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În urmã cu 4 ani, licean fiind, împreunã
cu niºte prieteni mi-am descoperit pasiunea pentru speologie în peºterile din
Valea Sighiºtelului, însã nici nu-mi
puteam imagina cã îmi va fi dat sã ajung
sã activez ca membru într-un grup speologic ºi mai ales în unul de pe meleaguri
strãine. Totuºi, adevãrata activitate de
speolog am început-o alãturi de Asociaþia
Speologicã Speowest Arad ºi am reuºit sã
învãþ atât tehnicile T.S.A., cât ºi multe
alte lucruri despre peºteri, datoritã unor
membri din club, care mi-au fost de mare
ajutor.
«Marele lui avantaj, când a aflat de
noi de pe Internet ºi s-a înscris în club,
a fost cã locuia în aceeaºi localitate cu
mine, astfel setea lui pentru noua provocare ºi elanul tineresc, îl mânau la mine
acasã în fiecare zi dupã ºcoalã, intra
furibund în curtea casei mele, dãdea un
„Sãru-mâna” scurt la bunicã-mea,
repezit ºi nerãbdãtor îºi arunca ochii prin
încãperi ºi întreba de starea mea ºi… iar
mã anunþa bunã-mea cã „mã cautã
vâjâialã ãla al meu de la speologie”,
încât i-a rãmas ºi astãzi numele de
Vâjâialã. Dacã gãsea o portiþã de timp
disponibil, mã ademenea cu tot felul de
bazaconii sã mergem la pãdure sã se dea
pe coardã într-un copac. Astfel pasiunea
sa corelatã cu o serie de factori favorabili l-a determinat sã facã progrese mari
în domeniul tehnicii speo», îºi aminteºte Vali de la Speowest.
În primele luni ca speolog am vizitat
în principal peºteri din Munþii Apuseni,
de toate felurile ca importanþã ºi dificultate, astfel în acel an am reuºit sã acumulez mai multã experienþã, ceea ce mia permis sã pot participa cu încredere
sporitã la ªcoala Naþionalã de Speologie
de la Cãput. Încurajat de unii colegi de
club, am îndrãznit sã încerc direct la
nivelul T.S.A. II, am trecut cu bine de
examenul de început pentru demonstrarea competenþelor de nivel T.S.A. I ºi
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cu mici dificultãþi ºi unele neînþelegeri,
dupã un parcurs bun al cursurilor de
peste sãptãmânã, am reuºit sã trec la
final ºi examenul pentru nivel T.S.A. II.
„Caz tipic de tânãr începãtor cu
potenþial, aspirant la statutul de mare
speolog, care se aruncã cu capul înainte
indiferent de consecinþe ºi pentru care
lucru el trebuie strunit ºi educat. Dupã
primul sãu aven cu o verticalã de vreo
20 m (Avenul Izoiul Mijlociu – Moneasa,
AR), ne-a certat cu mâhnire ºi dezamãgire cã pentru asemenea cavitãþi ºi-a pierdut atâta timp la falezã, însã i-a pierit glasul complet, împreunã cu tot curajul sãu
vitejesc în Avenul Rãchiþeaua (-230 m),
când încã de la - 70 m se cerea afarã la
lumina soarelui, mai ales cã avea probleme ºi de comunicare, botezând majoritatea pieselor de echipament dupã
propria minte sprintenã: împingãtor =
blocator de mânã, urcãtor = blocator de
piept, descoborãtor = coborâtor, cârlige le
mai zicea uneori la carabiniere de la lonje
ºi deja celebrul desfrecãtor la banala
protecþie de coardã”, mai povesteºte
acelaºi Vali.
Anii au trecut ºi întortocheatele
cãrãri ale vieþii m-au purtat mai departe,
pe niºte cãrãri de munte ºi mai întortocheate, ajungând în Italia, o þarã a cãrei
limbã nu o cunoºteam, într-un oraº
despre care nu ºtiam nimic. Deoarece
eram deja membru în A.S. Speowest
Arad de peste 6 luni, primul meu gând
a fost sã gãsesc ºi aici un club de speologie pentru a mã alãtura ºi a-mi putea
urma pasiunea. Cãutãrile mele nu au fost
în zadar, deoarece curând am devenit
membru într-un club din Bergamo:
Gruppo Speleologico Bergamasco «Le
Nottole», gãzduit într-un vechi castel
(Marigolda - sec. XIII).
Vã puteþi imagina ºi spun asta cu
regret, lãsând la o parte vechile ºi
recentele conflicte ivite între etnii, cã
diferenþa dintre Italia ºi România ca ºi
þãri se resimte ºi de la un club de speolo-

gie la altul ºi aici mã refer începând de
la echipament, buget, pânã la modul ºi
condiþiile în care îºi desfãºoarã activitatea fiecare. În ciuda peisajului idilic de
aici, precum mã ºi aºteptam, membrii
clubului m-au acceptat cu dificultate
printre ei, deoarece încã aveam probleme în a mã face înþeles în limba italianã
ºi nici naþionalitatea mea nu cred cã îi
încuraja în aceastã direcþie, dar în cele
din urmã am reuºit sã colaborãm fãrã
probleme.
Depãºind aceste dificultãþi am avut
ocazia de a-mi continua pregãtirea în
speologie ºi în Italia, urmând cursuri de
instructor (echivalentul iniþiatorului din
România), pe care le-am trecut cu brio,
deºi diploma de T.S.A. 2 din România
nu mi-a fost recunoscutã ºi astfel pentru
accederea la cursuri am fost nevoit sã
susþin un examen practic ºi teoretic,
referitor la tehnici de echipare ºi de prim
ajutor. De asemenea am avut posibilitatea de a participa ºi la cursuri de
scufundare, obiectivul meu pentru viitor
fiind ºi abordarea unor sifoane din
peºteri active.
Daniele BONETTI

Primii paºi aici ºi acolo
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Revenind la clubul din Italia, povestea acestuia este lungã ºi merge mult în
trecut, chiar de curând am participat la
aniversarea a 40 de ani de activitate ai
clubului, acesta fiind înfiinþat în anul
1969 ºi având printre altele ca obiect de
activitate ºi speologia artificialã (mine ºi
cetãþi), fiind unul dintre primele cluburi
care încep sã studieze cavitãþile artificiale din Italia. De-a lungul anilor clubul
a avut numeroºi membri, dar în momentul actual are în jur de 50 de membri
cotizanþi, iar dintre aceºtia cam 15 sunt
prezenþi în peºteri în fiecare weekend,
printre care ºi eu. Deºi clubul a luat
naºtere în principal datoritã speologiei
artificiale, cu timpul doar membrii fondatori mai în vârstã ºi încã câteva persoane, în total vreo 10, mai sunt interesate numai de acest aspect. De asemenea
mai pot spune cã 10 dintre membri activi
ai clubului sunt cadre ale Federaþiei
Italiene de Speologie ºi majoritatea fac
parte din departamentul salvaspeo din
regiunea Lombardia, care cuprinde mai
multe oraºe (Bergamo, Brescia, Como,
Lecco, Milano, Varese etc.).
Datoritã colegilor mei care sunt
implicaþi în salvaspeo (coordonator de
exerciþii salvaspeo, preºedinte al ºcolii
de salvaspeo, preºedinte de salvaspeo
canyoning etc.) ºi care îmi cunoºteau
pregãtirea, mi-au permis participarea la
un exerciþiu de la -450 m din Peºtera
Marelli, deºi persoanelor care nu fac
parte din salvaspeo le este interzisã
implicarea la vreun exerciþiu. Cu timpul
am dat anumite examene pentru a urma
cursuri salvaspeo (cu durata de 1 an)
pentru a deveni tehnician, dar nefinalizate pânã în prezent.
Relatând despre activitatea speologicã, am aflat cã majoritatea peºterilor
din regiunea Bergamo au fost descoperite de cãtre membrii clubului. Tot
aceºtia însoþesc turiºtii ºi alte persoane
interesate din Italia în subsolul zidurilor
vechi ale cetãþii din Bergamo, construitã
cu scop militar ºi aflatã azi în bunã stare,
ceea ce a permis pãstrarea acestor galerii
artificiale subterane, în care în trecut
erau unele puþuri cu apã, cât ºi a sãlilor
în care erau amplasate tunurile, unde în
timp s-au format stalactite prin dizolvarea liantului de îmbinare a cãrãmizilor
sau blocurilor de piatrã ale zidurilor de
cãtre apele infiltrare în pãmânt în urma
ploilor. În una din catacombe, numitã de
cãtre italieni „Canoniera San Michelle”,
am fost uluit la vederea sutelor de
stalactite de tip „macaroni” cu o lungiSPEOMOND • 14 • 2009
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me mai mare de 1 m, toate concentrate
într-o zonã de circa 40 m2.
În prima mea sâmbãtã ca nou membru al clubului am fost la falezã cu
Giorgio Pannuzzo, figurã dominantã
printre membrii clubului, ulterior devenit ºi preºedintele acestuia, care mi-a ºi
împrumutat o parte din echipamentul
sãu. Am constatat cã, datoritã faptului cã
îºi pot procura un alt echipament personal nou fãrã prea mare efort financiar,
italienii respectivi îºi neglijeazã echipamentul, îl lasã murdar, plin de argilã. Am
mai observat cã peºterile în mare parte
sunt echipate cu corzi fixe, dar majoritatea freacã pe rocã ºi se folosesc mai
mult cele de peste 10 mm, probabil cele
mai multe echipãri fiind efectuate în
trecut în timpul explorãrilor.

Pe frontul de luptã
Activitatea speologicã am început-o pe
Muntele Arera (2512 m), care aparþine
de lanþul de munþi din regiunea
Bergamo, numiþi Prealpii Orobie ºi
situaþi la circa 60 km de Bergamo, fiind
formaþi în mare parte din rocã calcaroasã, care a favorizat formarea peºterilor. Datoritã industriei extractive, acest
munte conþine mai mult de 100 de mine,
care sunt intersectate între ele ºi cu alte
mine dezvoltate în munþii apropiaþi.
Majoritatea minelor au fost abandonate
în urmã cu 30 ani, din ele se extrãgea
zinc, plumb, argint ºi cãrbune, iar în
vecinãtatea Muntelui Arera existã importante mine pentru extragerea de
fluorit sau fluorinã (un mineral compus
din fluorid de calciu cristalizat de
culoare preponderent verde sau violet
folosit ºi ca piatrã preþioasã pentru

bijuterii). Numeroase mine dintre acestea sunt deja închise ºi doar speologii au
posibilitatea de a le vizita, însã se urmãreºte închiderea tuturor din motive de
siguranþã.
Acest lucru îmi aminteºte de o turã
efectuatã în România în 2007 la Peºtera
Fagului, la care accesul se face printr-o
minã pãrãsitã ºi prãbuºitã. Atunci am
sãpat în galeria minierã pentru a intra,
iar dupã ce câþiva colegi speologi erau
deja înãuntru ºi urmam sã trec eu prin
breºã, tunelul s-a surpat în faþa mea,
ºocul provocat de sperieturã determinându-mã sã nu mai intru nici dupã
refacerea gãurii. Urmând exemplul
italienilor ºi în România ar trebui închise
fostele mine sau stabilizarea lor, iar de
cele care debuºeazã în peºteri sã se
ocupe chiar speologii, pentru evitarea
unor accidente (exemple: Peºtera Farcu,
Peºtera Jofi ºi altele).
Chiar într-una dintre minele din
aceastã zonã a Italiei eu personal am
descoperit galeria inferioarã a Peºterii „5
Cascade”, cãreia i s-a dat numele de
„Iuda”, deoarece un speolog ºi-a „trãdat”
clubul din care fãcea parte, ducându-ne
pe noi în tura respectivã de explorare.
Muntele Arera constituie locul principal de activitate al grupului începând cu
anul 1995, iar pânã astãzi s-a descoperit
un complex subteran de peste 13.500 m.
Printre numeroasele galerii de mine, cea
mai mare are circa 200 km ºi din care se
poate ajunge în mai multe peºteri cum ar
fi: Abisso della Dolce Vita (-485 m), La
Lacca della Seggiovia (-330 m), L’abisso
Frank Zappa (-230 m), La Lacca della
Miniera (-200 m), L’abisso Demetrio
Stratos (-160 m), cât ºi în multe alte
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pânã pe fundul peºterii Increduli nu are
un grad de dificultate redus faþã de cel
iniþial, dar se economisesc 150 m la
diferenþa de nivel, ceea ce ar trebui sã fie
util în cazul ridicãrii nivelului apei la
viituri. Datoritã acestei joncþiuni, noul
sistem obþinut este cel mai adânc din
regiunea Bergamo ºi primul care cuprinde mai multe peºteri din Muntele Arera.
Intrarea în Peºtera Abbiso Dei Due
Increduli se aflã la cota 1547 m ºi începe
cu o galerie de 10 m de minã abandonatã, se continuã cu un meandru pânã
la -120 m, care se parcurge cu mare
dificultate, fiind foarte îngust. Dupã
aceastã zonã peºtera devine activã, cu
multã apã, însã parcurgerea se simplificã, coborârea necesitând coardã ºi
echipamentul T.S.A. ºi eventual costum
de neopren sau combinezon impermeabil pânã la sifonul terminal, care se
gãseºte la -634 m. Durata totalã de
parcurgere este de aproximativ 8-9 ore,
asta în caz cã totul decurge normal, eu
personal am fost martor acum un an,
când o colegã epuizatã, dupã ce am stat
în peºterã 25 de ore la o turã de decolmatare, la cota -430 de m, la întoarcere
pe meandru a avut un atac de panicã,
tremura de frig, 10 m de coardã îi urca
în 10 minute, era speriatã cã ne-am
rãtãcit, nu mai putea sã-ºi ducã banana,
a trebuit sã o las sub folia de supravieþuire pentru aproape 20 de minute ca
sã merg sã verific direcþia bunã a galeriei ºi abia apoi am reuºit sã o calmez
parþial cât sã o conving sã înainteze pânã
la ieºire.
Pentru a se evita apa din Abbiso Dei
Due Increduli se poate intra prin Peºtera
Laca Dei Mùradei, fiind ºi la o altitudine
mai micã, de doar 1375 m. Aceastã
peºterã începe cu un puþ de 15 m ºi larg
de vreo 3 m, care noaptea îþi lasã posibilitatea unei priveliºti înstelate, apoi
peºtera continuã cu al doilea puþ de circa
40 m. Aceste douã puþuri au fost abandonate timp de 30 de ani de cãtre speologi, ani la rând explorãrile s-au efectuat doar în ramurile laterale ale peºterii,
ceea ce nu a permis înaintarea în adâncul
ei. În anul 1997 s-au reluat lucrãrile ºi
dupã câteva luni de muncã s-a reuºit sã
se ajungã la cota -197 m. În 2009 dupã
circa 3 ore de parcurs prin strâmtori ºi
puþuri pline de argilã am reuºim sã
avansãm pânã la - 277 m, unde se gãseºte ºi bifurcaþia spre cealaltã peºterã,
iar apoi mai trebuie sã parcurgi încã 4
ore pentru a ajunge la sifonul terminal
din Abbiso Dei Due Increduli.

Alte provocãri
Un mare potenþial speologic prezintã ºi
Peºtera Crevazza Fruttari (1428 m altitudine), care se gãseºte mai sus de Laca
Dei Mùradei la circa 3 minute de mers,
ea intersectându-se în minã cu Abbiso
Dei Due Increduli, dar nu sunt conectate
în mod natural. Chiar aceastã peºterã
este prima în care am intrat în Italia la
-262 m pentru a face un film ºi a decolmata o strâmtoare. Peºtera a fost descoperitã de cãtre speologi în anul 1998,
deºi anterior o gãsiserã minerii. Ea are
douã puþuri enorme, unul de -105 m,
care se gãseºte la intrare, iar al doilea
care este cel mai mare din provincia
Bergamo, a fost descoperit mai târziu în
2008 dupã numeroase ture de decolmatare pe un meandru îngust, are -153 m ºi
dacã adãugãm ºi hornurile gãsite deasupra lui, el depãºeºte 200 m, ceea ce i-a
adus ºi numele de „Podzilla”.
Din experienþa mea consider cã dacã
decolmatãrile vor continua în fiecare
weekend ºi speologii îºi pãstreazã elanul
iniþial s-ar putea ca Crevazza Fruttari
(-262 m), Laca Di Mùradei (-280 m) ºi
Abisso Dei Due Increduli (-634 m) sã
devinã un singur sistem subteran, deoarece mai sunt 12 m denivelare ºi 65 m în
plan ca Peºtera Crevazza Fruttari sã se
intersecteze cu Laca Dei Muradei. Un
lucru esenþial ar fi ca speologii cu
experienþã ºi atestat de scafandru de
peºterã, sã facã scufundãri în sifonul
terminal din Abisso Dei Due Increduli
pentru gãsirea altor galerii subterane,
dar datoritã parcurgerii grele a peºterii
nu s-a încumetat nimeni la o astfel de
turã, ce necesitã un numãr mare de
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cavitãþi cu mai puþin de -100 m denivelare. Cele mai interesante peºteri, care
prezintã un potenþial mare de formare a
unor sisteme subterane, sunt Crevazza
Fruttari (-262 m), Laca Di Mùradei
(-280 m), Abisso Dei Due Increduli
(-634 m), iar în acestea am fãcut explorare ºi decolmatare aproape în fiecare
weekend.
În 2009 toate turele în peºteri le-am
dedicat pentru decolmatare în L’abisso
Frank Zappa, Laca Di Mùradei þi Abisso
Dei Due Increduli. Acest fapt a fãcut ca
majoritatea turelor sã devinã plictisitoare ºi obositoare, deoarece se mergea
în fiecare weekend în aceleaºi peºteri ºi
în aceleaºi galerii, pentru decolmatare,
explorare ºi cartare. Decolmatarea efectuatã era anevoioasã, solicitând mult
efort, deoarece dupã fiecare puþ se gãseºte un meandru cu strâmtoare, la care
se mai adaugã ºi temperatura în general
scãzutã (5-8°C).
Având în vedere acurateþea datelor
topografice preluate, Giorgio Pannuzzo
a dedus cã una dintre galeriile Peºterii
Laca Di Mùradei de la -270 m s-ar pãrea
cã se intersecteazã cu o ramurã a Peºterii
Abbiso Dei Due Increduli, aºa cã decolmatãrile se efectuau de fiecare datã în
aceleaºi zone. În sâmbãta de 23 mai
2009 în Laca Dei Mùradei a intrat o
echipã hotãrâtã sã verifice ipoteza lui
Giorgio, în echipã s-au aflat: Tiziano
Ambrosioni, Devis Magri, Giorgio
Pannuzzo ºi Givanni Merisio. În urma
lucrãrilor de lãrgire care au durat circa 12 ore, aceºtia s-au gãsit în faþa strâmtorii
de la -270 m, exact în locul unde eu
împreunã cu alþi colegi am lucrat cu 2
sãptãmâni în urmã. Dupã câteva ore de
decolmatare ºi lãrgire, s-a reuºit sã se
coboare într-o micã salã, care aparþine
galeriei Zombie din Abbiso Dei Due
Increduli, exploratã de Giorgio Pannuzzo
ºi Renzo Gaiti ºi abandonatã, deoarece
au considerat cã nu renteazã sã înceapã
cãþãrãrile de la cota -500 de m. Ghinionul meu a fost cã în acel weekend eram
plecat din Italia ºi nu am reuºit sã iau
parte la marea descoperire, dar acest fapt
nu înseamnã cã sutele de ore de lucru a
tuturor speologilor, inclusiv ale mele, au
fost în zadar.
Noul sistem descoperit, IncreduliMuradei, are o dezvoltare de 3300 de m
cartaþi ºi o denivelare de -634 de m.
Punctul în care se intersecteazã cele
douã peºteri este la -433 de m (cota
relativã Increduli) ºi -277 de m (cota
relativã Mùradei). Noul traseu de acces
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oameni, timp ºi probabil mai multe
bivuacuri subterane.
Pe lângã turele obiºnuite în peºteri, o
tradiþie a clubului este ca în fiecare varã
în luna august sã se meargã la o cabanã de
la cota 1600 m pentru o sãptãmânã în
care ne continuam activitatea zi de zi în
peºterã, cât ºi la exterior încercând sã
gãsim alte cavitãþi. Tabãra este organizatã
de cãtre clubul „Le Nottole”, pentru
explorare ºi decolmatare în peºterile pe
care le avem în zona de lucru. În momentul în care tabãra se organizeazã,
Girogio Pannuzzo trimite invitaþii ºi altor
cluburi pentru a ni se alãtura, el fiind ºi
responsabilul cadastrului din regiunea
Lombardia. Prin urmare ºi speologi de la
A.S. Speowest Arad sau a altor cluburi
din þarã pot sã facã posibilã participarea
în viitorul apropiat la aceastã tabãra, orice
persoanã fiind binevenitã, în acest sens eu
putând sã îmi iau rolul de intermediar
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între clubul din Italia
ºi cele din þarã.
De asemenea, maº bucura dacã s-ar
putea realiza ºi alte
colaborãri între clubul de aici ºi cel din
Arad sau cu alte cluburi din þarã, colegii
mei italieni fiind dornici în aceastã
privinþã, fiindcã ambele pãrþi ar putea
acumula experienþã vãzând ºi comparând modurile diferite de abordare ale
echipelor din cele douã þãri.
În final vreau sã-i mulþumesc lui
Giorgio Pannuzzo, care mi-a pus la
dispoziþie harta noului sistem, pentru
informaþiile despre zona de activitate a
clubului, pentru fotografii ºi ajutorul
acordat în integrarea mea ca speolog în
Italia. Pentru toate detaliile referitoare la
cetate (Città Alta) þin sã-i mulþumesc lui
Massimo Glanzer, el fiind ºi fostul

preºedinte a clubului, din perioada când
se ocupau mai mult de speologia artificialã, în prezent fiind cel mai bun ghid
din club pentru însoþirea turiºtilor. De
asemenea, trebuie sã le mulþumesc ºi lui
Enrico Carnati ºi Renzo Gaiti pentru
ajutorul, rãbdarea ºi încrederea acordatã
ºi tuturor celorlalþi membri ai clubului,
care m-au acceptat ºi m-au invitat sã
merg alãturi de ei weekend de weekend.
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