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Abia ajunsi acas\, am schimbat echipamentul de mare cu cel de munte [i
dimineata la ora 6 ne ocupam locurile `n trenul ce avea sa ne duc\ la N\s\ud.
Trebuie specificat faptul c\, prin Ordinul 604 din 04.07.2005, Ministerul
Mediului atribuie pe[terii de la Izvorul T\u[oarelor clasa de protec]ie A (Pozi]ia
63/2.206). Raportat la ordonan]a 236 din 24.11.2000, acest statut implic\, pentru
pe[ter\, imposibilitatea vreunei amenaj\ri sau modific\ri de factori naturali, Pestera
T\u[oare putând face „obiectul explor\rilor speologice, cercet\rii [tiin]ifice sau
turismului ecologic, pe baza de autoriza]ii [i `n limitele stabilite de regulamentele [i
planurile de management”. Astfel accesul `n pe[ter\ este sever restric]ionat,
prioritare având proiectele de cercetare [tiin]ific\.
O astfel de component\ [tiin]ific\, mai exact, un proiect privind prelevarea
de probe de argile (cu interes pentru bentonit\ [i montmorilonit) pentru analiz\
ulterioara, prin tehnici combinate, a fost unul din principalele motive pentru
organizarea acestei expeditii. Proiectul a fost propus de colegul nostru
(vicepre[edintele asocia]iei), Daniel, cercetator principal la Institutul de Chimie
Macromoleculara „Petru Poni” din Ia[i.
De la Nasaud, am fost preluati de cel ce avea sa ne fie o gazd\ [i ghid
exemplar, dl. Crin Teodorescu, custodele pe[terii.
Nas\ud - Gersa — Cabana Speo, transport cu o camionet\, pe ploaie. Masa [i
imediat prima tura de 6 ore `n cea mai denivelat\ pe[ter\ din ]ar\. Tura a fost
suficient de obositoare, mai ales din perspectiva faptului ca plecaseram din Ia[i cu
noaptea `n cap. Totul a abundat `n spirit românesc, cre[tin, informa]ie [tiin]ific\,
efort fizic, s\ritori, travers\ri, opriri de hidratare [i odihn\, despar]iri (unii r\ma[i
mai la urm\ cârdului au gre[it drumul) [i reg\siri, vederea si fotografierea (cam la
vitez\, ce-i drept) a „comorilor” din pester\: mirabilitul, bilele, podelele
suspendate, cristalele de gips, prelevarea de probe de argil\...!
A doua zi, dup\ o suficient de lung\ revenire [i preg\tire, a urmat a doua
tur\, mai lung\, mai solicitant\ [i mai sportiv\, ce ne-a condus pân\ la „sorbul
vechi”. De aceast\ dat\, prioritatea a avut-o deplasarea. Cât mai unitar [i cursiv cu
putin]\. Ramonajul prin „pasaric\” [i târâ[urile prin „nara de balen\” au fost
ingredientele speciale ale acestei ture. „Amfiteatrul” ne-a primit pentru un sfert de
or\ de odihn\ cu demonstra]ii de `nc\lzire folosind lampa de acetilen\ [i folia de

supravie]uire. Ce a mai sim]it si gândit fiecare, in acel loc, ramâne s\ mai
povestim... Probe de argil\ s-au prelevat [i cu aceast\ ocazie.
A treia zi, miercuri, `mpachetarea [i pregatirea pentru trecerea peste deal,
c\tre pe[tera „Jgheabul lui Zalion”. Orientarea noastra, de la plecare, a fost bun\.
Din p\cate, h\r]ile nu mai corespund realit\]ii [i, chiar cu ajutorul unor localnici,
nu am fost scutiti de „c\ut\ri” si „reveniri”, cu acompaniament de câini de stân\ [i
travers\ri de propriet\]i. Cu st\pâni, binevoitori de altfel, care ne-au lasat s\ trecem
[i ne-au `ndrumat c\tre obiectivul nostru. Astfel ceea ce ar fi trebuit sa fie o
deplasare de maxim 4 ore, s-a transformat `ntr-o aventur\ de 7 ore [i jum\tate, c\ci
abia pe la 19.30 a[ezam [i noi tab\ra, undeva deasupra pe[terii.
Seceta prelungit\ a afectat toat\ re]eaua hidrografic\ din zon\. La tabar\ am
folosit apa luat\ cu cana din mici bazine amenajate de ciobani pe firul unui pârâia[
ce disparea mai jos cu vreo 100 de metri. Marea surpriz\ a fost atunci când am
ajuns la gura pe[terii. Acolo unde, cu ani `n urm\, un pârâu cu debit de cel putin 45 l/ s, intra vijelios printre stâncile ce marcheaz\ intrarea `n „Jgheabul lui Zalion”,
acum nu mai era nici urm\ de ap\. Intrarea, umplut\ cu lemne, resturi de pufoaic\,
PET-uri, argila [i nisip, de la o viitur\ de prin primavar\, a trebuit decolmatat\.
Am revenit `n tabar\, am luat echipamentul speo [i `n jurul orelor 15, eram
cu to]ii intra]i. A durat foarte mult gasirea unui loc pentru baterea unui piton care
avea s\ ofere un al treilea punct de amarare, pe lâng\ cele dou\ existente deja,
deasupra pu]ului nr. 1, cu o denivelare de -22 m. Din acel moment, lucrurile au
mers ceva mai u[or, astfel c\ am coborât primul pu]. Un nou amaraj [i cel de-al
doilea pu] de aproximativ 30 m: aici am experimentat cur\]area buzei de plecare de
bolovanii instabili, care pr\bu[indu-se de la acea `n\ltime au creat schije [i
bubuituri apocaliptice, reverberate de galerii. Doi dintre noi coborâseram deja,
astfel c\ a trebuit s\ ne adapostim mai `n adânc dupa niste coturi ale galeriei. ~n
cele din urm\ toata echip\ a ajuns cu bine la baza celui de-al doilea pu]. De aici am
mai coborât pe s\ritori [i printre pere]i pâna când lipsa de corzi suplimentare [i
presiunea timpului ne-au f\cut s\ ne `ntoarcem.
La tab\r\ , oboseala se sim]ea aproape palpabil. Masa cald\ [i un gât de t\rie
ne-au revigorat [i ne-au redat buna dispozi]ie.
A doua zi, am strâns tab\ra [i ne-am deplasat c\tre Telci[or, unde aveam
`ntâlnire cu acela[i minunat [ofer [i camioneta sa, dl. Daminan. De aici ne-am
deplasat la Nas\ud, apoi acas\.
NOTA: Cele dou\ pe[teri vizitate sunt unele dintre cele mai solicitante fizic
[i tehnic, foarte denivelate [i foarte interesante din perspectiva diferitelor discipline

[tiin]ifice (carsogenetic, geologic, hidrologic, biologic etc.) Mai multe date despre
acestea, pot fi g\site pe internet.

