غار دانیال در استان مازندران
جایی كه میتوان یك سفر جذاب و ماجراجویانه را رقم زد

لطفاخفاشهارابیدار نكنید!
زینب مرتضاییفرد
روزنامهنگار

هنوز هم پر راز و رمز و جذابند .هر چه باشــد از اولین ســرپناهها و ســكونتگاههای بشر بودهاند و جناب
انســان اولیــن نقشهایــش را هــم روی دیوارهای همین مكان عجیب و جذاب زده اســت .حتما حدس
زدهاید از چه حرف میزنم؛ از غار كه هر چند حاال دیگر انسانی در آن زندگی نمیكند ،اما آنقدر زیبا و
حیرتانگیز اســت كه هنوز هم در سراســر دنیا آدمها دلشــان بخواهد بروند و تماشایش كنند .اصال تماشا
هم هیچ ...مگر كم غارنورد آماتور و حرفهای داریم كه گشــتن در این داالنهای پر رمز و راز و مســقف
را بهعنوان ورزش و تفریح خود انتخاب كرده و مشغولش هستند.
غارها هم در ایران كم نیستند ،میتوانید به فهرست بلند باالیی كه از آنها وجود دارد ،نگاهی بیندازید
و یكی از آنها را برای یك سفر جذاب و به یاد ماندنی انتخاب كنید .البته حواستان هم باشد ،كار راحتی
نیست و اصول خودش را دارد.
مهمترین نكته این اســت كه اقامت در یك هتل راحت ،گشــت زدن در بازار و خرید كردن و خالصه
هر گونه عمل عافیت طلبانه در ســفر را الاقل تا حدی بی خیال شــوید و بروید به دل یك ســفر متفاوت،
هم تجربههای ســفری تازهای كســب كنید هم به گوشــه و كنار طبیعت غار و اطرافش ســرك بكشید و
حس و حال متفاوتی داشته باشید.
همــه را گفتیــم تــا در چمدان ایــن هفته ببریمتان غار دانیال .غــاری در نزدیكی متل قوی مازندران
كه میتواند تجربه بســیار هیجانانگیزی را برایتان رقم زده و شــاید هم بیشــتر از قبل راهی ســفرهای
پر پیچ و خم و ماجراجویانهتان كند.

غار دانیال كجاست؟
غــار دانیــال در كنار غار علیصدر و غار قوری قلعه
از بزرگترین غارهای آبی ایران اســت .طول این غار
به  2158متر میرسد و در سال  ۲۰۰۸تیم غارنوردی
ایرانی و انگلیسی از آن نقشهبرداری كردند.
این غار زیبا و دیدنی در ارتفاعات رشــته كوه البرز
از اســتان مازندران ـ شهرســتان عباسآباد ـ بخش
سلمانشــهر در روستای دانیال منطقه چاری واقع شده
كه برای دسترســی از دو شهرستان چالوس و تنكابن
حد وســط دو شهرســتان شهر سلمانشــهر قرار دارد.
دقیقترش این اســت كــه این غار در پنج كیلومتری
سلمانشهر یا متل قو و در دو كیلومتری روستایی به نام
دانیال قرار گرفته و فاصله آن تا عباسآباد  ۳۵دقیقه ،تا
چالوس نیم ساعت و تا تنكابن  ۴۵دقیقه است.از جاده
چالوس به متل قو یا سلمانشــهر میرســید .از میدان
مركزی سلمانشــهر وارد خیابان دریاگوشه بشوید كه
به روستای چاری و بعد دانیال میرسد .مسیر رسیدن
به غار دانیال تابلوی راهنما ندارد .پس یا جیپیاس را
روشن كنید ،یا راهنمای محلی داشته باشید.

به روستا كه رسیدید ،از پلی چوبی میگذرید تا وارد
جاده خاكی شــوید .طول این مســیر حدود دو كیلومتر
اســت .اگر جاده فرعی آخر روســتا را به چپ بپیچید و
آنرا تا آخر بروید ،به رودخانهای میرســید .اینجا باید
ماشــین را پارك كنید .راه رسیدن به غار كمی سخت
است و باید احتیاط كنید.
از ســمت چپ رودخانه ،راه را ادامه بدهید .با دیدن
دومین انشعاب رودخانه ،راه سمت چپ را به سمت باال
ادامه بدهید .حدود یك ساعت در جنگلی زیبا پیادهروی
میكنید تا به دیوار ســفید رنگی برســید .دهانه غار را
زیر همین دیواره پیدا میكنید .جهت آن رو به شمال
غربی است.حواستان به یك نكته مهم هم باشد؛ گفتیم
غــار آبــی ،پس از همان اول راه باید دل به آب بزنید و
همینطور كه منظره قشنگ غار را تماشا میكنید ،در
آب پیاده بهراه بیفتید .این غار اســمهای دیگری هم
دارد ،مثــل كردكــوی ،گرده كوه و چاری .ارتفاع غار از
سطح دریا  ۷۴متر است و یك داالن اصلی و دو تاالر
بزرگ دارد .طول پاســاژ اصلی كه با پیچ و خم زیادی
ادامه پیدا میكند ،حدود  1500متر و پهنای آن 1/5متر
اســت .درنهایت این راهرو به چند راه باریك و كوتاه
تقسیم میشود.
ایــن را هم بگوییم كــه دمای غار حدود  ۲۳درجه
اســت و دمای آب  ۱۷درجه و هرچه جلوتر بروید هم
دمای آب پایینتر میآید و هم هوا.

وارد غار میشویم
با نكاتی كه بیان كردیم ،حاال تقریبا میدانید قرار

اســت بــه چه فضایی پا بگذاریــد .همین كه وارد غار
شــوید ،با آب بســیار سرد و زاللی روبه رو خواهید شد
كه در تمام طول غار آن جریان دارد .مســیر غار هم
بیشتر به صورت داالن به عرض  3الی  6متر و ارتفاع
 5الی  15متر اســت .طول غار هم با نظر كارشناســان
غار نورد  2200متر است.
از همین حاال بگوییم حواستان را حسابی جمع كنید.
ســقف غار دانیال آنقدر زیبا و بی نظیر اســت كه مدام
حواســتان را پرت خواهد كرد ،حاال اگر زیادی ســر به
هوا شــوید و هی باالی ســرتان را نگاه كنید ،ممكن
است خدای ناكرده ....نه دیگر .حواستان را جمع كنید
تا همان اول كاری مجبور نشــوید غار را ترك كنید و
بیایید بیرون .سقف آهكی غار دانیال شباهت زیادی به
سقف غار علیصدر در همدان دارد .اگر نرفته باشید هم
درباره زیبایی این غار شنیده و در مستندهای تلویزیونی
متعددی كه پخش شده ،آن را دیدهاید .پس میتوانید
حدس بزنید چه زیبایی از آمیختگی مواد آهكی روی
سقف غار شكل گرفته است .شاید به همین دلیل هم
هست كه از این جناب دانیال با عنوان بهشت غارنوردان
و طبیعتگردان نام میبرند.
غار فقط دارای یك داالن اصلی ورودی به طول
تقریبی  2200متر و عرض تقریبی  7متر اســت كه
بــا پیچ و خمهای فراوان و گذر از داالنهای تنگ و
باریك پر از آب و حوضچهها و آبشارهای كوچك ادامه
مییابد و در بعضی از قسمتها به چند شعبه كوچكتر
تقســیم میشود .وجود داالنهای كمعرض و ارتفاع
كه عبور از آنها به صورت پامرغی و حتی ســینهخیز
ممكن اســت از جاذبههای دیگر این غار اســت .آب
داخل غار از چند چشمه كوچك كه از شعب مختلف
آن سرچشــمه میگیرد تامین میشود و كامال زالل
و عاری از هر نوع امالح و مواد معدنی اســت ،پس
میتوان آن را نوشید.

چرا باید اینجا را ببینیم؟
وارد شدن به غار خودش كار پرهیجانی است ،جایی
كه دیگر آســمان و آفتاب را نمیبینید و همه امیدتان
به هدالمپ یا چراغ قوه است .حاال فكر كنید غار آبی
هم باشد ،یعنی نمیتوانید كمی قدم بزنید و بعد بیایید
بیرون ،بلكه با سرتاپای خیس از غار برمیگردید .البته
خوبیاش این است كه هر جا خسته شدید ،حتی بدون
كمك راهنما میتوانید برگردید .یك مسیر اصلی وجود
دارد و همان راه رفته را باید برگردید.
صد متر كه جلو بروید ،حوضچه آب مقابلتان قرار
میگیرد .شــاید بتوانید تصور كنید اولین لحظهای كه
پایتان را در آب سرد حوضچه میگذارید چه حسی دارد.
وقتی تا كمر وارد آب شوید ،میبینید كه هیچ شباهتی
بــه حمام گرم و نــرم خانه ندارد .گرچه در حمام خانه
هم نمیتوانید تزیینات آهكی را ببینید كه چند میلیون
سال قدمت دارند .در این غار قندیلها و شكستگیهایی
روی سقف وجود دارد كه هر یك سانتیمترشان ،صدها
سال گذشته تا ساخته شوند.
دیدار با خفاشها
حوضچه را كه پشــت ســر بگذارید و  ۳۰۰متر جلو
بروید ،به تاالر خفاش میرســید .این قسمت ماجرا را
شاید دوست نداشته باشید .در این تاالر باید از تپههایی
كه با فضله خفاش پوشــیده شــده و اتفاقا لغزنده هم
هست ،باال بروید .به باالی تپه كه برسید ،باال را نگاه
كنید و خفاشها را ببینید كه بیحركت خوابیدهاند.
اتفاق بدی كه افتاده این اســت كه در این ســالها
گردشگران زیادی به غار رفتهاند ،به خفاشها چیز پرت
كردهاند و اذیتشــان كردهاند و آرامش محل زندگی
آنها را بههم زدهاند .به همین دلیل هم جمعیتشــان
در مقایسه با قبل خیلی كمتر شده است.
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