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Cine n-are

, sã-ºi caute una!
Horia Mitrofan  SpeoCom Paragina, Bucureºti

C

onstatând el cã dupã 15 ani de
zgormoneli nu prea fructuoase
tot nu ne-am bãgat minþile în
cap, carstul Vâlcanului ne-a mai copt
una.
Voi ce-aþi zice de un ponor care
leorpãie pe nerãsuflate 40 l/s, odatã cu
o gãleatã de fluoresceinã (ba, dacã ne
gândim bine, chiar cu douã, cã Didi
Iurkiewicz pricepe greu ºi a fãcut
repetir), fãrã ca vreuna din multiplele
peºteri active ºi emergenþe, care se
înºirã pe Valea Sohodolului, începând
de la 300 m distanþã faþã de Setilã în
cauzã, sã dea cel mai mic damf de
înverzire?
Puteþi voi zice cã meritã sã începi sã
cari lemn de minã  cã gaura chiar dacã
se vede barosanã, malu tot se prãvale
pe tine  noi ãºtia de la Paragina & Co,
chiar dacã în combinaþie cu craiovenii
întãrâtaþi de Vulcan, tot suntem comozi, aºa cã am lãsat groaznicul ponor
în durerea lui ºi ne-am dus tot în sus, pe
pârâul Grijii. Asta doar pânã ne-am
plictisit  deci nu mai mult de 200 m în
lungul talvegului  sãrindu-ne nouã în
ochi ºi un marcaj de-al lui CSER-ul
Bucureºti pe o intrare de peºterã: GJ1.
Conºtiincioºii bãieþii, da nu se încurcau
ei cu fâþe de-astea de maxim 100 m
potenþial de denivelare (cam atât
urcasem din firul Sohodolului pânã aici,
unde altitudinea absolutã era de circa
620 m). Ce dacã sufla ca la balamuc, ºi
ce dacã trebuia doar o scurtã înviorare
la Lineman ca sã dai de prima verticalã
(de 7 m)? Amabili colegii, sã ne mai
lase ºi amãrâþilor de noi un pretext de a
stropi cu adrenalinã!
Pe la -15 m vine dintr-un horn din
stânga ºi activul, de oarecâþiva litri pe
secundã, ºi uite aºa se încinge (hmm )
o fleºcãialã prin mai multe cascade,
culminând cu una de 5 m, care e din
pãcate ºi ultima. Sãliþa care urmeazã e
suficient de labirinticã ca sã ne mai
abureascã câteva ture, dar activul se
insineazã în final într-o diaclazã la
limita (im)penetrabilitãþii. Cei -37,5 m
atinºi cam bat cu altitudinea ponorului
barosan întâlnit mai jos pe vale, da
chiar dacã asta înseamnã cã pe-aici ar
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trebui sã aparã Marele Colector, de
hatârul nostru el n-a catadicsit încã sã se
materializeze.
Împreunã cu un etaj fosil, care deºi
este sursa principalã a curentului de aer
nu reuºeºte sã by-pass-eze terminusul
de pe activ. GJ1 depãºeºte 300 m în
dezvoltare. Mai incitantã este însã
prezenþa activului, fiindcã prin faþa
peºterii trece cu nonºalanþã ditamai
gârla, care culmea, imediat în amonte
de peºterã primeºte aportul semnificativ
(3-10 l/s) a douã izbucuri, deci contextul este în aparentã contradicþie cu
posibilitatea unor infiltraþii în subteran!
În faþa unui comportament atât de
aberant ne-am reorientat spre bãtrânele
teorii sãnãtoase asupra carstului, care te
îndeamnã spre vârful dealului, spunându-þi cã un ponor este cu atât mai promiþãtor cu cât este cocoþat mai sus.
Motiv de a ignora cu seninãtate un ponor splendid situat pe afluentul principal al pârâului Grijii, la circa 750 m
altitudine, pentru a deranja în schimb
sistematic un urs ghinionist, prost þintaº
atât la aruncatul cu piatra cât ºi la cel cu
buturuga, al cãrui bârlog era situat cãtre
cota 1000 m, în vecinãtatea unui ponor
obscur descoperit de Dan Ilina.
Ambienþa în care trebuia în acest
ultim caz executatã dezobstrucþia
amintea de bombardamentul asupra
Desdei, drept care tocmai ne hotãrâsem
sã rezervãm asemenea plãceri invitaþilor noºtri francezi (Spéléo-Club de
Villeurbanne, Club Spéléologique
Léo Lagrange de Massy ºi Cercle
Lorrain de Recherches Spéléologique), vâlceni (Phonix) ºi bucureºteni
(Labirint ºi Focul Viu), în curs de
apariþie în zonã. Dar, ghinion, chiar cu
o zi înainte ca ei sã soseascã, percepþia
extrasenzorialã a lui Cornel Naidin a
fost plãtitã cu un curent de aer pe care
noi ãºtialalþi nu îl remarcasem în
nenumãratele rânduri când mai trecusem pe acolo. Situatã doar la vreo
100 m aval de ponorul de pe afluentul
principal al pârâului Grijii (la circa
740 m altitudine), sursa curentului s-a
dovedit a fi o zgorburã care dãdea rapid
într-un prim puþ de vreo 6 m.

Dilema dacã ar fi sau nu cazul sã
desconspirãm noua gaurã, botezatã
urgent Bidãroaia de sub Bordul Roºu,
a fost tranºatã în final în favoarea
integrãrii europene.
Prima echipã franco-românã de
explorare constatã cã dupã un al doilea
puþ, de 12 m, galeria continuã puternic
descendent pânã cãtre - 60 m, unde se
face un puþ de-adevãratelea, din care se
aude zgomotul activului. În timp ce
Marc Pellet înnãdeºte ultimele trei
corzi, ca sã facã vreo 35 m disponibili,
Cãlin Georgescu îi ureazã sã nu-i
ajungã. I-a fost gura auritã!
Fundul puþului de 40 m este atins a
doua zi, dar avansarea în aval pe activ
este blocatã la 118 m. Amontele în
schimb este mai pervers, continuã prin
tot soiul de sãli ºi etaje fosile, înainte ca
o cascadã surplombantã de 5 m sã facã
sâc! Vasile Popa se gãseºte însã sã-ºi
punã mintea cu ea ºi o trece, dupã care
lasã amaratã o coardã, pe care urcã ºi
restul echipei. Urmãtorul set de cascade
surplombante se lasã urcate ceva mai
lejer: escaladezi peretele stâng al
galeriei ºi avansezi în opoziþie pe sub
tavan, pânã în amonte de buzã.
Dincolo galeria mai continuã câteva
sute de metri, mai puþin abrupt ºi bifurcându-se în douã cursuri de apã independente (topografia, ºi în mare parte
chiar ºi explorarea acestui sector, rãmân
un deziderat de viitor ). Este probabil
ca cel puþin unul din aceste douã active
sã provinã din ponorul aflat în apropiere. Dar oare Bidãroaia de sub Bordul
Roºu (din care pânã acum s-au cartat
cam 700 m) nu se prelungeºte ºi dincolo
de ponor, în lungul vãii?
În ceea ce priveºte destinaþia activului, cum pânã acum el nu a fost trasat
se poate presupune fie apariþia lui la zi
în izbucurile în amonte de GJ1, fie
reinterceptarea sa în interiorul lui GJ1,
sau, de ce nu, un traiect cu totul independent, spre o emergenþã majorã. Care
este aceasta?
Dacã ar fi sã judecãm dupã trasãrile
fãrã rezultat concludent menþionate la
început, emergenþele de pe Valea Sohodolului ar trebui eliminate din calcul.
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Cu toate acestea, chiar lângã confluenþa
vãii (seci) a Grijii cu Sohodolul s-a
intrat într-o scurtã cavitate ce pare a
funcþiona temporar ca prea-plin (niciodatã nu am observat ieºind apã pe gurã,
dar deseori este vizibil patul sec al unui
curs de apã care leagã gura peºterii de
albia Sohodolului); mai mult, la baza
unui puþ din peºterã, care nu a putut fi
dezobstruat pânã la capãt, se aude un
activ.
Dacã însã pâraiele subterane din
Valea Grijii opteazã pentru o altã
orientare, singura emergenþã plauzibilã rãmâne cea de la Cucute, din Valea
ªuºiþei Seci, situatã la o distanþã aerianã
de peste 4 km, la o altitudine absolutã
de 520 m. În favoarea unui asemenea
drenaj pledeazã ºi situaþia structuralã
localã: GJ1 urmãreºte evident înclinarea sud-vesticã a stratelor de calcar
de pe flancul unui sinclinal; aceasta se
închide periclinal la confluenþa Grijii cu
Sohodolul (unde afloreazã de altfel ºi
substratul de ºisturi cristaline al calcarelor). Pare deci plauzibil ca drenajul
subteran al cursurilor de apã sã se
reorienteze în final în lungul axului
sinclinalului, care este uºor înclinat, fix
în direcþia emergenþei de la Cucute
(debit 50-100 l/s).
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