


NAAR ALBANIE VAN 23 T /M 27 JULI JL. 

door: Laurens Smets 

Zoals velen ter ore zal zijn gekomen, start begin oktober van dit jaar een speleologische ontdekkings- en verkenningstocht 
naar Albanië. Doel van deze onderneming is het verkennen en in kaart brengen van voor de speleoloog interessante plek-
ken en gebieden. Kroegen, goede eethuisjes, idyllische zwemplaatsen en gewoon mooie omgevingen zullen middels ver-
kenningen en exploraties in kaart worden gebracht. Uiteraard stelt een dergelijke enerverende expeditie hoge eisen aan de 
deelnemers. Jarenlange ervaring is een van de eerste vereisten om aan een dergelijke onderneming te kunnen deelnemen 
(zie Pierk 4 1991, "draagvaders en speleologie"). 
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Ook vele oefentochten naar diverse 
gelegenheden in zowel België als 
Maastricht behoort tot de verplichte 
nummers voor de deelnemers. 

Om een en ander eind van dit jaar 
voorspoedig te doen verlopen werd 
één der deelnemers van 23 t/m 27 
juli jl. naar Albanië uitgezonden. 

De tocht werd een groot succes. 

-Zo bleek dat, zoals wij reeds ver-
moeden, het hemelse water rijkelijk
vloeit in Albanië. Uit eerste onder-
zoek bleek dat het gemiddelde per-
centage zo rond de 35 ligt. Er wer-
den zelfs vloeistoffen beëxploreerd
van zo'n 75%. Uiteraard zullen
exacte getallen pas in Oktober be-
kend worden; de vooruitzichten zijn 
echter zeer gunstig.

-Een geruststellende gedachte na 
deze tocht, was ook het feit dat er 
genoeg voedsel is in Albanië, ten-
minste op dat moment. 

-De mensen bleken zeer, ja zelfs
overdreven vriendelijk te zijn. Gast-
vrijheid is een natuurlijk iets voor de 
Shiptaren, zelfs voor mensen die 
men niet kent. 

-Een wat minder belangrijk aspect
voor de speleoloog zijn de grotten. 
Helaas zijn deze in grote mate aan-
wezig en kalk en karst is het meest 
voorkomende verschijnsel in Alba-
nië. 

Over dit laatste iets meer: 
Grot is in het Albanees "shpella" en 
de naam vindt men vaak terug op 
kaarten en dorpsnamen. Zo werd er 
onder andere een bezoek gebracht 
aan een grot op het Sari Salltek 
gebergte, een bergketen ten Noord-
oosten van Kruja (ca. 30k. vanaf de 
hoofdstad Tirana). 

De grot is relatief klein, fossiel van 
karakter en hydrologisch gezien 
weinig interessant. Een uurtje graven 
op het eind van de ca. 40m. lange 
grot leverde nog een grote zaal op 
welke echter al ras bleek te eindigen. 
Grot is gelegen ca. 5m. direct naast 
pad van Kruja naar "Teqe Sari 
Salltek" (kleine moskee grot). 

De coördinaten van deze grot zijn: 
19.47/41.30.25/1100 

Ook werd er een grot bekeken ca. 
65km. ten Oosten van Tirana. De 
grot is gelegen aan het begin van een 
"dead Valley". In tijden van regen 
verdwijnt hier ca. 3 kubieke me-
ter/sec water in de grond. Dit water 
komt weer te voorschijn ca. 7km. 
verderop , zo'n 600m. lager in een 
canyon. Interessant dus. 
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De eerste 300m. van de grot zijn 
door onze afgevaardigde reeds ver-
kent. De grootte van enkele zij-druk-
gangen en de hoeveelheid wind in de 
hoofdgang (ca. 20br x 25h) tonen . 
hier de grote mogelijkheden . 

Eind November weten we meer. 

Het aantal deelnemers bedraagt nu ca 
10 personen. De duur van de tocht is 
6 weken. 
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