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PREFAŢĂ
Deşi au trecut mai bine de 25 de ani de la apariţia lucrării de faţă, nu s-a pierdut nimic din
actualitatea ei. Problemele cu care se confruntau scafandrii speologi la acea vreme sunt
problemele cu care se confruntă scafandrii speologi şi în zilele noastre (plus multe altele
nou apărute ca urmare a avansului tehnologic…).
De-a lungul a 10 capitole autorul străbate problemele majore ale scufundărilor speologice,
folosind din plin forţa exemplului. Din accidentarea, şi din păcate cel mai adesea moartea
unor scafandri, Sheck Exley reuşeşte să extragă maximul de învăţăminte, astfel că în final
poate să propună o listă a celor “10 porunci” de urmat în scufundările speologice.
Lucrarea nu se doreşte a fi un manual de scufundare speologică (deşi este o lectură
obligatorie în cadrul multora din cursurile de scufundări speologice), ci doar o introducere a
cititorului în problematică. Nimic nu poate înlocui acumularea deprinderilor practice sub
supraveghere avizată a unui instructor sau scafandru speolog experimentat, şi nimic nu
poate înlocui gândirea lucidă şi ordonată a practicantului. Calea către supravieţuire trebuie
să se regăsească în fiecare din cei ce se avântă în atingerea uneia din ultimele frontiere ale
cunoaşterii Terrei.

SHECK EXLEY
Născut la 1 Aprilie 1949 în Florida, autorul cărţii este unul din pionierii scufundărilor
speologice la nivel mondial. Şi-a început activitatea încă din adolescenţă, explorând cu
pasiune izvoarele carstice care împânzesc nordul Floridei. Treptat a ajuns o figură
reprezentativă a tot ceea ce înseamnă scufundare speologică, creator de şcoală, doborâtor
de recorduri. A deţinut în mai multe rânduri recordul pentru cele mai multe scufundări
speologice, cele mai adânci scufundări speologice, cele mai lungi scufundări speologice. A
încetat din viaţă la 6 Aprilie 1994 în timp ce încerca, alături de Jim Bowden, împingerea
recordului de adâncime la scufundarea speologică la 300 m, în cenota Zacatón din Mexic.
Computerul său de scufundare a indicat adâncimea maximă atinsă de 268 m…

Călin Drăgan
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1. FIRUL GHID
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La 7 Mai 1978, doi marinari de la o bază navală din apropiere au sosit la Royal Spring, o
peşteră de mici dimensiuni, plină de nămol. Nici Jim şi nici Mike nu aveau prea multă
experienţă de scufundare, cu atât mai puţină pentru scufundări speologice. Ei au plonjat
fără fir ghid, iar Jim nu avea nici lanternă, nici manometru.
Fiindcă timpul trecea şi cei doi nu mai ieşeau la suprafaţă, un prieten de-al lor aflat la
suprafaţă s-a alarmat. A anunţat şeriful, care la rândul său a anunţat echipa de salvare a
NSS1. Scufundătorii NSS l-au găsit pe Jim la 53 m de intrare şi 10 m adâncime, iar cadavrul
lui Mike a fost găsit circa 70 m mai departe. Buteliile lor de aer erau goale.
ANALIZĂ
Ca în cele mai multe accidente de scufundare speologică, şi în acest caz au fost făcute mai
multe greşeli. Datorită lipsei pregătirii specifice, victimele nici nu au folosit echipamentul
adecvat şi nici nu au aplicat procedurile utilizate în scufundările speologice. Chiar şi aşa,
amândoi scafandrii s-ar fi putut întoarce vii din peşteră dacă ar fi ştiut drumul către ieşire.
Spre deosebire de rada portului Royal, care oferă condiţii excelente pentru scufundări
foarte sigure în apă deschisă şi care este o locaţie frecventată de instructorii de scufundări
şi cursanţii lor, peştera respectivă este considerată dificilă chiar şi de către scafandrii
speologi experimentaţi, în primul rând din cauza nămolului depus în strat gros pe fund.
Când se ridică nămolul la trecerea scafandrilor, acesta se amestecă cu apa, reducând
vizibilitatea complet. În astfel de condiţii nu se mai poate vedea la distanţă de un braţ în
faţă nici cu luminile cele mai puternice. Nămolul ridicat de către victime era încă în
suspensie când le-au fost descoperite cadavrele, la mai bine de 24 de ore după accident.
Orbecăind prin peşteră fără fir ghid i-ar fi luat prea mult timp pentru găsirea drumului spre
ieşire chiar şi unui expert cu sânge rece, darămite unor începători.


Folosiţi întotdeauna un fir ghid unic, continuu, de la intrarea în peşteră, pe tot
timpul scufundării.

FIRUL GHID
Fibrele naturale putrezesc repede când stau în apă, iar fibrele sintetice, cum ar fi polietilena
sau polipropilena plutesc, creând posibilitatea încurcării scafandrului în firul ghid. Nylon-ul
este de preferat pentru că nici nu pluteşte şi nici nu putrezeşte. Experimentele scafandrilor
NSS au arătat că firul alb este văzut mult mai uşor în majoritatea cazurilor de scufundare
speologică decât firele colorate. Deoarece firul ghid trebuie urmat şi nu tras, nu e neapărat
nevoie să fie deosebit de rezistent. Rezistenţa la rupere de 75 kgf este în principiu
1
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suficientă, şi majoritatea firelor de nylon de la 3 mm în sus sunt chiar mai rezistente de
atât. Diametrul de 3 mm este minimul pentru firul ghid folosit la scufundările speologice,
deoarece un fir mai subţire este foarte greu de văzut şi urmărit, în special în cazul
scufundărilor cu mănuşi groase. Firele foarte groase (peste 10 mm) trebuiesc de asemenea
evitate deoarece este foarte greu de bobinat o cantitate rezonabilă de fir pe un mosor
având o dimensiune practică.
În general, pentru orice diametru al firului de nylon, firul răsucit este mai rezistent decât cel
împletit. Experienţele au arătat însă că firul ghid se rupe mai degrabă ca rezultat al
abraziunii cauzate de muchiile ascuţite decât datorită rezistenţei prea mici la tracţiune. Ca
urmare firul împletit este de preferat deoarece are rezistenţă mai mare la abraziune. 60-70
m de fir sunt suficienţi pentru toate situaţiile de scufundare în caverne şi 150 m sunt de
ajuns pentru scufundări speologice. Un fir mai lung e de evitat deoarece rebobinatul firului
pe mosor presupune un mare consum energetic şi de timp.
MOSORUL
Un mosor (fig. 1) împiedică firul să se deşire în apă
încurcând prin aceasta scafandrul, şi face posibilă
recuperarea firului de către scafandrul aflat în drum
spre ieşire.

mâner Turner

Mânerul mosorului trebuie proiectat astfel încât să
poată fi ţinute în aceeaşi mână şi mosorul şi
lanterna, lasând liberă cealaltă mână pentru
impingerea în stanci, rezolvarea problemelor, etc.
Mânerele plate şi mânerele în formă de “L” sunt
cele mai potrivite. Mosorul mai trebuie să fie dotat
cu o manivelă pentru învârtire. Rola mosorului
trebuie să fie îndeajuns de mare pentru a stoca
toată cantitatea de fir pe care vă propuneţi să o
Fig. 1 – Mosorul Wilson
transportaţi, dar îndeajuns de mică pentru a-l
putea manevra uşor în apă. Diametrul rolei trebuie
să fie de asemena destul de mare pentru a se putea înfăşură pe ea o cantitate suficientă de
fir la fiecare răsucire a manivelei. Trebuie să existe şi un dispozitiv de aliniere a firului astfel
încât acesta să nu se încurce în timpul manevrelor de bobinare sau întindere. Întregul
aparat trebuie să fie inoxidabil, rezistent la lovituri şi să nu se blocheze. Flotabilitatea neutră
este ideală, dar şi flotabilitatea uşor negativă este aproape la fel de bună.
FOLOSIREA MOSORULUI
Este recomandabilă exersarea folosirii mosorului întâi pe uscat, iar apoi în apă deschisă
puţin adâncă, înainte de a-l folosi în peşteri. Asiguraţi-vă că puteţi ţine şi mosorul şi
lanterna într-o singură mână când întindeţi sau recuperaţi firul. Exersaţi ţinând un deget pe
rolă pentru a o frâna, astfel încat firul să fie tot timpul întins, reducând posibilitatea
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încurcării lui. Exersaţi legarea firului şi urmaţi-l menţinând contactul cu mâna formând un
"O" cu degetul mare şi cu indexul, dar fară să trageţi de fir. În fine, faceţi acelaşi lucru cu
ochii închişi şi cu cealaltă mână întinsă pentru a vă proteja capul. Acest lucru este necesar
în peşteri când vizibilitatea este foarte mică sau când aţi rămas fără lumină.
Când vă scufundaţi în peşteră, legaţi firul de
un buştean solid sau de un bolovan de sub
apă aflat înaintea intrării pe galeria
scufundată, astfel încât să puteţi ieşi la
suprafaţă chiar în condiţii de vizibilitate zero.
Evitaţi ancorarea afară din apă sau în apă
puţin adâncă, acolo unde turiştii ocazionali sau
înotătorii ar putea să-l găsească. De
asemenea, asiguraţi firul încă o dată la
1.
2.
3.
intrarea în galerie înfăşurându-l în jurul unui
buştean sau bolovan. Astfel, dacă un neavizat
Fig. 2 – Nod coada vacii prin urmărire şi
umblă la prima legatură, nu provoacă
nod de siguranţă
probleme catastrofice. De obicei, din
comoditate, pentru ancorare sunt folosite
carabiniere metalice, dar şi un nod solid e la fel de sigur. Înainte de a intra în imersiune
trageţi de legătura făcută pentru a vă asigura că nu se desface.
Scafandrul cu mosorul este în general primul care intră în peşteră şi ultimul care iese,
asigurându-se că toţi ceilalţi sunt între intrare şi el, deci urmează firul ghid. În nici o
împrejurare nu trebuie să fie cineva mai departe decât scafandrul cu mosorul.
Scufundătorii NSS au constatat ca urmărirea in vizibilitate redusă (datorată fie tulburării
apei, fie defectării surselor de lumina) a unui fir ghid infăşurat în jurul bolovanilor sau a
altor puncte de ancorare conduce la un consum ridicat de timp şi aer. Nu înfăşuraţi şi nu
legaţi firul mai mult decât este nevoie pentru a preîntâmpina devierea lui într-o zonă prea
strâmtă. Dacă este absolut necesară înfăşurarea firului, înfăşuraţi numai o buclă în jurul
celei mai mici pietre pe care o găsiţi, astfel încât să fie mai uşor să simţiţi drumul în jurul
înfăşurării în condiţii de vizibilitate slabă. Asta ajuta şi la o detensionare mai mică a firului în
cazul în care înfăşurarea se dezleagă.
Dacă apa este clară şi nu este pericol iminent de tulburare, este acceptată urmărirea
vizuală a firului, fară a ţine cele doua degete în jurul lui. Oricum, rămâneţi la distanţă de un
braţ de fir pentru a-l putea prinde repede în caz că se tulbură apa sau vi se stinge lanterna.
Tulburarea apei poate apărea dintr-o dată şi pe neaşteptate din mai multe cauze, ca de
exemplu mişcările labelor, bulele de aer care dislocă nămolul depus pe tavan şi chiar ploile
torenţiale de la exterior.
Dacă este necesar să traversaţi firul, înotaţi peste el, îndepărtându-l cu mâna de voi şi de
echipament. Nu treceţi niciodată pe sub fir, sau riscaţi să vă încurcaţi în el. Din acelaşi
motiv asiguraţi-vă că tot echipamentul vă stă cât mai aproape posibil de corp.

7

Când bobinaţi firul fiţi atenţi la menţinerea unei tensiuni cât de mari în fir. Un fir
detensionat nu numai că duce la creşterea probabilităţii de încurcare a scafandrului în el,
dar şi la cea a blocării mosorului. Dacă trebuie să vă opriţi pentru a vă goli vesta
compensatoare, blocaţi cu un deget rola mosorului pentru a preveni desfăşurarea şi
detensionarea firului. Daca vă daţi seama că înotaţi mai repede decât puteţi bobina,
reduceţi viteza de înot.
Dacă mosorul se blochează sau apar alte probleme, nu uitaţi că puteţi ancora firul şi
abandona mosorul, şi puteţi reveni după ele într-o alta scufundare. Deşi este periculos să
lasaţi un fir la intrarea peşterii, căci începătorii ispitiţi de fir, mai puţin inspiraţi, îl urmează
dincolo de limita lor de siguranţă, este preferabil să tăiaţi firul şi să aduceţi mosorul la
suprafaţă pentru a-l debloca în cazul în care nu aveţi destul aer pentru a o face în
imersiune.
Chiar dacă la prima vedere desfăşurarea simultană a două fire ghid pare o idee bună, în caz
că unul din ele cedează, scafandrii NSS au constatat că o astfel de abordare face mai mult
rău decât bine, deoarece două fire cresc probabilitatea încurcării unui scafandru în ele.
Pentru mai multe informaţii despre modul de rezolvare a problemelor cauzate de firele
rupte sau încurcarea în acestea vedeţi capitolul 8.
REZUMAT
Firul ghid reprezintă o rută directă şi sigură către suprafaţă. Rătacirea datorată lipsei firului
ghid e principala cauza a unui număr mare de accidente în scufundările speologice. Firul
ghid trebuie să aibă o structură corespunzătoare şi să fie transportat pe un mosor adecvat.
Folosirea corectă a firului ghid şi a mosorului necesită antrenament, şi antrenamentul
trebuie să se desfăşoare fie pe uscat, fie în ape deschise puţin adânci înainte de utilizarea
lor în peşteră.
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2. PLANIFICAREA REZERVEI DE AER
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
În Februarie 1977, doi instructori certificaţi de scufundare au intrat în Izbucul Devil’s Eye.
Dale tocmai absolvise primul nivel al cursului de scafandru speolog. Cum Chuck nu avea
deloc instruire de scafandru speolog şi nici nu mai fusese niciodată la Devil’s Eye, Dale a
condus scufundarea. Chuck şi-a planificat scufundarea pe baza "regulii treimii", rezervând
pentru penetrare 1/3 din rezerva iniţială de aer, restul de 2/3 păstrându-l pentru ieşire şi
rezolvarea urgenţelor. Pe de altă parte, Dale a folosit regula "jumătate plus 2" pe care
vechile manuale de scufundare speologică o considerau sigură pentru o peşteră ca Devil’s
Eye (în cazul regulii "jumătate plus 2" scafandrul îşi păstrează jumătate din rezerva iniţială
de aer plus 200 psig (13.78 bari) pentru ieşire şi rezolvarea urgenţelor, substanţial mai
puţin decât cantitatea păstrată în cazul "regulii treimii").
În timpul scufundării, lui Chuck i-a picat întâmplător privirea pe manometrul lui Dale şi a
observat că presiunea rămasă era sub punctul de întoarcere în siguranţă specificat de
"regula treimii". La puţin timp după aceasta apa s-a tulburat puternic din cauza nămolului şi
scafandrii s-au separat. Chuck a aşteptat cât a putut, apoi s-a îndreptat spre ieşire, trecând
razant pe langa corpul lui Dale aflat în apropierea acesteia. Fiindca nu era familiarizat cu
peştera, şi având rămaşi în butelie doar 10 bari, Chuck nu a avut altă alternativă decât să-l
lase acolo pe Dale, în efortul de a-şi salva propria viaţă.
Scăpând la limită din peşteră, Cuck a ieşit la suprafaţă fără să aştepte pe palierele de
decompresie şi a luat altă butelie cu care s-a întors după Dale. Trăgând după el corpul lui
Dale, a ieşit la suprafaţă din nou şi a început manevrele de resuscitare ale coechipierului
său. În acest timp îi apăreau şi primele semne ale bolii de decompresie. Din fericire,
recompresia lui Chuck s-a făcut fără probleme, însa eforturile de resuscitare ale lui Dale au
fost zadarnice.
ANALIZĂ
În majoritatea accidentelor de scufundare există câteva erori umane care au condus la
producerea acestora. Deşi Chuck era instructor de scufundare, nu avea instruire de
scafandru speolog şi nu ar fi trebuit să facă scufundări speologice, oricum nu atât de
profunde (peste 250 m) într-o locaţie necunoscută. În al doilea rând, cei doi au sărit
porţiunile lipsă dintre tronsoanele de fir ghid instalate permanent în peşteră, fără să le
conecteze şi, ca urmare, neasigurându-şi un fir ghid continuu către suprafaţă. Totuşi, în
ciuda acestor erori, scafandrul mai puţin experimentat (Chuck) a supravieţuit. Evident,
elementul fatal a fost că Dale nu şi-a păstrat suficient aer pentru întoarcere şi rezolvarea
urgenţelor.
 Întotdeauna folosiţi minim “regula treimii” când vă planificaţi rezerva de aer.
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PLANIFICAREA REZERVEI DE AER
Chiar dacă în planificarea unei scufundări intervin şi alţi factori, cum ar fi adâncimea,
distanţa şi durata, rezerva de aer este cel mai important factor şi presiunea de întoarcere
trebuie calculată pentru fiecare scafandru şi fiecare scufundare. Deloc surprinzator, NSS a
constatat că imediat după neasigurarea firului ghid continuu, nerezervarea a două treimi
din cantitatea iniţială de aer pentru întoarcere şi rezolvarea urgenţelor e cauza principală a
accidentelor de scufundare speologică.
În planificarea rezervei de aer, împărţiţi grosier cantitatea iniţială la 3 şi scădeţi rezultatul
din aceasta pentru a determina presiunea de întoarcere. De exemplu, dacă iniţial aveţi 200
de bari, scădeţi o treime din această cantitate (66 bari) şi determinaţi că presiunea de
întoarcere în siguranţă este de circa 144 de bari. Dacă trebuie să rotunjiţi rezultatele, aveţi
grijă să rotunjiţi astfel încât rezultatul sa nu fie mai mic decât 2/3 din cantitatea iniţială.
Dacă nu puteţi memora presiunea de întoarcere, notaţi-o pe carnetul de scufundare, sau
marcaţi punctul pe geamul manometrului.
Verificaţi permanent rezerva de aer pe manometru, pe toată durata scufundării. Nu strică
să verificaţi şi manometrul coechipierilor: în caz de probleme aţi putea avea nevoie de o
parte din aerul lor!
Autorul a impus regula treimii în 1968 bazându-se pe două ipoteze: (1) e nevoie de o
cantitate dublă de aer în cazul respirării în tandem cu coechipierul, şi (2) pierderea rezervei
de aer în punctul de penetraţie maximă necesită pentru rezolvarea situaţiei mai mult aer
decât orice alt tip de problemă. Regula asigură toleranţă la scafandri cu diferite rate de
consum prin faptul că întreaga echipă trebuie să se îndrepte spre suprafaţă în momentul în
care primul scafandru ajunge la presiunea de întoarcere. Pe de alta parte, în cadrul NSS s-a
observat că există situaţii în care e nevoie şi de câte 5 ori mai mult aer pentru ieşire decât e
nevoie pentru intrare, datorită unor factori de mediu cum ar fi direcţia şi viteza de curgere a
apei, vizibilitatea, restricţiile, etc.. În plus, pierderea rezervei de aer nu este singura
problemă ce poate să apară. În cazul unui accident fatal (vezi cap. 6) scafandrii s-au agăţat
în firul ghid de cel puţin 4 ori. O cantitate suplimentară de aer trebuie rezervată pentru
decompresie. Aşadar, rezerva de 2/3 asigurată de “regula treimii” pentru ieşire şi rezolvarea
urgenţelor trebuie privită ca un minim necesar. În multe cazuri e bine să se impună
restricţii şi mai severe.
Un alt factor important în planificarea rezervei de aer este asigurarea că fiecare membru al
echipei are iniţial cam aceeaşi cantitate de aer. De exemplu, un scufundator cu o
monobutelie şi cu o rată de consum foarte bună s-ar putea să nu aiba suficient aer rămas
pentru a dona aer unui coechipier care a folosit deja 1/3 dintr-un set de 3 butelii în timpul
penetrării.
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REZUMAT
Nerezervarea a cel puţin 2/3 din cantitatea iniţială de aer pentru ieşirea din peşteră este a
doua cauză majoră pentru accidentele fatale de scufundare speologică. Când vă planificaţi
rezerva de aer, asiguraţi-vă că toţi membrii echipei dispun de rezerve de aer similare.
Verificaţi-vă rezerva de aer constant de-a lungul scufundării prin observarea manometrului.
Îndreptaţi-vă spre ieşire cu toată echipa în momentul în care unul din scafandri a ajuns la
2/3 din rezerva sa de aer. Adeseori e nevoie să păstraţi pentru întoarcere şi mai mult aer
când intervin factori cum ar fi curentul, vizibilitatea, restricţiile şi timpii de decompresie.
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3. ADÂNCIMEA2
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
Doi scafandri din Miami, Barry şi Luke, după ce au condus toată nopatea de Joi spre Vineri,
s-au întâlnit cu alţi scafandri şi au intrat la scufundare în peştera Eagle's Nest la orele 12:40
AM. Barry avea experienţă atât ca scafandru speolog cât şi ca scafandru de mare adâncime.
Luke, în schimb, deşi experimentat în ape deschise, deţinea doar o experienţă minimală
legată de scufundările speologice sau la mare adâncime. Deşi Luke nu a mai fost niciodată
mai adânc de 65 m şi ambii scafandri erau obosiţi de pe drum, au planificat o scufundare la
adâncimea de 90 m. Vazând că Barry şi Luke nu mai apar la suprafaţă, ceilalţi scafandri au
telefonat şerifului local.
Am găsit corpul neînsufleţit al lui Luke la adâncimea de 86 m şi circa 165 m de la intrare,
iar al lui Barry cu 30 m mai aproape de intrare, la adâncimea de 80 m. Ambii au rămas făra
aer. Nămolul de pe fundul galeriei nu prezenta urme de agitare.
ANALIZĂ
Şi de această dată au fost făcute mai multe greşeli. Deşi firul ghid era continuu şi cei doi şiau planificat probabil corespunzător rezerva de aer (asta nu avem cum să o ştim), un
scafandru ca Luke, cu puţină experienţă în scufundări speologice, nu avea ce să caute la
165 m de la intrare, în special la o adâncime cu cel puţin 20 m mai mare decât adâncimea
maximă la care mai fusese până atunci. Datorită lipsei semnelor de agitaţie am putea trage
concluzia că cei doi şi-au pierdut cunoştinţa înainte de a rămâne fără aer. Leşinul lor s-a
datorat cel puţin în parte efectelor respirării de aer comprimat la mare adâncime.


Evitaţi scufundările speologice de mare adâncime.

CÂT DE ADÂNC ÎNSEAMNĂ “PREA ADÂNC”?
Comunitatea scafandrilor recreaţionali recomandă limitarea scufundărilor la 40 m adâncime
sau mai puţin, şi s-ar părea că există o justificare serioasă. Analiza făcută de autor asupra
accidentelor de scufundare din Florida arată că acolo unde s-au întâmplat deşi exista un fir
ghid continuu şi s-a respectat “regula treimii”, acestea au avut loc la adâncimi de peste 50
m. În plus, cea mai mică adâncime la care a fost observat “leşinul de apă adâncă” - cea mai
probabilă cauză a morţii celor doi - a fost de circa 50 m.
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La data scrierii acestui manual, scufundările de adâncime cu amestecuri hipoxice pe bază
de heliu erau o raritate. În prezent există proceduri şi tehnici pentru scufundări la mare
adâncime în condiţii relativ sigure (n. tr.)
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“LEŞINUL DE APĂ ADÂNCĂ”
O victimă a “leşinului de apă adâncă” pare să doarmă cu ochii deschişi, şi nu face alte
mişcări în afara faptului că respiră normal. Nu se ştie de ce victimele nu scapă din gură
detentorul, însă este cunoscut faptul că cei care leşină în acest fel rămân inerţi şi continuă
să respire până îşi termină aerul.
Analiza celor 15 cazuri cunoscute de supravieţuitori ai leşinului de apă adâncă arată că de
fiecare dată problema s-a manifestat la cea mai mare adâncime la care victimele au fost
vreodată până atunci. În cazurile în care s-a întâmplat şi la adâncimi mai mici, un factor
suplimentar a fost epuizarea fizică. Probabil cel mai înspăimântător lucru este faptul că
unele din victime nu-şi mai amintesc să fi observat ceva simptome înainte de a-şi pierde
cunoştinţa. O ascensiune de circa 15 m a fost în general suficientă pentru revenirea
completă a victimelor astfel încât acestea să-şi poată continua ieşirea din imersiune fără
ajutor. Leşinul de apă adâncă este probabil efectul cumulat al azotului, oxigenului şi
dioxidului de carbon – ingredientele principale ale aerului comprimat – respirate la mare
adâncime.
PREVENIRE
Metoda cea mai sigură de prevenire a “leşinului de apă adâncă” este, fără îndoială, evitarea
scufundărilor la mare adâncime. Se poate întampla să auziţi că unii scafandri speologi
foarte experimentaţi merg mai adânc de 40 m. Totuşi, dacă o fac, o fac folosind tehnici şi
echipamente speciale. Una din tehnici este aceea a obişnuirii treptate cu adâncimile mari în
paşi foarte mici, în cadrul unor serii de scufundări repetitive în condiţii controlate. Aceasta
se face în ape deschise, înainte de a încerca o scufundare speologică de mare adâncime.
Detaliile acestor proceduri depăşesc scopul lucrării de faţă. Dacă decideţi să nu ne urmaţi
sfatul şi să faceţi scufundări speologice de mare adâncime vă recomandăm cu caldură
contactarea unui scafandru speolog experimentat în scufundările de mare adâncime pentru
instruire. Trebuie doar să mai adăugăm că micul procent de accidente în care au fost
implicaţi scafandri experimentaţi cuprinde accidente petrecute în scufundări speologice la
mare adâncime.
REZUMAT
Procentul redus din accidentele de scufundare în care victimele au folosit atât un fir ghid
continuu cât şi “regula treimii” cuprinde accidente petrecute la adâncimi mai mari de 40 m.
Scafandrii pot leşina din cauza respirării de aer comprimat la mare adâncime, părând să
doarmă cu ochii deschişi, şi continuând să respire până la terminarea rezervei de aer, când
se îneacă. Cei care doresc să facă scufundări adânci cu orice preţ trebuie să contacteze
nişte scafandri speologi de mare adâncime pentru îndrumare.
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4. PANICA
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La data de 20 Iulie 1974, doi scafandri canadieni aflaţi în concediu, Mel şi Leroy, au intrat în
izbucul Little River. Ambii erau certificaţi ca scafandri de ape deschise, însă nici unul din ei
nu avea experienţă sau instruire în scufundările speologice. Ştiau că firul ghid este
recomandat în scufundarea speologică, însă au decis să nu îl folosească. Fără a avea nici o
noţiune despre tehnicile de evitare a agitării nămolului, cei doi au reuşit să tulbure apa atât
de puternic încât au redus vizibilitatea la câteva zeci de centimetri şi s-au rătacit la nici 30
m de la intrare. Mel a reuşit cumva să ajungă într-un loc în care lumina zilei era vizibilă şi sa întors să-l caute pe Leroy pentru a-l ghida şi pe acesta spre ieşire. Leroy, în schimb, a
înotat frenetic pe o galerie laterală, tulburând şi mai tare apa. Mel l-a aşteptat cât a putut,
în cele din urmă fiind nevoit să iasă la suprafaţă din cauza epuizării rezervei de aer din
monobutelia sa.
Scafandrii NSS l-au găsit pe Leroy la 13 m de locul până la care lumina zilei pătrunde în
mod normal în peşteră şi aproximativ 53 m de la intrare – adică într-un loc de unde
aproape că ar fi putut reveni la suprafaţă dintr-o singură răsuflare.
ANALIZĂ
Cu greu s-ar putea spune că aceşti doi scafandri au făcut ceva cum trebuie. Nu erau
antrenaţi pentru scufundări speologice, nu au folosit fir ghid, nu aveau suficiente surse de
lumină – şi lista ar putea continua. Dar factorul determinant a fost că deşi Mel a găsit
ieşirea şi a încercat să-şi găsească coechipierul şi să-l ghideze afară, Leroy a înotat într-o
galerie laterală şi s-a înecat. Modul în care a reacţionat Leroy e un semn clar că nu a
răspuns semnalelor lui Mel deoarece era într-o stare avansată de anxietate, cunoscută sub
numele de panică.


Evitaţi panica prin acumularea treptată de experienţă şi prin pregătirea pentru
situaţiile de urgenţă.

PANICA
Deşi analiza noastră a arătat că în toate accidentele de scufundare de până acum fie nu a
fost folosit un fir ghid continuu, fie nu a fost respectată regula treimii, fie s-au întâmplat la
adâncimi de peste 50 m, este posibil un accident chiar şi în cazul respectării tuturor acestor
norme de siguranţă. De fapt, există situaţii ca cea descrisă mai devreme, în care deşi s-au
încălcat una sau mai multe din cele trei reguli fundamentale de siguranţă în scufundările
speologice, exista o cale de ieşire din situaţia în care se aflau şi ar fi trebuit să
supravieţuiască amândoi incidentului. Din nefericire, unii se îneacă fiindcă nu gândesc
raţional, în schimb cad pradă panicii în situaţii în care problemele sunt reale sau doar
imaginare.
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Unii cercetători pretind chiar că în unele cazuri scafandrii pot muri din cauza transformărilor
fiziologice induse de panică. Aceasta explicaţie acoperă câteva din morţile “misterioase” în
peşteri puţin adânci în care scafandrii NSS au găsit victimele având încă aer în butelii.
PREVENIREA PANICII
Prevenirea panicii constă pur şi simplu în eliminarea cauzelor care o produc – fie ele reale
sau imaginare. Problemele reale se pot gestiona având grijă ca atât voi cât şi
coechipierul/coechipierii voştri să fiţi echipaţi şi antrenaţi corespunzător, astfel încât să
faceţi faţă problemelor (vezi cap. 8). Pericolele imaginare îşi au rădacinile în frica
primordială a omului în faţa necunoscutului. Prin acumularea treptată de cunoştinţe despre
peşterile scufundate puteţi elimina aceste necunoscute fără să fiţi nevoiţi să vă confruntaţi
cu ele faţă în faţă, în situaţii catastrofice. Înainte de a vă apuca de scufundări speologice,
asiguraţi-vă că aveţi suficientă experienţă în scufundările de noapte în ape deschise şi
experienţă speologică în peşterile aerate. Când începeţi scufundările speologice, mergeţi
pentru început în peşteri scufundate largi, puţin adânci, bine iluminate, relativ curate,
preferabil cu puţine galerii laterale. Abordaţi apoi peşteri din ce în ce mai dificile. Indiferent
de locaţie, nu încercaţi să vedeţi toată peştera de la prima scufundare. Avansaţi gradat,
mergând la fiecare scufundare ceva mai departe faţă de cea anterioară, înaintând în paşi
mărunţi. Încercaţi ca de fiecare dată când mergeţi într-o peşteră nouă să fiţi însoţiţi de un
scafandru speolog experimentat care s-a mai scufundat înainte la acea locaţie.
De asemenea, sunt de evitat scufundările în momente în care sunteţi susceptibil de panică,
ca atunci când sunteţi obosiţi sau supăraţi. Legat de această ultimă remarcă, este demn de
reţinut că psihologii consideră că frica şi furia sunt emoţii foarte apropiate. Persoanele care
se enerveaza uşor, ca şi cei care se sperie uşor, trebuie descurajaţi de la practicarea
scufundărilor speologice.
TRATAMENTUL PANICII
În condiţiile potrivite, oricine poate să se panicheze, ca urmare este bine de ştiut ce se
poate face când vi se întamplă vouă sau coechipierului. Unele din simptomele apariţiei
panicii în scufundare sunt creşterea ratei respiratorii, evidenţiată de respiraţia scurtă şi
rapidă, şi dificultatea de concentrare asupra problemelor. Suntem cu toţii familiarizaţi cu
expresia facială cauzată de frică, caracterizată prin ochii largi deschişi, însă sub apă o astfel
de manifestare e cam greu de observat prin masca de scufundare. De aceea nişte semne
mai la îndemâna sunt observarea la coechipier a înotului haotic şi a acţiunilor nepotrivite
situaţiei.
Nu există un mod de tratare a panicii 100% sigur, însă unele lucruri pot să ajute. Evident,
unul din cele mai bune lucruri ce se pot face este eliminarea cauzelor printr-o ieşire lentă,
controlată, din peşteră. Nu ieşiti rapid, haotic şi impacientat – asta nu face decât să
înrăutaţească situaţia! De asemenea, reducerea simptomelor panicii prin autocontrol,
forţându-vă să respiraţi adânc, prin încetinirea mişcărilor şi concentarea pe altceva decât pe
încercarea de a vă răspunde la întrebarea dacă veţi muri sau nu. Nu vă ajută la nimic dacă
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vă faceţi griji pentru asta! Încercaţi să staţi cu ochii pe profondimetru, sau găsiţi-vă orice
altă ocupaţie care să vă scoată din minte pericolele cu care vă confruntaţi. Deşi pare ciudat,
tratarea cu puţin umor a situaţiei vă poate ajuta: nu odată un gest plin de umor, însoţit de
un zâmbet, a spulberat tensiunea într-o situaţie de scufundare în care s-a instaurat
anxietatea.
REZUMAT
Panica este frica copleşitoare şi iraţională care pune stăpânire pe unii oameni aflaţi în faţa
unui pericol real sau imaginar. Panica cauzează moartea scafandrilor în situaţii în care
ieşirea ar fi fost posibilă. Mai mult, a cauzat moartea scafandrilor care aveau încă rezerve
de aer. Panica poate fi prevenită prin acumularea treptată de experienţă şi pregătirea
pentru situaţiile de urgenţă. Poate fi tratată prin eliminarea cauzelor şi controlul
simptomelor.
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5. SURSELE DE LUMINĂ
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La 11 Mai 1978, doi scafandri din Georgia se pregăteau să intre în imersiune în peştera Blue
Springs din apropierea Madisonului. Pete a început un curs de scufundări speologice, însa
l-a abandonat după prima săptămână din patru. Ca şi Pete, Roger era un scafandru
brevetat pentru ape deschise, însă nu avea nici un fel de instruire pentru scufundarea
speologică, şi a făcut până atunci doar câteva astfel de scufundări. Ceilalţi scafandri
prezenţi au observat că Pete avea doar două surse de lumină iar Roger trei. Observând că
luminile principale pe care le aveau nu păreau să aibă o autonomie care să le permită
funcţionarea pe toată durata planificată a scufundării (peste 60 de minute timp de fund),
le-au oferit lanterne suplimentare, însă au fost refuzaţi.
Când au văzut că cei doi nu se mai întorc după câteva ore, unul din scafandrii aflaţi la faţa
locului a intrat în peşteră şi în curând a găsit cadavrul lui Roger la circa 165 m de la intrare,
având două lanterne, din care nici una nu mai funcţiona. Mai târziu, în aceeaşi seară,
scafandrii NSS l-au găsit şi pe Pete în apropierea unei restricţii aflată 130 m mai departe în
peşteră. Avea lanterna principală epuizată, agăţată de vesta compensatoare, şi lanterna de
rezervă la încheietura, însă nefuncţională. Avea asupra sa o butelie care a fost lăsată în
peşteră de către alt grup de scafandri. Într-o restricţie aflata la 8 m de corpul lui Pete a fost
găsită şi cea de-a treia lanternă aparţinând lui Roger (oprită, însă funcţională), agăţată de
un colţ de stâncă, şi încă o butelie echipată, având 70 de bari disponibili. Aerul din acea
butelie ar fi fost suficient pentru ca Pete să poată ieşi din peşteră fie pe intrarea principală,
aflată la 300 m, sau pe o intrare secundară, aflată la 150 m. Conform cunoscuţilor, Pete era
familiarizat cu localizarea celei de-a doua intrări, şi mai fusese acolo.
ANALIZĂ
Ca în majoritatea accidentelor, au fost şi în acest caz câteva lucruri care au mers prost. Nu
a existat un fir ghid continuu – firul se termina la 30 m de la intrare şi exista un gol de 10
m până la firul pe care l-au urmat cei doi în continuare. Este foarte probabil că cei doi au
făcut o parte din scufundare fără nici o sursă de lumină. În favoarea acestei ipoteze stă
faptul că Pete a trecut pe lângă intersecţia care ducea către intrarea secundară aflată la 50
m de cel puţin două ori atunci când a mers după butelia lăsată de ceilalţi scafandri şi cu
care a fost găsit, şi apoi înotând şi mai profund în peşteră către zona cu restricţia, în loc să
iasă afară. Planificarea rezervei de aer nu a fost o problemă, având în vedere că buteliile
suplimentare pe care le aveau cei doi şi cele care au fost lăsate în peşteră de către ceilalţi
scafandri le-ar fi asigurat lui Pete şi Roger de câteva ori necesarul pentru a înota dus-întors
pâna în cele mai îndepărtate colţuri ale acestei peşterii relativ mici şi puţin adânci. Sfârşitul
scufundării a fost probabil un du-te - vino de-a lungul firului în întuneric complet până când
rezerva de aer li s-a terminat. Dacă scafandrii ar fi avut lumini funcţionale sau un fir ghid
continuu până la ieşire ar fi trebuit să scape.
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Folosiţi întotdeauna cel puţin 3 surse de lumină per scafandru.

SCOPUL SURSELOR DE LUMINĂ
Aşa cum este ilustrat în accidentul anterior, luminile sunt de fapt un sistem de rezervă,
deoarece firul ghid trebuie să asigure ieşirea din peşteră. Totuşi, găsirea ieşirii de-a lungul
firului atunci când nu vezi nimic poate fi o operaţiune foarte consumatoare de timp şi aer,
în special dacă cel care a instalat firul ghid l-a înfăşurat de câteva ori în jurul unor
proeminenţe (vezi cap. 7). Încercaţi să urmaţi un fir ghid cu luminile stinse şi comparaţi
timpul şi cantitatea de aer consumată cu cazul în care aveţi luminile pornite şi veţi înţelege.
În plus, luminile sunt folosite şi în comunicare (vezi cap. 8) şi în supravegherea
coechipierului.
CARACTERISTICILE SURSELOR DE LUMINĂ
La modul ideal, lanternele de scufundare trebuie să fie cât mai luminoase posibil, însă este
mult mai important ca toţi scafandrii din echipă să aibă surse de lumină cu aproximativ
aceeaşi putere luminoasă. Ochiul omenesc se poate adapta destul de bine la diverse nivele
de iluminare, şi scafandrii ce folosesc lumini mai slabe pot vedea aproape la fel de bine ca
cei care folosesc lumini mult mai puternice, cu condiţia ca adaptarea la întuneric să nu le fie
perturbată de apariţia unei surse de lumină puternice.
Lanternele trebuie să fie mici şi cât mai aproape de flotabilitatea neutră. Lanternele mari se
agaţă de stânci pe porţiunile înguste şi se pot dovedi greu de manevrat în curent puternic
de apă. De asemenea, fiecare lanternă trebuie să fie fiabilă: rezistentă la apă şi presiune,
uşor de reparat şi întreţinut, şi cu o rată de defectare cât mai mică posibil (căutaţi un
scafandru speolog experimentat pentru îndrumare). Fiecare din lanterne trebuie să aibă o
autonomie cel puţin egală cu durata planificată a scufundării – daca nu, utilizaţi mai mult de
3 surse de lumină.
NUMĂRUL SURSELOR DE LUMINĂ
NSS pledează de mai bine de 40 de ani pentru trei surse de lumină independente. Cele mai
bune lanterne se vor defecta şi ele cel puţin o dată la 50 de scufundări, chiar în condiţiile
întreţinerii corespunzătoare, datorită arderii becului, imploziei, infiltraţiei de apă, corodării,
problemelor cu bateriile, pierderii, etc. Dacă folosiţi o astfel de lanternă şi faceţi 100 de
scufundări speologice, există o probabilitate de 86.7% să ramâneţi fără lumină la cel puţin
o scufundare. Dacă aveţi două lanterne, atunci probabilitatea de a rămâne fără nici o sursă
de lumină la o scufundare din 100 (adică să rămâneţi în întuneric complet) scade la 3.9%.
Cu toate acestea, şansele ca amândouă sursele de lumină să cedeze o dată la 1000 de
scufundări cresc la 33%! Doar doi scafandri americani au facut mai mult de 1000 de
scufundări3; dacă folosiţi 3 surse de lumină, şansele de a vă trezi în întuneric complet cel
puţin o dată la 1000 de scufundări sunt de doar 0.8%.
3

La data publicării cărţii (n. tr.)
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Aşa cum am arătat mai devreme, fiecare din cele 3 lanterne trebuie să fie astfel proiectată
încât să aibă o autonomie cel puţin egală cu durata scufundării. În accidentul descris la
începutul acestui capitol, cele 3 lanterne ale lui Roger nu au fost suficiente, şi el ştia
dinainte de scufundare că sursa sa principală de lumină se va epuiza înainte de sfârşitul
scufundării planificate. Mai mult, a permis coechipierului său, a cărui sursă principală de
lumina s-a epuizat de asemenea, să se scufunde cu doar două lanterne. Doar fiindcă aveţi
un coechipier mai experimentat, nu înseamnă că poate ignora normele de siguranţă! Ca în
cazul accidentului de la Blue Springs, viaţa poate să vă depindă de echipamentul
coechipierului la fel de mult cum depinde de propriul echipament. Asiguraţi-vă că atât voi
cât şi coechipierii voştri aveţi tot echipamentul necesar, inclusiv un minim de 3 lanterne de
persoană. Dacă presupuneţi că una din lanterne nu va rezista pe toată durata scufundării,
luaţi la voi mai multe lanterne.
Autorul foloseşte întotdeauna 4 surse de lumină. În mod normal, în momentul în care o
sursă de lumină cedează, întreaga echipă începe ieşirea din peşteră. Pe de alta parte,
asigurându-se că toate sursele de lumină vor ţine pentru toată durata planificată a
scufundării şi având întotdeauna 4 lanterne suficient de puternice pentru a putea fi folosite
ca surse principale, în cazul în care autorului i se defectează sursa principală de lumină
poate continua cu restul de 3, fără să fie nevoit să-şi anuleze sufundarea. Cum are înca 2
lanterne funcţionale, pe lângă noua sursa principală, nu riscă nici viaţa lui, şi nici a restului
echipei.
FOLOSIREA SURSELOR DE LUMINĂ
Folosirea luminii în comunicarea subacvatică este tratată în capitolul 8. Oricum, trebuie să
atragem atenţia că este important să nu îndreptaţi fascicolul luminos către ochii
coechipierului deoarece îl veţi orbi şi îi afectaţi adaptarea la întuneric. Dacă un scafandru
care înoată în faţa voastră se întoarce pentru a vă verifica, îndreptaţi-vă lumina în altă parte
decât direct spre el. De asemenea, ţineţi lanterna cât de fix puteţi: mişcarea haotică este de
multe ori greşit interpretată ca mesaj de alertă de către scafandrii care înoată în faţa
voastră.
VERIFICAREA ÎNAINTEA SCUFUNDĂRII
Lanternele, ca şi toate celelalte piese ale echipamentului de scufundare speologică,
trebuiesc verificate imediat înaintea începerii scufundării, şi reverificate de către coechipier.
Aceasta se face de obicei după echiparea completă în cadrul unei proceduri numită
“potrivire” (matching, lb. Eng.). În cadrul “potrivirii”, conducătorul grupului va verifica
“lumina principală” după ce întreaga echipa s-a adunat. La comanda lui, fiecare din membrii
grupului îşi va porni sursa principală de lumină simultan, verificând în acest fel că atât
lanternele lor cât şi ale celorlalţi funcţionează normal. Apoi conducatorul va da comanda de
“lumină de rezervă”, şi aşa mai departe, până când şi ultima piesă de echipament este
verificată: sursa de lumină principală, prima sursă de rezervă, a doua sursă de rezervă,
cuţitul, ceasul, profondimetrul, carnetul de notiţe şi tabelele de decompresie. Treptele 2 ale
regulatoarelor sunt de asemenea verificate prin respirarea pe rând din ele sub apă. Apoi
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scafandrii “adaugă (ADDD4) la măsurile de siguranţă” prin stabilirea celor 4 limite din cadrul
planului de scufundare bazate pe punctul de întoarcere la limita de Aer (Air, lb. Eng.),
aDâncime maximă (Depth, lb. Eng.), Distanţa maximă de penetrare faţă de intrarea în
peşteră (Distance, lb. Eng.) şi Durata maximă a scufundării sau a timpului de fund
(Duration, lb. Eng.). În fine, scafandrii mai trebuie să execute un “S-drill” (vezi cap. 8) dacă
există orice dubii legate de capacitatea oricăruia din participanţii la scufundare de a efectua
manevrele pentru situaţii de urgenţă. Când sunt realizate corespunzator, aceste proceduri
durează doar câteva minute.
SURSELE DE LUMINĂ
Majoritatea surselor de lumină produse de către fabricanţii majori de echipament de
scufundare sunt acceptabile ca surse secundare, însă numai câteva din ele sunt utilizabile
ca surse principale. Din fericire, câţiva din scafandrii NSS manufacturează surse principale
de lumină excelente, care pot fi ahiziţionate prin intermediul unor centre de scufundări, în
special în nordul Floridei5.
REZUMAT
Sursele de lumină sunt un sistem de siguranţă important în găsirea drumului de întoarcere
din peşteră, la fel cum sunt şi un instrument folosit în comunicaţie şi urmărirea
coechipierilor. Sursele de lumină trebuie să aibă dimensiuni reduse şi să fie cât mai fiabile
cu putinţă. Nu permiteţi coechipierilor să foloseasca surse de lumină cu puteri foarte
variate. Fiecare scafandru trebuie să posede cel puţin trei lanterne – şi chiar mai multe
dacă oricare din ele nu are o autonomie care să acopere durata planificată a scufundării.

4
5

ADDD, un acronim care în engleză se citeşte ca şi “add” – a adăuga (n. tr.)

În prezent există disponibilă comercial o gamă largă de surse de lumină compatibile cu
scufundarea în peşteră (n. tr.)
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6. APARATUL DE RESPIRAT
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La 15 Mai 1975, doi scafandri nu au mai ieşit la suprafaţă după o scufundare speologică la
Tarpon Springs. Frank era un scufundător speolog experimentat. Jim a făcut câteva
scufundări speologice şi tocmai începuse un curs de specialitate, însă nu avea calificarea
necesară abordării adâncimii de 70 m din Tarpon.
Cadavrul lui Frank a fost găsit încă de la prima încercare, la 130 m de la intrare. Cu toate
acestea, după o saptămână de eforturi, îngreunate de vizibilitatea redusă şi adâncime,
căutarea a fost abandonată fără să fi reuşit să găsim şi rămaşiţele pamânteşti ale lui Jim.
Am găsit firul ghid, permanent instalat în această peşteră, tăiat în 4 locuri, inclusiv la
capătul aflat la circa 250 m de la intrare. Probabil că victimele au făcut asta, deoarece firul
a fost lăsat intact de scafandrii care au vizitat peştera la o intrare anterioară celei fatale.
La verificarea detentorului lui Frank am constatat că acesta nu mai funcţiona
corespunzător, scapând aerul cu violenţă şi fără a mai putea fi oprit nici prin expirarea
puternică în treapta 2, nici prin ciocănirea treptei 1. Am demontat treapta a doua şi am
descoperit că levierul care deschide supapa era înţepenit în carcasă. Studiul mai amănunţit
a evidenţiat faptul că de câte ori se inspira rapid şi profund din această treaptă 2, levierul
se înţepenea, cauzând pierderea rapidă de aer. Pentru remedierea problemei era necesară
demontarea carcasei.
Mai tarziu am aflat de la un cunoscut a lui Frank că acel detentor s-a comportat similar în
timpul decompresiei, în aceeaşi peşteră, cu o saptamână mai devreme.
ANALIZĂ
Defectarea detentorului lui Frank este cel mai probabil factor care a declanşator al
succesiunii tragice a evenimentelor. Firul ghid tăiat de victime în apropierea capătului
acestuia arată că cei doi s-au scufundat mai departe de limitele impuse de “regula treimii”
aplicată buteliilor pe care le aveau. Chiar dacă nu a fost vorba de leşinul de apă adâncă,
handicapul produs de narcoza cu azot a îngreunat tentativele victimelor de a respira în
tandem, ceea ce a condus la încurcarea lor în firul ghid atât de rău încât au fost nevoiţi să-l
taie de 4 ori. Dar, în ciuda planificării defectuoase a scufundării şi a vizibilităţii reduse,
accidentul ar fi putut fi evitat dacă Frank ar fi folosit un manifold cu doi robineţi şi două
regulatoare redundante, aşa cum preferă toţi scafandrii speologi în zilele noastre. Din
nefericire, deşi un scafandru al NSS deja inventase manifoldul, la acea dată nu exista încă
pe piaţă.


Folosiţi întotdeauna cel mai sigur echipament posibil.
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CONFIGURAŢIA APARATULUI DE RESPIRAT
La baza tuturor regulilor de configurare a echipamentului şi a procedurilor de folosire ale
acestuia în scufundarea speologică stă redundanţa – utilizarea a cât mai multor sisteme de
rezervă cu putinţă. Redundanţa e o necesitate de importanţă deosebită când e vorba de
sursa de aer – scuba – inima întergului sistem de susţinere a vieţii sub apă. Manifoldul cu
doi robineţi, disponibil comercial la diferiţi producători (a nu se confunda cu manifoldul
standard cu o ieşire folosit în conectarea
detentorul principal,
bibuteliilor), permite folosirea a două
detentorul
inflatorul B.C. şi manometrul
detentoare complete. Cu manifoldul cu doi
de rezervă
aici
robineţi, dacă unul din detentoare pierde
aici
aer (free-flow, lb. Eng.) ca în cazul
accidentului din Tarpon, sau se blochează,
tot ce trebuie să facă scufundătorul este
să oprească alimentarea cu aer a
detentorului defect, să treacă pe celălalt şi
să se îndrepte spre suprafaţă. Manifoldul
cu doi robineţi este astfel proiectat încât
permite
accesul
dinspre
ambele
Fig. 3 – Manifold cu 2 robineţi
detentoare către întreaga rezervă de aer.
În acest fel, defectarea unui detentor nu
înseamnă pierderea accesului la o parte din rezerva de aer ca în cazul scufundării cu duble
independente ori cu o butelie “ponei” suplimentară. Pentru scafandrii care preferă
monobutelia menţionăm că există o companie6 care produce robineţi cu două ieşiri pentru o
singură butelie.
Robineţii “J”7 sunt evitaţi de majoritatea scufundătorilor speologi din mai multe motive. Deşi
este adevărat că un robinet “J” te anunţă de faptul că rezerva de aer e la limită, pe când
acul înţepenit al unui manometru s-ar putea să nu o facă, este adevărat că şi coechipierii
voştri au propriile manometre care i-ar fi atenţionat în legătură cu punctul de întoarcere cu
mult timp înainte ca robinetul vostru “J” să intre în acţiune, considerând că vă scufundaţi cu
rezerve de aer similare, aşa cum a fost descris în capitolul 2. Mai mult, cei 10-15 bari de
rezervă pe care îi asigură robinetul “J” sunt pur şi simplu insuficienţi pentru a vă scoate la
suprafaţă de la un punct din care ar fi nevoie de 130 de bari pentru întoarcere. Robineţii “J”
pot fi de asemenea declanşaţi de lovirea accidentală de pereţii galeriei, lăsându-vă fără o
rezervă de aer pe care vă bazaţi. Aceştia mai pot funcţiona defectuos şi din alte cauze şi,
chiar şi fără apariţia unui defect, este posibil ca în anumite condiţii să se poata respira din
rezervă înainte de declanşarea acestora, scăzând astfel rezerva de aer sub cei 10-15 bari
necesari declanşării. În fine, robineţii “J” sunt o zonă sensibilă din punct de vedere al
încurcării în firul ghid într-un loc foarte nefavorabil: în spatele capului, acolo unde nu puteţi
vedea ce se întamplă pentru a vă elibera.

6
7

La nivelul anului 1979 (n. tr.)
Cunoscuţi şi ca robineţi cu rezervă (n. tr.)
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DETENTOARELE
Orice detentor de top cu un singur furtun e acceptabil pentru scufundarea speologică.
Majoritatea scafandrilor NSS preferă treptele 2 “downstream” şi treptele 1 echilibrate cu
diafragmă sau piston. Ce trebuie evitat la achiziţionarea unui detentor sunt treptele 2
“upstream” deoarece acestea au tendinţa de a se bloca pe poziţia închis în cazul defectării
treptei 1 (din contră, treptele “downstream” tind să rămână deschise, permiţându-vă cel
puţin să respiraţi din ele o vreme), şi treptele 1 cu robineţi “J” cu rezervă, din motive care
au fost deja discutate. Dacă nu sunteţi siguri că detentorul vostru se încadrează sau nu în
aceste categorii, întrebaţi la un centru de scufundări.
Pentru facilitarea respirării în tandem în caz de urgenţă (vezi cap. 9), unul din detentoare
trebuie să aibă un furtun de cel puţin 1,3-1,7 m lungime. Monitorizarea rezervei de aer în
vederea respectării “regulii treimii” se realizează cu ajutorul manometrului. Pentru umflarea
eficientă a vestei compensatoare (vezi cap. 7), fără să fiţi nevoiţi să scoateţi detentorul din
gură, e nevoie de încă un furtun de joasă presiune conectat la inflatorul aceasteia. Cealaltă
treaptă 1 trebuie să conţină doar furtunul către treapta 28. Centrul de scufundări din zona
cea mai apropiată vă va putea ajuta la configurarea detentoarelor voastre.
ÎNAINTE DE SCUFUNDARE
La începutul scufundării verificaţi-vă ambele detentoare respirând din ele sub apă (şi ale
coechipierului – aţi putea avea nevoie de ele în caz de urgenţă). Dacă intră apă în treapta 2
în timpul respiraţiei, există scăpări de aer, sau detentorul “respiră greu” (adică e nevoie de
un efort excesiv la inspiraţie), anulaţi scufundarea şi duceţi detentorul la un centru de
scufundări pentru reparaţii. Cu excepţia scăpărilor de aer (free-flow, lb. Eng.), toate
problemele se înrăutăţesc în timpul scufundării – este întotdeauna mai bine să rataţi o
scufundare pe care o puteţi relua oricând, decât să vă rataţi tot restul vieţii!
De asemenea, este recomandabil să vă verificaţi furtunele şi alte conexiuni pentru scăpări
de aer, înainte de scufundare – aceasta se poate face lăsându-vă pe fundul unei ape puţin
adânci şi punându-vă coechipierul să urmărească dacă apar bule de aer. Dacă există
scăpări ce pot fi rezolvate prin înlocuirea unui O-ring, foarte bine. Dacă schimbarea unui Oring nu remediază problema, mergeţi la cel mai apropiat centru de scufundări pentru
reparaţii.
Încă un lucu ce trebuie verificat înaintea scufundărilor este dacă puteţi ajunge cu mâna la
ambii robineţi şi puteţi să-i închideţi rapid. Unii scufundători au nevoie să-şi slăbească
chinga de la brâu a harnaşamentului şi să işi împinga buteliile în sus pentru a ajunge la
robineţi. Unul din scafandrii NSS îşi transporta buteliile într-un harnaşament special care le
ţine cu capul în jos, cu robineţii aflaţi în zona pelviană, pentru a ajunge mai uşor la ele în
caz de nevoie. În orice caz, exersaţi închiderea şi deschiderea robineţilor înaintea
8

Configuraţia acceptată actualmente este cu manometrul pe treapta 1 secundară; de
asemenea, se utilizeaza manifoldul cu izolare (n. tr.)
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scufundării – manifoldul cu doi robineţi nu este cu mult mai sigur decât un manifold
standard dacă nu puteţi ajunge la robineţi.
ÎN TIMPUL SCUFUNDĂRII
Pe durata scufundării, ambii robineţi trebuiesc deschişi până la capăt. Nu deschideţi
robineţii până la capăt şi apoi o jumătate de tură înapoi, aşa cum recomandă unele
manuale de scufundare. Nu odată s-a întâmplat ca un scafandru să uite că a deschis deja
un robinet, pe urmă a închis de tot robinetul şi apoi l-a deschis o jumătate de tură.
Rezultatul a fost o restricţionare a fluxului de aer care a condus la simptome asemănătoare
terminării rezervei de aer în momentul în care mai erau încă 100 de bari în butelie! Chiar
dacă e jenant, însuşi autorul şi alţii de talia s-a erau cât pe ce să se înece în urma unor
astfel de incidente. Robineţii se închid în sensul acelor de ceas, şi se deschid în sens invers.
Dacă aveţi ambii robineţi complet deschişi tot timpul, problemele cu detentoarele pot fi
identificate în momentul în care apar. Mai mult, dacă un detentor de defectează, tot ce
trebuie să faceţi este să închideţi robinetul care îl alimentează, în loc să fiţi nevoit să
închideţi un robinet şi să îl deschideţi pe celălat, ca în cazul în care iniţial unul din robineţi a
fost lăsat închis.
Majoritatea scafandrilor speologi îşi instalează detentorul cu furtunul lung, furtunul vestei
compensatoare şi manometrul pe robinetul din mijloc din mai multe motive. În primul rând,
treapta 1 a detentorului este mai menajată de lovirea de tavanul galeriilor faţă de cea aflată
la capătul manifoldului. În al doilea rând, furtunele scurte ale inflatorului vestei
compensatoare şi a manometrului se află mai aproape de corpul scafandrului şi astfel sunt
mai protejate. În fine, 10 cm sau mai mult de furtun sunt disponibili în plus pentru
coechipier în cazul respirării în tandem (vezi cap. 8). Asta vă oferă fiecăruia din voi mai
multă libertate de mişcare.
Cei mai mulţi scafandri ai NSS preferă să respire din detentorul cu furtunul lung. Când un
coechipier are nevoie de aer, cel mai probabil este la capătul rezervelor sale şi trebuie
ajutat urgent. Detentorul cel mai uşor de localizat este, evident, cel din gura. Oferindu-i
detentorul cu furtunul lung încă de la început, nu mai e nevoie să schimbaţi detentoarele pe
durata întoarcerii. Mai mult, experienţa a arătat că detentorul nefolosit se înfundă cu nisip
şi nămol în timpul scufundării, şi necesită curăţarea. S-ar putea ca un scafandru rămas fără
aer să nu mai aibă atâta timp la dispoziţie încât să şi cureţe detentorul.
Există mai multe posibilităţi de aranjare a furtunului lung astfel încât acesta să nu se agaţe
de pietre sau să vă încurce. Cel mai important este ca acesta să poată fi desfaşurat rapid în
caz de necesitate. O metodă populară este aceea de a face o spiră în jurul gâtului
scufundătorului, în special în cazul furtunului de 1,7 m. Când am perfectat această metodă
aveam în faţă vizinea unui scafandru panicat care devenea versiunea subacvatică a
Strangulatorului din Boston, însă temerile noastre au fost spulberate când testele au arătat
că smulgerea detentorului din gura posesorului a dus în cel mai rău caz la inundarea
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parţială a măştii acestuia. Furtunul de 1,3 m nu trebuie înfăşurat în jurul gâtului, şi cel mai
adesea este desfăşurat pe sub braţ în loc de a veni peste umărul drept.
REZUMAT
Este extrem de important să aveţi o sursă sigură de aer în timpul scufundărilor speologice.
Manifoldul cu doi robineţi şi două detentoare este cel mai sigur sistem disponibil
momentan. Asiguraţi-vă ca unul din detentoare are între treptele sale un furtun mai lung,
astfel încât respirarea în tandem în cazul unei situaţii de urgenţă să fie mai uşoară. De
asemenea, trebuie să aveţi un furtun de alimentare a vestei compensatoare şi un
manometru. Verificaţi echipamentul vostru şi al coechipierului înaintea scufundării.
Scufundaţi-vă cu ambii robineţi deschişi la maxim şi cu detentorul dotat cu furtunul lung în
gură. În cazul defectării unui detentor, opriţi robinetul care îl alimentează cu aer şi începeţi
imediat manevrele de ieşire împreună cu toată echipa.
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7. NĂMOLUL
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La 27 Octombrie 1972, doi scafandri speologi foarte experimentaţi, Craig şi Rob, au intrat în
peştera Orange Grove Sink pentru a o traversa spre cealaltă deschidere la suprafaţă, aflată
la 600 m. Dupa 380 m au ajuns la o bifurcaţie în care erau înodate două fire ghid
permanente, conducând în galeria din stânga. După încă 200 m parcurşi prin locuri înguste
şi pline de nămol au constatat cu stupoare că atât firul ghid, cât şi galeria, se terminau
brusc, şi că la bifurcaţie au apucat-o pe galeria greşită.
Din fericire, şi-au planificat scufundarea conform “regulii treimii” (nu presupuneţi niciodată
că firul ghid pe care îl urmaţi conduce spre vreo ieşire – s-ar putea să se fi rupt la un
moment dat, sau să conducă pe o galerie secundară complet scufundată), aşa că ambii
scufundători aveau încă peste 2/3 din rezerva iniţială de aer pentru ieşire. Totuşi, pe
drumul de întoarcere au constatat cu groază că vizibilitatea era aproape de zero pe toată
porţiunea de 200 m pâna la bifurcaţie. Manevrele lor de înot au ridicat în suspensie
nămolul de pe podea, iar bulele de aer expirate au stârnit nămolul de pe tavan. Urmărirea
pe pipăite a firului ghid a fost un coşmar ce părea să nu se mai termine. O parte din
întârzierile pe durata întoarcerii au fost cauzate de dificultatea urmăririi firului ghid înfăşurat
în jurul unor muchii de stâncă.
După ce în sfârşit au ajuns la bifurcaţie vizibilitatea s-a ameliorat şi au parcurs cei 380 m
rămaşi până la intrare fără alte incidente. Au ieşit la suprafaţă cu doar câţiva bari rămaşi în
butelii...
ANALIZĂ
Scufundarea descrisă nu s-a terminat tragic, însă ar fi putut fi fatală dacă scufundătorii nu
ar fi respectat “regula treimii” sau ar mai fi apărut în acelaşi timp şi o altă problemă. De
exemplu, dacă unul din ei s-ar fi confruntat cu pierderea rezervei de aer, Craig şi Rob şi-ar
fi putut pierde uşor vieţile în vizibilitatea proastă cauzată de nămol, care a condus la un
consum mare de aer şi de timp. Dacă ar fi urmărit cu atenţie ce se întâmplă în spatele lor
pentru a vedea dacă stârnesc nămolul, cei doi ar fi putut evita problemele.


Evitaţi stârnirea nămolului.

NĂMOLUL
Nămolul, sau sedimentul neconsolidat, se întâlneşte în toate peşterile scufundate. Acesta
poate fi un nisip grunjos alb, o argilă fină roşiatică sau un nămol maroniu. Când este
deranjat şi se amestecă în suspensie cu apa poate reduce vizibilitatea de la 30 m la zero în
câteva secunde. Ca fapt divers, aceasta se poate întampla în orice secţiune a oricărei
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peşteri scufundate, în condiţiile potrivite. Odată în suspensie, poate ramâne aşa şi timp de
câteva ore înainte de a se lăsa la fund, deşi nisipurile mai grele se pot linişti mai repede.
Cea mai întâlnită cauză a stârnirii nămolului este turbulenţa creată în masa de apă de către
mişcările scafandrului, care ridică nămolul de pe podea. O mişcare neglijentă a labelor, prea
aproape de nămol, poate determina reducerea vizibilităţii la zero chiar şi în galerii largi.
Majoritatea peşterilor scufundate din SUA, cu excepţii în Florida, au nămol şi pe tavanul
galeriilor, şi acesta se desprinde sub acţiunea bulelor de aer expirate. Din fericire, în
peşterile din Florida asemenea situaţii sunt rar întâlnite. O altă cauză este constituită de
către factorii externi, cum ar fi ploile puternice, care pot produce debite mari în unele
peşteri, astfel că nămolul de pe podelele şi tavanele acestora se desprinde şi ajunge în
suspensie.
PREVENIREA STÂRNIRII NĂMOLULUI
Una din cele mai bune metode de prevenire a stârnirii nămolului este evitarea acestuia. Prin
verificarea constantă a ce lăsaţi în urma în timp ce înaintaţi puteţi cuantifica destul de bine
cât de mult se stârneşte nămolul. Sunt de asemenea de evitat pasajele în care observaţi
nămol pe tavan sau care sunt atât de joase încât stârnirea nămolului de pe podea este
inevitabilă. Dacă ploaia este iminentă, este bine să aşteptaţi o vreme după trecerea ei dacă
există suspiciunea că peştera în care doriţi să intraţi ar fi putut fi afectată.
Scafandrii experimentaţi ai NSS pot efectua scufundări aproape fără stârnirea nămolului în
pasaje care în mod regulat sunt tulburate de catre începători. Scafandrii noştri realizează
aceasta prin reglarea flotabilităţii pentru a sta departe de podea şi folosind modalităţi de
propulsie care deranjează nămolul cât mai puţin. Există pe piaţă o mare varietate de
dispozitive de compensare a flotabilităţii, de la veste de piept până la cele purtate în spate.
Oricare din ele au fost folosite cu succes în scufundări speologice. Importantă este
exersarea în ape deschise pentru a vă asigura că au suficientă flotabilitate pentru a vă ţine
departe de podea, şi că puteţi înota cu capul mai jos şi picioarele mai sus. Această poziţie
este populară printre scafandrii speologi deoarece oferă posibilitatea de a folosi anumite
tehnici de propulsie specializate şi de a ţine turbioanele cauzate de mişcarea labelor cât mai
departe de podea. Dacă aveţi dificultăţi în asigurarea acestei poziţii, încercaţi să mutaţi
buteliile, lestul şi alte piese grele de echipament mai sus pe corp, înspre cap, şi mutarea
vestei compensatoare cât mai jos, către picioare. Încovoierea spatelui şi îndoirea
genunchilor poate de asemena ajuta la obţinerea unei poziţii bune de înot.
Dacă folosiţi în peşteră bătaia normală din labe, trebuie să fiţi cât mai aproape de tavan
posibil. Trebuie să fiţi de asemenea într-o poziţie cu capul mai jos şi picioarele mai sus,
asigurând distanţa maximă posibilă între turbioanele cauzate de bătaia din labe şi nămolul
de pe podea. Dacă observaţi că totuşi nămolul este stârnit, e timpul să treceţi la o alta
tehnică de propulsie. Una relaxantă este “trage şi pluteşte”, în care labele rămân nemişcate
şi propulsia este asigurată prin tracţiunea manuala de bolovani şi asperităţi. O altă tehnică
este împingerea cu labele în tavanele curate ale galeriilor, pastrând o pozitie cu capul în jos,
flotabilitatea pozitivă şi genunchii îndoiţi. Dacă însă observaţi că de pe tavan cade nămol în
urma voastră, evitaţi această tehnică.
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DACĂ SE STÂRNEŞTE NĂMOLUL
După cum am precizat în capitolul 1, este important să rămâneţi la un braţ distanţă de firul
ghid tot timpul, astfel încât dacă apa se tulbură să puteţi apuca rapid firul între index şi
degetul mare, să nu vă rătăciţi. Nu trageţi de firul ghid: aceasta poate conduce la taierea
firului pe muchiile ascuţite, sau la ruperea lui. Este de asemenea recomandat să abandonaţi
scufundarea dacă observaţi o stârnire excesivă a nămolului. În cazul în care vizibilitatea se
înrăutăţeşte şi aveţi dificultăţi în păstrarea contactului vizual şi a comunicării cu
coechipierul, atunci trebuie să vă repliaţi amândoi pe firul ghid şi să folosiţi Sistemul
Rimbach (vezi cap. 9).
REZUMAT
Stârnirea nămolului sub apă, cauză a reducerii substanţiale a vizibilităţii, este un factor
important în multe accidente de scufundare. Chiar dacă tulburarea poate fi determinată de
ploile puternice sau de bulele de aer produse de respiraţie, cea mai comună cauză este
mişcarea neglijentă a scafandrilor foarte aproape de podeaua galeriilor. O singură mişcare
de picior poate cauza stârnirea masivă a nămolului în câteva secunde chiar şi în galeriile
largi. Evitaţi nămolul prin reglarea flotabilităţii şi folosirea unor tehnici speciale de propulsie,
şi de asemenea evitaţi zonele în care tavanul e încărcat de nămol sau foarte jos. Verificaţi
constant ce lăsaţi în spate pentru a vedea dacă nu cumva apare o stârnire masivă a
nămolului. Dacă totuşi se întamplă, apucaţi rapid firul ghid între index şi degetul mare şi
îndreptaţi întreaga echipă către ieşire. Dacă vizibilitatea scade atât de mult încât să nu vă
mai vedeţi coechipierul sau nu mai puteţi comunica cu el, înaintaţi pe fir folosind Sistemul
Rimbach.
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8. PROCEDURI DE URGENŢĂ
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La 24 Iulie 1966, Lou şi Dave au oprit la un centru de scufundare pentru a-şi umple
buteliile, fiind în drum spre izbucul Little River. Proprietarul era plecat, însă o angajată a
restaurantului aflat peste drum s-a oferit să le umple ea monobuteliile, ambele având
robineţi “J”.
Cei doi au intrat rapid în apa la Little River, avansând în peştera circa 50 m, loc în care Lou
a început să semnalizeze violent cu lanterna sa. Văzând lumina, Dave s-a întors şi a primit
de la Lou semnalul de “am nevoie de aer”. I-au luat câteva secunde lui Dave să-şi desfacă
detentorul de la gât, însă până la urmă a reuşit să şi-l elibereze şi i l-a dat lui Lou cu capul
în jos, cu supapa de evacuare deasupra muştiucului. După câteva schimburi de detentor
pentru respiraţia în tandem, Lou a smuls detentorul din gura lui Dave înainte ca acesta să il paseze voluntar, dislocându-i şi masca de pe faţă. Dave nu-şi mai aminteşte cum a reuşit
să-şi pună masca la loc sau să-şi recupereze detentorul după lupta care a urmat.
Destul de speriat, Dave a început ascensiunea spre suprafaţă, însă vazând lumina zilei şi-a
mai revenit şi s-a întors să-l caute pe Lou. Când l-a găsit, acesta zăcea pe spate cu
detentorul afară din gură. Dave l-a apucat şi l-a tras spre suprafaţă ţinându-l de robinetul
buteliei şi presându-l pe piept în timpul ascensiunii pentru a preveni traumatizarea
plămânilor.
Încă înainte de a ajunge la suprafaţă, Dave a început manevrele de resuscitare. După circa
zece minute Lou a reînceput să respire singur, însă era foarte slăbit şi în stare de şoc. Din
fericire, după câteva zile petrecute în spital, Lou a putut să se reapuce de scufundări.
ANALIZĂ
Data la care a avut loc scufundarea e oarecum o scuză pentru ignoranţa acestor doi
începători. La vremea respectivă nu era încă disponibilă nici o formă de instruire în
scufundările speologice, şi nici literatura de specialitate de la acea vreme nu recomanda
utilizarea unui manometru submersibil. Treapta 2 “octopus” nu exista încă, iar pâna la
apariţia manifoldului cu doi robineţi mai aveau să treacă încă 10 ani. Totuşi, cei doi ştiau
cum să-şi verifice presiunea în butelii înainte de scufundare, însă Lou nu a făcut-o. După
cum s-a dovedit ulterior, se pare că femeia de la restaurant a umplut butelia lui Lou cu
supapa de siguranţă a robinetului “J” cuplată, astfel că în butelie a intrat foarte puţin aer.
Cu toate aceste greşeli, cei doi ar fi trebuit să ajungă la suprafaţă fără ca Lou să-şi piardă
cunoştinţa. Însă singura dată când cei doi au exersat respiraţia în tandem a fost la bazin, în
timpul cursului de scufundări pe care l-au urmat cu 6 luni înainte de accident.
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Învăţati alături de coechipier procedurile pentru situaţiile de urgenţă înainte de a
vă scufunda în peşteră, şi repetaţi-le periodic.

UN DRAM DE PREVENIRE
“Un dram de prevenire face cât un car de tratament.” Dacă puteţi preveni accidentele de
scufundare speologică, nu trebuie să vă faceţi griji în legătură cu modul în care le veţi face
faţă atunci când se întâmplă. Din acest motiv, primele 7 capitole ale acestei lucrări s-au
ocupat de prevenirea accidentelor de scufundare speologică. Cu toate acestea, oamenii nu
sunt perfecţi şi fac greşeli, iar adeseori comportamentul uman este imprevizibil. De aceea
este foarte important să ştim ce paşi să urmăm atunci când apare o problemă în timpul
unei scufundări speologice.
COMUNICAREA
Dacă nu puteţi spune coechipierului ce nu e în regulă, nu vă puteţi aştepta de el să vă
poată ajuta. Primul pas în stabilirea comunicării cu coechipierul este atragerea atenţiei
acestuia. În scufundarea speologică aceasta se face de regulă prin agitarea energică a
lanternei pornite astfel ca celălalt scafandru să vadă mişcarea razei luminoase. Este aşadar
important să urmăriţi în permanenţă lumina coechipierului – e nevoie doar de câteva
secunde pentru ca un scafandru rămas fără aer, panicat sau epuizat, să-şi piardă viaţa.
Scafandrii speologi experimentaţi sunt mândri de reacţia lor rapidă la semnalele luminoase.
Una din metodele de atingere a unor astfel de performanţe este să vă imaginaţi că
detentorul vostru este o alarmă care sună de câte ori inspiraţi şi spune “unde îmi este
coechipierul?” În plus faţă de urmărirea luminii acestuia, este indicat să vă întoarceţi
privirea către el periodic, în caz că aţi ratat vreun semnal. Dacă acesta observă că îl priviţi
se va simţi la rândul său mai confortabil, ştiind că îl ţineti sub supraveghere.
Este de o importanţă crucială să atrageţi atenţia celuilalt scafandru aflat cu voi imediat ce
bănuiţi că aveţi o problemă. Dacă vă deplasaţi în peşteră în urma altui scafandru şi vă
încurcaţi în firul ghid, tentaţia este de a încerca să vă eliberaţi singur pentru a evita o
posibilă situaţie jenantă. Totuşi, ce faceţi dacă nu vă puteţi elibera rapid şi între timp
celălalt a avansat considerabil şi a trecut de următorul colţ? În acel moment este prea
târziu să mai semnalizaţi luminos, şi nu puteţi decât să speraţi că lipsa voastră va fi
observată curând şi că salvatorul vostru se va întoarce. Semnalizaţi întotdeauna imediat ce
vedeţi că ceva nu e în regulă.
O extensie a acestui mod de atenţionare este semnalul cu
mâna “atenţie” (fig. 4), care poate fi folosit pentru a vă
asigura că vi se acordă toată atenţia. Pur şi simplu agitaţi o
mână dintr-o parte în alta în faţa voastră, cu palma spre
exterior.
După ce aţi atras atenţia, trebuie să-i spuneţi ce e în neregulă.
Acest pas “informativ” este realizat cu semnale speciale făcute
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Fig. 4 – “ATENŢIE”

cu mâna, amplu dezbătute de către Claudette Finley, Jamie Stone
şi Carol Vilece, care le-au definit şi standardizat în cartea lor
“Semnalizarea cu mâna în scufundările speologice” (Hand signals
for cave diving, lb. Eng.). Semnalul “probleme” (fig. 5) este de
regulă primul din aceste semne în caz de urgenţă şi constă în
mişcarea palmei dintr-o parte în cealaltă în jurul axei degetului
mijlociu, cu palma în jos.

Fig. 5 – “PROBLEME”

Este bine să exersaţi semnalele cu mâna alături de coechipierii voştri, pe uscat, într-o
încăpere întunecată, pentru a vă asigura că puteţi comunica eficient. Veţi observa că deşi
există o tendinţă de a îndrepta lanterna către celalalt, acesta va vedea mai bine ce-i spuneţi
dacă vă îndreptaţi lumina către mână şi îi arătaţi ce doriţi.
AUTO-SALVAREA
După ce coechipierul vostru primeşte şi înţelege mesajul ce i l-aţi arătat cu mâna, veţi iniţia
procedurile de “autosalvare”, prin care o să încercaţi să vă rezolvaţi singur problema în timp
ce înotaţi spre coechipier, sau acesta înoată către voi. Aceste manevre de auto-salvare au o
importanţă deosebită deoarece dacă celălalt nu a recepţionat semnalele, sau nu poate, sau
nu vrea să vă ajute, atunci s-ar putea să nu mai fie nimeni altcineva în preajmă să vă
scoată din respectiva situaţie în afară de voi înşivă. Pe de altă parte, dacă celălalt ajunge la
voi şi manevrele de auto-salvare nu v-au reuşit, lăsaţi-l pe el să vă ajute. În anumite
situaţii, cum ar fi încurcarea în firul ghid, acesta ar putea să vadă mai bine despre ce este
vorba şi are mai multă libertate de mişcare în rezolvarea problemei.
SALVAREA DE CĂTRE COECHIPIER
Ultimul pas în rezolvarea urgenţelor este acţiunea întreprinsă de către coechipier pentru a
vă ajuta. La fel ca în cazul comunicaţiei şi a auto-salvării, salvarea de către coechipier
trebuie exersată şi revizuită des cu fiecare din cei cu care vă scufundaţi. În accidentul
raportat la începutul capitolului, Dave ar fi putut să rezolve problema lui Lou mult mai uşor
dacă ar fi exersat respiraţia în tandem înainte de scufundare. Din acest motiv, scafandrii
NSS exersează “S-drill”-ul ca parte a rutinei înainte de prima scufundare speologică a
fiecărei zile, cu fiecare din membrii echipei, dacă există dubii cu privire la capacitatea
acestora de a executa procedurile de urgenţă.
Un “S-drill” nu e altceva decât acordarea câtorva minute înainte de scufundare, în apă
mică, recapitulării semnalelor şi a manevrelor de salvare în caz de rămânere fără aer (vezi
cap. 9). Veţi începe recapitularea dându-i coechipierului un semnal (fig. 15), apoi veţi
respira în tandem cu el pe o distanţa oarecare. Fiecare combinaţie de coechipieri trece prin
recapitulare în ambele moduri, şi ca salvator, şi ca victimă. Evident, timpul petrecut sub apă
în timpul recapitulării va fi adăugat timpului de fund în vederea calculelor de decompresie,
însă când e realizată corespunzator, recapitularea nu durează decât câteva minute şi
consumul de aer e nesemnificativ. Dacă recapitularea nu se poate realiza corespunzător,
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scufundarea va fi abandonată şi se va acorda mai mult timp practicii în apă deschisă pentru
eliminarea deficienţelor.
ÎNTRERUPEREA SCUFUNDĂRII
Dacă în unele situaţii de urgenţă (cum ar fi agăţarea în firul ghid) este acceptabilă
continuarea scufundării conform planului după rezolvarea problemei, astfel încât toată
lumea să fie mulţumită, în cele mai multe cazuri cel mai bine
este să se întrerupă scufundarea şi să se înceapă ieşirea din
peşteră. Pentru terminarea scufundării şi iniţierea ieşirii se
transmite semnalul universal “degetul în sus” (fig. 6). De îndată
ce acest semnal e arătat, întreaga echipă este înştiinţată şi
începe ieşirea grupată din peşteră. Nu ieşiţi niciodată din peşteră
fără să vă asiguraţi că toţi membrii echipei ştiu asta, decât dacă
epuizarea aerului, etc., vă lasă fără orice alta alternativă. Dacă
nu toţi membrii echipei ştiu de plecarea voastră, ei vor începe
Fig. 6 – “IEŞIRE”
aplicarea procedurilor pentru “scafandru rătăcit” (vezi cap. 9),
care le pot pune viaţa în pericol.
Este important să recunoaşteţi că nu este neapărat nevoie să aşteptaţi până apare o
urgenţă sau atingeţi punctul de întoarcere planificat pe baza rezervei de aer, a adâncimii
sau distanţei pentru a opri scufundarea şi să începeţi ieşirea din peşteră. Scufundătorii NSS
au o vorba veche, care spune că “Oricine poate întrerupe o scufundare oricând şi din orice
motiv”. Motivul poate fi pur şi simplu: “am un presentiment rău în legătură cu această
scufundare”.
DUPĂ SCUFUNDARE
Chiar dacă aţi avut sau nu o situaţie de urgenţă în timpul scufundării, se obişnuieşte să
ţineţi imediat după scufundare o mică şedinţă de analiză. Mulţi scafandri consideră că
odihnirea pentru puţin timp la suprafaţa apei înainte de a începe corvoada urcuşului
încărcaţi de echipament scade susceptibilitatea apariţiei bolii de decompresie. Pauza de
odihnă este de asemenea momentul ideal pentru a discuta evenimentele cât timp acestea
vă sunt încă vii în memorie. Orice critică trebuie realizată constructiv, astfel încât să
conducă la creşterea siguranţei viitoarelor voastre scufundări speologice. În cadrul acestei
discuţii post-scufundare fiecare scafandru trebuie să fie onest în legătură cu neajunsurile;
nimeni nu trebuie să se simtă jenat deoarece nu există nici un scafandru speolog perfect şi
în cazul oricui (inclusiv al autorului) există loc de mai bine. Ba chiar aţi putea să-l felicitaţi
pe scafandrul care a întrerupt scufundarea pentru că a fost prevăzator, mai ales atunci
când continuarea scufundării ar fi putut să vă fie fatală, atât lui cât şi vouă.
Astfel, dacă vă amintiţi vreo observaţie sau sugestie de-a echipei voastre, aveţi grijă să o şi
treceţi în jurnalul de scufundare (logbook, lb. Eng). Prin înregistrarea acestor informaţii
alături de înformaţiile despre consumul de aer şi a caracteristicilor peşterii (cum ar fi
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vizibilitatea, curentul de apă şi adâncimea) veţi constata că puteţi să vă folosiţi jurnalul de
scufundare pentru planificarea şi realizarea unor viitoare scufundări speologice mai sigure.
REZUMAT
Dacă puteţi preveni apariţia problemelor, nu veţi fi nevoit să aplicaţi procedurile de urgenţă
în scufundarea speologică. Dar oricine poate greşi. Exersaţi procedurile de urgenţă alături
de coechipier înainte de a începe o scufundare speologică, şi repetaţi-le periodic. Primul pas
în rezolvarea urgenţelor ce apar în scufundarea speologică este să-i atrageţi atenţia
coechipierului, apoi să-i comunicaţi ce nu este în regulă. Pe urmă începeţi manevrele de
auto-slavare astfel încât să ieşiţi singur din încurcătură. Ultimul pas este asistenţa din
partea coechipierului. Oricine poate întrerupe o scufundare oricând şi din orice motiv, chiar
dacă o situaţie de urgenţă a apărut sau nu. Toţi membrii unei echipe de scafandri speologi
trebuie să părăsească peştera împreună. După scufundare, ţineţi o mică şedinţă de analiză
împreună cu coechipierii voştri şi păstraţi un jurnal de scufundare detaliat, astfel încât să
puteţi planifica şi desfăşura viitoarele scufundări mai sigure.
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9. PROBLEMELE TEHNICE
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
La 19 Februarie 1979, un scafandru de 45 de ani din Chicago, Doug, a intrat în sifonul
Olsen Sink în prima scufundare speologică din viaţa sa. Avea o monobutelie cu robinet “J”,
un detentor cu manometru, dar o singură treaptă 2, o singură lanternă, nu avea fir ghid şi
nici vreun dispozitiv de compensare a flotabilităţii de orice fel. Văzând că nu mai iese la
suprafaţă, prietena sa s-a alarmat, a contactat şeriful local care la rândul său a contactat
echipa de recuperare a NSS.
L-am găsit rapid în apropierea firului ghid permanent, la circa 250 m de la intrare şi la peste
jumătatea drumului către cealaltă intrare în peşteră, înspre care se îndrepta victima.
Lanterna nu a fost găsită, iar butelia era goală.
ANALIZĂ
Ca în multe alte cazuri, este greu de spus exact ce s-a întâmplat. Totuşi, un lucru este
sigur: victima nu a avut un fir ghid continuu către intrarea peşterii. Firul permanent instalat
în Olsen Sink începe la circa 15 m de la intrare, la baza unui bolovan, într-o poziţie care
poate părea unui scafandru care înaintează de-a lungul lui un fir ancorat la capătul unui
pasaj înfundat. Dacă cineva ajuns acolo se trage puţin înapoi, poate vedea lumina zilei
venind pe o mică crăpătură aflată deasupra bolovanului. Însă condiţiile la vremea producerii
accidentului nu erau optime (ora târzie şi vizibilitatea destul de proastă - numai 10 m,
datorată ploilor puternice din ultima vreme), făcând dificilă reperarea intrării. Acestea,
combinate cu faptul că avea în butelie suficient aer pentru a putea înota lejer înainte şi
înapoi până la punctul în care a fost găsit, sugerează faptul că într-adevăr s-a întors pe fir
până la capatul acestuia. Fiind panicat, a fost convins că a înaintat în direcţia greşită şi s-a
îndreptat iar spre interiorul peşterii, unde a rămas fără aer şi s-a înecat. Ce este mai trist în
cazul acestui accident fatal este că în ciuda tuturor greşelilor făcute, Doug ar fi supravieţuit
dacă ar fi avut cu el un mic ghem de fir ghid, ori un “mosor de salt” (jump-reel, lb. Eng.), o
piesă standard de echipament a scafandrilor NSS, pe care l-ar fi putut folosi la căutarea
ieşirii peşterii în jurul capătului firului ghid în loc să se îndrepte în direcţia opusă pe fir.


Să aveţi întotdeauna echipamentul necesar rezolvării urgenţelor, şi să ştiţi să-l
folosiţi.

PROBLEMELE TEHNICE
Cele mai multe probleme ce apar în scufundarea speologică se datoreaza tehnicii folosite,
aici intrând atât echipamentul cât şi procedurile, problemele fiziologice fiind mai rare.
Aceste urgenţe “tehnice” trebuiesc rezolvate prin metodele de auto-salvare sau salvare de
către coechipier. De exemplu, accidentul lui Doug se datorează lipsei unui fir ghid unic şi
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continuu către intrarea în peşteră. Dar chiar şi cu această greşeală făcută s-ar fi putut salva
folosind un ghem sau un mic mosor cu fir pentru a căuta intrarea (dacă l-ar fi avut).
Să vedem aşadar care ar fi cele mai comune probleme tehnice şi unele din procedurile
uzuale pentru rezolvarea lor.
FIR GHID RUPT
Prevenire: Asiguraţi-vă că firul ghid e în stare bună înainte de scufundare, şi aveţi grijă să-l
instalaţi corect în timpul scufundării – într-o zonă aflată departe de tavan şi suficient de
largă încât să permită înotul pe lângă acesta. Evitaţi agăţările în fir. Când înotaţi de-a lungul
unui fir ghid permanent, verificaţi continuu starea şi poziţia acestuia astfel încât să nu
treceţi peste o zonă în care firul este rupt sau în stare foarte proastă.
Comunicarea: Atrageţi atenţia coechipierului (vezi cap. 7). Semnalul pentru “fir ghid” (fig.
7) constă în încrucişarea degetelor index şi mijlociu, apoi semnalul pentru “stare proastă”
este dat prin îndreptarea pumnului către fir. Dacă celălalt tot nu înţelege problema şi firul
este rupt, şi nu doar în stare foarte proastă sau într-o poziţie periculoasă, puteţi să arătaţi
semnalul “taie” prin realizarea cu degetele index şi mijlociu a unei mişcări ca de foarfecă.

“FIR GHID”

“STARE PROASTĂ”
Fig. 7

“TAIE”

Auto-salvarea: Pentru a preveni rătăcirea vreunuia dintre coechipieri, e foarte important ca
toată echipa să ajungă cât mai repede între zona cu probleme şi intrare, având grijă, pe de
altă parte, să nu stârniţi excesiv nămolul. Din acest motiv, e bine să nu începeţi repararea
porţiunii stricate de fir până nu e toată lumea în siguranţă de partea cea mai apropiată de
intrarea în peşteră.
Dacă firul ghid este plasat necorespunzător, trebuie mutat într-o poziţie mai potrivită (într-o
zonă departe de tavan şi suficient de largă pentru a putea înota pe acolo). Dacă firul este
prea întins pentru a face manevra aceasta, sau problema este o slabire a firului pe acea
porţiune, s-ar putea să fie nevoie să tăiaţi şi să înlocuiţi porţiunea respectivă de fir.
Scafandrii NSS au la ei întotdeauna un mic mosor conţinând 50 m de fir ghid destinat
acestui scop. Înainte de tăiere, asiguraţi-vă că firul este bine înfăşurat în jurul unui bolovan
înaintea zonei care urmează să fie înlocuită astfel încât după tăiere acesta să nu alunece în
jos pe galerie (nylonul e foarte elastic), dincolo de ceilalţi scafandri, predispunându-i la
încurcarea în fir. Nodul “pescăresc” (fig. 8) este foarte folosit în situaţii în care este
necesară înlocuirea unor segmente de fir ghid. Fiţi atenţi să legaţi firul nou înainte de a tăia
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firul vechi, şi asiguraţi-vă că nodurile pe care le faceţi sunt bine
strânse, făcând şi noduri suplimentare de siguranţă (vezi fig. 2).
Dacă firul este deja rupt, va fi nevoie sa înotaţi cu capătul
dinspre intrare către capătul celălalt pentru a le lega. Dacă
legătura rezultată este prea stransă şi duce la întinderea prea
puternică a firului, mai adăugaţi un segment de fir ghid de pe
mosorul vostru.

Fig. 8 – Nod pescăresc

Salvarea de către coechipier: Coechipierii pot fi foarte utili în aceste situaţii prin asigurarea
iluminării, ţinerea capetelor firului ghid, ajutarea la înodarea acestuia, etc. Totuşi, reţineţi
că este greşit ca ambii scafandrii să se îndrepte simultan către câte unul din capetele rupte,
deoarece unul din ei rămâne fără un fir ghid continuu către intrarea peşterii şi în pericol de
rătăcire.
ÎNCURCAREA ÎN FIRUL GHID
Prevenire: Încurcarea în firul ghid este probabil cea mai comună problemă în scufundarea
speologică. Folosind bandă adezivă şi având grijă să ţineti tot echipamentul cât mai
aproape de voi, puteţi preveni multe din agăţări. De exemplu, scafandrii NSS îşi întorc
baretele labelor astfel încât nu pot agăţa firul, utilizând şi puţină bandă adezivă pentru a se
asigura că baretele nu se destrâng. De asemenea, aveţi grijă să traversaţi întotdeauna firul
ghid pe deasupra, astfel încât dacă vă agăţaţi, puteţi vedea şi ajunge la locul încurcării mai
uşor.
Comunicarea: Atrageţi atenţia coechipierului (vezi cap. 8). Pentru a semnaliza că v-aţi
agăţat, arătaţi semnalul pentru “fir ghid” (fig. 7), mişcând în acelaşi timp mâna în formă de
“8”. Apoi indicaţi locul în care v-aţi agăţat.
Auto-salvarea: Cele mai multe încurcări în firul ghid pot fi rezolvate rapid prin simpla
efectuare în sens invers a oricărei manevre care a dus la agăţare (de exemplu, dacă
mergeaţi înainte şi v-aţi agăţat, mergeţi puţin înapoi pentru a vă elibera). Această manevră
va detensiona puţin firul, făcând eliberarea mai uşoară, reducând în acelaşi timp şi
probabilitatea de a rupe firul. Duceţi mâna prin alunecare pe fir către zona încurcării pentru
a putea să detaşati firul mai uşor. Eventual aţi putea chiar să desprindeţi de pe voi piesa de
echipament care a cauzat problema, pentru inspecţie vizuală. Nu faceţi mişcări bruşte
atunci când sunteţi agăţat – vă puteţi încurca în fir şi mai tare, sau il puteţi rupe.
Salvarea de către coechipier: Coechipierul vă poate ajuta foarte bine în cazul agăţării în firul
ghid deoarece acesta poate înota liber către un loc din care să vadă mai bine ce s-a
întâmplat, şi astfel vă poate elibera rapid şi eficient. Dacă încâlcirea este atât de severă
încât să fie necesară tăierea firului ghid, el trebuie să fie acela care îl taie, având grijă în
primul rând ca toţi ceilalţi scafandri să fie între locul în care urmează să facă tăietura şi
intrare, urmând apoi paşii procedurii descrise la secţiunea “firul ghid rupt”.
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PIERDEREA VIZIBILITĂŢII
Prevenire: Pentru prevenirea stârnirii nămolului, vezi capitolul 7; pentru prevenirea pierderii
vizibilităţii din cauza defectării surselor de lumina, vezi capitolul 5. O altă cauză a pierderi
vizibilităţii este pierderea, spargerea sau inundarea măştii de scufundare. Verificaţi-vă
masca înainte de scufundare pentru identificarea urmele de uzură, în special la nivelul
baretei de prindere şi a cataramelor acesteia, şi asiguraţi baretele cu bandă izolatoare
adezivă dacă este posibilă alunecarea lor din catarame.
Comunicarea: Dacă stârnirea nămolului sau pierderea luminilor face imposibilă atragerea
vizuală a atenţiei coechipierului, veţi fi nevoiţi să recurgeţi la semnale acustice, cum ar fi să
strigaţi sau să loviţi cu cuţitul în butelie. Din fericire, pentru un
coechipier grijuliu, absenţa luminii voastre pe pereţii din faţa lui
este un semnal la fel de dramatic ca şi agitarea lanternei pornite.
Semnalul pentru pierderea vizibilităţii datorată stârnirii nămolului
e greu să treacă neobservat – pur şi simplu nu mai vedeţi.
Totuşi, există un semnal care este util în evitarea unei posibile
pierderi de vizibilitate din cauza nămolului, şi anume frecarea
degetului mare de celelalte degete (fig. 9).
Fig.9 – “NĂMOL”

Auto-salvarea şi salvarea de către coechipier: Dacă bareta măştii se slăbeşte sau se rupe,
vizibilitatea poate fi menţinută prin presarea măştii pe faţă de către cagulă sau cu mâna.
Dacă aţi pierdut masca, aceasta poate fi adeseori localizată rapid prin pipăirea podelei
galeriei sau chiar vizual prin crearea unei
pungi de aer în faţa ochilor (de exemplu
prin expirarea de aer în mâna făcută căuş
sau într-o cagulă). Cu toate acestea, nu
pierdeţi prea mult timp cu căutatul măştii
împingere =
– este mult mai important să ajungeţi în
înainte, totul e OK
contact cu firul ghid cât mai repede, astfel
încât să aveţi o rută sigură către
suprafaţă. Ajutorul celorlalţi în găsirea
strângere = oprire
măştii pierdute şi a firului ghid este
inestimabil, şi unii din scafandrii NSS chiar
poartă la ei o mască de rezervă.
smucire = înapoi,
am nevoie de
ajutor

De îndată ce nămolul a fost stârnit masiv,
trebuie să vă opriţi, să adunaţi echipa şi
să începeţi ieşirea din peşteră. Dacă nu
sunteţi în contact cu firul ghid, faceţi-o
imediat, apucându-l între degetul mare şi
index. Nu trageţi de firul ghid pentru a
transmite semnale celorlalţi scafandri
(indiferent de motiv). Echipa trebuie să
înceapă ieşirea ordonată din peşteră,

Fig. 10 – Sistemul Rimbach
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menţinând contactul permanent cu ceilalţi şi cu firul ghid, folosind sistemul propus de Don
Rimbach (fig. 10).
De observat că în cadrul metodei Rimbach toţi scafandrii trebuie să se găsească de aceeaşi
parte a firului ghid, cu firul ghid în aceeaşi mână şi ţinând braţul coechipierului din faţă cu
cealaltă mână. În locurile strâmte s-ar putea să fie nevoie să vă lăsaţi mâna să alunece
către pulpa celui din faţă pentru a avea loc suficient pentru trecere. Dacă unul din scafandri
are o problemă, de orice natură, acesta poate să-l oprească pe scafandrul din faţă prin
simpla strangere a braţului (pulpei) acestuia. Dacă are nevoie ca întreaga echipă să mearga
înapoi, cum ar fi în cazul încurcării în firul ghid, acesta va trage uşor de braţul (pulpa)
cechipierului din faţă. Când totul e în regulă, o smucitură înainte pune echipa în mişcare din
nou.
Dacă din orice motiv un scafandru se separă de grup, scafandrul din faţa lui trebuie să se
oprească imediat şi să aştepte până îl simte pe cel din spatele lui din nou. Practica vă va
demonstra că cu cât sunt mai mulţi scafandri, cu atât mai lungă şi mai dificilă va fi ieşirea –
un argument pentru evitarea scufundărilor în grup mare în zone în care apa se poate
tulbura uşor.
SCAFANDRU ÎNŢEPENIT
Prevenire: Deşi prăbuşirea tavanelor nu e un fenomen întâlnit de scafandrii speologi
deoarece tavanele sunt susţinute de apă, este totuşi posibilă înţepenirea unui scafandru
care încearcă să treacă printr-o restricţie, sau o zonă îngustă a peşterii. Restricţiile trebuiesc
evitate ori de câte ori este posibil – nu numai că există posibilitatea de a vă înţepeni, însă şi
procedurile de urgenţă, cum ar fi respiraţia în tandem, ar putea deveni foarte dificil de pus
în practică. Dacă e neapărat nevoie să traversaţi o secţiune îngustă, opriţi-vă pentru a
studia configuraţia ei înainte de a trece, pentru a fi siguri că intraţi prin zona cea mai largă.
Având în vedere că trupul scafandrului este foarte asemanator unei pene (vârful ei fiind
capul), cel mai bine ar fi să treceţi cu picioarele înainte astfel că dacă vă blocaţi, ieşirea să
fie mai uşoară.
Comunicarea: Semnalul pentru “înţepenit” (fig. 12) este un pumn
strâns în care degetul mare iese printre index şi degetul mijlociu.
Evident, dacă scafandrul din faţa voastră este înţepenit cu capul
înainte, cel mai probabil nu va putea să vă semnalizeze problema
în felul acesta. Dacă se află în această situaţie, poate încerca
metodele acustice, cum ar fi ciocănirea buteliilor sau strigătul,
sau mişcarea unei labe dintr-o parte în alta.
Auto-salvarea: Ca şi în cazul încurcării în firul ghid, majoritatea
Fig. 11 – “ÎNŢEPENIT”
cazurilor de înţepenire într-o restricţie sunt rezolvate uşor prin
simpla executare în sens invers a manevrelor care au condus la înţepenire (de exemplu
retragerea dacă mersul înainte duce la înţepenire). Dacă mişcarea înainte este
recomandabilă, vă puteţi reduce profilul în zona pieptului prin întinderea braţelor în faţă şi
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ridicarea umerilor. Dezumflarea vestei compensatoare poate ajuta de asemenea. Totuşi,
ţineţi seama de faptul că zona cea mai rigidă a scafandrului este în jurul pelvisului şi a bazei
buteliilor - doar fiindcă aţi reuşit să treceţi cu braţele şi pieptul dincolo de restricţie nu
înseamnă că veţi putea trece cu totul. Nu expiraţi pentru a vă reduce perimetrul toracic
decât în ultimă instanţă – dacă nu veţi reuşi să treceţi după expiraţie, s-ar putea să nu mai
puteţi inspira.
Scafandrii NSS au grijă să-şi prindă toate accesoriile cu carabiniere ce se pot desface uşor,
astfel încât echipamentul să poată fi detaşat rapid în caz de nevoie. De asemenea,
harnaşamentul buteliilor este lăsat să atârne uşor. În ultimă instanţă, un scafandru
înţepenit s-ar putea să fie nevoit să se debaraseze de butelii şi să se lase să alunece pe sub
ele pentru a se elibera. Ca şi pentru alte proceduri pentru situaţii de urgenţă, aceste
manevre trebuiesc exersate extensiv în ape deschise puţin adânci înainte de a intra în
peşteră. Veţi observa că flotabilitatea neutră, atât a buteliilor cât şi a voastră înşivă, fac ca
toate aceste manevre să fie mult mai uşoare.
Salvarea de către coechipier: Coechipierul poate fi de nepreţuit în situaţia în care
scafandrul din faţă s-a înţepenit cu capul înainte, caz în care poate fi ajutat prin presarea în
jos a bazei buteliilor acestuia şi ghidarea lui prin restricţie. Trageţi de scafandrul înţepenit
doar ca ultimă soluţie – aţi putea detaşa de pe el ceva esenţial supravieţuirii lui, i-aţi putea
declanşa un atac de panică sau puteţi să-l înţepeniţi şi mai rău.
SCAFANDRU RĂTĂCIT
Prevenire: Legat de prevenirea acestei situaţii s-a discutat în capitolele precedente despre
firul ghid şi nămol. Dacă rămâneţi grupaţi şi verificaţi în permanenţă ce se întâmplă cu
ceilalţi membri ai echipei, aşa ceva nu se poate întâmpla.

ÎNTREBARE

Fig. 12

“COECHIPIER”

fiecare coechipier înainte de scufundare.

Comunicarea: Dacă vă daţi seama că unul din
scafandrii cu care aţi intrat nu mai e în preajmă,
atrageţi atenţia coechipierului rămas (vezi cap.
8). Arătaţi-i apoi semnalul pentru “întrebare”
(fig. 12) prin îndoirea degetului index în formă
de cârlig. Apoi arătaţi-i semnalul pentru
“coechipier” prin extinderea simultană a
indexului şi a degetului mijlociu. În fine, arătaţi-i
numarul “3” (sau “4”, etc.) pentru a indica
scafandrul disparut. Deoarece aceste semnale
pot fi interpretate în mai multe moduri, este
bine să vă inţelegeţi asupra semnificaţiei lor cu

Auto-salvarea: De indată ce bănuiţi că v-aţi separat de restul grupului, trebuie să vă opriţi.
Continuarea înaintării nu numai că poate stârni nămolul sau poate induce o stare de panică,
însă vă poate îndepărta şi mai tare de coechipieri. Dacă sunteţi în continuare pe firul ghid,
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există toate şansele ca ceilalţi, înaintând în aceeaşi direcţie, să vă ajungă rapid. Aşteptaţi
atât timp cât vă permite aerul, apoi îndreptaţi-vă spre ieşire. Nu recuperaţi firul ghid.
Dacă nu sunteţi pe firul ghid, dar îl vedeţi, puneţi mâna pe el cât mai repede. Dacă nu-l
vedeţi, ataşaţi capătul mosorului de siguranţă de un bolovan solid sau o proeminenţă şi
înotaţi în direcţia în care credeţi că se află firul ghid, având grijă în acelaşi timp să nu
stârniţi nămolul. Două indicii importante care pot ajuta la reperarea voastră sunt bulele de
aer pe care le-aţi format pe tavanul galeriei şi nămolul pe care l-aţi stârnit în urmă. Dacă tot
nu reuşiţi să găsiţi firul însa sunteţi sigur că e undeva în raza de acţiune a firului de pe
mosorul de siguranţă, vă puteţi folosi de acesta pentru a căuta în cerc, fiind atent atât la
apariţia firului cât şi a luminii coechipierului sau a sunetelor produse de respiraţia acestuia.
Acţionaţi sistematic – nu înotaţi fără rost înainte şi înapoi cuprins de panică.
Dacă nu sunteţi sigur de direcţia ieşirii pe firul ghid, fiţi atent la el şi observati marcajele
“Dorff” de pe el – mici săgeţi din bandă adezivă (fig. 13) care indică ieşirea. Direcţia
5 cm
1. Îndoiţi

2. Puneţi pe fir, îndoiţi şi lipiţi

mai adânc (departe) în peşteră
spre cea mai apropiata intrare
Fig. 13

curentului de apă poate ajuta de asemenea, şi poate fi determinată prin stârnirea uşoară a
nămolului şi urmărirea mişcărilor acestuia. Urmărirea linguriţelor de pe pereţi (fig. 14) este
o alta metodă de detectare a direcţiei de curgere a apei, chiar dacă curentul este
insesizabil. Prin înotarea în direcţia curentului veţi ajunge la un izbuc; înotând împotriva
curentului veţi ajunge la o insurgenţă. O busolă de scufundare poate fi de asemenea de
ajutor dacă aţi urmarit-o pe durata penetrării, sau aţi studiat o hartă înainte.
Salvarea de către coechipier: De îndată ce se observă lipsa unui membru al echipei, opriţivă. Dacă sunteţi scafandrul cu mosorul, ataşaţi firul ghid de cel mai apropiat bolovan sau
proeminenţă – nu bobinaţi firul către ieşire decât dacă sunteţi absolut convins că toţi ceilalţi
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scafandri au ieşit deja din peşteră. Căutaţi cu privirea
lumina scafandrului care lipseşte şi ascultaţi sunetele
direcţia curentului
respiraţiei sale. Dacă rezerva de aer vă permite, începeţi
căutarea din cel mai îndepărtat punct faţă de intrarea în
peşteră în care s-ar fi putut rătăci. Dacă începeţi căutarea
de la firul ghid, aveţi grijă să aveţi la voi un mosor de
rezervă, astfel încât să vă puteţi asigura un fir ghid
continuu către ieşire. Bulele de aer de pe tavan şi
Fig. 14 - Linguriţe
nămolul din apă sunt indicii asupra tecerii pe acolo a
scafandrului pe care îl căutaţi. Folosiţi cea mai puternică lanternă pe care o aveţi şi nu uitaţi
că scafandrul rătăcit este la fel de nerabdător ca voi să fie găsit.
PIERDEREA REZERVEI DE AER
Prevenire: Prevenirea acestei probleme constă în planificarea corectă a rezervei de aer (vezi
cap. 2) şi folosirea echipamentului corespunzător (vezi cap. 6).
Comunicarea: Pierderea rezervei de aer se semnalizează prin semnul de tăiere a gâtului
(fig. 15). Semnalul “să respirăm în
tandem” nu e neapărat necesar,
deoarece este evident că e nevoie de
asta.
Auto-salvarea: Dacă aţi rămas fără
aer, este clar că trebuie să ajungeţi
lângă coechipier cât mai repede
posibil.
Aerul
din
vesta
Fig. 15 – “FĂRĂ AER”
“SĂ RESPIRĂM ÎN TANDEM”
compensatoare poate fi respirat
pentru o perioada scurtă de timp (ca
şi cu toate celelalte proceduri specifice scufundărilor speologice, practicaţi şi această
manevră în ape deschise). Dacă problema este defectarea detentorului, treceţi pe
detentorul de rezervă de pe manifoldul cu doi robineţi. Dacă detentorul pierde aer (“freeflow”, lb. Eng.), trebuie să închideţi robinetul prin care e alimentat detentorul defect în
vederea prevenirii pierderilor suplimentare de aer. Exersaţi manevra, astfel încât să puteţi
să o faceţi în cel mai scurt timp posibil.
Chiar dacă nu aveţi un manifold cu doi robineţi, nu este totul pierdut. Dacă problema cu
care vă confruntaţi este un detentor care scapă aerul, prin deschiderea şi închiderea
robinetului de pe butelie la fiecare inspiraţie puteţi respira în continuare, reducând astfel
rata de pierdere a aerului. Când începeţi să respiraţi în tandem, aveţi grijă să închideţi
robinetul ce duce la detentorul defect – s-ar putea să aveţi nevoie de aerul acela mai târziu.
Dacă însă problema e o defectare completă a detentorului şi aerul nu mai iese din treapta
2, puteţi respira din vesta compensatoare folosind butonul de umflare a acesteia pentru a
introduce aer din butelie. În ultimă instanţă, puteţi respira chiar direct din robinetul buteliei.
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Salvarea de către coechipier: Nu numai că respiraţia în tandem poate presupune deplasarea
orizontală pe distanţe considerabile, însă poate însemna şi confruntarea cu curentul apei,
nămol, traseu sinuos, trecerea repetată peste firul ghid, etc. Respiraţia în tandem folosind
furtune standard către treapta 2 poate fi extrem de dificilă, chiar şi în configuraţie
“octopus”. Din acest motiv, scafandrii NSS instalează la unul din detentoarele fiecărui
scafandru câte un furtun lung. Furtunele de peste 1,3 m sunt de preferat deoarece permit
respiraţia în line (fig. 16). Această tehnică revoluţionară dezvoltată de NSS permite ca ambii
scafandri să înainteze simultan pe firul ghid, folosirea tehnicii Rimbach în cazul vizibilităţii
reduse (vezi cap. 9), şi depăşirea mai uşoară a zonelor înguste. A se observa în figura 16 că
scafandrul fără aer înoată înaintea salvatorului, o procedură care face mai dificilă pentru
salvator părăsirea victimei deoarece ar trebui să treacă peste aceasta pentru a ieşi.

scafandrul salvator

furtunul lung

scafandrul fără aer

Fig. 16 – Respiraţie tandem în linie folosind furtunul lung
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10. URGENŢELE FIZIOLOGICE
RAPORT ASUPRA ACCIDENTULUI
De ziua Muncii, în anul 1972, doi scafandri speologi foarte experimentaţi, ambii instructori
de scufundare speologică, Carl şi Terry, au efectuat o scufundare într-o peşteră cu apă
sărată din Bahamas. Carl avea o bibutelie de 15 l şi purta cuţitul de scufundare pe picior, şi
nu pe antebraţ conform uzanţelor în scufundarea speologică. Cei doi au penetrat cavitatea
pe o distanţă de aproximativ 230 m, până la adâncimea de 93 m. În acel punct Carl l-a pus
pe Terry să aştepte până a trecut el o restricţie îngustă, plină de nămol. Terry s-a alarmat
când a văzut că Carl nu se mai întoarce după câteva minute şi, în ciuda indicaţiilor date de
Carl, a trecut la rândul său restricţia.
Singurul semn lăsat în urmă de Carl a fost capătul tăiat al firului ghid, atârnând liber la
peste 100 m adâncime...
ANALIZĂ
Cauza principală a morţii lui Carl a fost cel mai probabil scufundarea la adâncime foarte
mare. Nu numai că adâncimea era mult peste limita de 40 m recomandată pentru
scufundările recreaţionale, era şi peste adâncimea maximă la care Carl a fost vreodată. La
acestea se adaugă faptul că nu era familiarizat cu noile sale butelii şi cu cuţitul, plus
declaraţiile martorilor care au relatat că înainte de scufundare Carl părea să fie bolnav,
astfel că nu a fost surpiză prea mare faptul că s-a întâmplat nenorocirea.
Întrebarea majoră ce se pune este de ce cineva care cunoştea foarte bine problematica a
făcut totuşi o asemena scufundare? La vremea respectivă nici un scafandru speolog
experimentat din America (cu atât mai puţin cineva de talia lui Carl) nu a murit încă într-un
accident de scufundare speologică. Un prieten al său şi-a reamintit de o discuţie cu Carl în
care acesta vorbea de “invulnerabilitatea” sa în faţa accidentelor de scufundare. Fără
îndoială, Carl era prea încrezător în puterile sale de a depăşi astfel de situaţii.


Niciodată nu justificaţi prin încrederea exagerată în forţele proprii încălcarea
procedurilor recomandate în scufundările speologice.

SUPRAVEGHEREA EXTERNA
Scafandrii NSS au o vorbă: “Oricine poate muri oricând în orice scufundare speologică”.
Deşi probabilitatea unui accident fatal este foarte mică în cazul unei echipe antrenate de
scafandri speologi, care respectă procedurile discutate în cadrul acestei cărţi (de fapt un
astfel de accident fatal nu s-a întâmplat încă9), este totuşi posibil, la fel cum s-ar putea să
muriţi exact în acest moment din nenumărate cauze puţin probabile, complet imprevizibile
9

La nivelul anului 1979 (n. tr.)
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şi greu de controlat, în timp ce citiţi această carte. Ideea este că nimeni nu este invulnerabil
în faţa accidentelor de scufundare speologică. Mai mult, scafandrii experimentaţi, ca şi Carl,
sunt chiar mai vulnerabili pe termen lung decât începătorii, deoarece au la activ mai multe
scufundări în peşteră şi au acumulat mai multe expuneri la situaţii periculoase. “Doamna
Noroc” poate împinge din spate un scafandru prin câteva scufundări, însă de-a lungul unei
cariere de sute sau chiar mai multe scufundări speologice, norocul se subţiază. Toţi
scafandrii speologi trebuie să se bazeze pe supravegherea din exterior şi să se conformeze
tuturor procedurilor din scufundările speologice pentru a-şi asigura supravieţuirea pe
termen lung.
URGENŢELE FIZIOLOGICE
Deşi echipamentul cu care nu era familiarizat a contribuit, probabil, la producerea
accidentului, problema care i-a fost fatală lui Carl a fost generată mai degrabă de o situaţie
fiziologică, şi nu de tehnica scufundărilor speologice. Se pare că era bolnav în momentul în
care a efectuat scufundarea şi probabil narcoza puternică i-a produs leşinul la o adâncime
extremă. Multe urgenţe “fiziologice” necesită prim ajutor şi chiar tratament medical, un
argument care ar trebui să-l stimuleze pe cititor să urmeze cursurile de prim ajutor şi CPR
(resuscitare cardio-pulmonară) ale Crucii Roşii […] înainte de a se scufunda în peşteri.
SCAFANDRUL NARCOTIC
Prevenire: Principalul mod de prevenire a narcozei este evitarea sufundării la mare
adâncime (vezi cap. 3).
Comunicarea: Semnalul pentru narcoză (sau ameţeală) este rotirea
degetului index în timp ce indicaţi cu el către tâmplă (fig, 17).

Fig. 17 – “NARCOZĂ”

Auto-salvarea: Prin odihnire şi executarea câtorva cicluri de
respiraţie lente şi adânci, narcoza (şi ameţeala cauzată de aceasta)
pot fi adesea ameliorate. Începeţi o ascensiune (sau ieşire) lentă,
având grijă să vă folosiţi vesta compensatoare, etc., evitând
efortul.

Salvarea de către coechipier: Remorcarea unui scafandru incapabil
de a se mai mişca singur este cel mai bine realizată prin apucarea robineţilor sau
manifoldului buteliilor sale. Dacă sunteti norocoşi şi e vorba doar de o deplasare pe
verticală, este neapărat să vă folosiţi vesta compensatoare pentru ascensiune în loc să
înotaţi. Daca B.C.-ul vostru (B.C. - buoyancy compensator, lb. Eng.) nu asigură o forţă
ascensională suficientă, puteţi umfla şi B.C.-ul victimei, însă ţineţi cont de faptul că va
trebui să mai eliberaţi din aer pe măsură ce urcaţi către adâncimi mai mici. Dacă este
necesară deplasarea pe orizontală, veţi umfla B.C.-ul victimei astfel încât aceasta să aiba o
flotabilitate neutră în vederea minimizării tracţiunii căreia va trebui să-i faceţi faţă în timpul
remorcării. Evident, în multe peşteri o astfel de salvare ar putea fi extrem de dificilă. De
exemplu, chiar dacă Terry l-ar fi găsit pe Carl în accidentul descris la începutul capitolului, i-
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ar fi fost practic imposibil să-l tragă prin restricţia aflată la mare adâncime. De fapt este
foarte probabil că o asemenea încercare ar fi cauzat şi leşinul lui Terry şi ar fi existat doi
morţi în loc de unul.
SCAFANDRUL VIOLENT
Prevenire, Comunicare şi Auto-salvare: Deşi pot exista cauze medicamentoase pentru
această problemă (evitaţi scufundarea cu persoane despre care se ştie că se afla sub
tratament medicamentos sau care au consumat alcool înainte de scufundare!), cea mai
frecventă cauză este panica. Prevenirea şi tratamentul panicii au fost tratate în capitolul 4.
Semnalul este acelaşi ca în cazul narcozei (fig. 17).
Salvarea de către coechipier: Aceasta este o situaţie limită în care se poate invoca principiul
Crucii Roşii: “pierderea unei vieţi în încercarea de a salva pe cineva de la înec, în multe
cazuri, nu este un semn de eroism, ci de judecată proastă.” Dacă nu vă simţiţi în stare să
interveniţi într-un astfel de caz, nu încercaţi! Nu este nici o noima în a avea două victime.
Ba din contră, dacă sunteţi aproape de intrarea în peşteră, e mai bine să vă îndepărtaţi de
scafandrul violent până ce acesta rămâne fără aer şi leşină, iar apoi să-l remorcaţi către
sprafaţă şi să-i acordaţi măsurile CPR.
Dacă vă decideţi să încercaţi salvarea unui scafandru violent conştient şi activ, încercaţi să
ajungeţi în spatele lui şi să-l apucaţi ferm de robineţi şi baza buteliei. Dacă sunteţi implicat
într-o lupta cu el, inundarea măştii sale, chiar dacă îi va spori panica, v-ar putea permite să
stăpâniţi situaţia. De îndată ce obţineţi controlul puteţi începe remorcarea victimei în mod
asemănător celui descris la secţiunea “scafandrul narcotic”.
BOALA DE DECOMPRESIE
Prevenire: Decompresia corespunzătoare. Evitaţi, pe cât posibil, depăşirea “limitei de nondecompresie”. Alegeţi o zonă bună pentru decompresie înainte de scufundare, astfel încât
să existe buşteni, bolovani, etc., pentru a putea să menţineti uşor adâncimea la care
urmează să faceţi opririle pe paliere. De asemenea, este recomandat să alegeţi locuri ferite
de curenţi puternici, apă rece, etc. Învăţaţi să vă calculaţi decompresia folosind tabelele
U.S. Navy şi reţineţi adâncimea maximă şi timpul de fund.
Deoarece ascensiunea controlată la 20 m pe minut este adeseori imposibilă în scufundarile
speologice, scafandrii NSS folosesc noţiunea de “timp de fund în peşteră” în calculele lor –
timpul scurs de la intrarea în imersiune până la momentul în care efectuează prima oprire
pentru decompresie. Asta asigură şi o margine de siguranţă mai mare. Dacă doriţi o şi mai
bună margine de siguranţă, pentru a compensa epuizarea, traumatismele suferite, vârsta,
obezitatea sau alţi factori care cresc susceptibilitatea faţă de boala de decompresie,
încercaţi să calculaţi decompresia pentru următorul prag de adâncime sau, şi mai bine,
pentru următorul interval de timp. Unii din scafandrii NSS folosesc oxigen pentru
decompresie la adâncimi ce nu depăşesc 7 m pentru a-şi asigura o margine de siguranţă
suplimentară, însă echipamentul pentru oxigen trebuie curăţat, asamblat şi întreţinut
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corespunzător, şi toxicitatea oxigenului şi combustia datorată contactului cu substanţe cum
ar fi rujul trebuiesc evitate.
Comunicarea: Recunoaşteţi simptomele bolii de decompresie, cum ar fi durerile articulare,
ameţeala, paralizia, oboseala extremă, etc. Primele simptome apar în primele 30 de minute
după ieşirea la suprafaţă, conform statisticilor U.S. Navy, şi în
85% din cazurile înregistrate de ei simptomele au apărut în
maxim o oră. Dacă simptomele bolii de decompresie apar încă de
sub apă, de obicei o tabliţă de scris şi un creion sunt folosite
pentru notarea lor în detaliu. Dacă din orice motiv nu este
posibil, sau viteza e esenţială, un semnal popular printre
scafandrii NSS pentru a desemna boala de decompresie, sau
Fig.18 – “BENDS”
“bends”-ul, este să-şi ridice un braţ, îndoind încheietura palmei
cât mai mult posibil (fig. 18).
Auto-salvarea şi Salvarea de către coechipier: Când simpotomele bolii de decompresie apar
sub apă, cel mai bine ar fi să terminaţi scufundarea conform planificării, cu excepţia cazului
în care simptomele devin atât de acute încât scafandrul respectiv este în pericol să se înece.
Nu încercaţi să recomprimaţi scafandrul în apă. Administraţi oxigen cât mai repede cu
putinţă, însă dacă o faceţi sub apă, niciodată nu respiraţi oxigen la adâncimi mai mari de 7
m. Începeţi evacuarea imediată a bolnavului către cea mai apropiată barocameră,
menţinând o atmosfera caldă şi confortabilă pentru transportul victimei, monitorizând în
permanenţă starea ei, astfel încât CPR-ul şi alte măsuri de prim ajutor să poată fi aplicate
imediat în caz de nevoie. Dacă victima nu are dificultăţi respiratorii, unii consideră că face
bine înclinarea cu un unghi mic (de circa 15 grade) astfel încât picioarele să fie mai sus
decât capul. [...] Cel mai bine este să sunaţi înainte pentru a vă asigura că barocamera e
pregătită pe când ajungeţi acolo, însă nu pierdeţi vremea cu prea multe detalii. Operatorul
va fi de mai mult ajutor dacă veţi identifica apelul ca un “apel de urgenţă”.
SCAFANDRUL RĂNIT
Prevenire: Această situaţie se referă la mai multe cazuri, de la crampe musculare la fracturi
osoase sau sângerări. Crampele musculare ale picioarelor pot fi evitate printr-o dietă
echilibrată şi evitarea labelor de înot supradimensionate, evitarea utilizării unor barete prea
strânse pentru fixarea acestora, precum şi evitarea expunerii la nişte eforturi cu care nu
sunteţi obişnuit şi la ape reci. Mulţi scafandri au observat că probabilitatea de apariţie a
crampelor musculare în timpul scufundării creşte atunci când fac jogging în mod regulat.
Accidentările mai grave pot fi adesea preîntâmpinate prin evitarea înotării prin sau pe sub
porţiuni instabile, lăsând în pace vietăţile marine şi fiind atenţi atunci când manevraţi cuţite
şi alte obiecte contondente...
Comunicarea: Pentru a semnaliza faptul că sunteţi rănit, arătaţi semnalul “problemă” (vezi
cap. 8) urmat de indicarea zonei afectate.
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Auto-salvarea şi Salvarea de către coechipier: Pentru un scafandru experimentat crampele
musculare nu sunt nimic altceva decât o iritaţie nesemnificativă. De obicei, de o crampă
musculară la picior se poate scăpa uşor prin îndreptarea acestuia cu laba piciorului astfel
îndoită încât muşchiul să fie cât mai întins posibil. Dacă muşchiul este dureros, îndoirea şi
îndreptarea repetată a piciorului poate ajuta. Prin reducerea nivelului de efort sau prin
schimbarea bătăii din labe se previne, cel mai adesea, revenirea crampei. Sângerarile pot fi
de obicei controlate prin presarea directă a rănii, cum ar fi strângerea cu o mână. Desigur,
citirea câtorva capitole din manualul Crucii Roşii se vor dovedi de nepreţuit în acordarea de
prim ajutor chiar şi în răniri mai serioase.
STOPUL RESPIRATOR
Prevenire: Evitaţi situaţiile periculoase, fiţi pregătiţi să vă confruntaţi cu urgenţele, etc.
Dacă coechipierul vostru dă semne că e gata să leşine şi să-şi scape detentorul, este
recomandabil să vă îndreptaţi către el cât mai repede şi să-l ajutaţi să-şi ţină detentorul în
gură.
Salvarea de către coechipier: Când coechipierul vostru încetează să mai respire, trebuie să-l
scoateţi la suprafaţă cât mai repede cu putinţă, folosind procedurile descrise la secţiunea
“scafandrul narcotic”. Asiguraţi-vă că staţi lângă el şi îi comprimaţi pieptul în timpul
ascensiunii pentru a minimiza riscul apariţiei emboliei gazoase sau a problemelor colaterale
acesteia. Începeţi respiraţia gură-la-gură de îndată ce ajungeţi la suprafaţă. Dacă a suferit
şi un stop cardiac, începeţi stimularea cardiacă în cel mai scurt timp posibil. Dacă aveţi la
dispoziţie oxigen, folosiţi-l pe timpul încercărilor de resuscitare. Toţi scafandrii speologi
trebuie să fie familiarizaţi cu manevrele CPR înainte de scufundare.
Întotdeauna porniţi de la premisa că un scafandru care a încetat să respire suferă de
embolie gazoasă – îndreptaţi-vă spre cea mai apropiată barocameră.
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ZECE RECOMANDĂRI PENTRU
SCUFUNDĂRI SPEOLOGICE SIGURE
1. Folosiţi întotdeauna un fir ghid unic, continuu, de la intrarea în peşteră, pe tot
timpul scufundării.
2. Întotdeauna folosiţi minim “regula treimii” când vă planificaţi rezerva de aer.
3. Evitaţi scufundările speologice de mare adâncime.
4. Evitaţi panica prin acumularea treptată de experienţă şi prin pregătirea pentru
situaţiile de urgenţă.
5. Folosiţi întotdeauna cel puţin 3 surse de lumină per scafandru.
6. Folosiţi întotdeauna cel mai sigur echipament posibil.
7. Evitaţi stârnirea nămolului.
8. Învăţati alături de coechipier procedurile pentru situaţiile de urgenţă înainte de
a vă scufunda în peşteră, şi repetaţi-le periodic.
9.Să aveţi întotdeauna echipamentul necesar rezolvării urgenţelor, şi să ştiţi să-l
folosiţi.
10. Niciodată nu justificaţi prin încrederea exagerată în forţele proprii încălcarea
procedurilor recomandate în scufundările speologice.
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