþii, cu o întârziere
mai mare, a apãrut ºi echipa lui Viorel,
aceasta întâmpinând dificultãþi la parcurgere, Zlatinka blocându-ºi piciorul
într-o strâmtoare.
Pânã târziu în noapte am socializat
cu ceilalþi speologi, Alexander Kirilov
prezentându-ne o expediþie din Voronya
la care a participat. Tudoricã ºi-a curãþat
julitura de lângã ureche, nefiind necesarã pansarea ei, doar ºi-a dres durerea
cu o dozã de bere rece din rezerva
proprie aplicatã peste umflãtura apãrutã.

De amintit cã pe parcursul zilei, în
timp ce noi ne aflam în peºterã, la
suprafaþã a avut loc un cutremur de
pãmânt urmat de douã replici, asta ca o
confirmare a faptului cã Albania este
teritoriul cu cea mai mare frecvenþã de
cutremure din Europa.
10 din 10 nu se poate!
Aceastã etapã a expediþiei la care s-au
angajat speologii respectivi era conceputã pe durata a douã sãptãmâni cu tot
cu deplasarea ºi organizarea de la faþa
locului. În aceste condiþii organizatorii
au estimat 10-11 zile de muncã efectivã
în peºterã, din care minim 4 nopþi
petrecute în bivuacul subteran de la cota
+230 m. Din pãcate realitatea a dovedit
altceva, chiar ºi nucleul dur al speologilor prezenþi acolo nu a reuºit sã facã
faþã provocãrilor. Deºi unii au încercat
sã participe la activitatea în subteran în
fiecare zi, randamentul muncii lor a fost
mult mai scãzut, aºa cã se impunea ºi
câte o zi de pauzã. La fel ºi noi, din
dimineaþa zilei de miercuri 29 iulie 2009
îmi amintesc doar cã m-am trezit pe la
amiazã, am mâncat ºi m-am culcat
înapoi, cã 10 zile de mutat munþii din 10
nu se poate.
În peºterã a intrat o echipã bulgarã
condusã de Alexander Kirilov, care a
continuat coborârea puþurilor din capãtul meandrului, pânã la un alt meandru
strâmt, care necesita derocare. Veºtile de
la interior nu au fost foarte bune, pentru
cã cei din bivuac doreau sã utilizeze o
maºinã de gãurit pe benzinã, profitând ºi
de spaþiul mare de la cota de +230 m
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care permitea evacuarea gazelor emanate. Din pãcate axul de la mandrinã sa rupt ºi n-au mai putut lãrgi gaura de
ºoarece, astfel doi dintre cei din bivuac
au ieºit la suprafaþã, iar ceilalþi doi au
rãmas pentru continuarea cartãrii zonei
de puþuri de dupã meandru.
Dupã ce m-am trezit abia pe la ora
15 am pornit împreunã cu Tudoricã sã
ne dezmorþim oasele pe cãrarea spre
Vârful Maja Arapit. De fapt nu era nicio
cãrare, am abordat frontal panta înclinatã a muntelui pe un jgheab de avalanºã, în zonã cu grohotiº sau feþe golaºe
croite parcã pentru cãþãrat, încât iar
rãsuna locul de comentariile lui Tudoricã,
însã nu înjurãturi de draci, ci într-o
manierã mai blândã cu „Doamne ajutã!”
ºi cu „Doamne apãrã-mã!”. Recunosc cã
nu prea am fost inspirat la alegerea
traseului, fapt ce a dus la amplificarea
traumei suferite cu o zi înainte de bunul
meu coleg, dar ideea era sã ajungem la
cele câteva peºteri de pe acelaºi versant
cu Maja Arapit, mici ca ºi dezvoltare,
însã cu portaluri impresionante, ce
puteau fi observate ºi de jos de la izvor.
De remarcat cã toþi pereþii verticali din
zonã prezintã ferestre vizibile la mari
înãlþimi, pentru a cãror cercetare este
necesarã escaladarea vârfurilor ºi un
rapel considerabil, posibil ca nimeni sã
nu fi încercat pânã acum, ele se aratã în
lumina soarelui ºi aºteaptã cu interes ca
cineva sã le abordeze. De ce nu noi întro viitoare expediþie? Am urcat peste
500 m în altitudine ºi când a început sã
apunã soarele am decis sã coborâm,
alegând o altã variantã de traseu printre
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pini, apoi prin pãdurea de foioase, unde
chiar am dat de o potecã pânã la tabãrã.
Seara a fost una… greceascã, pentru
cã Lambros ºi prietena lui s-au ocupat de
pregãtirea cinei cu specific grecesc de la
care nu a lipsit tradiþionalul Uzzo.

Transilvania este a noastrã!
Pentru ziua de joi, 30 iulie 2009 echipei
româneºti i s-a dat liber la peºterã, ca
unui vampir pentru a se hrãni în miezul
nopþii pe strãzile înguste ºi întortocheate
ale unei mahalale.
Ni se dãdea o felie de tort de la
petrecere, mai rãmânea la atitudinea
noastrã cum ne aruncãm asupra ei. În
principal se ºtia cã vom aborda sectorul
de la cota de +190 m în jos pe meandru.
Pe la ora 10 ne-am adunat la „masa de
servire” sã concepem o strategie de
explorare. Tibi era ieºit din calcule,
bubele lui îi acaparau tot timpul, deºi a
încercat sã le trateze cu tot felul de
unguente ºi… spirtoase, acestea nu s-au
ameliorat. Tudoricã a spus pas, de altfel
ºi-a promis încã de la cealaltã turã cã nu
mai intrã în peºtera respectivã fãrã
maºinã de gãurit, coardã ºi 1000 de
gujoane. Am fost nevoiþi sã gândim
strategia doar pentru douã persoane, am
renunþat la maºina de gãurit adusã de la
Arad, luând doar acumulatori încãrcaþi
pentru maºina de gãurit electricã a
bulgarilor, am redus ºi din amaraje ºi
corzi cât sã încapã într-o singurã bananã.
Tudoricã a dus-o pânã la prima strâmtoare severã, de acolo doar eu ºi Viorel
am strãbãtut încet galeria ascendentã,
urmãrind firul de telefon. Din loc în loc

am stabilizat bolovanii, pe care i-am
considerat cã reprezintã un pericol
major, am mai ajustat echipãrile de
T.S.A., am plantat la mânã câteva spituri
ºi în 4 ore am ajuns la meandru, unde mam udat pe o parte a combinezonului
pânã la primul puþ de peste 10 m. Viorel
utilizeazã câteva stalagmite pentru o
echipare cu coardã ºi asigurat de mine
caþãrã cam 3-4 m deasupra puþului pânã
la o fereastrã, dar încã de la intrarea pe
galerie se iveºte o strâmtoare. Abandonãm varianta de explorare ºi coborâm
succesiunea de puþuri, refãcând unele
echipãri, pentru a evita cascadele indiferent de volumul lor, montãm noi spituri
ºi corzi ºi pe unele sãritori aparent uºor
de abordat, dar de neînvins la viituri.
Puþin mai jos ne-am întâlnit cu
Konstantin ºi colegul sãu aflaþi la
cartare, imediat aceºtia s-au întors în
bivuac acuzând frigul înmagazinat în
oase, iar noi doi am continuat coborârea.
Puþurile deveneau din ce în ce mai largi
ºi mai adânci pânã într-o zonã unde se
intersectau mai multe galerii, atât active
cât ºi fosile. Cea care continua în jos,
trecea printr-o altã gaurã de ºoarece ºi
ducea la meandrul la care s-au oprit ºi
bulgarii cu explorarea, acolo fiind ºi
maºina de gãurit la care am lãsat acumulatorii încãrcaþi ºi restul de coardã ºi
amaraje. Pentru aproximativ o orã am
mai cercetat câteva ferestre ºi galerii,
cea mai importantã fiind o diaclazã
înclinatã la 60°, complet noroioasã, care
ducea într-un sector fosil impresionant.
Porþiunile cu argilã erau treptat înlocuite
de cruste ºi scurgeri parietale, mai multe
sãliþe erau legate între ele prin ferestre
aflate la diferite înãlþimi prin care ne
strecuram noi, atenþi sã nu deteriorãm
multitudinea de speleoteme apãrute tot
mai des ºi mai concentrat. Aceastã zonã
labirinticã ºi-a desemnat imediat o cale
principalã clarã, cu o deschidere din ce
în ce mai mare, o galerie cu diametrul de
peste 5 m, însã ascendentã. De la un
timp l-am înlocuit pe Viorel ºi la cãþãrare, urcam în premierã sãritorile apãrute ºi nu puteam a mã opri de curiozitate,
în sfârºit era altceva, o cu totul altã
peºterã, aºa cum o visam înainte de
expediþie. Viorel a trebuit sã mã urmeze,
nu puteam sã mã încumet înainte fãrã el,
astfel îl încântam cu poveºti despre o
peºterã fantasticã ºi îl îmbiam sã o vadã
pe viu pentru a o crede. O sãritoare de
peste 10 m ne-a determinat sã ne oprim
din visare, nici mãcar Viorel nu mai
îndrãznea la cãþãrare fãrã o coardã de
7

Maja Arapit 2009
2009
asigurare, mai ales cã ºi resursele
noastre fizice au ajuns la epuizare.
Am ieºit din peºterã pe la miezul
nopþii cu o întârziere de aproape douã
ore, fapt ce a alarmat echipa de suprafaþã, gata sã intervinã în subteran la
nevoie, altã posibilitate de salvaspeo în
Albania nefiind eficientã în acel loc,
decât propria echipã conceputã din
rândul colegilor participanþi.
Astfel s-a încheiat ziua explorãrilor
româneºti, fãrã incidente, cu plãcerea de
a gãsi ºi o parte fascinantã a acestei
peºteri mult hulitã de speologi, fãrã însã
o dovada palpabilã a noilor descoperiri,
cu satisfacþia cã am putut contribui ºi noi
în mod substanþial la parcurgerea lesnicioasã ºi în siguranþã mãcar a sectoarelor
echipate ºi reechipate cu corzi ºi nu
numai, pentru bunul mers al expediþiei
respective ºi a celor ce vor urma.
Tudoricã a mai ajutat la lãrgirea unor
strâmtori în prima parte a peºterii, iar
alþii speologi au recartat porþiunea
respectivã. Tot în acea zi Tudoricã a mai
însoþit o echipã bulgarã pânã la cealaltã
tabãrã, însã fãrã a ajunge la ea, nici de
data aceasta el n-a depãºit altitudinea de
2000 m ºi s-a întors singur înapoi la
tabãrã teafãr ºi nevãtãmat, deºi a avut
parte de câteva surprize ºi anume întâlnirea cu o viperã pe potecã, dar ºi cu
sperietura unor focuri de armã auzite în
preajmã, fãrã a ºtii de unde se trage ºi
cine este þinta.
Tibi, pe lângã suportul fizic, psihic ºi
moral de care a dat dovadã din totdeauna, a avut de furcã cu noile provocãri
ca de exemplu vizita unor scorpioni ºi a
unei vipere zãrite ºi fugãrite de la 4-5 m
de cortul nostru, fapt ce l-a determinat sã
nu mai doarmã în veranda cortului ca ºi
pânã atunci ºi s-a înghesuit cu noi în
cort, fãrã a permite altuia sã doarmã
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afarã ºi sã se expunã pericolului de a fi
muºcat de ºarpele veninos.
Ca o consecinþã a activitãþii noastre
în peºterã, povestitã cu lux de amãnunte,
la insistenþele lui Alexander Zanev a
trebuit sã gãsim un nume sectorului fosil
pe care am început sã-l explorãm, astfel
s-a nãscut „Transilvania”, deºi Tanyo
ne-a sugerat „Dracula” sã fie mai definitoriu. De atunci Tansilvania este a
noastrã!

Urmãrind lanþul carstic al
Munþilor Dinarici
Pentru cã aportul nostru pentru o primã
expediþie la Maja Arapit s-a epuizat, se
închega deja o strategie de retragere spre
meleaguri româneºti. Am simþit pulsul
locului ºi era destul, atât al carstului din
zonã cât ºi al localnicilor.
Vineri 31 iulie 2009 nici bine nu mam trezit cã am ºi fost anunþat cã în
jumãtate de orã strângem cortul ºi
plecãm. Câþiva colegi bulgari s-au oferit
sã ne ajute la coborârea bagajelor, iar
Alexander Kirilov avea sã meargã dupã
maºina sa de teren sã ne ducã echipamentul pânã în sat. M-a bucurat ajutorul,
însã am regretul cã astfel am anulat o
ultimã intrare a mea în peºterã, mãcar pe
sectorul mai vechi pentru a realiza unele
fotografii.
La localul din sat s-au derulat ultimele momente ale expediþiei noastre
împreunã cu ceilalþi, dupã care noi am
parcurs serpentina pânã la Boga pentru
a savura la o cafea imaginea satului cu
porcii veseli din mocirlã ºi vaci pitite la
umbra unor copaci, cu mãgari risipiþi
printre lapiezuri, cu oi îngrãdite de
ziduri de piatrã clãditã ºi gard de nuiele,
cu dese ºiraguri de stupi ºi câini vagabonzi ºi oameni cu freamãt de viaþã ºi…
cola rece pe masã.

Urmãtorul popas a fost în oraºul
Koplik, unde ne-am fãcut cumpãrãturile
de drum, apoi la Lacul Shkoder din
apropiere, extrem de curat ºi cu apã
cãlduþã, testatã chiar de trupurile noastre, o baie fiind binevenitã dupã o
sãptãmânã trãitã când în toropeala
soarelui cãzut printre acele de pin pe
lespedea goalã de calcar, când în recele
crud al pãmântului din peºterã tulburat
uneori de stropii vii de apã.
Lãsând în urma noastrã pe ºoseaua
cu denivelãri un dârz localnic agitând
deasupra capului o nuia dintr-o cãruþã la
care trãgea cu sârg un biet mãgar ºi de
care era legatã o viþicã, aºa ne-am
despãrþit de Albania, o þarã precum o
cãruþã, pe care unii încearcã sã o urneascã, mânaþi de o voinþã ca un ºuierat de
nuia ºi o necesitate de a face ceva ca o
plesniturã usturãtoare pe spinarea unei
fiinþe, o cãruþã care poartã în spate un
potenþial enorm, ca o junincã de rasã
bunã, ce poate creºte ºi asigura prosperitatea meritatã.
Seara am petrecut-o în Muntenegru la
un camping pe malul Mãrii Adriatice, de
unde am plecat sâmbãtã dimineaþa spre
Croaþia, intenþia noastrã fiind de a-i face
un bine lui Gabor sã-l ducem acasã la
Budapesta. La Kotor am refuzat cozile
interminabile de la feribot ºi am înconjurat Golful Kotor, apoi pe pãmânt croat
am luat prânzul în portul Dubrovnik.
Urmãrind lanþul Munþilor Dinarici
pentru a ne afla în elementul nostru, cu
o imensã succesiune de vârfuri calcaroase ºi polii tãiate acum de autostrada ce se
construieºte, am trecut puþin ºi prin
Bosnia-Herþegovina odatã cu ºoseaua de
la Neum, apoi ne-am lãsat convinºi de
poveºtile ameþitoare ale lui Tibi ºi ne-am
abãtut din drum pe traseul Metrovic Dugopolie - Sibenik - Benkovac Gospic - Otocac pânã la Parcul Naþional
Plitvice.
Noaptea ne-a gãsit dormind… în
zonã, pentru a avea posibilitatea ca
duminicã dimineaþa sã vizitãm lacurile
parcului, extraordinar de bine întreþinute
ºi puse în valoare, parcul fiind introdus
ºi pe Lista Patrimoniului Mondial al
UNESCO.
A urmat o cursã nebunã pe traseul
Plitvice - Karlovac - Zagreb - Budapesta,
unde l-am lãsat pe Gabor ºi pânã seara
am ajuns la Arad, unde echipa s-a destrãmat la Tibi acasã dupã o serie de
poveºti ºi cu alþi speologi, Viorel ºi
Tudoricã mai lungind puþin timpul
expediþiei pânã la Oradea.
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Scurt raport al expediþiei
1. Denumire: Expediþia speologicã
internaþionalã „Maja Arapit 2009”,
Albania.
2. Perioada: 25.07-09.08.2009
3. Zona: Europa, Albania, Districtul
Shkoder, Localitatea Theth, Munþii
Dinarici, Alpii Albanezi de Nord, Peºtera
Maja Arapit
4. Participanþi:
• Din România:
C.S. Cristal Oradea: Viorel Traian
Lascu,
C.S.A. Liliacul Arad: Tiberiu Niculiþã
Tulucan,
C.S. Speodava ªtei: Tudor Rus,
A.S. Speowest Arad: Valentin Alexandru
Radu
• Din Bulgaria:
S.S.C. Academic Sofia: Alexander
Yanev, Konstantin Stoilov;
S.C. Prista Russe: Alexander Kirilov,
Theodor Kisimov;
S.C. Prilep 1962 Sofia: Zlatinka
Borisova, Tzvetan Blagoev;
S.C. Salamander Stara Zagora: Snejana
Alexandrova, Tanyo Tanev;
S.C.S.S. Sofia: Alexandrovanjan
Stojanov;
S.C. Strinava Dryanovo: Rossen Terziev.
• Din Albania: Gezim Uruçi, Ahmet Asja
• Din Ungaria: Gabor Losonci
(Budapest United Caving Club)
• Din Grecia: Lambros Makrostergios ºi
Athena
• Din Polonia: Ditta Kicinska, Krzystof
Najdek
5. Datele expediþiei:
- Expediþia din 2009 face parte din
proiectul european „Extinderea ExploSPEOMOND • 14 • 2009
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ªi cu aceasta expediþia noastrã s-a
încheiat.
Trebuie sã mulþumim pentru participarea noastrã la expediþie în primul rând
organizatorilor pentru invitaþie, în mod
special coordonatorului Alexander
Yanev ºi lui Alexey Zhalov, care ne-au
pus la dispoziþie toate materialele
necesare (date statistice, hãrþi, fotografii
etc.) ºi detalii despre desfãºurarea
acþiunii. De asemenea apreciem ajutorul
logistic ºi financiar primit de la FRS,
Traditional Casa Experience, Alpin
Expe ºi Camp Technical Solution.
În mod personal eu mai vreau sã le
mulþumesc colegilor speologi de la A.S.
Speowest Arad, care mi-au asigurat tot
echipamentul de care am avut nevoie ºi
pentru încurajare, susþinere ºi… sfaturi.

rãrilor din Peºtera Maja Arapit, Districtul Shkoder, Nordul Albaniei” ºi susþinut
de Federaþia Europeanã de Speologie.
- Expediþia a fost organizatã de Federaþia
Bulgarã de Speologie, principalul coordonator fiind Alexandrer Konstantinov
Yanev, la care s-au adãugat alþi speologi
bulgari ºi invitaþi din alte 5 þãri (Albania,
România, Grecia, Ungaria ºi Polonia).
- Existã o taxã de expediþie care a fost
plãtitã de organizatorii bulgari.
- Moneda în Albania este lek-ul (1 euro
~ 125 leke).
- Fusul orar este decalat cu 1 orã în
urmã.
6. Obiective:
- Instalarea unui bivuac la cota +230 m
în interiorul peºterii ºi întinderea unui
cablu de telefon pentru a avea contact
mai uºor cu exteriorul.
- Continuarea explorãrilor ºi cartarea
noilor galerii.
- Adunarea a cât mai multe date documentare despre zonã ºi peºterã (coordonate geografice, fotografii, informaþii
de biospeologie, hidrologie etc.).
7. Amplasare:
- Maja Arapit se aflã în Alpii Albanezi de
Nord, care fac parte din Munþii Dinarici,
alcãtuiþi în cea mai mare parte din calcar,
având cel mai înalt punct în Vârful
Ezerca (2694 m).
- Peºtera Maja Arapit se aflã la baza peretelui cu Vârful Maja Arapit (2217 m)
ºi face parte dintr-un sistem ce se
dezvoltã pe un bloc de peste 1500 m din
calcar de diferite tipuri aºezate în
straturi, fiecare dezvãluind perioada de

provenienþã, la care se adaugã transformãrile de-a lungul anilor, inclusiv cele
de naturã tectonicã. Acest relief permite
formarea unor cavitãþi subterane, care
pot avea dimensiuni impresionante, însã
nu exceleazã în speleoteme ºi concreþiuni.
8. Rezultate
Expediþia din 2009 s-a prelungit pânã în
18 august, echipa fiind completatã de alþi
speologi bulgari, francezi ºi polonezi.
Pânã în 6 august sub conducerea lui
Alexander Yanev s-au mai explorat ºi
cartat peste 1313 m de galerii noi, majoritatea pornind de la cota +190 m ºi
continuând cu meandrul ºi seria de
puþuri. De asemenea s-a reuºit joncþiunea meandrului de la baza acestor puþuri
cu un meandru explorat ºi cartat în anii
precedenþi. S-au recartat aproximativ
500 m de galerii în partea veche de la
intrare în peºterã, iar în zona sifonului sa avansat cu o galerie pânã la -26 m faþã
de cota 0 a peºterii.
Din 10 în 17 august 2009 cealaltã
echipã formatã din 14 speologi ºi condusã de Zheliazko Mechkov au continuat
escaladarea din punctul final de la cota
de +230 m ajungând pânã la + 279 m.
Astfel în prezent partea cunoscutã a
Peºterii Maja Arapit are o denivelare
totalã de 305 m, devenind peºtera cea
mai mare din Albania cu o asemenea
denivelare pozitivã.
#
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