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CAPITOLUL I – DATE GENERALE
I.1. Denumirea obiectivului de investi$ii
Studii de prefezabilitate privind amenajarea si reamenajarea turistic! a pe terilor:
Ponicova
Galeria Pros cului
Pe"tera "i Complexul carstic de la Ponoarele
Pe"tera Comarnic
Pe"tera Ialomi!a
Pe"tera Polovragi
Pe"tera Dâmbovicioara
Zona carstica Meledic

I.2. Amplasamentul
-

Pe tera Ponicova - comuna Dubova, jude"ul Mehedin"i (Parcul Natural Por"ile de Fier)

-

Pe tera Topolni$a, Galeria Pros!cului - comuna Cire!u, jude"ul Mehedin"i (Geoparcul
Platoul Mehedin"i)

-

Pe tera i Complexul carstic de la Ponoarele - comuna Ponoarele, jude"ul Mehedin"i
(Geoparcul Platoul Mehedin"i)

-

Pe tera Comarnic - comuna Cara!ova, jude"ul Cara! Severin (Parcul Na"ional
Semenic – Cheile Cara!ului)

-

Pe tera Ialomi$a - comuna Moroieni, jude"ul Dâmbovi"a (Parcul Natural Bucegi)

-

Pe tera Polovragi - comuna Polovragi, jude"ul Gorj (Complexul carstic Cheile Olte"ului
!i Pe!tera Polovragi)

-

Pe tera Dâmbovicioara - comuna Dâmbovicioara, jude"ul Arge! (Parcul Na"ional
Piatra Craiului)

-

Zona carstica Meledic - comuna Mânz le!ti, jude"ul Buz u (rezerva"ia natural Platoul
Meledic).

I.3. Titularul investi$iei
Investi"ia este prev zut a fi sus"inut , fie de Ministerul Turismului, prin Planul anual de
dezvoltare, fie de c tre administra"iile publice locale, prin POR, Axa prioritar 5 – Dezvoltarea
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durabil

!i promovarea turismului, Domeniul major de interven"ie 5.2. Crearea, dezvoltarea,

modernizarea infrastructurii

de turism pentru valorificarea

resurselor naturale "i cre"terea

calit !ii serviciilor turistice.

I.4. Beneficiarul investi$iei
Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Turismului !i administra"iile publice locale pe
teritoriul c rora se afl obiectivele carstice propuse spre amenajare:
-

Pe!tera Ponicova: Prim ria comunei Dubova !i Consiliul Jude"ean Mehedin"i

-

Pe!tera Topolni"a: Prim ria comunei Cire!u !i Consiliul Jude"ean Mehedin"i

-

Complexul carstic Ponoarele: Prim ria comunei Ponoarele

!i Consiliul Jude"ean

Mehedin"i
-

Pe!tera Comarnic: Prim ria comunei Cara!ova !i Consiliul Jude"ean Cara! Severin

-

Pe!tera Ialomi"a: Prim ria comunei Moroieni !i Consiliul Jude"ean Dâmbovi"a

-

Pe!tera Polovragi: Prim ria comunei Polovragi !i Consiliul Jude"ean Gorj

-

Pe!tera Dâmbovicioara: Prim ria comunei Dâmbovicioara !i Consiliul Jude"ean
Dâmbovi"a

-

Zona carstic Meledic – Prim ria comunei Mânz le!ti !i Consiliul Jude"ean Buz u.

I.5. Elaboratorul studiului – Institutul Na"ional de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT
Bucure!ti !i Institutul de Speologie ”Emil Racovi! ” - ISER.
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CAPITOLUL II
NECESITATEA I OPORTUNITATEA INVESTI#IEI

II.1. NECESITATEA INVESTI#IEI PENTRU AMENAJAREA I REAMENAJAREA
UNOR PE TERI
II.1.a. Scurt% prezentare privind situa$ia existent%, din care s% rezulte
necesitatea investi$iei
Din cele mai vechi timpuri oamenii s-au ad postit în pe!teri, acestea fiind cele mai simple
locuin"e pe care le-a oferit natura. În ciuda întunericului !i a frigului din ele, erau primitoare !i
locuibile, comparativ cu natura dezl n"uit

de afar

sau cu pericolele create de animalele

s lbatice. Locuirea pe!terilor de c tre omul primitiv este atestat

de nenum rate urme.

Arheologia a dovedit c , din cele mai vechi timpuri – cu circa un milion de ani în urm !i pân
prin anul 10.000 î.Hr., pe!terile au fost folosite de oamenii paleolitici. Documente în acest sens
provin din Africa de Sud, Europa sau China. “De la maimu" la om, drumul duce prin pe!teri”,
spune Marcian Bleahu, acestea fiind printre cele mai pre"ioase depozitare de m rturii privind
începuturile omenirii.
Mediul ambiental al pe!terilor din paleoliticul târziu (cu 30.000 de ani în urm ) a dus la
apari"ia germenilor de inteligen" , civiliza"ie !i cultur , determinând în cele din urm

apari"ia

primelor manifest ri de art . Se spune c arta primitiv s-a n scut în pe!teri.
În perioada contemporan , pe!tera a oferit omului !i alte modalit "i de utilizare !i anume:
posibilitatea cercet rii !tiin"ifice !i a explor rilor, prin descoperiri noi în domeniul
geologiei, speologiei, paleontologiei, antroplogiei sau microbiologiei
utilizarea mediului subteran ca factor natural terapeutic în ameliorarea sau
vindecarea unor boli
utilizarea în scop turistic, realizându-se amenaj ri specifice de vizitare în pe!terile cu
concre"iuni stalactitice !i stalagmitice
utilizarea în scop recreativ prin organizarea, în unele cavit "ile mai mari, amenajate,
a unor concerte de muzic clasic sau alte evenimente culturale
utilizarea în scop economic:
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!

pentru captarea de izvoare de ap subteran , pentru alimentarea cu ap a unor
localit "i

!

ca depozite pentru diferite categorii de de!euri.

Domeniul în care pe!terile dobândesc o deplin valorificare este cel al turismului. Pe!terile
au constituit dintotdeauna o curiozitate, au stârnit interes !i au atras vizitatori, devenind prin
aceasta un „obiectiv turistic” de prim rang.
Este greu de precizat cu exactitate de când pe!terile au început s aib “func"ie turistic ”.
Se spune c , în antichitate, împ ratul roman Tiberiu cobora s viziteze celebra pe!ter cu reflexe
albastre. Cea mai veche semn tur

pus

pe un perete de pe!ter

se afl

în Grotte de

1

Savonnière (Fran"a) – datat 1203, iar în Pe!tera Postojna (în a!a numita “galerie a vechilor
semn turi”), semn tura care dateaz din anul 1213, nu a apar"inut unui cercet tor în domeniu, ci
unui simplu vizitator. Într-o lucrare ap rut în anul 1575, la Paris, apare prima men"iune asupra
turismului în pe!teri: Pe!tera Miremont, despre care se spunea c

“nu se viziteaz

decât în

grupuri mari, cu f clii !i lumân ri, c în ea curge un râu !i c pe pere"i se g sesc desene în mai
multe locuri” 2 .
Ast zi, pe!teri intrate în circuitul turistic se întâlnesc în toate " rile cu relief carstic, nivelul de
dezvoltare al speoturismului diferind îns semnificativ de la o "ar la alta. Exist astfel " ri cu un
num r mare de pe!teri turistice importante, cu tradi"ie în turismul speologic (! ri mature), " ri în care
sunt una sau dou pe!teri turistice mari, restul fiind mult mai mici (! ri intermediare) !i ! ri aflate în
faza de început3 . Spre deosebire de " rile mature, care se confrunt

cu dou

mari probleme

(num rul în cre"tere al vizitatorilor cu consecin"e negative asupra echilibrului mediului subteran !i
dificultatea corect rii unora dintre gre"elile trecutului), " rile aflate abia la început, cum este !i cazul
României, au avantajul de a putea beneficia de experien"a " rilor mature, oferind, în acela!i timp o
atractivitate ridicat datorit gradului de noutate.
Orice form de relief carstic poate s prezinte un interes !tiin"ific, p strându-se într-o stare
cât mai “s lbatic ”, f r amenaj ri, sau poate s aib o valoare turistic !i, în aceast situa"ie, ea
este preg tit pentru a deveni “comercial ”. Termenul de “pe!ter turistic ” trebuie extins atât
asupra pe!terilor amenajate (numite de germani „pe!teri de privit” !i de englezi ”pe!teri
comerciale”), cât !i asupra celor neamenajate, cu importan" !tiin"ific deosebit .

1

www.showcaves.com (Grotte de Savonnière)
Bleahu Marcian – Omul "i pe"tera. Ed. Sport – Turism, Bucure"ti, 1978
3
th
Cabezas Jorge, 2004 – New trends in cave management, p: 123-129. In: 4 International ISCA Congress,

2
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II.1.a.1. Situa$ia existent% pe plan interna$ional
Pe plan mondial speoturismul este o form

de turism, cu metodologie !i legisla"ie

specifice, sus"inut prin programe proprii, de asocia"ii profesionale ori patronale. Dintre formele
de turism cunoscute în lume, care se pot practica în pe!teri, enumer m: turismul în pe"teri
amenajate, speleoterapia 4 , turismul ecologic, turismul de aventur , turismul "tiin!ific "i
educa!ional.
Termenul de turism speologic a ap rut abia în secolul XX, în accep"iune mai larg
însemnând turismul practicat în pe"teri, indiferent dac

acestea sunt sau nu amenajate 5 .

Slovenia, Germania, Anglia, Fran"a !i SUA au fost primele " ri care s-au deschis c tre turismul
speologic (în anul 1819 în Slovenia erau deja trei pe!teri amenajate turistic: Vilenica, Postojna !i
Skocjanske), fiind urmate apoi la scurt timp de Austria, Italia !i Australia. La începutul secolului
XIX principalele pe!teri amenajate pe plan mondial erau: Vilenica Jama (Slovenia, 1633),
Braumannshohle (Germania, 1646), Wookey Hole (Marea Britanie, 1703), Grotte d’Oselle
(Fran"a, 1751), Erhmannshohle (Germania, 1773), Treak Cliff Cavern (Marea Britanie, 1800),
Cave of Altenstein (Germania, 1802), Weyer Cave "i Grand Caverns (SUA, 1806), Great Rutland
Caverns (Marea Britanie, 1812), Mammoth Cave (SUA, 1816), Postojna Cave (Slovenia, 1818),
Skocjanske Jame (Slovenia, 1819), pentru ca în decurs de 80 de ani num rul acestora s
dep !easc 300.
Primele discu"ii organizate la nivel mondial, legate de turismul speologic, sunt de dat
relativ recent , fiind ini"iate abia în anul 1965, cu ocazia celui de-al IV-lea Congres al Uniunii
Interna"ionale de Speologie (UIS), când s-a desf !urat !i primul “Simpozion de turism în pe"teri”.
Începând cu aceast perioad au ap rut !i numeroase lucr ri despre turismul speologic,
studii teoretice, care pun în valoare descoperirile din aceast perioad , în strâns leg tur cu
managementul !i protec"ia pe!terilor.
Definirea termenului de turism speologic s-a f cut în cadrul celui de-al VI-lea Congres al
Uniunii Interna!ionale de Speologie (Olomuc, 1973) 6 , cu aceast ocazie fiind stabilite !i principalele
caracteristici pe care trebuie s le prezinte o pe!ter pentru a fi considerat turistic :

" s fie accesibil publicului în perioada stabilit
" s existe un responsabil pentru protec!ia pe"terii "i securitatea vizitatorilor
" s permit realizarea turului cu ghid sau f r
explica!ii cu privire la obiectivele vizitate

ghid, dar în acest caz s

existe

4

Tratarea unor boli (astm bron"ic, bron"it etc.) prin "ederea bolnavilor în pe"teri sau în saline
Bleahu M., 1978 – Omul "i pe"tera, Editura Sport Turism, Bucure"ti, p.298.
6
Trimmel H., 1994 – Les grottes amenagées et l’Union Internationale de Spéléologie, Int. Journ of Speleol., 23 (1-2): 7-13.
5
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Turismul practicat în astfel de pe!teri a fost definit ca turism speologic.
Tot la acest congres au fost precizate !i informa"iile necesare pentru realizarea unei baze
de date privind pe!terile turistice pe plan mondial: numele pe"terii (a!ezarea geografic
acesteia, tipul !i caracterul pe!terii), adresa administratorului, lungimea total

a

a pe"terii,

7

denivelarea, lungimea itinerarului turistic, mijlocul de vizitare, tipul de ecleraj , anul descoperirii,
anul punerii în exploatare turistic , perioada de vizitare, num rul vizitatorilor, pre!ul vizitei, dac
exist un ghid, publica!ii importante cu privire la pe"ter , dac este protejat de lege, care sunt
amenaj rile exterioare (hotel, restaurante), probleme de conservare, acestea caracterizând de
fapt importan"a pe!terii respective.
De atunci !i pân

în prezent con"inutul turismului speologic a evoluat, ast zi acesta

incluzând pe lâng turismul în pe"teri amenajate (turism de mas ) !i formele de turism rezultate
din necesitatea men"inerii unui echilibru între valorificare !i protec"ie (turismul ecologic, turismul
specializat, turismul de aventur , turismul "tiin!ific) sau folosirea anumitor condi"ii din pe!ter
pentru vindecarea bolilor respiratorii (astm !i alergii)
Având în vedere motiva"ia vizit rii pe!terilor !i categoriile de vizitatori pot fi identificate
diferite forme ale turismului speologic !i implicit interconexiuni cu alte forme de c l torie.
Turismul ecologic este specific persoanelor având cuno!tin"e de protec"ie a mediului
subteran, a c ror motiva"ie principal const în dorin"a de cunoa!tere, de a descoperi noi pe!teri,
Caracteristica sa principal este grija fa" de domeniul subteran, vizitarea pe!terii f cându-se în
grupuri mici, cu surse autonome de lumin !i în compania unui ghid profesionist.
Turismul speologic specializat este caracteristic speologilor amatori, care au unele
cuno!tin"e despre domeniul subteran (în principal cursuri din cadrul !colilor de speologie) !i merg
în pe!ter

pentru realizarea anumitor obiective prev zute în cadrul unor proiecte (explorare,

cartare, culegerea de faun subteran , igienizarea pe!terii, fotografiere etc), îns nu sunt oameni
de !tiin" sau studen"i (nu studiaz ani de zile domeniul respectiv). Turismul specializat este
asem n tor într-o mare m sur cu turismul ecologic.
Turismul de aventur , foarte r spândit pe plan mondial în ultima perioad , se adreseaz
persoanelor cu o condi"ie fizic

foarte bun , a c ror motiva"ie principal

este adrenalina,

pericolul, pentru aceasta parcurgând pe!teri cu un grad de dificultate ridicat, un avantaj în plus
fiind !i faptul c multe dintre pe!terile dificile sunt !i foarte frumoase.
Turismul "tiin!ific este caracteristic cercet torilor !i studen"ilor care particip la expedi"ii pentru
documentare în vederea elabor rii unor studii, din dorin"a de a descoperi noi forme de via" , de a
descifra tainele geologiei !i mineralogiei, ale form rii !i evolu"iei omului.
7

Tip de iluminare artificial puternic . Sursa: DEX
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Turismul în pe"teri amenajate (turism de mas ) urm re!te atragerea unui segment
important al popula"iei de peste 30 de ani, care nu dispun de un sim" ridicat al aventurii, sau de o
condi"ie fizic bun , dar pentru care fascina"ia pe!terilor ar putea constitui o motiva"ie important ,
datorit

dorin"ei de cunoa!tere. Pentru acest tip de turi!ti motiva"ia principal

o reprezint

relaxarea, dorin"a de petrecere a timpului liber într-un mod pl cut !i necesitatea de a afla lucruri
noi. Ei sunt adep"i ai confortului !i siguran"ei.
Speleoterapia, utilizarea pe!terilor în scop terapeutic, prinde din ce în ce mai mult teren !i
atrage din ce în ce mai mul"i vizitatori. Speleoterapia modern a început în Germania, dup al IIlea r zboi mondial, în urma experien"elor realizate de Dr. Spannagel 8 asupra pacien"ilor s i în
Klutert Cave în timpul bombardamentelor, r spândindu-se apoi rapid în majoritatea " rilor din
Europa, dar mai ales în Slovacia, Ungaria !i Cehia. S-a dovedit prin studii !i cercet ri !tiin"ifice
c microclimatul specific cavit "ilor subterane este indicat în tratamentul unor afec"iuni ale c ilor
respiratorii !i pulmonare. Procedura de baz

este aceea de a sta în pe!ter

!i de a inhala

aerosolii, îmbun t "it îns prin exerci"ii fizice !i de respira"ie, supravegheate de psihoterapeu"i
profesioni!ti (exerci"ii de respira"ie !i relaxare specifice practicii yoga). În " rile din Europa
Central

!i de Vest, speleoterapia este promovat

ca o form

de wellness sau de disease

symptom management. Prin urmare, au fost realizate amenaj ri în scop speleoterapeutic în mai
multe pe!teri ale lumii.

Astfel, în Cehia, Proiectul Phare Ec/HEA/10, realizat în anul 1995 - ”Aspecte natural"tiin!ifice ale efectelor speleoterapeutice din pe"teri”, s-a axat pe m sur torile efectuate de c tre
Departamentul de Chimie al Academiei Militare în centrele speleoterapeutice din pe!terile
Javoricko, Zlate Hory, Ostrov u Macochy "i Mlade, unde au fost amenajate trei centre de
speleoterapie care func"ioneaz pe tot parcursul anului (Macocha Ostrov, Zlate Hory "i Mladec),

8

www.speleoterapia.sk/engl/speleotherapy.htm
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bazate pe tratarea bolilor respiratorii la copii !i tineri. Grotta Giusti din Italia, utilizat

!i în

speleoterapie, a devenit celebr în secolul trecut prin faptul c aici se tratau personalit "i ca:
Giuseppe Verdi, Garibaldi !i Kossuth Lajos. Cele trei cavit "i ale grotei, cu temperaturi cuprinse
între 24° C în camera „Paradiso” !i 34° C în camera „Purgatorio”, au o atmosfera umed , bogat
în s ruri minerale, care favorizeaz , prin baia de aburi, purificarea !i detoxifierea organismului,
determinând echilibrul psihic, fizic !i o stare de relaxare.
Începând cu noiembrie 1990 în cadrul Departamentului de Protec"ie !i Management al
UIS (Uniunea Interna!ional de Speologie) a fost înfiin"at Asocia$ia Interna$ional! a Pe terilor
Turistice - AIPT 9 , care î!i desf !oar independent propriile sale congrese, la un an dup cele ale
UIS (Italia, Genga, 1990; Spania, Nerja, 1994; Italia, Calgari, 1998; Slovenia, Postojna, 2002;
SUA, Bermuda, 2006). În prezent, AIPT are 74 membri cu drepturi depline din 20 de " ri între
care 13 " ri din Europa precum !i SUA, Australia, Bermude, China, Africa de Sud, Coreea !i
Noua Zeeland . Dintre cele 20 " ri membre ale AIPT, 11 au asocia"ii na"ionale de turism
speologic (Australia !i Noua Zeeland , SUA, Coreea, Cehia, Fran"a, Italia, Spania, Slovacia,
Ungaria !i Regatul Unit), restul fiind reprezentate doar de o pe!ter sau dou , cu excep"ia Chinei
care este reprezentat de 9 pe!teri turistice. Aceste organiza"ii sunt: Australasian Cave & Karst
Management Association, Agency for Nature Conservation and Landscape Protection, din Cehia
(are în administra"ie 13 pe!teri turistice în baza legii 114/1992), Institute of Speleology din
Ungaria (realizeaz managementul central pentru 8 pe!teri turistice), Association Nationale des
Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme (ANECAT) în Fran"a, Slovak National
Cave Association, (cuprinde 12 pe!teri turistice), National Italian Show Caves Association,
Korean Caves Association, Spanish Show Caves Association, The Association of British and
Irish Show Caves, National Caves Association (NCA), în SUA.
În cazul turismului speologic exist , la fel ca !i în cazul turismului în general, o tipologie
larg

a turi!tilor. Într-un studiu efectuat în anul 2002 la Pe!tera Postojna 10 s-a constatat c

printre principalele motive s-au aflat curiozitatea, dorin"a de a afla ceva nou, recreerea. Se poate
generaliza c , în cazul pe!terilor amenajate, motiva"ia principal a turi!tilor este necesitatea de
îmbog "ire a nivelului de cunoa!tere !i dorin"a de a experimenta ceva nou (63%), de aici derivând
multe dintre tendin"ele mai noi în domeniul turismului speologic !i anume:
"

Cre"terea importan!ei aspectelor educa!ionale care în plan practic se traduce prin

necesitatea îmbun t !irii preg tirii profesionale a ghizilor astfel încât ace!tia s ofere o prezentare
mai interesant care s sporeasc implicarea vizitatorilor, stimulând comunicarea, dialogul. Din
9
10

www.i-s-c-a.com
Dvorscak, K., 2004 – Survey visitors to Postojna Caves in 2002, with a comparison to the 1995 survey, p. 61-71. In: 4th
International ISCA Congress
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acest punct de vedere o problem important este multilingvismul vizitatorilor, multe " ri dând o
importan" deosebit capacit "ii lingvistice a ghizilor (ex. în Mammuthohle, Austria, ghidul prezint
informa"iile necesare în 5 limbi: german , englez , francez , spaniol !i italian , iar în Cueva de
Arta, Spania, în patru limbi). De asemenea, ace!tia trebuie s aib cuno!tin"e profunde !i complete
despre istoricul pe!terii, geologia, biologia, felul în care pe!tera rela"ioneaz

cu mediul

înconjur tor, s aib informa"ii despre pe!terile din zon !i din "ar . O solu"ie pentru îmbun t "irea
preg tirii ghizilor este angajarea / lucrul ca asisten!i de teren în programe de cercetare ale pe!terii
sau parcului în care se afl

aceasta, oportunitate oferit

în multe cazuri, crescând astfel

responsabilitatea !i implicarea lor în realizarea dialogului cu vizitatorii; în unele " ri exist chiar !i
posibilitatea ca unele vizite s fie conduse de cercet tori sau de speologi amatori interesa"i de
cercetarea !tiin"ific , în calitate de ghizi musafiri.
"

Realizarea de ture de aventur pentru turi!tii care doresc s experimenteze ceva

nou, s tr iasc senza!ii tari, caracterizate prin faptul c sunt pe distan"e mai mari decât traseele
turistice obi!nuite !i în zone mai pu"in amenajate (Mammoth Cave, SUA – Wild Tour, dureaz 6
ore !i ½, utilizeaz Tehnicile Speologiei Alpine, Carlsbad Caverns, SUA – exist dou ture de
aventur , Spider Cave & Hall of White Giant, Naracoorte Cave, Australia – Cathedral Cave,
Capricorn Caves, Australia – Wild Caving Adventure Tour, Mammoth Cave, Austria – Long
Spelunking Tour, dureaz o zi, Grotta Grande del Vento, Italia – Red Tour, La Cueva de Nerja,
Spania – Spelunking Tour, dureaz 7 ore, Caverne Leflèche Caves, Canada – Wild Caving Tour,
pentru maximum 4 persoane, Grotte de Labeil, Fran"a – Safari familial, explorarea p r"ii
neamenajate a râului subteran, etc).
"

Necesitatea de asigurare a confortului "i siguran!ei turi"tilor pentru cei care au ca

motiva"ie principal relaxarea. Confortul în pe!terile amenajate presupune nu numai ca vizitarea
pe!terii s fie foarte accesibil ci !i crearea de facilit "i cum ar fi: s li de a!teptare înc lzite iarna
!i cu aer condi"ionat vara, locuri special amenajate pentru copii, o bun organizare astfel încât s
se evite formarea de cozi la casa de bilete, existen"a unor cofet rii, café-internet etc.
Pe lâng

aceste orient ri, care urm resc, în principal, satisfacerea unei cereri tot mai

diversificate, abord rile contemporane pentru a îmbun t "i experien"a vizitatorilor !i pentru a
contracara monotonia, mai au în vedere:
"

Realizarea de ture de pe"ter

f r

ghid (turism pe cont propriu), vizitatorii

deplasându-se prin pe!ter dup cum vor ei. O tur eficient de acest fel necesit îns prezen"a
unor elemente atât pentru siguran"a !i confortul vizitatorului cât !i a unor surse de informa"ii
adecvate nevoilor vizitatorilor (ex. în Carlsbad Caverns, din SUA, exist un traseu care se face
f r ghid, dar turi!tii pot închiria, la centrul de vizitare, Ghidul Audio al Pe"terii). În Wet Cave din
sistemul Naracoorte Caves (Australia), vizitarea se poate face tot f r ghid, vizitatorii trebuind s
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urm reasc doar poteca turistic care face leg tura dintre prima sal cu imense forma"iuni de
calcar în cea de a doua, Sala Marelui Dom. În general, astfel de pe!teri au amenaj ri minime, cu
poteci !i alte elemente de infrastructur , îns majoritatea nu sunt electrificate, pentru ca vizitatorii
s poat tr i atmosfera de mister. În asemenea cazuri, la intrarea în pe!ter , turi!tii sunt dota"i cu
cele necesare: salopete, c !ti, cizme de cauciuc, l mpi frontale sau de mân etc.
"

Amenajarea mai multor tipuri de trasee, în func"ie de nivelul de preg tire fizic

al

turistului, de timpul disponibil !i de posibilit "ile financiare ale acestuia. În turismul speologic
interna"ional majoritatea pe!terilor amenajate din SUA !i Australia au dezvoltat mai mult de 3 tipuri
de trasee, luând în considerare condi"iile enumerate mai sus, îns

în propor"ie mult mai mic

(Mammoth Cave – 14 trasee, Carlsbad Caverns – 6 trasee, cu amenaj ri chiar !i pentru
persoanele cu handicap, Black Hills Caverns – 3 trasee, Wyandotte Caves – 6 trasee, Blanchard
Spring Caverns – 3 trasee,

Cave of the Winds – 3 trasee, Glenwood Caverns – 3 trasee,

Abercombie Caves, Australia – 6 trasee, Capricorn Cave, Australia – 3 trasee, Yallingup Cave,
Australia – 3 trasee, Jenolan Caves, Australia – 16 trasee, Wombayan Caves – 7 trasee,
Naracoorte Caves – 12 trasee, Ruakuri Cave, Noua Zeeland – 3 trasee etc), tendin"a extinzânduse !i în Europa (Lurgrotte Pegau, Mammoth Cave, Austria – 3 trasee, Grotte de Lombrives, Fran"a
-3 trasee, Cheddar Caves & Gorge, Anglia – 4 trasee, Baradla Cave, Ungaria – 5 trasee, Grotta di
Castellana, Grotta del Vento, Italia – 3 trasee) (sursa: www.showcaves.com) .
"

Realizarea unor forme de divertisment cum ar fi: prezentarea de înregistr ri video,

de holograme, folosirea sunetului !i a luminii pentru a crea o atmosfer dramatic , alternarea
sistemului de iluminare în pe!ter astfel încât s furnizeze o ambian" de dram !i mister, sau
luminarea unor forma"iuni în timp ce altele r mân într-un întuneric virtual, realizarea de spectacole !i
chiar folosirea robo"ilor.
Pentru siguran!a turi"tilor trebuie s

existe planuri de evacuare, inclusiv o evaluare a

riscurilor poten"iale !i controale regulate, ghizii trebuie s aib cuno!tin"e de acordare a primului
ajutor, fiind îns

necesar

!i o colaborare cu spitalele din jur sau cu echipele de salvare, în

eventualitatea producerii unor accidente.
Marea majoritate a turi!tilor, atât în pe!terile amenajate, dar cu prec dere în cele
neamenajate sunt cu studii superioare, deoarece mai ales acest tip de turi!ti sunt preg ti"i s
cheltuiasc

o sum

mai mare de bani pentru l rgirea orizontului de cunoa!tere. Foarte pu"ini

dintre turi!tii care viziteaz pe!terile au ca motiva"ie relaxarea, pentru cei mai mul"i motiva"ia fiind
de ordin intelectual (de cunoa!tere).
În concluzie, turismul speologic, la fel ca multe alte forme de turism, se încadreaz în
tendin"a turismului interna"ional de “dep "ire a vechii formule SSS (sea, sand and sun – mare,
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nisip, soare) în favoarea formulei EEE” (experience, education, excitement – experien" ,
educa"ie, încântare), punând în prim plan contactul personal !i direct al turistului care are
interese speciale cu obiectivul pe care îl viziteaz . În loc de odihn !i relaxare el dore!te s -!i
realizeze piramida emo"ional , în loc de servicii el solicit

tr irea unei experien"e individuale,

11

dorin"a de a înv "a .
În lume exist peste 1.500 de pe!teri amenajate, vizitate anual de cca. 220 mil. turi!ti,
cele mai multe fiind în SUA (peste 200 pe!teri turistice), Fran"a (138), Japonia (91), Spania (63),
Australia (61), Germania (53), Italia (51). Pe!teri ca Postojna, Carlsbad Caverns !i Mammoth
Cave, care au fost amenajate înc din sec. al XIX-lea, au peste un milion de vizitatori/an !i ob"in
venituri importante, datorit notoriet "ii, accesibilit "ii facile, atractivit "ii !i polariz rii, în jurul lor, a
foarte multor dot ri turistice, facilit "i pentru vizitare ori alte obiective turistice. Este suficient s
amintim c

unele pe!teri precum Postojna, Macocha Abyss ori Grotta d’Azzuro au devenit

branduri ale unor " ri sau regiuni turistice.
Amenaj ri dintre cele mai spectaculoase (interioare sau de acces) pentru pe!teri turistice
se întâlnesc la Eisriesenwelt (Austria, în regiunea Salzburg), Mammoth Cave (Statele Unite ale
Americii) sau în Fran"a, la Pe!tera Pierre Saint - Martin (unde se intr cu un tren electric printr-o
galerie artificial , apoi se traverseaz

cu funiculare subterane marile s li Verna !i Chevalier,

urmeaz o naviga"ie subteran , iar ie!irea se face cu un ascensor prin avenul Lepineux). Toate
amenaj rile realizate determin

cre!terea gradului de atractivitate !i implicit a num rului de

vizitatori.
Experien"a interna"ional arat c vizitarea unei pe!teri se poate face numai în condi"ii de
accesibilitate !i în deplin

securitate a vizitatorilor, cu sau f r

ghid, dar cu o deplin

responsabilitate a administratorului asupra protec"iei obiectivului turistic (pe!terii). Principalele
motive pentru care turi!tii viziteaz

pe!terile sunt: curiozitatea (23%), notorietatea obiectivelor

(22%), nevoia de noi experimente (18%) !i de recreere (15%) ) (sursa: Dvorsak, Kasenija,
Survey of visitors to Postojna Caves în 2002. In: Proceedings of 4th International ISCA
Congress).
O pe!ter , pentru a deveni un obiectiv care atrage numero!i turi!ti, trebuie s
îndeplineasc un minimum de condi"ii în ceea ce prive!te accesibilitatea, infrastructura din jurul
intr rii, patrimoniul speologic natural !i amenaj rile subterane. O amenajare rentabil !i modern
a unei pe!teri trebuie s se adreseze publicului larg, cu o condi"ie fizic minim , care nu are
nevoie de un echipament sau de cuno!tin"e speciale pentru a efectua vizita.

11

th

Dvorsak, Kasenija, Survey of visitors to Postojna Caves în 2002. In: Proceedings of 4 International ISCA Congress
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II.1.a.2. Situa$ia existent% în România
In România sunt inventariate un num r de aproximativ 12.500 de pe!teri, majoritatea de
dimensiuni mici !i medii, situate în locuri greu accesibile. Pe!terile importante, cu câteva excep"ii,
sunt pozi"ionate în zone montane înalte sau la periferia ariei montane, pe cuprinsul întregului arc
carpatic, în zone carstice deosebit de pitore!ti !i cu o notorietate turistic bine cunoscut . Locuri
precum Cheile Bicazului, Cazanele Dun rii, Podul Natural de la Ponoarele, platourile carstice !i
pe!terile din Mun"ii Apuseni, Mun"ii Banatului sau Platoul Mehedin"i au o binemeritat

faim

interna"ional .
Calcarele !i dolomitele 12 , rocile în care se formeaz

pe!terile, sunt r spândite în toate

ramurile carpatice, cu o concentrare mai mare în partea central !i nordic a Carpa"ilor Orientali, în
vestul Carpa"ilor Meridionali, Mun"ii Banatului !i Mun"ii Apuseni. Terenurile carstice ocup
Carpa"i o suprafa"

2

de aproximativ 3.700 km , ceea ce reprezint

în

5,6 % din suprafa"a ariei

montane !i 82 % din totalul carstului românesc !i se afl în propor"ie de 16 % în Carpa"ii Orientali,
27 % în Carpa"ii Meridionali, 26 % în Mun"ii Banatului !i 31 % în Mun"ii Apuseni.
In Carpa"ii Române!ti au fost inventariate circa 12.000 de pe!teri, cu o dezvoltare de
peste 5 m (din cele circa 12.500 cunoscute în România), iar aceast cifr reprezint 96 % din
pe!terile României. Distribu"ia pe!terilor pe ramuri montane este în func"ie de m rimea
suprafe"ei carstice !i amploarea carstific rii 13 . Astfel, în Carpa"ii Orientali sunt 810 cavit "i, în
Carpa"ii Meridionali, 5.697 cavit "i, în Mun"ii Banatului, 1.553 !i în Mun"ii Apuseni, 3.960 cavit "i
inventariate. Cea mai mare concentrare de pe!teri se afl în Mun"ii Bihor (1.299), Grupa Retezat
(peste 2.800), Mun"ii Aninei (1.041) !i Mun"ii P durea Craiului (800). Pe!tera Vântului din Mun"ii
P durea Craiului este cea mai mare din Carpa"ii Române!ti, cu o dezvoltare de peste 50 km, iar
Avenul V5 din Mun"ii Bihor este cea mai denivelat cavitate (-641 m) (dup datele Institutului de
Speologie „Emil Racovi" ”).
Multe din aceste pe!teri se afl în masive frecventate de turi!ti pentru drume"ie sau în
apropierea unor artere de circula"ie !i dot ri turistice importante. O alt categorie de pe!teri se
afl în Parcuri na"ionale sau Parcuri naturale, protejate de Legea Mediului. Sunt de men"ionat
concentr rile de pe!teri din Parcul Natural Apuseni, Parcul Na"ional Semenic - Cheile Cara!ului,
Parcul Na"ional Nera–Beu!ni"a, Parcul Na"ional Domogled - Valea Cernei, Geoparcul Platoul
Mehedin"i sau Parcul Natural Gr di!tea Muncelului Ciclovina.
In pofida num rului mare de pe!teri cunoscute, România are o singur pe"ter amenajat
!i exploatat turistic la standarde interna"ionale (Pe!tera Ur!ilor de la Chi!c u – jud. Bihor). In
12
13

Roci carbonatice generatoare de fenomene "i relief carstic, al turi de sare, ghips, cret , conglomerate, travertin, gresii, marne, etc.
Carstificarea este procesul prin care o roc solubil "i permeabil genereaz forme "i fenomene carstice.
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perioada de cercetare, proiectare si execu"ie a lucr rilor, Institutul de Speologie ”Emil Racovi" ” a
fost proiectant general. De!i a fost evaluat amortizarea investi"iei pentru o perioad de 10 ani,
aceasta s-a amortizat în numai circa 3 ani. In primii ani, dup darea în folosin" (1981 - 1985),
pe!tera a fost vizitat de aproximativ 5.000 de turi!ti / zi, iar în prezent de circa 200 - 350.
Alte 11 pe!teri sunt amenajate în scop turistic, dar inadecvat electrificate !i exploatate
(Tabel nr. II.1). Amenaj rile, infrastructura !i exploatarea acestor pe!teri pe plan local (de c tre
prim rii, m n stiri, ONG-uri), nu corespund unui turism modern !i civilizat.
Tabelul nr. II.1

Pe"teri din România amenajate în scop turistic
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire pe"ter%

Jude$

Tip de amenajare

Pe!tera Ur!ilor
Pe!tera Vadul Cri!ului
Pe!tera Meziad
Pe!tera Ungurului
Pe!tera Ghe"arul Sc ri!oara
Pe!tera Poarta lui Ionele
Comarnic
Pe!tera Muierii
Pe!tera Polovragi
Pe!tera Liliecilor de la M n stirea Bistri"a
Pe!tera Dâmbovicioara
Pe!tera Ialomi"ei

Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Alba
Alba
Cara! Severin
Gorj
Gorj
Vâlcea
Arge!
Dâmbovi"a

electrificat
electrificat
neelectrificat
electrificat
electrificat
neelectrificat
neelectrificat
electrificat
electrificat
neelectrificat
electrificat
electrificat

Sursa: Institutul de Speologie ”Emil Racovi! ”

Din distribu"ia pe!terilor amenajate pentru valorificare turistic se remarc o concentrare
predominant a acestora în Mun"ii Apuseni (6 pe!teri în jude"ele Bihor !i Alba) !i pe rama sudic
a Carpa"ilor Meridionali (3 pe!teri în jude"ele Gorj !i Vâlcea), iar în rest câte o pe!ter în Mun"ii
Banatului, Masivul Piatra Craiului !i Masivul Bucegi. Dintre cele 12 pe!teri amenajate, 7 sunt
electrificate, 8 sunt vizitabile pe întreg parcursul anului !i doar 6 au un program de vizitare stabil
!i un ghid care poate fi g sit permanent de c tre turi!ti la intrarea pe!terii.
De exemplu, la Pe!tera Comarnic, aflat

în administrarea Parcului Na"ional Semenic–

Cheile Cara!ului, ghidul este prezent numai în sezonul cald !i în zilele de s rb toare, în rest
eventualele grupuri care doresc s viziteze pe!tera trebuie s -l aduc de la Re!i"a (20 km) sau
s -l cheme telefonic. Trebuie men"ionat c ultimii 4 km de drum spre Pe!tera Comarnic au fost
distru!i de exploat rile forestiere, singurele vehicule care se pot deplasa pe acest drum fiind
ma!inile de teren !i camioanele.
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Situa"ia dificil în care se afl turismului speologic din România are loc în condi"iile unui
poten"ial speologic deosebit, caracterizat printr-un num r foarte mare de pe!teri (12.480 - locul V
în Europa), unele cu un grad ridicat de atractivitate, dar !i cu mari sisteme subterane. Pe teritoriul
" rii noastre exist 19 pe!teri cu lungimi mai mari de 6 km (Tabel nr. II. 2), România ocupând
locul 9 pe plan mondial, dup SUA, Fran"a, Spania, Italia, China, Austria, Regatul Unit !i Mexic.
Cu toate acestea ponderea României, între " rile cu un turism speologic dezvoltat, este
nesemnificativ .
Tabelul nr. II.2

Pe"teri din România cu lungimi mai mari de 6 km
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Denumirea pe"terii

Localizare / masivul montan

Pe!tera Vântului
Pe!tera Hodobana
Pe!tera din Dealul Humpleu
Complexul Topolni"a
Pe!tera Ciur-Ponor – Topli"a Ro!ia
Pe!tera T u!oare
Pe!tera din Valea Rea
Pe!tera de la Z podie - Pe!tera Neagr
Pe!tera Polovragi 14
Pe!tera Cornilor
$ura Mare
Pe!tera Ponorici - Cioclovina cu Ap
Pe!tera R tei
Cet "ile Ponorului
Pe!tera Buhui
Pe!tera Micula
Pe!tera IJ2
Pe!tera Bonchii
Pe!tera Comarnic 15

Mun"ii P durea Craiului
Mun"ii Bihor
Mun"ii Bihor
Podi!ul Mehedin"i
Mun"ii P durea Craiului
Mun"ii Rodnei
Mun"ii Bihor
Mun"ii Bihor
Mun"ii C p "ânii
Mun"ii P durea Craiului
Mun"ii $ureanu
Mun"ii $ureanu
Mun"ii Leaota
Mun"ii Bihor
Mun"ii Aninei
Mun"ii Bihor
Mun"ii P durea Craiului
Mun"ii P durea Craiului
Mun"ii Aninei

Lungime
(m)
52.000
22.142
21.132
20.500
17.078
16.500
16.000
12.048
10.350
10.140
9.000
7.916
7.867
7.500
7.429
7.316
7.067
6.686
6.201

Sursa: Mun!ii Carpa!i, 26, 27, 28, 29/2002+ Catalogul sistematic al pe"terilor din România

Din toate aceste considerente, solu"ia care se impune, ca necesitate pentru valorificarea
poten"ialului speologic imens de care dispune România, este amenajarea de noi pe"teri,
îmbun t !irea amenaj rilor existente, atât în interiorul cât "i la exteriorul pe"terilor, dezvoltarea
serviciilor, luând în considerare, mai ales, experien"a " rilor cu un turism speologic dezvoltat. În
acest sens au fost propuse spre amenajare / reamenajare opt pe!teri care permit interven"ii din
punct de vedere al legisla"iei specifice.
14
15

Pe"ter amenajat pentru vizitare turistic , electrificat
Pe"ter amenajat pentru vizitare turistic , dar neelectrificat
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II.1.b. Tabele, h%r$i, grafice, plan"e desenate, fotografii etc. care s%
expliciteze situa$ia existent% "i necesitatea investi$iei
II.1.b.1. Num%rul de vizitatori înregistra$i la pe"teri
În $!rile cu tradi$ie speoturistic!
Din punct de vedere al num rului de vizitatori !i al ponderii pe!terilor turistice în total
pe!teri inventariate într-o "ar , România este pe unul dintre ultimele locuri, situa"ia sa fiind
inferioar atât fa" de marile " ri speologice ale lumii, Fran"a, Spania, SUA, Italia, Slovenia etc.,
cât !i fa" de unele " ri vecine, precum Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Croa"ia, Serbia.
Tabelul nr. II.3

Num%rul vizitatorilor la principalele pe"teri turistice din Europa Central% "i de Est
#ara
Slovenia

Slovacia

Cehia

Ungaria

Ucraina
Georgia
Rusia

Denumirea pe"terii
Postojna Jama
Skocjanske Jama
Demanovska Liberty Cave
Belianska Cave
Dobsinska Cave
Demanovska Ice Cave
Bystrianska Cave
Punkva Caves
Konipruske Caves
Bozkov Dolomite Cave
Katerisnka Cave
Baradla Cave
Miskolk-Tapolca Cave
Abaliget Cave
Szt. Istvan Cave
Adjimushkay Cave
Mramornaya Cave
Novoafonskaza Cave
Sataplia Cave
Kungurskaya Ledjanaya Cave

Nr. mediu de
vizitatori / an
800 000
50 000
135 000
90 000
75 000
50 000
30 000
195 000
125 000
75 000
60 000
180 000
100 000
70 000
60 000
220 000
200 000
700 000
100 000
200 000

Sursa: International Journal of Speleology, 29 B (1-4) / 2000
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Tabelul nr. II.4

Num%rul anual de vizitatori în marile pe"teri turistice ale lumii (2000)
#ara

Num%r vizitatori / an

Africa de Sud
Anglia
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Bermuda
Brazilia
Cehia
China
Fran"a
Georgia
Germania
India
Iran
Italia
Nepal
Noua Zeeland
Puerto Rico
Rusia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Turkmenistan
U.S.A.
Ucraina
Ungaria
Venezuela
TOTAL

250.000
1.113.000
12.000
820.000
270.000
500.000
80.000
352.000
1.750.000
7.220.000
1.424.000
820.000
1.440.000
490.000
400.000
1.578.000
220 000
430.000
140.000
225.000
560.000
850,000
620.000
80.000
40.000
1.800.000
2.475.000
540.000
100.000
7.010.850

Sursa: International Journal of Speleology, 29 B (1/4)/2000

Tabelul nr. II.5

Pe teri turistice amenajate pe plan interna!ional i ponderea acestora în nr. total pe teri
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

"ara
Japonia
Coreea de Sud
Malaiezia
Turcia
Germania
Australia
Belgia

Total
pe teri
3.000
1.150
750
1.200
5.000
7.000
2.000

Pe teri
turistice
91
21
12
19
53
61
16

Pondere (%)
3,03
1,82
1,60
1,58
1,06
0,87
0,80

Pe teri
peste 6 km
2
3
5
3
5
12
3
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Nr.
crt.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

"ara
Cehia
Thailanda
Regatul Unit
SUA
Slovacia
Polonia
Ungaria
Bulgaria
Grecia
Croa ia
Slovenia
Brazilia
Serbia
Austria
Fran a
Italia
Elve ia
Spania
România
Mexic
Vietnam

Total
pe teri
2.306
3.378
4.500
45.000
4.000
3.000
4.077
5.500
8.000
8.800
8.500
4.501
4.000
14.180
72.000
36.000
8.500
50.000
12.480
-

Pe teri
turistice
14
20
26
200
15
9
12
16
22
21
21
15
9
27
138
51
12
63
12
19
9

Pondere (%)

Pe teri
peste 6 km

0,79
0,59
0,57
0,44
0,38
0,30
0,30
0,29
0,28
0,26
0,24
0,24
0,22
0,20
0,19
0,14
0,14
0,13
0,10
-

3
4
22
178
5
6
3
3
3
5
11
12
3
27
108
40
18
94
18
21
3

Sursa: www.showcaves.com

În România
Pe!terile amenajate în scop turistic sunt doar 12, dar, la cele mai multe, nu exist" date
statistice certe referitoare la num"rul de vizitatori înregistra i, datorit" modului defectuos de
exploatare.
Din informa iile pe care le de inem, pe!terile amenajate din România atrag un num"r mult
mai mic de vizitatori, comparativ cu cele din alte "ri europene, cauzele principale fiind slaba
dezvoltare a infrastructurii de acces (drumul de acces spre pe!ter"), lipsa sau starea actual" a
amenaj"rilor interioare !i exterioare, precum !i calitatea slab" a serviciilor oferite.
Num"rul de vizitatori este cuantificat prin num"rul de bilete vândute de c"tre custozii sau
administratorii pe!terilor. Prin demersurile oficiale f"cute c"tre administratorii sau custozii
obiectivelor carstice vizitabile am ob inut, de cele mai multe ori doar informa ii par iale sau
aproximative, referitoare la num"rul de vizitatori – de ex., de la pe!terile Dâmbovicioara,
Polovragi, Comarnic, Muierilor, Ghe arul Sc"ri!oara, Ungurului, Meziad, Ur!ilor. Ceea ce se
deduce din informa iile primite, ca observa ie general", este evolu ia cresc"toare anual" a
num"rului de vizitatori, în perioada analizat" (Tabelul nr. II. 6).
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Tabelul nr. II.6

Evolu!ia num#rului de vizitatori la câteva pe teri cu ghid din România*
Nr.
Obiectivul carstic
crt.
1

Dâmbovicioara

adul$i
copii
TOTAL

2

Polovragi
#

Perioada
2009

2005

2006

2007

2008

27.000
25.000
52.000

15.000
12.000
27.000

28.400
32.000
60.400

39.600
38.200
77.800

31.400
31.200
62.600

17.000

20.000

22.000

20.000

15.000

550

614

556

418

(10.01–01.10)

455

3

Comarnic

4

Muierilor

26.000

35.000

40.000

50.000

55.000

5

Ghe$arul Sc!ri oara

12.800

15.000

23.000

33.500

33.619

6

Ur ilor

88.699

97.477

116.420

130.353

122.467

7

Ungurului

2.340

4.135

4.729

5.215

5.820

8

Meziad

2.800

3.100

3.322

3.328

202.188

202.326

270.427

320.614

3.800
298.122

TOTAL

estimat / an: 357.000

*

Sursa: Administratorii / custozii pe terilor

II.1.b.2. Caracteristici ale patrimoniului speologic, poten!ialul speoturistic al
obiectivului de investi!ii i modul de valorificare actual# prin turism
Prezent"m în continuare cele opt obiective carstice propuse spre amenajare, cu
principalele elemente !tiin ifice/speologice !i turistice care dau notorietate fiec"rui obiectiv carstic
în parte !i care vin în sprijinul sus inerii proiectului investi ional.
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b.2.1. PE$TERA PONICOVA
Localizare i accesibilitate
Pe!tera Ponicova este situat" în Cazanele Mari, cel mai frumos sector al Defileului
Dun"rii !i anume în Masivul Ciucarul Mare, un platou calcaros proeminent !i izolat de adâncirea
Dun"rii. Pârâul Ponicova a traversat acest masiv, prin galerii subterane de mari dimensiuni,
perpendiculare pe direc ia Dun"rii, având intr"rile din amonte situate în apropierea DN 57
(Or!ova – Berzasca – Moldova Veche – Oravi a – Moravi a), iar ie!irea din aval, în Cazanele
Mari, la nivelul Lacului de acumulare Por ile de Fier I. Masivul Ciucarul Mare se afl" pe teritoriul
Comunei Dubova, în Parcul Natural Por ile de Fier !i apar ine, din punct de vedere geografic, de
sudul Mun ilor Alm"jului.

Prin deschiderile sale, Pe!tera Ponicova este accesibil" atât din DN 57, prin traversarea
unui sector de chei foarte spectaculos, aflat înaintea intr"rii în subteran, cât !i direct din lacul
aflat în Cazanele Mari ale Dun"rii, prin construc ia unui ponton care s" permit" acostarea de
b"rci !i nave de mici dimensiuni. Men ion"m c", în prezent, se organizeaz" naviga ie pe Dun"re
pentru vizitarea Pe!terii Veterani aflat" foarte aproape în aval, de deschiderea Pe!terii Ponicova.
Principalele c!i de acces sunt:
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rutiere
!

DN 57 (E 70 / DN 6 – Or!ova – Dubova – Moldova Veche – Oravi a - Moravi a /

E 70/DN 59), la 25 km de Or!ova, un traseu deosebit de pitoresc de-a lungul
Dun"rii, la Dubova.
Distan a fa " de re!edin a de jude , Drobeta Tr. Severin, este de 47 km, pe E 70,
DN 57, iar fa " de Bucure!ti pe E 70, DN 57, este de 386 km.
feroviare
!

sta ia de cale ferat" Or ova de pe magistrala feroviar" Bucure!ti - Craiova –

Drobeta Tr. Severin – Or ova – Timi!oara – Stamora Moravi a / punct de frontier",
iar de aici, 25 km pân" la Dubova, pe DN 57.
aeriene - cel mai apropiat aeroport este la Craiova, aflat la 158 km (pe DN 57 !i E
70).
Descrierea pe terii
Pe!ter" cu o dezvoltare de 1.666 m !i galerii de dimensiuni foarte mari care traverseaz"
masivul calcaros Ciucaru, între pierderea râului Ponicova (Cheile Ponicovei) !i Cazanele Mari,
format" pe sisteme de diaclaze 16 în calcare de vârst" Jurasic 17 - Cretacic 18 . Re eaua subteran"
este format" din patru sisteme de galerii (dup" Boto!"neanu !i colab.), care se dezvolt" pe dou"
nivele de carstificare distincte: etajul inferior, temporar activ (Galeria Pârâului Ponicova) !i etajul
superior, fosil 19 , alc"tuit din Galeria Liliecilor !i Galeria Concre iunilor. Datorit" form"rii pe!terii
prin captarea în subteran a apelor unui pârâu de la suprafa ", întreaga re ea subteran" are o
morfologie structural-vadoas". Formele vadoase sunt rezultatul eroziunii intense a pârâului
subteran, iar cele structurale sunt legate de procese de dezagregare produse pe sistemele de
fracturi !i diaclaze din roc". Combina ia dintre aceste dou" categorii de forme au creat galerii de
mari dimensiuni !i s"li cu o arhitectur" impun"toare !i peisaje subterane spectaculoase.
Pârâul Ponicova î!i adun" apele de pe !isturile cristaline ale fundamentului danubian !i
20

de pe depozitele de fli! , ajunge în calcarele jurasice unde formeaz" un scurt sector de chei,
foarte denivelat !i apoi intr" în pe!ter" printr-un portal de 25 m în"l ime !i 6 m l" ime (98 m alt.
abs.). Galeria subteran", temporar activ", are o lungime de circa 400 m !i are aspect de canion
16

Cr!p!turi formate de-a lungul unui depozit de roci, formate prin presiune sau r!cire, f!r! deplasarea celor dou! compartimente, de
o parte sau alta a planului de ruptur!
17
Vârst! geologic! din a doua perioad! a Mezozoicului, considerat! a fi avut o durat! de 33 mil. de ani
18
Vârst! geologic!, ultima subdiviziune a erei mezozoice, de 65 mil. de ani
19
În evolu"ia unei re"ele subterane, alternan"a între formarea unor nivele de curgere a apei i adâncirea periodic! a drenajului
subteran duce la individualizarea pe vertical! a unor etaje de galerii cvasiorizontale. Pe terile cu o astfel de configura"ie se numesc
pe teri etajate, iar etajele pot fi active, subfosile i fosile (relicte). Pe terile i galeriile fosile sunt lipsite de o circula"ie organizat! a
apei, în cele subfosile poate s! apar!, în mod excep"ional circula"ia apei, iar în cele active circul! permanent sau temporar apa.
20
Forma"iune geologic! alc!tuit! dintr-o alternan"! de depozite marine, de mare grosime (2.000 -3.000 m), alc!tuit! din argile,
marne, conglomerate
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subteran 21 , cu ni!e !i terase laterale, prin care la viituri pârâul subteran curge printre blocuri de
calcar de mari dimensiuni. La cap"tul din aval, Galeria Oga!ului Ponicova se deschide spre
Dun"re, în pere ii abrup i !i s"lbatici ai Cazanelor Mari.
Dou" alte sisteme de galerii fosile !i suspendate deasupra Galeriei Oga!ului Ponicova
sunt demne de men ionat. Pe latura sudic", la o în"l ime de 15 - 20 m, se afl" Galeria Liliecilor,
care are o intrare separat", suspendat" fa " de pierderea Pârâului Ponicova, într-un perete
abrupt, situat în dreapta intr"rii principale ( 116 m alt. abs.). Aceast" galerie are, de asemenea,
dimensiuni mari (10-15 m l" ime !i în"l ime), este relativ dreapt" !i se termin" într-o mare sal" cu
pr"bu!iri (Sala Mare) din care porne!te un sistem secundar cu galerii ascendente, înguste,
argiloase, cu orientare estic". Sala Mare este legat" printr-un culoar scurt !i extrem de denivelat
(Galeria Sc"rii) cu etajul activ aflat cu 15 - 20 m mai jos. Pe cealalt" latur" a Pârâului Ponicova
(în stânga), dup" urcarea unei pante cu o denivelare de peste 25 m, acoperit" cu blocuri
pr"bu!ite, se ajunge în Galeria Concre"iunilor, orientat" c"tre NV, în care s-au mai p"strat unele
speleoteme 22 de mari dimensiuni (stalagmite, coloane, scurgeri sub iri de calcit pe podea !i
anemolite 23 de mari dimensiuni). Acest sector cuprinde câteva diverticule de-o parte !i de alta a
Galeriei Concre iunilor care, se termin" la o altitudine de 143 m (81 m deasupra celei mai joase
intr"ri) (Constantin !i colab., 2001).
Notorietatea i importan!a turistic# a regiunii
Pe!tera este situat" în Defileul Cazanelor Mari, un obiectiv de mare atrac ie turistic", fiind
cunoscut" din vechime de c"tre localnici. În apropiere de ora!ul Or!ova se afl" amenajarea
hidroenergetic" Por ile de Fier I, ce constituie cel mai mare sistem hidroelectric din România. Un
alt punct de atrac ie este statuia lui Decebal (cea mai înalt" sculptur" în piatr" din Europa), înalt"
de 55 m, aflat" pe malul stâncos al Dun"rii, în zona golfului Mraconia, între localit" ile E!elni a !i
Dubova.
Valoarea peisagistic" a zonei este dat" de Defileul Dun"rii, cel mai lung defileu din
Europa (144 km), cu dou" sectoare de îngustare, Cazanele Mici !i Cazanele Mari. Versan ii
calcaro!i, spectaculo!i, ai defileului !i vegeta ia de tip sub-mediteranean spore!te atractivitatea
turistic" a zonei.

21

Galerie de mari dimensiuni i foarte înalt!, relativ dreapt! prin care curge sau a curs un râu subteran.
Denumire generic! pentru depunerile de calcit din pe teri (sin. forma"iuni stalagmitice, concre"iuni)
23
Stalactite deviate datorit! curen"ilor de aer care accelereaz! evapora"ia i precipitarea calcitului pe o latur! a lor
22
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Notorietatea speologic#
Pe!tera Ponicova este cunoscut" speologilor ca fiind cea mai lung" pe!ter" din Defileul
Dun"rii (1.666 m dezvoltare !i +81 m denivelare). Ea are dou" niveluri morfologice 24 , unul
temporar activ !i un altul fosil, trei intr"ri (orientate NV, V, E-SE), alc"tuite din galerii de mari
dimensiuni (pân" la 25 m în"l ime). Pe!tera reprezint" o str"pungere hidrologic" 25 a pârâului
Ponicova în Muntele Ciucarul Mare, important" din punctul de vedere paleontologic (fosile de
Ursus spelaeus, Crocuta spelaea) !i biospeologic (specii troglobionte 26 de acarieni, diptere
guanofile, comunit" i de lilieci) care, pe lâng" formele de eroziune !i dezagregare, are por iuni cu
speleoteme numeroase - stalagmite, stalactite (unele destul de rare - anemolite), coloane, cruste
calcitice.
Notorietatea turistic#
De!i Pe!tera Ponicova nu este amenajat" din punct de vedere turistic este foarte
cunoscut" atât publicului larg cât !i speologilor, deschiderea sa în Lacul de la Por ile de Fier, sub
pere ii abrup i de calcar !i marile dimensiuni ale galeriilor o fac extrem de spectaculoas", motiv
pentru care este c"utat" !i vizitat" de numero!i turi!ti. In ultimii ani, proprietarii de pensiuni din
localit" ile Dubova !i E!elni a îndrum" !i înso esc turi!tii dornici s" viziteze pe!tera.
Modul actual de valorificare prin turism
Valorificarea obiectivului prin turism se evalueaz" prin nivelul de dezvoltare al infrastructurii
specifice existente în localitate !i prin frecventarea acesteia de c"tre vizitatorii pe!terilor.
Structuri de cazare
La nivelul anului 2009, în comuna Dubova sunt clasificate un num"r de 4 unit" i de cazare
turistic", respectiv 2 pensiuni turistice rurale de 2 flori, cu un total de 18 locuri de cazare, o
pensiune turistic" de 3 stele cu 20 de locuri de cazare !i o caban" de 3 stele, cu 10 locuri.
Tabelul nr. II.7

Structura capacit#!ii de cazare, pe num#r de camere, num#r de locuri i categorie de confort
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire
ACHIMESCU
ADRIANA
DECEBAL
DUBOVA
TOTAL

camere locuri
4
5
10
5
24

8
10
20
10
48

categorie
2 Flori
2 Flori
3 Stele
3 Stele

jude!
MH
MH
MH
MH

localitate

tip structur#

Dubova
Dubova
Dubova
Dubova

Pensiune turistic" rural"
Pensiune turistic" rural"
Pensiune turistic"
Caban"

Sursa: www.mturism.ro
24

Nivele de adâncire a drenajului subteran (sin. nivele de carstificare, etaje de pe ter!)
Traversarea unui masiv carstic de c!tre un râu subteran, printr-o galerie penetrabil!
26
Specii de animale care tr!iesc numai în domeniul subteran
25

INSTITUTUL NA"IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM – INCDT BUCURESTI
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVI"# – ISER

25

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic! a unor pe teri

Dup" cum se observ" în tabelul de mai sus, majoritatea structurilor de cazare sunt de tip
pensiune turistic".
Circula$ia turistic!
Direc ia Jude ean" de Statistic" Mehedin i nu are în eviden " nici-o structur" de primire
turistic" cu func iuni de cazare, prin urmare, nu de ine nici indicatori de circula ie turistic", de!i în
localitate func ioneaz" patru unit" i clasificate.
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b.2.2. PE$TERA TOPOLNI"A
Localizare i accesibilitate
Este situat" în jude ul Mehedin i, pe teritoriul administrativ al comunei Cire!u, la 43 km
dep"rtare de Drobeta – Tr. Severin. Pe!tera se afl" pe un traseu rutier care se înscrie în inelul
principal de circula ie al zonei turistice Por ile de Fier (Drobeta Turnu Severin – Or!ova – Valea
Cernei – Baia de Aram" – Ponoarele – Pe!tera Topolni a - Drobeta Turnu Severin), permi ând
includerea în circuitul de vizitare a obiectivelor turistice importante din zon". Pe!tera Topolni a
este o rezerva ie speologic" de Clas" A, cu un sector de Clas" B (Galeria Pros"cului), face parte
din Complexul carstic Epuran – Topolni a !i se afl" în Geoparcul Platoul Mehedin i.

C!i de acces
rutiere
Ca localit" i de acces pot fi folosite atât comuna Godeanu, satul Marga, de pe DJ
670, cât !i comuna Cire u de pe DJ 607B.
!

E 70 (punct de frontier" Moravi a – Timi!oara – Drobeta Tr. Severin - Craiova -

Alexandria – Bucure!ti – Giurgiu / punct de frontier" RO/BG), apoi:
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!

DN 67 (E 70/Drobeta Tr. Severin – Malov!$ - Târgu Jiu – Rm. Vâlcea), iar de la

Malov" se urm"re!te DJ 670 (DN 67 / Malov" - Godeanu - Balta - Nadanova –
Baia de Aram" - Câmpu Mare - Flore!ti / DN 67);
!

DJ 607B (E 70 / Drobeta Tr. Severin – Brezni a – Jido!ti a - Cire u – Marga /

DJ 670) – 29 km pân" la Cire!u
!

DJ 607C (E 70 / Ilovi a - Bahna - Cire u - Podeni - M"l"ri!ca – Balta / DJ 670) –

19 km pân" la Cire!u
Fa " de re!edin a de jude , Drobeta Tr. Severin, comuna Cire!u se afl" la 33 km, pe E
70, DJ 607B, iar fa " de Bucure!ti, distan a este de 371 km, pe E 70, DJ 607B.
feroviare
!

sta ia de cale ferat" cea mai apropiat" este Or ova, de pe magistrala Bucure!ti

– Craiova – Drobeta Tr. Severin – Or ova – Timi!oara – Jimbolia / punct de
frontier", situat" la 347 km de Bucure!ti; de la Or!ova se urm"re!te traseul rutier E
70 (6 km) pân" la intersec ia cu DN 607C, pe care se merge pân" la Cire!u (circa
19 km);
aeriene - cel mai apropiat aeroport este la Craiova (143 km), de la care se ajunge
spre pe!ter" pe drumul rutier european E 70 !i DJ 607B.
Descrierea pe terii
Topolni a este o pe!ter" gigantic", cu 20.500 m de galerii, de tip compus, ramificat",
suborizontal", dezvoltat" pe un sistem de diaclaze !i fracturi cu orientare general" NNE-SSV.
Re eaua de galerii este dispus" pe !ase nivele: trei fosile, unul subfosil, unul semiactiv !i un nivel
activ. Ea a fost s"pat" de trei pâraie: Topolni a, G"urin i !i Ponor" . Sistemul de galerii se
grupeaz" în câteva sectoare !i ansambluri de galerii, distincte.
Pe!tera Topolni a are cinci deschideri (intr"ri) situate în vestul !i estul barei de calcar:
Pe tera Femeii, Gura Pros!cului, Pe tera Sohodol, G!urin"i

i Gaura lui Ciocârdie. De!i

unele deschideri sunt numite pe!teri (dup" toponimia local"), ele corespund unei singure re ele
de galerii. Celebritatea pe!terii este legat" de existen a unor galerii de mari dimensiuni, cu
lungimi care se apropie de 1 km, unele frumos concre ionate (Galeria Racovi ", Galeria Nou"),
altele spectaculoase prin cursurile de ap" care le str"bat (Galeria Pros"cului, Galeria Neagr").
Dintre acestea, singurul sector de pe!ter" cu o clas" de importan " B, care permite efectuarea
unor amenaj"ri !i exploat"ri turistice este Galeria Pros"cului.
Galeria Pros!cului este traseul râului Topolni a, prin subteran, pe o lungime de 800 m,
care prime!te apele din toate celelalte galerii active sau temporar active. Galeria se afl" în
continuarea unui scurt sector de chei (Cheile Pros"cului), foarte denivelat !i spectaculos prin
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aspectul lor de „fund de sac”, cu pere ii care dep"!esc 150 m în"l ime !i blocurile imense din
talvegul râului. In cap"tul cheilor, galeria pe!terii debuteaz" printr-un portal impresionant, de
form" ogival" care, prin în"l imea sa de 67 m, este al doilea din România. Datorit" în"l imilor
sale foarte mari !i a prezen ei pârâului, Galeria Pros"cului are aspectul unui canion subteran
gigantic. Pe prima por iune, în"l imea galeriei ajunge la 100 m, iar podeaua este acoperit" cu
blocuri imense c"zute din tavan. In peretele drept se deschid Galeria Ascuns!, iar foarte sus la
nivelul tavanului, galeriile Staicu i Suspendat!. Aval de confluen a cu Galeria Vidrelor, panta
plan!eului scade si râul subteran se transform" într-un lac, care în apropierea resurgen ei 27 de la
Gaura lui Ciocârdie, ocup" întreaga l" ime a galeriei.
Notorietatea i importan!a turistic# a regiunii
Pe!tera Topolni a apar ine unui mare complex carstic !i este situat" în Geoparcul Platoul
Mehedin i, pe teritoriul comunei Cire!u. Pe!tera are o dezvoltare de peste 20 500 m, fiind s"pat"
de cele trei râuri într-o bar" calcaroas" dispus" transversal pe direc ia de scurgere a apelor.
Pe lâng" pe!ter", zona prezint" o serie de alte atrac ii carstice. De o parte !i de alta a
barei calcaroase se pierd mai multe v"i (Topolni a, Ponor" , Pe imea), care formeaz" în locul de
pierdere v"i oarbe 28 , cu pere i abrup i, guri de pe!ter" !i lunci aluviale extinse. In una din aceste
v"i se afl" Pe!tera Epuran o rezerva ie speologic" cu o dezvoltare de 3,5 km, deosebit de
concre ionat". Ie!irea apelor din masivul carstic se face printr-un lac extins pe aproximativ 150 m
din Galeria Pros"cului, pe sub portalul de 35 m al G"urii lui Ciocârdie, portal în continuarea
c"ruia se afl" un frumos sector de chei. In apropierea Topolni ei se afl" o serie de forme carstice
spectaculoase (abrupturi impresionante, puncte de belvedere, lapiezuri 29 ) !i alte pe!teri
interesante, cum ar fi Pe!tera Epuran, Pe!tera Curecea, Pe!tera Sfodea, Pe!tera Mare de la
Balta.
Notorietatea speologic#
Prima men iune despre Pe!tera Topolni a o semnaleaz" geograful V. Dimitrescu, în anul
1880, urmat de G. M. Murgoci (1898), N. Densu!ianu (1913), I. Vintilescu (1941), care descriu în
general formele carstice de deasupra pe!terii. Explorarea propriu-zis" a pe!terii este început" în
anul 1961, de c"tre V. Decu !i M. Bleahu. Au urmat apoi o serie de campanii de explorare !i
cartare, desf"!urate pe perioada mai multor ani, c"rora li s-au ad"ugat !i cele realizate de G.
Diaconu, T. Constantinescu, I. Povar", C. Goran. În anul 1976 erau carta i aproximativ 16.000
m, din cei peste 20.500 m carta i pân" în prezent. Pentru foarte mul i ani, Topolni a a fost cea
27

Locul de reapari"ie la zi a unui curs de ap! care s-a pierdut la marginea unui masiv carstic.
Vale terminat! printr-un abrupt sau o contrapant! datorit! capt!rii apei sale în carst.
29
Microforme ap!rute pe suprafa"a carstului datorit! disolu"iei (dizolv!rii chimice) a rocii.

28
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mai mare pe!ter" din România !i a devenit celebr" datorit" frumuse ii Galeriei Racovi ",
cavernamentului gigantic, râurilor subterane foarte spectaculoase !i a marilor colonii de lilieci.
Notorietatea turistic#
De!i se afl" într-o zon" relativ greu accesibil" autoturismelor, din cauza drumurilor foarte
proaste, pe!tera este cunoscut" !i vizitat" de foarte mult" vreme.
La pe!ter" se poate ajunge venind dinspre Drobeta Turnu Severin, prin Cire!u sau
Marga, ori dinspre Baia de Arama, prin Ponoarele - Balta. Portalul de la Gura Pros"cului este cel
mai cunoscut !i vizitat datorit" dimensiunilor sale impresionante (67 m în"l ime !i 15 m l" ime). O
parte a galeriilor fosile erau cunoscute !i vizitabile în urm" cu zeci de ani datorit" forma iunilor
deosebit de interesante. În prezent aceste intr"ri în pe!ter" sunt închise cu por i, pe!tera fiind
arie protejat".
Modul actual de valorificare prin turism
În comuna CIRE$U nu exist" structuri de cazare clasificate, turi!tii care viziteaz" pe!tera
folosesc de cele mai multe ori corturile (pe care le a!eaz" pe platoul de la intrarea din amonte a
Galeriei Pros"cului) sau se cazeaz" în locuin e particulare la cet" eni.
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b.2.3. COMPLEXUL CARSTIC PONOARELE
Localizare i accesibilitate.
Complexul carstic Ponoarele, rezerva ie natural" de tip mixt (în suprafa " de 100 ha),
este situat pe drumul jude ean DJ 670 (DN 67 / Malov" – Balta – Ponoarele – Baia de Aram" –
Câmpu Mare – Flore!ti / DN 67), la 5 km de la Baia de Aram", apar ine comunei Ponoarele,
Jude ul Mehedin i !i se afl" pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedin i.

Principalele c!i de acces sunt:
rutiere
!

DJ 670 (DN 67 / Malov" - Balta – Ponoarele - Baia de Aram" – Câmpu Mare

– Livezi - Flore!ti / DN 67), un inel de circula ie turistic", ramificat din DN 67
(Drobeta Tr. Severin – Tg. Jiu – Horezu – Rm. Vâlcea)
!

din drumul na ional DN 67D, Târgu Jiu – Baia de Aram" (de aici cu ramifica"ie 6

km spre Ponoarele) – B"ile Herculane
!

Dc 38 (DN 67D/St"ne!ti - Bârâiacu – Ponoarele / DJ 670) – 7,5 km ramifica ie

din DN 67D
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!

dinspre E 70 (punct de frontier" RO/BG - Giurgiu – Bucure!ti – Craiova –

Or!ova – Ilovi$a – Timi!oara – Stamora Moravi a / punct de frontier" RO/Serbia), 37
km de la Ilovi a, la 7 km aval de ora!ul Or!ova, pe DJ 607 C (E 70 / Ilovi$a – Cire!u
– Balta / DJ 670), pân" în localitatea Balta, de unde se parcurg circa 18 km pe DJ
670. Distan a total", fa " de E 70, pe aceast" rut" este de circa 55 km. Acest traseu
de acces va fi de perspectiv" în viitor, odat" finalizarea moderniz"rii drumului rutier
DJ 607 C, fiind favorizat !i de circula ia intens" a traficului turistic pe E 70.
Distan a, pe cale rutier", fa " de re!edin a de jude , Drobeta Tr. Severin, este de 63
km, pe DJ 607B, DJ 670, iar fa " de Bucure!ti, este de 334 km (pe E 81, DN 67, DN
67D, DJ 670).
feroviare
!

sta ia de cale ferat" Tg. Jiu (linia secundar" Filia!i – Tg. Jiu – Simeria, aferent"

magistralei feroviare Bra!ov – Sibiu – Simeria - Deva - Arad – Curtici) !i de aici pe
cale rutier", pe DN 67D (41 km) !i DJ 670 (6 km);
!

sta ia de cale ferat" Motru (linia secundar" Strehaia – Motru, aferent"

magistralei feroviare Bucure!ti - Craiova – Strehaia - Drobeta Tr. Severin – Or!ova
– Timi!oara – Stamora Moravi a), de la care se utilizeaz" calea rutier" – DJ 671B,
DJ 670;
!

sta ia de cale ferat" Drobeta Tr. Severin de pe magistrala feroviar" Bucure!ti -

Craiova – Drobeta Tr. Severin – Or!ova – Timi!oara – Stamora Moravi a / punct de
frontier", iar de aici, 35 km pe DJ 607 B (Drobeta Tr. Severin – Cire!u – Marga) !i
28 km pe DJ 670 (Marga – Ponoarele);
aeriene - cel mai apropiat aeroport este la Craiova, la 126 km (pe DJ 670, DN 67A !i
E 70).
Descrierea complexului
Pe!tera de la Podul Natural, are dou" deschideri mari, este polietajat" !i are o dezvoltare
de 734 m. Intrarea principal" este considerat" intrarea din aval (dinspre Podul Natural), deoarece
este foarte aproape de !osea, de!i din punct de vedere speologic aceasta este intrarea
secundar" (B). Pentru intrarea A, situat" în amonte (intrarea dinspre Lacul Z"ton), se
traverseaz" dealul în care este s"pat" pe!tera, sau se traverseaz" prin pe!ter". Leg"tura între
cele dou" intr"ri se face prin galeria principal", care are dimensiuni mari (10 - 12 m l" ime !i 5 - 8
m în"l ime).
Galeria principal! este subfosil", se inund" periodic (la topirea z"pezii !i ploi toren iale),
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iar plan!eul este acoperit cu un strat gros de sedimente fine (îndeosebi argile). Zona median" a
galeriei este dificil de parcurs datorit" existen ei unui mare sorb 30 , adânc de 6 m, ce are aspect
de pâlnie !i func ioneaz" la ape mari ca o estavel" (at"t ca sorb cât !i ca izbuc 31 ). Atunci când
apa se acumuleaz" în Lacul Z"ton, nivelul acviferului carstic se ridic", debu!ând în galeria
principal" a pe!terii pe care o inund", având rolul de prea-plin 32 .
Din galeria principal", dup" 130 m de la intrarea din aval în pe!ter", se desprinde, c"tre
stânga, Galeria fosil! care este ascendent" !i are în general dimensiuni mai mici decât galeria
principal". Ea este bogat concre ionat" cu domuri stalagmitice, stalagmite, stalactite fistulare 33 ,
draperii, scurgeri parietale !i „piei de leopard”

34

. Podeaua este acoperit" de bazine tip gur 35 ,

par ial distruse, dar care ar putea fi reconstruite în vederea unei valorific"ri turistice. Galeria se
termin" printr-o mare sal" (Sala Final!), cu interesante scurgeri de calcit, în care se afl" o
colonie de lilieci.
Notorietatea i importan!a turistic# a regiunii
Pe!tera de la Podul Natural este localizat" în extremitatea nordic" a Podi!ului Mehedin i,
pe teritoriul comunei Ponoarele, apar inând sistemului hidrocarstic Z"ton – Ponoare - Bulba.
Pe lâng" pe!tera propus" spre amenajare, zona dispune !i alte obiective cu mare
poten ial turistic, fiind grupate pe o suprafa " restrâns". La cca. 75 - 80 m NE de intrarea aval în
pe!ter" se afl" Podul Natural de la Ponoarele, denumit de localnici „Podul lui Dumnezeu” o
form" carstic" unicat în România, prin aspect !i dimensiuni. Acest pod din piatr" nu reprezint"
altceva decât o veche intrare în pe!ter", care a r"mas deta!at" de restul galeriei subfosile, ca
urmare a pr"bu!irii unei p"r i a tavanului. Peste aceast" arcad" natural" de mari dimensiuni (30
m lungime !i 13 m în"l ime) trece în prezent !oseaua care traverseaz" Podi!ul Mehedin i, de la
N spre S, f"când leg"tura între Baia de Aram" !i Drobeta Turnu Severin (DJ 670).
Deasupra pe!terii se afl" un câmp de lapiezuri deosebit de valoros din punct de vedere
!tiin ific !i peisagistic (Lapiezul de la Ponoarele), care de ine unele din cele mai mari !i
interesante lapiezuri de tip rigol" 36 , lapiezuri scobite 37 !i cameni e 38 , de la noi din ar".
Privind de pe câmpul de lapiezuri în jos (SV), se desf"!oar" în fa " o mare depresiune de
vale, pe fundul c"reia curge un pârâu meandrat (depresiune de contact carstic 39 ). La contactul
30

Microforme ap!rute pe suprafa a carstului datorit! disolu iei (dizolv!rii chimice) a rocii
Izvor carstic
32
Galerie în care exist! o circula ie de ap! numai la nivele de viitur!
33
Stalactite tubulare, asem!n!toare unor macaroane
34
Depuneri neregulate de argil! coloidal! pe pere ii pe"terii, a c!ror grafic! imit! desenul de pe pielea unor animale
35
Bazine existente pe podeaua galeriei, în care se adun! apa "i care s-au format prin depunerea calcitului pe marginile lor sub forma
unui zid
36
#an uri
37
Scocuri
38
Lapiezuri rotunde "i închise, în a c!ror excava ie se adun! ap!
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cu calcarele, apele se pierd în subteran prin intermediul unor sorburi, iar atunci când debitul
pârâului este foarte mare i sorburile nu mai pot prelua toat! apa acumulat!, se formeaz! un
mare lac temporar (Lacul Z!ton).
Pe lâng! aceste obiective turistice, situate în imediata vecin!tate a pe terii, pe o raz! de
maxim 2 km pot fi întâlnite o serie de sorburi i ponoare prin care se pierd apele de suprafa"! ale
sistemului Z!ton-Bulba, pentru ca mai apoi acestea s! reapar! la zi din pe tera debitoare 40
Bulba. La aproximativ 5 km SV de Pe tera de la Podul Natural se poate vizita carstul
suspendat 41 de la B!lu"a, în care se desf! oar! Cheile i Pe tera B!lu"ei. Tot în zon! poate fi
vizitat!, în luna mai, o

frumoas! p!dure de liliac unde, în fiecare început de mai, are loc

festivalul “S!rb!toarea Liliacului”.
Notorietatea speologic
Localizarea pe terii într-un important complex carstic, al!turi de Podul Natural, Câmpul
de Lapiezuri i Lacul Z!ton, leg!tura genetic! cu acestea i cu Pe tera Bulba, fac din Pe tera
Podului un important obiectiv speologic.
Rolul de estavel! 42 a etajului inferior (func"ionare dubl!, izvor-ponor), spa"iile de
dimensiuni mari, concre"iunile abundente din etajul fosil, inundarea periodic! a etajului subfosil i
coloniile de lilieci sunt, de asemenea, elemente de notorietate speologic!.
Notorietatea turistic
Fiind a ezat! într-o zon! locuibil! i în imediata vecin!tate a oselei (DJ 670), pe tera
este cunoscut! i vizitat! de foarte mult! vreme, cu toate c! nu este amenajat! i nu are dot!ri
corespunz!toare care s! faciliteze accesul turistic. Datorit! lipsei unor amenaj!ri minime pentru
vizitare i a utiliz!rii unor mijloace improvizate de iluminat, mediul subteran din Pe tera Podului
are mult de suferit. In plus, din pe ter! se adun! periodic o mare cantitate de de euri, iar
podeaua galeriei fosile a fost acoperit! cu un strat gros de argil! care urâ"e te forma"iunile
stalagmitice.
Modul actual de valorificare prin turism
Pe teritoriul comunei PONOARELE cazarea turi tilor este asigurat! de mai multe pensiuni
neclasificate i de gospod!riile localnicilor ce asigur! condi"ii de cazare i mas!, prin urmare nu
se poate face o analiz! a circula"iei turistice. Lâng! pe ter! s-a amenajat de curând o pensiune
turistic!, ceea ce a dus la cre terea notoriet!"ii turistice a pe terii i a obiectivelor din jur.
39

Depresiune format! prin eroziune diferen ial! la intrarea/pierderea unui râu în carst
Pe"ter! din care iese o ap!
41
Masiv carstic situat deasupra nivelului general a re elei hidrografice "i reliefului din jur
42
Conduct! carstic! cu func ionare dubl! de izvor (debite mari) "i pierdere (debite mici sau o retragere a apei)
40
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b.2.4. PE!TERA COMARNIC
Localizare "i accesibilitate
Pe tera Comarnic, aflat! lâng! cantonul silvic cu acela i nume, este situat! pe raza
satului Iabalcea, la 7 km de acesta, sat ce apar"ine comunei Cara ova, jude"ul Cara Severin.
Este cea mai lung! pe ter! din Banat (6.201 m), se afl! pe teritoriul Parcului Na"ional Semenic–
Cheile Cara ului i este declarat! rezerva"ie natural!, conform Legii nr. 5 / 2000.
Pe tera este o str!pungere a pârâului Ponicova în calcarele ce formeaz! Clean"ul
Putnata (681 m alt.) i are 8 intr!ri, cele mai mari si mai cunoscute fiind intrarea Comarnic i
intrarea Ponicova. Intrarea Comarnic se afl! la cap!tul nordic, la circa 200 m de cantonul silvic
Comarnic (440 m alt.), iar intrarea Ponicova, printr-un ponor 43 , este într-o poian! mare, situat! în
apropierea oselei Re i"a – Anina, la 3,5 km distan"! de canton, în direc"ia Aninei (470 m alt.).

C!i de acces
rutiere
!

pe DN 58 (E 70 / Caransebe – Cara ova - Re i"a – Anina / DN 58), iar din

re edin"a de comun!, Cara ova, se urmeaz! traseul drumului comunal Dc 97 (DN
43

Loc de pierdere a unei ape de suprafa ! în subteran

INSTITUTUL NA"IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM – INCDT BUCURESTI
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVI"# – ISER

35

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic! a unor pe teri

58 – Iabalcea – DJ 582C) (7 km), apoi drumul jude"ean DJ 582C (Re i"a –
Anina/DN 58), pe care de parcurg 3,9 km, pân! la intrarea în pe ter! (total 11 km
de la DN)
!

dinspre Anina, pe DJ 582C (Re i"a – Pe tera Comarnic – Anina/DN 58), circa

14 km.
Fa"! de re edin"a de jude", Re i"a, Pe tera Comarnic se afl! la 18 km, pe DJ 582C,
iar fa"! de Bucure ti, este la 487 km, pe E 70, DN 57B, DJ 582C, sau la 505 km,
prin re edin"a de comun! Cara ova, pe E 70, DN 57B, Dc 97, DJ 582C.
feroviare
!

sta"ia de cale ferat! Re i$a, de pe linia secundar! Caransebe

– Re i"a,

ramifica"ie 43 km din magistrala Bucure ti – Craiova – Or ova – Caransebe –
Timi oara – Jimbolia, sau de pe linia secundar! Timi oara – Berzovia – Re i"a (98
km), a aceleia i magistrale feroviare, de la care se urm!re te traseu drumului
na"ional DN 58, Re i"a – Cara ova – Anina, Dc 97 i DJ 582C;
!

sta"ia de cale ferat! Anina, de pe linia secundar! Oravi"a – Anina (33 km), de

unde se urm!re te drumul jude"ean DJ 582C, Anina - Pe tera Comarnic – Re i"a
(circa 13 km).
aeriene - cel mai apropiat aeroport fa"! de comuna Cara ova este la Timi oara (109
km pe DN 58, DN 58B, DN 59/E 70).
trasee turistice marcate, dar neomologate de Ministerul Turismului:
!

Crucea Iabalcei - Prolaz - Pe tera Comarnic - Poiana Betii - Complexul turistic

Crivaia, band! albastr!, circa 4 ore
!

Complexul turistic Semenic - Poiana Betii - Pe tera Comarnic, cruce ro ie,

circa 4 ore.
Descrierea pe"terii
Pe tera Comarnic reprezint! o cavitate suborizontal!, descendent!, dezvoltat! mai ales
pe diaclaze i doar local pe suprafe"e de stratifica"ie. Etajul principal al pe terii este penetrabil de
la un cap!t la altul i prezint! ca atrac"ii turistice o mare diversitate i abunden"! a forma"iunilor
concre"ionare de tavan (stalactite diverse), parietale (curgeri, draperii) i de plan eu (stalagmite,
gururi); dintre formele speciale de speleoteme sunt de semnalat anemolitele (stalactite deviate
de la vertical! sub influen"a curen"ilor de aer) i numeroasele gururi de dimensiuni mari care
ocup! por"iuni extinse din plan eu. Sectoarele cele mai concre"ionate au primit denumiri
sugestive, cu care ghidul stimuleaz! imagina"ia turi tilor: Orga Mic!, Orga Mare, Muzeul, Zidurile
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Chineze ti, Opera, Sala de Cristal, Nuca de Cocos, Crocodilul, L!mâia, Ciupercile, Gemenii,
C!mila etc.
Notorietatea "i importan#a turistic a regiunii
Pe tera Comarnic este situat! în Masivul Domanului, o unitate a Mun"ilor Aninei, renumi"i
pentru relieful carstic i extinderea mare a fondului forestier. În versan"ii cheilor spectaculoase
s!pate de râurile Nera, Cara , Mini , se deschid numeroase alte intr!ri de pe teri; alte râuri, mai
mici, sunt captate în calcare prin ponoare.
Dintre cavit!"ile subterane, unele sunt importante atât din punct de vedere

tiin"ific

(speleogenetic, mineralogic, hidrogeologic, paleontologic-arheologic, biospeologic), cât

i

peisagistic i implicit turistic.
Starea ecosistemelor din regiune, care cuprind habitate, importante sau vulnerabile i
specii rare, amenin"ate sau endemice 44 , cu influen"e submediteraneene, au impus delimitarea
unor arii naturale protejate, cum sunt Parcul Na"ional Semenic - Cheile Cara ului (în care se
integreaz! i Rezerva"ia Natural! Pe tera Comarnic, cu o suprafa"! la exterior de 0,10 ha) sau
Parcul Na"ional Cheile Nerei-Beu ni"a.
În aceste arii naturale protejate exist! posibilitatea practic!rii ecoturismului, a turismului
educativ sau a celui de aventur!, inclusiv a speoturismului i ac"iuni de explorare speologic!, cu
respectarea normelor în vigoare (planuri de management, regulamente ale pe terilor etc.).
Notorietatea speologic
Pe tera Comarnic a atras constant interesul speologilor, constituind obiectul explor!rilor
succesive i al unor serii de lucr!ri tiin"ifice din domenii diverse (pentru detalii vezi Istoricul
explor!rilor i cercet!rilor, din Fi"a tehnic! a pe"terii).
Notorietatea turistic
Din punct de vedere turistic, este cea mai mare i mai frumos concre"ionat! pe ter! din
Mun"ii Banatului (6.201 m dezvoltare). Al!turi de Pe tera Popov!" i Cheile Cara ului, constituie
puncte de interes turistic major în carstul din Banat, cea mai compact! regiune carstic! din
România.
Pe tera este deschis! turismului larg, practicat organizat i neorganizat, de peste 80 de
ani, iar în prezent este amenajat! sumar i neelectrificat!, ceea ce constituie un impediment
pentru vizitare, dar care adaug!, vizitei în subteran, un plus de mister

i de aventur!.

Dimensiunile cavernamentului i peisajele subterane spectaculoase, cu galerii i s!li vaste, bogat

44

Care tr!iesc numai pe un anumit teritoriu restrâns
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i divers concre"ionate, parcurgerea unui scurt sector al galeriei active, sunt elemente care atrag
în mod deosebit turi tii.
În Pe tera Comarnic, etajul fosil, galeriile principale care totalizeaz! 1.750 m lungime
(Sala Mic! cu Blocuri, Sala Zebrelor, Sala Mare cu Blocuri, Sala cu Argil!, Orga Mic!, Muzeul,
Orga Mare, Zidurile Chineze ti, Sala de Cristal, Sala Domului, Galeria Cotit!), sunt utilizate ca
traseu turistic. Galeria Arcuit!, cu o lungime de 200 m, este utilizat! de asemenea ca traseu
turistic, dar necesit! echipament corespunz!tor, cu o minim! experien"! de parcurgere a unei
pe teri active.
Vizitatorii parcurg pe tera numai în prezen"a ghidului calificat, care asigur! mijloacele de
iluminat, explica"iile necesare, respectarea condi"iilor precizate în Planul de Management pentru
Rezerva"ia Natural! Pe tera Comarnic i securitatea grupului. La nivel regional exist! o tendin"!
de dezvoltare a turismului

i a amenaj!rii spa"iilor de cazare în localit!"i precum Cara ova,

Re i"a, Crivaia (Planul de Management al Rezerva"iei Naturale Pe tera Comarnic, 2004).
Modul actual de valorificare prin turism
Structuri de cazare
Conform datelor preluate de la Ministerului Turismului, la nivelul anului 2009, în comuna
Cara ova func"ioneaz! o pensiune turistic! de 2 stele - „Perla Cara ului”, cu 8 locuri, repartizate
în 4 camere. Direc"ia jude"ean! de statistic! Cara Severin nu are în eviden"! nici o structur! de
cazare, deci nu exist! date pentru a face o analiz! a circula"iei turistice.
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b.2.5. PE!TERA IALOMI$EI
Localizare "i accesibilitate
Pe tera Ialomi"ei este situat! în zona turistic! Pe tera–Padina din Masivul Bucegi, fiind
una dintre cele mai cunoscute i vizitate cavit!"i subterane din România. S!pat! în calcarele
Jurasic-superior

45

din culmea sud-estic! a Muntelui B!trâna, pe tera are o singur! intrare cu

dimensiuni foarte mari, sub portalul c!reia se afl! biserica, chiliile

i construc"iile anexe ale

Schitului Pe tera, care apar"ine M!n!stirii Ialomi"ei.
Intrarea în Pe tera Ialomi"ei este localizat! la 1.530 m altitudine absolut! i la 18 m
altitudine relativ!, pe versantul drept al v!ii Ialomi"a. Vizitarea acestei pe teri s-a f!cut din secolul
al XIX-lea, prin mijloace rudimentare, pe un traseu amenajat de c!lug!rii m!n!stirii. Dup! anul
1964, când Schitul a ars, Pe tera Ialomi"ei este printre primele electrificate din România,
vizitarea ei f!cându-se, în mare, pe vechiul traseu amenajat de c!lug!ri. In prezent condi"iile de
vizitare ale pe terii sunt total necorespunz!toare, iluminatul este inadecvat, iar parcurgerea
traseului dificil! i periculoas!.

45

Subdiviziune a erei mezozoice
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C!i de acces:
rutiere – cele mai utilizate sunt:
!

E 60 (punct de frontier! - Bor - Oradea - Cluj Napoca - Bra ov - Bu teni –

Sinaia - Ploie ti - Bucure ti - Constan"a), pân! în sta"iunea Bu teni, de unde se
utilizeaz! telecabina, pe traseul Bu teni – Babele, Babele – Pe tera,

i poteca

turistic!, circa 800 m pe valea Ialomi"ei;
!

DN 7 (Bucure ti – Bâldana) (31 km), apoi DN 71 (Bâldana - Târgovi te -

Pucioasa - Fieni - Moroieni / Glod – Sinaia), pân! la Moroieni (90 km), de unde se
urm!re te drum jude"ean DJ 714 (Moroieni / Glod) – Sanatoriul Moroeni – Cabana
Z!noaga – Cabana Bolboci – Cabana Padina – Hotel Pe tera) (32,8 km din care
primii 5 sunt asfalta"i); de la Hotelul Pe tera, se urm!re te poteca turistic! spre
pe ter!, circa 10 min. de mers.
!

dinspre Bran, de pe E 574 (Bac!u - Bra ov - Bran - Pite ti - Craiova), pe trasee

turistic! omologate: Bran Poart! – Vf. Omu (durata de mers 6-7 ore), apoi Cabana
Vârful Omu – Obâr ia Ialomi"ei – Hotel Pe tera – pe tera Ialomi"ei (circa 3 ore de
mers).
Distan"a fa"! de Bucure ti, pe cale rutier!, este de 143 km (pe DN 7, DN 71, DJ 714).
feroviare
!

sta"ia de cale ferat! Bu teni pe magistrala Bucure ti - Bra ov - Cluj Napoca -

Oradea, iar de aici se folose te telecabina;
aeriene - cel mai apropiat aeroport este la Bucure ti - Otopeni (circa 140 km). De aici
se folose te calea rutier! sau feroviar! de acces.
Descrierea pe"terii
Pe tera s-a format pe direc"ia unei falii orientate E - V, fa"! de care compartimentele s-au
deplasat, f!când loc golului carstic, modelat ulterior prin dizolvare de c!tre apele de infiltra"ie i
de c!tre pârâul captat din Valea Horoaba. Intrarea în pe ter! se face printr-un portal de
dimensiuni impresionante (20 de m în!l"ime i 40 l!"ime), în care s-au construit un schit i o
cl!dire anex! a acestuia.
Prima sal!, Grota lui Mihnea Vod!, impresioneaz! prin dimensiune

i prin prezen"a

stalactitelor de ghea"! în timpul iernii. În cap!tul s!u, trecerea prin Pasaj, o galerie strâmt!, face
accesul c!tre Sala Decebal i Sala Sfânta Ana. Urmeaz! o por"iune ascendent!, pe sc!ri de
lemn, care trece într-o sal! de mici dimensiuni, denumit! La R!spântie. Aici poteca se ramific!:
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spre dreapta, c!tre cascada de 3 m în!l"ime, de La Lac, sau spre stânga, c!tre Sala Ur"ilor.
Aceast! sal!, impresionant! prin dimensiuni, a ad!postit oase de Ursus spaelaeus, o specie de
urs mai mare decât ursul brun actual, care a disp!rut din fauna Europei în timpul glacia"iunilor.
De aici poteca urc! printre blocurile de calcar pân! aproape de tavanul s!lii, în punctul cel mai
înalt al pe terii, cu 80 m mai sus fa"! de locul de intrare, unde, dup! un prag, trece în Galeria
Apelor, denumit! a a datorit! pârâului care o str!bate. Pe tera se continu! cu înc! 60 de metri
dincolo de Altar, unde se ajunge la o sal! de mici dimensiuni, frumos concre"ionat! i bine
conservat!.
Notorietatea "i importan#a turistic a regiunii
Valoarea turistic! a regiunii este dat! de prezen"a Parcului Natural Bucegi, cu toate
obiectivele naturale pe care le include. Situa"i pe o ax! principal! de transport, între Bucure ti i
Bra ov, accesibili cu toate mijloacele - auto, tren, transport pe cablu, Mun"ii Bucegi s-au bucurat
întotdeauna de o notorietate turistic! mai mare decât alte zone montane din "ar!.
Alte elemente care sus"in importan"a turistic! a regiunii sunt: (1) infrastructura turistic!
existent! - nu mai pu"in de ase sta"iuni turistice se afl! în jurul Mun"ilor Bucegi – Bran, Moieciu
i Predeal, în Jud. Bra ov, Azuga, Bu teni i Sinaia în Jud. Prahova, care ofer! împreun! o
capacitate de cazare de peste 40.000 de locuri; (2) re"eaua de trasee turistice i de alpinism cu
diferite grade de dificultate, pârtii de schi amenajate, trasee de mountain-bike i automobilism offroad; (3) proiectele întocmite de Consiliul Jude"ean Dâmbovi"a i Consiliul Local Moroieni, pentru
dezvoltarea zonei turistice Padina - Pe tera.
Notorietatea speologic
Pe tera a fost explorat! începând cu sfâr itul secolului al XIX-lea. În decurs de 100 de
ani s-a realizat planul pe terii i s-au descoperit noi galerii. În prezent se poate considera c!
pe tera este explorat! în totalitate, lungimea total! a galeriilor însumând aproximativ 1,13 km.
Notorietatea turistic
Pe tera Ialomi"ei este cunoscut! i vizitat! înc! din secolul al XVI-lea, fiind una dintre
primele pe teri amenajate pentru vizitare din România. Ea a fost amenajat! de c!tre Societatea
Carpatin! Român!, în anul 1869. Datorit! pozi"iei sale accesibile, este în continuare printre cele
mai vizitate pe teri din România.
Modul actual de valorificare prin turism
Se poate aprecia prin existen"a structurilor de primire turistic! cu func"iuni de cazare i a
circula"iei turistice înregistrate.
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Structuri de cazare
Conform Direc"iei Jude"ene de Statistic! Dâmbovi"a, la 31 iulie 2009, în localitatea Moroeni
existau 16 unit!"i de cazare.
Comparativ cu informa"iile furnizate de DJS Dâmbovi"a, Ministerului Turismului prezenta,
la 2 octombrie 2009, urm!toarea situa"ie privind structurile de primire turistic! clasificate (12
unit!"i), din localitatea Moroieni: 3 structuri turistice de tip hotel, 3 pensiuni turistice, 4 pensiuni
turistice rurale i 2 cabane, cu o capacitate total! de cazare de 317 locuri, repartizate în 154 de
camere.
Tabelul nr. II.8

Repartizarea structurilor de primire turistic în localitatea Moroieni
pe tipuri de structuri, în anul 2009
Tip structur
TOTAL,
din care:
Hoteluri
Pensiuni turistice
Pensiuni turistice rurale
Cabane turistice

Nr.
unit #i

Nr.
locuri

Nr.
camere

12

317

154

3
3
4
2

204
46
47
20

102
23
23
6

Sursa: www.mturism.ro

În aceast! structur!, ponderea cea mai important! o de"in pensiunile turistice rurale, cu
25% din totalul unit!"ilor, dar 66,2% din totalul camerelor i 64,3% din totalul locurilor de cazare
se reg!sesc în cadrul hotelurilor.
Structura capacit!"ii de cazare din localitatea Moroieni, pe categorii de confort, conform
bazei de date a Ministerului Turismului, este prezentat! în tabelul urm!tor.
Tabelul nr. II.9

Structura capacit #ii de cazare, pe categorii de confort
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

denumire
C!linescu
Casa Albastr!
Casa de Vân!toare L!ptici
Casa Lucia
Complex turistic Z!noaga
Cota 1000
Doina
Lin - Cota 1000
Pe tera
Pinul
Z!noaga I
Z!noaga II

categorie
2 Flori
3 Flori
2 Flori
4 Flori
2 Stele
2 Stele
3 Stele
3 Stele
3 Stele
2 Flori
1 Stea
1 Stea

nr.
locuri
10
9
10
18
48
48
16
20
108
10
8
12

tip
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!
HOTEL
HOTEL
Pensiune turistic!
Pensiune turistic!
HOTEL
Pensiune turistic!
CABANA
CABANA

Sursa: www.mturism.ro
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Analiza structurii capacit!"ii de cazare pe categorie de confort din localitatea Moroieni
conduce la urm!toarea concluzie:
majoritatea locurilor de cazare se reg!sesc în unit!"ile de 2 (126 locuri) i 3 stele (153
locuri), reprezentând 88% din num!rul total de locuri (317), iar num!rul de locuri în hotel
reprezint! 64,35 % (204 locuri).
Circula$ia turistic!
Circula"ia turistic! va fi analizat! prin prisma a trei indicatori principali: sosirile de turi ti,
înnopt!rile în structurile de cazare i durata medie a sejurului, pentru perioada 2006 – 2008, pe
baza datelor furnizate de DJS Dâmbovi"a.
Tabelul nr. II.10

Comuna Moroeni - evolu#ia principalilor indicatori ai circula#iei turi"tilor
Tip de structur turistic
Cabana Bolboci
Hotel Z!noaga
Cabana Z!noaga 1
Cabana Z!noaga 2
Cabana Padina
Hotel Cota 1000
Hotel Pe tera
Pensiunea turistic! rural! Raiul de pe Râu
Pensiunea turistic! rural! Casa de Vân!toare
Pensiunea turistic! rural! Casa Alba
Pensiunea Fagul
Pensiunea turistic! rural! Casa Lucia
Pensiunea turistic! rural! Napris
Tab!ra de elevi C!prioara
Tab!ra de elevi Cerbul
Tab!ra de elevi Vân!torul
TOTAL

2006
774
34

Sosiri
2007
1.270
473
50

1.967
4.218

546
1.868
5.666

364
142
194
3.579
3.383
2.607

465
235
626
4.039
3.253
2.707

2008
1.267
634
112
16
1.349
3.105
6.228
34
293
9
233
271
724
2.701
4.023
3.357

17.262

21.198

24.356

Înnopt ri
2006
2007
1.955
2.365
68
899
124

3.951
7.719

1.699
4.350
10.961

718
491
914
10.436
9.064
7.367

920
571
2.280
10.287
10.043
8.204

2008
2.206
1.112
280
40
2.042
6.170
11.411
580
581
18
446
849
1.390
12.706
11.911
10.196

42.683

52.703

61.938

Sursa: Direc ia Jude ean! de Statistic! Dâmbovi a

Sinteza acestor indicatori este prezentat! în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. II. 11

Comuna Moroeni - indicatori de circula#ie
Perioada

Sosiri

Înnopt ri

durata
sejurului (zile)

2006
2007
2008

17.262
21.198
24.356

42.683
52.703
61.938

2,47
2,49
2,54
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Dup! cum se observ!, în intervalul 2006 - 2008, num!rul total al sosirilor a cunoscut o
evolu"ie ascendent!, crescând de 1,4 ori.
În perioada analizat!, indicatorul înnopt!ri cunoa te aceea i evolu"ie ca i cea a sosirilor,
crescând de 1,5 ori. Num!rul înnopt!rilor efectuate în unit!"ile de cazare din localitatea Moroeni,
în anul 2008, a fost de 61.938 fa"! de 42.683, realizate în anul 2006.
Indicatorul durata medie a sejurului, în perioada 2006 – 2008, a înregistrat o cre tere
constant!, ceea ce denot! c! interesul turi tilor pentru petrecerea unor mini-vacan"e în aceast!
zon! a crescut.
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b.2.6. PE!TERA POLOVRAGI
Localizare "i accesibilitate
Complexul carstic Polovragi, format în principal din Pe tera Polovragi i Cheile Olte"ului,
este situat la limita de sud-vest a Mun"ilor C!p!"ânii, pe teritoriul administrativ al comunei
Polovragi (Jude"ului Gorj), de-a lungul pârâului Olte", care separ! Mun"ii Parâng de C!p!"ânii.
Drumul forestier de acces care înso"e te cursul pârâului prin spectaculoasele chei ale Olte"ului,
traverseaz!, mergând spre obâr ie, banda de calcare lat! de circa 2,5 km, trece apoi creasta
Parângului pe la Curm!tura Olte"ului, pentru a face leg!tura cu Valea Latori"ei, afluent al râului
Lotru i cu DJ 701 D (Ciunget – Latori"a - Petrimanu – Galbenu).

Principalele c!i de acces spre obiectivul carstic, sunt:
rutiere
% DN 67 (E 81/Rm. Vâlcea - Horezu - Polovragi - Tg. Jiu/E 79 - Drobeta Tr.
Severin/E 70), care accede spre vest în E 70 i spre est în E 81; la Tg. Jiu se
intersecteaz! i cu E 79 (punct de frontier! RO/HU - Bor - Oradea - Deva - Tg. Jiu
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- Craiova - Calafat / punct de frontier!); din DN 67, la Polovragi, se ramific! Dc 22,
pe care se parcurg 4 km pân! la M!n!stirea Polovragi, apoi se continu! circa 1 km
pe drum forestier pân! la intrarea în chei i în pe ter!;
% DJ 665 (Cur"i oara - Novaci - Baia de Fier - Polovragi - Vaideeni - Horezu), care
face leg!tura între DN 67 i DN 66/E 79, traverseaz! localitatea la circa 500 m aval
de m!n!stire.
Distan"a fa"! de Bucure ti pe cale rutier! este de 248 km (pe E 81, DN 67, Dc 22).
feroviare
!

sta"ia de cale ferat! Tg. Jiu, de pe linia secundar! Filia i - Tg. Jiu - Simeria,

aferent! magistralei feroviare Bra ov - Sibiu - Arad – Curtici, iar de aici, pe cale
rutier!, 51 km pe DN 67, 4 km pe Dc 22 i 1 km pe drum forestier;
!

sta"ia de cale ferat! Rm. Vâlcea de pe linia secundar! Piatra Olt – Rm. Vâlcea

– Sibiu, aferent! magistralei feroviare Bra ov – Sibiu – Arad – Curtici, iar de aici, 63
km pe DN 67, 4 km pe Dc 22 i 1 km pe drum forestier;
aeriene - cel mai apropiat aeroport de comuna Polovragi este la Craiova (131 km pe
DN 67 i DN 65 C).
Descrierea pe"terii
Pe tera este o cavitate mare, complex!, alc!tuit! din galerii dezvoltate relativ liniar,
paralele cu versantul, din culoare laterale scurte (uneori colmatate) i hornuri 46 de leg!tur! între
aceste galerii. Pe tera reprezint! un meandru fosil al Olte"ului, singenetic cu formarea terasei de
20 - 25 m din amonte i din aval de chei, cu o dezvoltare a galeriilor de peste 10 km (10.350 m).
Martori ai acestei terase s-au conservat bine în pe ter! (tavanul neted de la Culoarul Metroului,
nivelele de coroziune i plan eele stalagmitice din galeria principal!), dar i în Cheile Olte"ului,
sub forma ni elor de dizolvare, unele colmatate cu aluviuni.
În sectorul aval, turistic, al pe terii se p!trunde prin portalul amenajat cu sc!ri de beton.
De-a lungul galeriei pot fi distinse trei sectoare. Primul sector se extinde de la intrare pân! la
Culoarul Stâlpului i este marcat la început de dou! culoare laterale scurte, mai important fiind
cel din dreapta, Culoarul Liliecilor, care ad!poste te periodic chiroptere 47 . Acest culoar este
accidentat i are plan eul acoperit cu mult nisip i acumul!ri de guano vechi 48 .
Prima parte a pe terii este larg!, neconcre"ionat!, cu podeaua acoperit! de argil!, pietri
i guano. Galeria continu! cu l!"imi în jur de 10 m i în!l"imi de 2 - 8 m. Sunt foarte frecvente
46

Galerie vertical! care porne"te din tavanul unei galerii
Lilieci
48
Excremente provenite de la o veche colonie de lilieci
47
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hornurile, depozitele de incaziune 49

i speleotemele de prelingere 50 . Se remarc! scurgerile

parietale de mondmilch 51 i vermicula"iile de argil! 52 , de tip “piele de leopard”. Pe cca. 250 m,
galeria continu! cu por"iuni rectilinii de câte 40 - 50 m. Sunt semnalate depozite clastice 53 , cu
granulometrie diferit!, de la bolov!ni

pân! la material sedimentar fin. Concre"iunile sunt

distribuite rar, sub forma scurgerilor parietale, a stalagmitelor i a gururilor masive.
Tot în aceast! prim! por"iune se deschid culoare secundare scurte i joase (în!l"imea lor
variaz! între 0,5-2,5 m), dar bine concre"ionate. O galerie conduce la Sala Lacului, în care se
afl! un sifon; la adâncimea de 12 m a lacului de sifon se trece într-o alt! galerie care, dup! 50 m,
iese la suprafa"a apei, continând cu un nou sector de galerie care se termin! cu un sifon. Apa din
Sala Lacului se pierde în aval într-un alt sifon i emerge dup! cca. 300 m în chei, sub portalul
pe terii; traseul de drenaj a fost explorat par"ial, cu ajutorul scafandrilor. Din Sala Lacului, traseul
continu! prin por"iuni de galerie cu gururi i forme de coroziune, trece pe lâng! punctul denumit
“Moartea” (desen realizat pe perete, cu negru de fum)

i ajunge la Culoarul Stâlpului, bine

concre"ionat.
Cel de-al doilea sector, Sectorul Ogiv!, este delimitat de Culoarul Stâlpului i Culoarul
Sufocant. El începe dup! aproximativ 400 m distan"! fa"! de intrare, iar pe parcursul lui galeria
î i men"ine l!"imea, îns! devine mult mai joas! (tavanul coboar! de la în!l"imi 2,5 - 8 m pân! la 1
m), gradul de concre"ionare se reduce, iar plafonul este, în cea mai mare parte, plan.
Ultimul sector al pe terii, cuprins între Culoarul Sufocant i cap!tul nordic al galeriei,
continu! pân! în dreptul unui sorb aproape colmatat. În aceast! por"iune, atât l!"imea, cât i
în!l"imea galeriei se reduc, sinuozitatea se accentueaz! i se observ! depozite de incaziune i
material aluvionar. Speleotemele sunt mai numeroase înspre extremit!"ile sectorului.
Notorietatea "i importan#a turistic a regiunii
Localitatea Polovragi, atestat! documentar din anul 1480, este renumit! pentru tradi"iile
folclorice transmise de-a lungul genera"iilor, în aceast! arie de interferen"! a culturii populare
M!rginimea Sibiului cu cea din Oltenia de sub Munte, în care se afl!.
Un obiectiv turistic de prim rang al localit!"ii îl reprezint! M!n!stirea Polovragi, ctitorit! în
jurul anului 1505, de"in!toare de picturi i sculpturi în lemn valoroase, o colec"ie muzeal! de
icoane pe lemn i sticl!, din secolele al XVIII-lea i al XIX-lea i un depozit de carte veche, ce

49

Depozite pr!bu"ite din tavan
Forma iuni parietale, ap!rute în urma prelingerii solu iilor "i depunerii calcitului
51
Varietate amorf! de calcit cu un con inut forte mare de ap!
52
Microforme parietale provenite din prelingerea argilei
53
Depozite provenite din spargerea rocii
50
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cuprinde peste 3.000 de volume. M!n!stirea atrage anual un num!r foarte mare de turi ti, o
parte dintre ace tia sunt i vizitatori ai pe terii.
Regiunea este cunoscut! i datorit! Cheilor Olte"ului i a Pe terii Polovragi. Chiar în
dreptul pe terii exist! o mic! platform!, cu o perspectiv! spectaculoas! asupra Cheilor Olte"ului,
marcate de pere"i verticali, de 200 - 300 m în!l"ime, distan"a"i cu 3 - 5 m în partea inferioar! i cu
10 - 20 m în cea superioar!. Cheile pot fi str!b!tute complet, într-un traseu încadrat în categoria
turismului de aventur!; de asemenea, poate fi urmat i un traseu cu durata de 3 ore, pentru
vizitarea versantului stâng al Olte"ului, pe parcursul c!ruia exist! mai multe puncte de belvedere
spre Mun"ii C!p!"ânii i Mun"ii Parâng, Oborul Jidovilor (o form! de relief structural interesant!,
asociat! cu o serie de legende), Crucea lui Ursache, sculptat! cu litere chirilice, vestigii ale unei
cet!"i dacice.
Turismul speologic este practicat în pe terile din Cheile Olte"ului, cu prec!dere în Pe tera
Polovragi. Periodic, sunt organizate antrenamente pentru însu irea tehnicilor alpine (escalad!,
tirolian!, T.S.A. – Tehnici Speologice Alpine), activit!"i de team building etc. De asemenea, în
cadrul aceleia i arii carstice majore (Polovragi-Cern!dia), în dreptul localit!"ii Baia de Fier se
g!sesc

i Cheile Galbenului, cu Pe tera Muierilor, o cavitate turistic! important!

tiin"ific

i

frumos concre"ionat!, apropierea dintre v!i facilitând vizitarea comun! a renumitelor pe teri
(exist! de altfel i un ecotraseu de leg!tur! între cele 2 zone de chei).
Notorietatea speologic
Semn!turile aflate pe pere"ii pe terii, pân! la câteva sute de metri de la intrare, unele
datând de la jum!tatea secolului al XIX-lea, atest! faptul c! pe tera este cunoscut! de mult!
vreme. Primele men"iuni apar"in lui Joannes (1868)

i lui Al. Vlahu"! - România pitoreasc!

(1901).
Dat! fiind localizarea pe terii într-o bar! de calcar cu un mare poten"ial speologic

i

dimensiunile foarte mari din re"eaua subteran! a Pe terii Polovragi, aceast! cavitate a
reprezentat un punct de atrac"ie pentru explor!rile i cercet!rile speologice. Sunt de remarcat
peste 10 ani de descoperiri speologice în Pe tera Polovragi (1974 -1984) i num!rul foarte mare
de studii tiin"ifice care au avut ca subiect aceast obiectiv carstic.
Notorietatea turistic
Pe tera Polovragi, al!turi de Cheile Olte"ului, Pe tera Muierilor

i Cheile Galbenului,

constituie un punct de interes turistic major în cadrul ariei carstice Polovragi-Cern!dia.
Pe tera Polovragi este o cavitate mare, cu unele sectoare concre"ionate, deschis!
turismului de mas!, amenajat! sumar, electrificat! cu l!mpi de iluminat stradal, de 500 W, cu
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lumin! rece i dotat! cu un panou informativ i un punct de vânzare pentru bilete i suveniruri.
Dimensiunile cavernamentului i o serie de speleoteme interesante, fie prin aspectul lor intrinsec,
fie prin legendele care circul! pe seama unora dintre ele, atrag anual un num!r semnificativ de
turi ti.
Sectorul aval al galeriei principale a pe terii este utilizat ca traseu turistic, pe o lungime de
aproximativ 800 m. Vizitarea se face dup! un orar respectat riguros (la ore fixe), numai în
prezen"a ghidului, care asigur! informa"iile necesare, respectarea condi"iilor de vizitare a pe terii
i deplasarea grupului de turi ti în deplin! siguran"!. În galeria activ! se pot practica explor!ri
subacvatice

i scufund!ri de agrement de c!tre scafandri speologi antrena"i, dota"i cu

echipament corespunz!tor.
Modul actual de valorificare prin turism
A fost evaluat prin structurile de cazare existente i gradul de ocupare al acestora.
Structuri de cazare
Conform Direc"iei Jude"ene de Statistic! Gorj, la 31 iulie 2009, în localitatea Polovragi
existau 3 unit!"i de cazare ce totalizau 60 de locuri.
În baza de date a Ministerul Turismului figureaz!, la data de 2 octombrie 2009, doar 2
unit!"i de cazare clasificate, la 3 stele (pensiunile Cheile Olte"ului – 30 locuri i Castania – 20
locuri), cu un total de 50 de locuri.
Circula$ia turistic!
Tabelul nr. II.12

Evolu#ia principalilor indicatori ai circula#iei turistice, pentru comuna POLOVRAGI
Perioada
2006
2007
2008

turi"ti
total
2.026
2.562
2.640

români
1.927
2.462
2.622

înnopt ri
str ini
99
100
18

total
3.390
3.936
4.011

români
3.244
3.779
3.981

durata sejurului
str ini
146
157
30

total
1,67
1,54
1,52

români
1,68
1,53
1,52

str ini
1,47
1,57
1,67

Sursa: Direc ia Jude ean! de Statistic! Gorj

În intervalul 2006 – 2008, num!rul total al turi"tilor a cunoscut o evolu"ie ascendent!,
crescând de 1,3 ori, cu o medie anual! de 14,15%. Astfel, dac! la nivelul anului 2006 în localitate
se cazau 2.026 turi ti, în anul 2008 num!rul acestora era de 2.640 turi ti.
În ceea ce prive te structura turi"tilor, se poate observa c! în mare lor majoritate ace tia
sunt români. Evolu"ia num!rului de turi ti români în aceast! perioad! se înscrie în tendin"ele
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înregistrate de sosirile totale. Astfel, num!rul sosirilor de turi ti români a crescut în perioada
analizat! de 1,36 ori, iar cel al str!inilor a sc!zut cu 81,8%.
În perioada analizat!, indicatorul înnopt!ri cunoa te aceea i evolu"ie cu cea a sosirilor,
crescând de 1,18 ori. Num!rul de înnopt!ri efectuate în unit!"ile de cazare din comuna
Polovragi, în anul 2008, a fost de 4.011, dintre care 3.981 ale turi tilor români i 30 ale turi tilor
str!ini.
Analiza circula"iei turistice poate fi completat! cu studierea provenien"ei turi tilor str!ini,
dup! "ara de origine.
Tabelul nr. II.13

Structura turi"tilor dup #ara de origine
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$ARA
Turi"ti nereziden#i în România
Bulgaria
Germania
Italia
Polonia
Regatul Unit
Republica Ceha
Spania
Israel

Ani
2007
2008
100
18
4
19
2
5
2
4
9
13
5
2
4
49
-

Sursa: Direc ia Jude ean! de Statistic! Gorj

La nivelul anului 2007, cei mai mul"i turi ti str!ini au provenit din Israel, cu 49% din total
sosiri, urmat! de Germania cu 13%. Cu ponderi mai mici se situeaz! Bulgaria, Polonia i Spania,
fiecare cu câte 4% i Republica Ceh! cu 2%. În anul 2008 se observ! o diminuare accentuat! a
num!rului de turi ti str!ini sosi"i, de la 100 de turi ti în 2007, la doar 18 turi ti în 2008.
În perioada 2006-2008, durata medie a sejurului a înregistrat o sc!dere, de la 1,67 zile la
1,52 zile, ceea ce indic! faptul c! turi tii sunt mai mult în trecere prin localitate, f!r! a înnopta.
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b.2.7. PE!TERA DÂMBOVICIOARA
Localizare "i accesibilitate
Pe tera Dâmbovicioara este situat! în partea de SE a Mun"ilor Piatra Craiului, la 861 m
altitudine, în apropierea culoarului depresionar Ruc!r - Bran. Este pozi"ionat! pe malul stâng al
pârâului Dâmbovicioara, în amonte de cheile omonime, la 1 km nord de satul Dâmbovicioara.

C!i de acces
rutiere – pe E 574 (Craiova - Pite ti - Câmpulung - Podul Dâmbovi$ei - Bra ov Sfântu Gheorghe - Bac!u), respectiv DN 73 (Bra ov - Podul Dâmbovi$ei - Câmpulung
- Pite ti), cu ramifica"ie din Podul Dâmbovi"ei, 4 km pe Dc 22, pân! la gura pe terii,
prin satul Dâmbovicioara; distan"a comunei Dâmbovicioara fa"! de re edin"a de jude",
municipiul Pite ti, este de 80 km (pe DN 73 i E 574), iar fa"! de Bucure ti, de 197
km, pe DN 73, respectiv E 574 i E 81.
feroviare – prin sta"ia de cale ferat! Câmpulung, situat! la km 55 de pe linia
secundar! Gole ti - Câmpulung, ramifica"ie a magistralei Bucure ti - Gole ti - Slatina
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- Craiova, dup! care se urm!re te E 574 – 28 km pân! la Podul Dâmbovi"ei i 4 km
pe Dc 22;
aeriene - cele mai apropiate aeroporturi sunt la Sibiu, situat la 144 km de Bra ov, pe
E 68 (punct de frontier! RO/HU - N!dlac - Arad - Sibiu - Bra ov), la care se mai
adaug! 56 km de ruta Bra ov - Podul Dâmbovi"ei, i la Bucure ti - Otopeni – situat
la 187 km (E 574, DN 72A, DN 71).
Descrierea pe"terii
În ciuda notoriet!"ii sale, Pe tera Dâmbovicioara este modest! ca dimensiuni (338 m
dezvoltare) i înf!"i are. Este o pe ter! slab concre"ionat!, iar pu"inele concre"iuni existente au
fost deteriorate. Ea se reduce la o galerie fosil! u or ascendent!, orientat! SV–NE. Ramifica"iile
laterale sunt neînsemnate.
Pân! la punctul ”La Târâ"”, pe tera poate fi parcurs! u or, în!l"imea tavanului
men"inându-se la 3 - 4 m. Dup! acest punct, local, în!l"imea galeriei nu dep! e te 0,7 m.
Notorietatea "i importan#a turistic a regiunii
Pe tera este situat! în culoarul depresionar Ruc!r - Bran, la poalele Masivului Piatra
Craiului, în sudul Parcului Na"ional Piatra Craiului. Regiunea este cunoscut! îndeosebi pentru
poten"ialul agroturistic al satelor din culoarul amintit: Bran, Moieciu, Fundata, Pe tera, #irnea, din
jud. Bra ov i Ruc!r, Dragoslavele i Podu Dâmbovi"ei din jud. Arge . De asemenea, Mun"ii
Piatra Craiului atrag anual un num!r considerabil de turi ti.
Notorietatea speologic
Pe tera este cunoscut! demult, fiind semnalat! prima dat! în secolul al XVIII-lea. Pe tera
în sine nu prezint! o importan"! speologic! deosebit!, îns! aceasta deriv! din pozi"ia

în

spectaculoasele chei ale Dâmbovicioarei, lungi de 2 km i foarte pitore ti.
Notorietatea turistic
Al!turi de Pe tera Ialomi"ei, pe tera Dâmbovicioara s-a bucurat de o mare notorietate
turistic! i datorit! accesului facil din drumul ce str!bate Cheile Dâmbovicioarei. Interesul pentru
vizitarea pe terii este ridicat, concretizat în num!rul mare de turi ti anual (a doua pe ter! ca
num!r de vizitatori dup! Pe tera Ur ilor din Mun"ii Apuseni).
Modul actual de valorificare prin turism
A fost analizat! în acest sens capacitatea de cazare din localitate i principalii indicatori ai
circula"iei turistice.
INSTITUTUL NA"IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM – INCDT BUCURESTI
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVI"# – ISER

52

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic! a unor pe teri

Structuri de cazare
În anul 2009, localitatea Dâmbovicioara a pus la dispozi"ia turi tilor 89 locuri de cazare
repartizate în 7 unit!"i de primire turistice. Ponderea majoritar! a unit!"ilor turistice o de"in
pensiunile turistice rurale.
Tabelul nr. II.14

Structura capacit #ii de cazare, pe categorii de confort
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire

cam.

Casa Europan
Casa Rustic!
Vraja Mun"ilor
Cerbul
Izvorul Muntelui
La Ionica
Vacan"a de Vis
TOTAL

locuri categorie

10
5
5
4
4
10
5
43

20
11
9
10
11
18
10
89

4 Flori
2 Stele
2 Flori
2 Flori
1 Floare
2 Flori
3 Flori

Tip structur
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic!
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!
Pensiune turistic! rural!

Sursa: www.mturism.ro

Dup! cum se observ! din tabelul de mai sus unit!"ile de cazare corespunz!toare categoriei
de confort de 2 flori de"in o pondere semnificativ!.
Circula$ia turistic!
Circula"ia turistic! exprim! cererea real! sub diferite aspecte

i trebuie analizat! prin

prisma a trei indicatori principali: sosiri turi ti, înnopt!ri în structurile de cazare i durata medie a
sejurului. Evolu"ia fiec!ruia dintre ace ti indicatori va fi analizat! pentru perioada 2006-2008.
Tabelul nr. II.15

Comuna DÂMBOVICIOARA - evolu#ia principalilor indicatori ai circula#iei turi"tilor
turi"ti

Perioada
total

2006
2007
2008

2.396
2.256
2.711

înnopt ri

români

str ini

2.391
2.245
2.709

5
11
2

total

4.318
3.961
4.670

durata sejurului

români

str ini

total

români

str ini

4.308
3.950
4.666

10
11
4

1,80
1,76
1,72

1,80
1,76
1,72

2,00
1,00
2,00

Sursa: Direc ia Jude ean! de Statistic! Arge"

Referitor la datele privind circula"ia turistic! înregistrat! în structurile de primire din
localitatea Dâmbovicioara, se pot trage urm!toarele concluzii:
-

dup! ce în perioada 2006 - 2007 num!rul de turi ti a înregistrat o u oar! sc!dere,
acest indicator a crescut în intervalul 2007 - 2008, cu un ritm mediu anual de 9,62 %;
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-

o evolu"ie asem!n!toare s-a înregistrat i în cazul num!rului de înnopt!ri: o cre tere
medie anual! de 8,58 %, în perioada 2007 - 2008;

-

ponderea turi tilor str!ini s-a redus de la 0,2 % în primul an la doar 0,07 % în 2008. De
asemenea, modific!ri importante s-au produs i în structura înnopt!rilor turi tilor str!ini,
de la 0,23 % la 0,08 %;

-

durata medie a sejurului a cunoscut o sc!dere în perioada 2006 - 2008, ajungând de la
1,80 zile la 1,72 zile în 2008.
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b.2.8. ZONA CARSTIC% MELEDIC
Localizare "i accesibilitate
În partea de sud-est a Masivului Iv!ne", la limita dintre Subcarpa"i i Mun"ii Buz!ului, între
pâraiele Jgheaburi i Sl!nic, se dezvolt! un platou carstic în sare, Platoul Meledic, cu o suprafa"!
de circa 1,7 km2. Zona, deosebit de interesant! inclusiv din punct de vedere turistic, se afl! pe
teritoriul comunei Mânz!le ti, din jude"ul Buz!u.

C!i de acces
Accesul turi tilor pân! în comuna Mânz!le ti se poate face numai pe cale rutier!,
având la dispozi"ie dou! variante:
!

DJ 203K (E 85/M!r!cineni – S!poca – Beceni – Vintil! Vod! – Mânz!le ti –

Lop!tari – Nehoia u/DN 10), ramifica"ie din DN 2, pornind de la M!r!cineni, de
lâng! Buz!u (51 km)
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!

DJ 102F (DN 10/S!tuc – Policiori – Gura V!ii – Chiliile – Mânz!le ti),

ramifica"ie din DN 10 în dreptul localit!"ii S!tuc - 33,20 km, la care se mai adaug!
20 km de la Buz!u.
Distan"a fa"! de Bucure ti este, pentru prima variant! 151 km (prin M!r!cineni),
iar pentru a doua variant! (DJ 102F), 153 km.
feroviar - cea mai apropiat! sta"ie de cale ferat! este Buz!u, de pe magistrala
Bucure ti - Buz!u - Foc ani - Bac!u - Suceava - Siret - punct de frontier! RO/UA,
dup! care se urm!resc drumurile rutiere prezentate mai sus;
cel mai apropiat aeroport se afl! la Bucure ti – Otopeni, situat la circa 112 km de
municipiul Buz!u.
Descrierea complexului
Zona carstic! Meledic, de form! dreptunghiular!, ocup! o suprafa"! de circa 1,7 km2, în
care apar numeroase forme de relief endo i exocarstice, specifice carstului secundar pe sare, i
anume: doline 54 adânci de pân! la 25 m i un diametru maxim de 40 m, uvale 55 , pe teri, versan"i
abrup"i forma"i prin dizolvare, mici canioane cu adâncimi de pân! la 5 – 6 m, lapiezuri cu forme
conice. Cele mai interesante i rare forme carstice sunt pe terile, în total au fost inventariate 36
de cavit!"i care totalizeaz! 3.234 m lungime, cea mai mare fiind Pe tera 6S de la Mânz!le ti
(1.257 m). Pe fundul unor doline i uvale s-au format lacuri cu ap! dulce, iar pe pâraiele care au
erodat stratul acoperitor de argil! s-au format cruste albe de sare.
Notorietatea "i importan#a turistic a regiunii
Platoul Meledic face parte din Subcarpa"ii Buz!ului, un areal turistic deosebit de
interesant nu numai datorit! prezen"ei carstului secundar în sare, dar i a Vulcanilor noroio"i de
la Pâclele Mari

i Pâclele Mici (situa"i pu"in mai spre sud-est), Focul Viu (situat pe valea

Sl!nicului) din comuna Lop!tari, un fenomen natural datorat emana"iei de gaze naturale

i

schiturile rupestre din zona Nucu. Poten"ialul turistic este completat de traseul pitoresc a V!ii
Bâsca Mic!, pe care se în ir! câteva sate cu valen"e etnografice remarcabile.
Notorietatea speologic
Platoul Meledic este declarat rezerva"ie geologic!, speologic!, botanic!, zoologic!,
localizat! pe teritoriul comunei Mânz!le ti, cu o suprafa"a de 67,5 ha (conform Legea nr.
5/2000). Valoarea deosebit! a platoului carstic Meledic este dat! de prezen"a pe terilor în carstul
54
55

Excava ii carstice în form! de pâlnie
Microdepresiune format! prin unirea a dou! su mai multe doline
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salin 56 , destul de rar întâlnite pe glob i unicate pe teritoriul României. În topurile mondiale,
Pe"tera 6S de la Mânz!le ti ocup! locul II în lume la lungime, iar Pe"tera cu 3 intr!ri de la
S!reni, locul al V-lea la denivelare (-44 m).
Notorietatea turistic
Zona Meledic prezint! valen"e peisagistice deosebite, motiv pentru care atrage numero i
turi ti. În zona platoului, într-o dolin!, se afl! Lacul Mare – un lac cu ap! dulce, Popasul turistic
Meledic, un magazin alimentar i o scen! unde are loc, anual, Festivalul Sl!nicului (aflat la a
XXXIX-a edi"ie), o manifestare etnofolcloric! renumit! în regiune. Lateral, pe malul lacului, se
afl! Pensiunea Meledic.
Modul actual de valorificare prin turism
În comuna Mânz!le ti, conform bazei de date a Ministerului Turismului, nu exist! structuri
de primire turistice cu func"iuni de cazare clasificate. Turi tii care vin în zon! se cazeaz! la
Pensiunea Meledic, de pe malul Lacului Mare, neclasificat!, ce ofer! turi tilor 26 locuri,
repartizate în 13 camere i un restaurant, precum i la Popasul turistic de pe platou (cinci c!su"e
+ loc de campare) sau în locuin"e particulare.
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Carstul dezvoltat pe depozite de sare gem! sau pe brecia s!rii
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II.1.c. Deficien#e majore ale situa#iei actuale privind necesarul de dezvoltare
a obiectivelor carstice "i zonelor adiacente acestora
La cele 8 obiective carstice analizate, situa"ia amenaj!rilor interioare este urm!toarea:
amenaj!ri insuficiente la Polovragi, Ponoarele, Ialomi"ei, Dâmbovicioarei
lipsa total! a amenaj!rilor la Ponicova, Mânz!le ti, Topolni"a, Comarnic.
În zonele adiacente obiectivelor carstice amenaj!rile care ar trebui s! faciliteze vizitarea
fie lipsesc, fie sunt insuficiente acolo unde exist!, adic!: spa"ii de parcare nu exist! sau sunt
insuficiente i neamenajate corespunz!tor (ex. Complexul carstic Ponoarele), lipsesc grupurile
sanitare, nu exist! centre de vizitare i puncte de informare, nu sunt amenajate sau sunt doar
par"ial amenajate drumurile de acces (ex. Complexul carstic Ponoarele, Pe tera Dâmbovicioara,
Pe tera Ialomi"ei, Pe tera Polovragi).
Pe terile aflate în regiuni turistice sau situate în apropierea unor structuri de primire
turistice au început s! fie marcate pe h!r"i sau men"ionate în bro uri, pliante i site-uri Web, chiar
dac! pentru majoritatea nu exist! nici cele mai rudimentare amenaj!ri de vizitare sau informa"ii
necesare eventualilor vizitatori. Acest fenomen de dat! recent! pune în pericol atât patrimoniul
speologic na"ional, cât i via"a turi tilor. Se cunosc numeroase cazuri, în care vizitatori neaviza"i,
f!r! un minimum de echipament, antrenament

i cu mijloace de iluminat rudimentare, s-au

aventurat în pe teri dificile suferind accidente (leziuni, entorse, luxa"ii sau chiar decese).
Pe terile active, cele cu galerii verticale, cu blocuri instabile sau cu galerii labirintice sunt un real
pericol pentru via"a turi tilor ocazionali sau a grupurilor de elevi atra i de mirajul unor locuri
s!lbatice i necunoscute.
Recomandarea unei pe teri drept un obiectiv turistic, f!r! un minimum de informa"ii
asupra configura"iei subterane, a gradului de dificultate sau a clasei de protec"ie genereaz! atât
o degradare a patrimoniului speologic, în ansamblul s!u, cât i o compromitere a interesului
turi tilor pentru pe teri. Simpla localizare a pe terilor sau avenelor pe h!r"ile turistice i atragerea
turi tilor c!tre acestea, f!r! o precizare clar! a amenaj!rilor i importan"ei lor turistice existente,
a gradului de accesibilitate, a echipamentului necesar, a sezoanelor sau condi"iilor climatice când
cavit!"ile sunt accesibile, pot genera accidente grave. In mod paradoxal, cele mai recomandate
pe teri incluse în publicitatea turistic! nereglementat! sunt cele închise prin por"i i interzise
turi tilor (rezerva"iile tiin"ifice, siturile în care se afl! colonii de lilieci sau alte specii ocrotite prin
lege).
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Un alt aspect negativ al turismului ocazional în pe teri neamenajate este legat de actele
de vandalism (ruperea de stalactite, murd!rirea i inscrip"ionarea pere"ilor, aprinderea focului în
subteran) i de poluarea grav! prin aruncarea de gunoaie (baterii, ambalaje alimentare, f!clii
improvizate etc). Prin astfel de ac"iuni patrimoniul speologic este iremediabil afectat, tiut fiind c!
mediul subteran este deosebit de fragil. O forma"iune stalagmitic! rupt! nu se poate reface întrun timp m!surabil istoric, iar prin dispari"ia acesteia se terg câteva zeci de mii sau sute de mii
de ani de informa"ie asupra paleoclimei, paleomediilor i form!rii pe terii. România este renumit!
pentru pe terile cu locuri frumoase, în care abund! forma"iuni stalagmitice, o faun! subteran! de
excep"ie cu endemisme carpatice i numeroase specii troglobionte, pentru depozitele de plan eu
bogate în fosile pleistocene i pentru marile colonii de lilieci. Turismul neorganizat în pe teri sau
în sectoare de pe ter! cu valoare de patrimoniu duce atât la distrugerea unor arii protejate, cât i
la diminuarea poten"ialului turistic al acestor cavit!"i.
Un exemplu relevant despre cum nu trebuie amenajat! i exploatat! o pe ter! îl ofer!
Pe tera Ialomi"ei, din Mun"ii Bucegi, una dintre cele mai vechi pe teri vizitate din Carpa"i. Pe tera
a fost electrificat! în anul 1964, iar calea de circula"ie din subteran este realizat! din bârne i
pun"i din lemn, foarte alunecoase i mai tot timpul degradate. O parte din traseu, în perioadele de
topire a z!pezii sau cu ploi abundente, se inund!, turi tii fiind nevoi"i s! mearg! prin ap!, prin
locuri slab luminate, existând permanent pericolul de electrocutare, deoarece cablurile electrice
sunt situate chiar pe marginea potecii. Pe tera Ialomi"ei este gestionat! din punct de vedere
turistic de c!tre c!lug!rii de la Schitul Pe tera, rolul acestora reducându-se numai la vânzarea
biletelor 57 .

II.1.d. Prognoze pe termen mediu "i lung
Din datele statistice existente pe plan mondial, rezult! c! în ultimul deceniu s-a înregistrat
o tendin"! constant! de cre tere a cererii pentru turismul speologic (speoturism), determinat! de
58

urm!toarele cauze :
modific!ri în preferin elor turi"tilor
dezvoltarea tot mai mult a turismului "tiin ific
realizarea unor ture speciale numai pentru cei care vor s! fac! fotografii în pe"ter!
cre"terea num!rului pe"terilor turistice amenajate în care se practic! speleoterapia
cre"terea speoturismului în perioada de week-end, în raport cu cel de vacan"!
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cre"terea gradului de sezonalitate a turismului speologic, determinat de închiderea
unor pe teri cu importante colonii de lilieci, în perioada de maternitate i de hibernare a
acestora, precum

i de închiderea unor pe teri str!b!tute de râuri subterane în

perioadele de inunda"ii.
In România este necesar! o valorificare a poten"ialului turistic al pe terilor, prin realizarea
unor amenaj!ri i reamenaj!ri, care s! permit! o exploatare i conservare durabil! a mediului
subteran. Consider!m c!, o politic! de dezvoltare durabil! a turismului speologic trebuie s!
cuprind!, într-o prim! faz!, urm!toarele categorii de pe teri:
" pe teri care au în prezent amenaj!ri turistice rudimentare, instala"ii de electrificare i
sunt exploatate defectuos
" pe teri care nu dispun de infrastructura necesar! care s! atrag! un num!r cât mai
mare i mai divers de vizitatori
" pe teri care nu dispun de nici o facilitate pentru turism, dar care se bucur! deja de
notorietate i în care se practic! un turism necontrolat
" pe teri care se afl! în arii protejate sau în apropierea unor obiective

i sta"iuni

turistice cunoscute.
Se estimeaz! c! amenajarea i reamenajarea pe terilor ce fac obiectul prezentului studiu
va avea, pe termen mediu

i lung, efecte multiple care, în ordine cronologic!, ar putea fi

sintetizate prin:
# instituirea sau îmbun!t!"irea m!surilor de protec"ie în pe terile amenajate /
reamenajate
# încurajarea practic!rii unui turism ecologic, controlat
# cre terea num!rului de turi ti atra i în zonele cu pe teri amenajate
# stimularea dezvolt!rii ativit!"ii turistice i a activit!"ilor conexe
# diversificarea activit!"ilor economice în zonele rurale (mic! produc"ie, me te uguri
artizanale, servicii, comer" etc.), care presupune creare de locuri de munc!
# dezvoltarea infrastructurii specific turistice, în localit!"ile care de"in obiectivele
carstice
# dezvoltare regional!.
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II.2. OPORTUNITATEA INVESTI$IEI
II.2. a. Încadrarea obiectivului în politicile de investi#ii generale, sectoriale
sau regionale
În toate planurile de dezvoltare, strategiile na"ionale i sectoriale, turismul este domeniul
c!ruia i se acord! un interes deosebit, datorit! diversit!"ii deosebite a poten"ialului i a unicit!"ii
unor elemente care dau posibilitatea dezvolt!rii tuturor formelor de turism, dar

i datorit!

climatului i repartiz!rii armonioase la nivelul teritoriului. Pe de alt! parte, este recunoscut efectul
multiplicator al investi"iilor în domeniul turismului i faptul c! un loc de munc! în turism creeaz!
alte trei locuri de munc! în domeniile conexe. La toate acestea, mai trebuie ad!ugat înc! un
avantaj, faptul c! materia prim! necesar! dezvolt!rii turismului, adic! resursele naturale

i

antropice, sunt practic inepuizabile, dac! sunt valorificate în mod durabil.
Planul Na ional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND 2007 – 2013) include în cadrul
priorit!"ilor na"ionale de dezvoltare

i turismul, ca modalitate de „cre"tere a competitivit! ii

economice” pe termen mediu în context spa"ial, echilibrat - Prioritatea nr. 1. Cre terea
competitivit!"ii turismului românesc i promovarea produselor specifice proprii contribuie printre
altele

i la îmbun!t!"irea imaginii României în lume. În cadrul Priorit! ii nr. 5,

Dezvoltarea

economiei rurale "i cre"terii productivit! ii în sectorul agricol, sub-prioritatea cre"terea
standardelor de via ! în zonele rurale prin diversificarea activit! ilor rurale, se promoveaz!
conceptul de dezvoltare durabil!
economice

i echilibrat! în spa"iul rural, în vederea realiz!rii coeziunii

i sociale. Diversificarea activit!"ilor rurale c!tre activit!"i non-agricole include

i

încurajarea activit! ilor turistice care valorific! resursele turistice locale, dar în acela i timp
absorb o parte din surplusul for"ei de munc!. Aceast! prioritate se coreleaz! i cu politicile UE
privind Strategia european! pentru agricultur! "i dezvoltare rural!. Prioritatea nr. 6, Diminuarea
disparit! ilor de dezvoltare între regiunile !rii, care decurge din câteva probleme-cheie, între
care

i

declinul

fundamenteaz!

localit!"ilor

monoindustriale

generat

de

restructurare

i pe slaba valorificare a poten"ialului turistic local

industrial!,

se

i regional. Obiectivele

specifice ale acestei priorit!"i, în vederea atingerii obiectivului general al priorit!"ii, fac referire i
la valorificarea poten"ialului turistic i cre terea contribu"iei turismului la dezvoltarea regiunilor.
Strategia general! a acestei priorit!"i se bazeaz! pe interven"ii na"ionale i sectoriale cu ac"iuni
specific

regionale

i

subregionale

pentru

a

sus"ine

i

genera

cre tere

economic!,

opera"ionalizate printr-o combinare a investi"iilor publice în infrastructura local! cu politici active
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de stimulare a activit!"ilor de afaceri i sprijinirea valorific!rii resurselor locale pe sub-priorit!"i,
care includ i sub-prioritatea Dezvoltarea turismului regional "i local.
Reparti"ia armonioas! a resurselor turistice la nivel na"ional face ca toate cele opt Regiuni
de Dezvoltare s! beneficieze de elemente de poten"ial turistic. Prin urmare, Regiunile de
Dezvoltare au incluse în strategiile proprii m!suri de valorificare durabil! a acestor resurse, în
conformitate i cu PND 2007 – 2013. Investi"iile în turism vor permite Regiunilor de dezvoltare s!
foloseasc! avantajele oferite de poten"ialul lor turistic pentru a- i îmbun!t!"i avantajele
competitive în sectoare cu valoare ad!ugat! mare i con"inut calitativ ridicat.
Obiectivele carstice propuse spre amenajare se încadreaz! în Regiunile de Dezvoltare 3
Sud Muntenia (Zona carstic! Meledic, pe terile Dâmbovicioara i Ialomi"ei), Regiunea 4 Sud –
Vest Oltenia (Complexul carstic Ponoarele, pe terile Polovragi, Topolni"a

i Ponicova)

i

Regiunea 5 Vest (Pe tera Comarnic).
Investi"iile în reabilitarea

i dezvoltarea infrastructurii turistice, dezvoltarea de forme

alternative de turism, inclusiv turismul de ni !, pe baza strategiilor regionale, au ca scop
valorificarea poten"ialului de dezvoltare existent la nivel regional sau local.
Dezvoltarea turismului este în deplin! concordan"! cu Orient!rile Strategice Comunitare,
întrucât, implementarea acestei axe prioritare contribuie la îmbun!t!"irea gradului de atractivitate
a regiunilor, la crearea de noi locuri de munc! i creeaz! oportunit!"i de cre tere economic!
regional! i local!.

II.2.b. Actele legislative care reglementeaz domeniul investi#iei, dup caz
Legea nr. 13 din 11.03.1993 pentru aderarea României la Conven"ia privind conservarea
vie"ii s!lbatice i a habitatelor naturale din Europa, adoptat! la Berna la 19 septembrie 1979
(Conven"ia de la Berna).
Publicat! în M.Of. nr. 62/25.03/1993
Legea nr. 58 din 13.07.1994 pentru ratificarea Conven"iei privind diversitatea biologic!,
semnat! la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992.
Publicat! în M.Of. nr. 199/02.08.1994
Legea nr. 5 din 6.03.2000 privind Planul de amenajare a teritoriului na"ional. Sec"iunea a III-a
- zone protejate.
Publicat! în M.Of. nr. 152/12. 04.2000.
Legea nr. 90 din 10.05.2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea
liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991.
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Publicat! în M.Of. nr. 228/23. 05.2000
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completat! i modificat! cu Legea
nr. 259 / 23.06.2006.
Interzice orice interven"ie asupra unor m!rturii cultural-istorice semnificative din punct de
vedere arheologic, istoric, artistic, arhitectural, etnografic sau religios existente în pe teri sau
descoperite în timpul unor activit!"i speologice (explor!ri, decolmat!ri sondaje, scufund!ri
etc.), reglementeaz! obligativitatea anun"!rii imediate a acestora i instituie un regim sever
de protec"ie, pân! la studierea i clasificarea acestora de c!tre persoane special autorizate,
în acest sens.
Publicat! în M.O. Partea I, nr. 573 / 03.07.2006
Legea nr. 451 din 8.07.2002 pentru ratificarea Conven"iei europene a peisajului, adoptat! la
Floren"a la 20 octombrie 2000.
Publicat! în M.Of. nr. 536/23.07.2002
59 din 11.03.2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind

Legea nr.

biosecuritatea la Conven"ia privind diversitatea biologic! (semnat! la 5 iunie 1992 la Rio de
Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000.
Publicat! în M.Of. nr. 192/26.03.2003
Ordinul nr. 552 din 26.08.2003 – Ordin al ministrului agriculturii, p!durilor, apelor i mediului
privind aprobarea zon!rii interioare a parcurilor na"ionale i a parcurilor naturale, din punct de
vedere al necesit!"ii de conservare a diversit!"ii biologice.
Publicat în M.Of. nr. 648/11.09.2003.
Legea nr. 347 din 14.07.2004 – Reglementeaz! principiile i modalit!"ile de dezvoltare i
protec"ie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea popula"iei
i cre terea puterii economice la nivel local
ecologic

i na"ional, în condi"iile p!str!rii echilibrului

i protec"iei mediului natural montan, respectând principiile stabilite prin

reglement!rile interna"ionale privind dezvoltarea montan! durabil!.
Republicat! în M.Of. nr. 448/30.09.2009.
Ordinul nr. 604 din 4.07.2005 pentru aprobarea Clasific!rii pe terilor

i a sectoarelor de

pe teri - arii naturale protejate.
Publicat în M.Of. nr. 655/22.07.2005.
Legea nr. 265 din 29.06.2006 – aprob! cu modific!ri: O.U.G. nr. 195/2005 cu privire la
reglement!rile juridice asupra protec"ia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza
principiilor

i elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabil!

i dispune

republicarea.
Publicat! în M.Of. nr. 586/06.06.2006.
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Legea nr. 402 din 31.10.2006 privind prevenirea accidentelor

i organizarea activit!"ii de

salvare din mediul subteran speologic.
Publicat! în M.Of. nr. 915/10.11.2006.
In baza acestei legi, orice persoan! care organizeaz! sau particip! la o explorare sau
documentare într-o pe ter! trebuie s! cunoasc! aceast! clasificare

i s!- i analizeze

capacit!"ile fizice, s! utilizeze echipamentul adecvat i m!surile de securitate specifice, dup!
cum urmeaz!:
!

gradul 1 – pe teri amenajate turistic; nu necesit! m!suri speciale de securitate;

!

gradul 2 – pe teri orizontale sau în pant! cu strâmtori, târâ uri, ramonaje

i/sau

travers!ri, care pot avea cursuri de ap! lente i de mic! adâncime, dar în care nu
exist! pericolul de c!dere în ap! sau de inundare la viituri; parcurgerea lor nu
necesit! echipament special;
!

gradul 3 – pe teri sau avene la care suma verticalelor este de ordinul zecilor de metri;
pot fi cavit!"i active, în care nu exista pericolul de c!dere în ap! sau de inundare
total! a galeriilor pe terii la viitur!

i în care eventualele travers!ri

i/sau s!ritori

pozitive pot fi urcate, în condi"ii de securitate, f!r! echipament de escalad!;
parcurgerea lor necesit! echipament tehnic individual

i cunoa terea tehnicilor de

speologie alpin! (TSA);
!

gradul 4 – pe teri sau avene care au suma verticalelor de ordinul sutelor de metri sau
pe teri foarte lungi, pentru a c!ror parcurgere este nevoie de unul sau mai multe
bivuacuri; pot fi i cavit!"i active, în care exista riscul de inundare total! a unor por"iuni
de galerie, cursul de ap! fiind periculos i neputând fi evitat, cunoa terea înotului fiind
obligatorie; pentru parcurgerea lor sunt obligatorii echipamentul tehnic individual,
echipamentul de escalad!;

!

gradul 5 – pe teri total sau par"ial inundate; pentru parcurgerea lor se vor utiliza
tehnicile i echipamentul de scufundare.

Pentru prevenirea accidentelor

i organizarea activit!"ii de salvare, persoanele fizice sau

juridice, care organizeaz! ac"iuni turistice ori de vizitare în mediul subteran speologic, au
urm!toarele obliga"ii principale (Legea 402, art. 30):
-

s! utilizeze ghizi califica"i cu specializarea speologie, dota"i cu mijloace de
comunica"ie, capabili s! asigure alarmarea echipelor jude"ene salvaspeo;

-

s! informeze turi tii despre echipamentul necesar pentru vizitarea mediului
subteran speologic;

-

s! aleag! cavit!"ile în care organizeaz! vizitele, în func"ie de componen"a
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grupului i de nivelul de preg!tire a membrilor grupului;
-

s! se informeze asupra condi"iilor meteorologice, în special, în zonele unde exista
riscul apari"iei viiturilor.

Ordonan ! de Urgen ! nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s!lbatice.
Publicat! în M.Of. nr. 442/29.06.2007.
Clasific! pe terile dup! cum urmeaz!, iar în baza clasific!rii sunt reglementate activit!"ile
premise i modalitatea de aprobare a acestora:

$ clasa A - pe teri de valoare excep"ional! care, prin interesul tiin"ific sau unicitatea
resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic na"ional i interna"ional;
ele se constituie ca rezerva"ii tiin"ifice i pot face obiectul explor!rilor speologice,
cercet!rii tiin"ifice sau al activit!"ilor de documentare, pe baz! de autoriza"ii emise
de Academia Român!, în limitele stabilite prin regulamentele

i planurile de

management;

$ clasa B - pe teri de importan"! na"ional! care se disting prin m!rime, raritatea
resurselor i prin poten"ial turistic; ele se constituie ca monumente ale naturii sau
rezerva"ii naturale i pot face obiectul explor!rilor speologice, cercet!rii tiin"ifice
sau turismului ecologic, pe baza autoriza"iilor emise de Academia Român!.

$ clasa C - pe teri de importan"! local!, protejate pentru semnifica"ia lor geologic!,
peisagistic!, hidrologic!, istoric! sau pentru dimensiunile lor; pot face obiectul
explor!rilor speologice, cercet!rii tiin"ifice, amenaj!rilor turistice sau al altor forme
de valorificare, cum ar fi: speleoterapia sau captarea apei subterane, pe baza
autoriza"iilor emise de autoritatea local! responsabil!;

$ clasa D - pe terile care nu întrunesc condi"iile pentru a fi incluse în clasele A, B i
C.
În scopul evit!rii efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzice:

-

distrugerea sau degradarea resurselor pe terii

i efectuarea de s!p!turi sau

deroc!ri neautorizate;

-

colect!rile de faun!, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate f!r!
autoriza"ie în pe teri;

-

p!trunderea, prin for"area intr!rii, într-o pe ter! protejat! închis! i semnalizat! ca
atare;

-

utilizarea neautorizat! a pe terilor i desf! urarea unor activit!"i ce pot pune în
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pericol integritatea sau echilibrul natural al pe terilor;

-

dislocarea, vânzarea, cump!rarea, colec"ionarea speleotemelor sau altor resurse
ale pe terilor;

-

degradarea prin inscrip"ionare sau poluarea pe terilor prin depozitarea în interiorul
lor sau în elementele de relief, cu care acestea comunic! în mod direct, de obiecte,
de euri de orice fel, cadavre, substan"e toxice i periculoase, combustibili de orice
natur!;

-

distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau
interiorul pe terilor;

-

efectuarea neautorizat!, în perimetrul de la suprafa"! sau în apropierea intr!rii unei
pe teri protejate, a unor lucr!ri cum ar fi: deroc!ri, defri !ri, baraje, explozii,
construc"ii;

-

îngr!direa accesului persoanelor autorizate spre intr!rile pe terilor;

-

popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare i localizare a pe terilor
din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic
din aceast! categorie.

Actul normativ reglementeaz! autoriza"ia pentru activit!"i permise în pe teri se elibereaz! pe
baza unei cereri scrise, care va con"ine preciz!ri privind scopul, mijloacele, durata,
propor"iile, garan"iile ac"iunii, i se va retrage în cazul în care condi"iile stabilite la eliberarea
ei nu au fost respectate.
Reglementeaz! zona de protec"ie pentru pe teri care se poate referi, dup! caz, la o zon!
restrâns! în jurul intr!rii în pe ter! i la o zon! al c!rei perimetru de la suprafa"a terenului
acoper! integral structurile subterane ale pe terii.
Oblig! proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intr!ri în pe teri s! asigure
accesul spre aceste intr!ri.
Oblig! beneficiarul unei lucr!ri de investi"ii s! anun"e descoperirea oric!rei pe teri în frontul
unei lucr!ri miniere sau al unei cariere celei mai apropiate institu"ii abilitate (agen"ie de
protec"ie a mediului sau reprezentan"i ai administra"iei publice locale).
Ordinul nr. 1.710 din 01.11.2007 privind aprobarea documenta"iei necesare în vederea
instituirii regimului de arie natural! protejat! de interes na"ional.
Publicat în M. Of. nr. 815 /29.11.2007.
Ordinul nr. 1.964 din 13.12.2007 al ministrului mediului

i dezvolt!rii durabile privind

instituirea regimului de arie natural! protejat! a siturilor de importan"! comunitar!, ca parte
integrant! a re"elei ecologice europene Natura 2000 în România.
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Publicat în M.Of. nr. 98/07.02.2008
Ordinul nr. 1.533 din 27.11.2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administr!rii
ariilor naturale protejate care necesit! constituirea de structuri de administrare

i a

Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesit! constituirea de
structuri de administrare.
Publicat în M. Of. nr. 809/03.12.2008.
Ordonan ! de Urgen ! nr. 21 din 27.02 2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
Modific!: Legea nr. 347/2004, LEGEA MUNTELUI (art. 1, art. 2 alin. (2) i (3), art. 3, art. 4
alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (2), art. 10, art. 15, art. 18; abrog! art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11-14,
art. 19) i dispune republicarea
Publicat! în M.Of. nr. 173/06.03.2008.
Ordonan a de Urgen ! nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea i completarea
Ordonan"ei de urgen"! a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s!lbatice i a Legii vân!torii i a protec"iei
fondului cinegetic nr. 407/2006
Publicat! în M.Of. nr. 787/25.11.2008.
Hot!rârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului
Publicat! în M.Of. nr. 481/13.07.2009.

II.2.c. Acorduri interna#ionale ale statului care oblig
realizarea investi#iei, dup caz

partea român

la

Cele mai multe din obiectivele carstice analizate sunt, fie monumente ale naturii, fie sunt
incluse în arii protejate mai largi (Parcuri Na"ionale, Parcuri Naturale, Geoparcuri sau Situri
Natura 2000). Trecerea acestora sub control, prin amenajare sau reamenajare turistic!, este
necesar! pentru a putea fi supravegheat! vizitarea haotic!, neautorizat!, tiut fiind faptul c!
România a semnat numeroase acorduri sau conven"ii interna"ionale prin care î i asum!
responsabilitatea protec"iei i conserv!rii mediului, sub diverse forme. Sunt prezentate mai jos
principalele documente la care România a aderat.
Conven ia de la Berna, privind conservarea vie"ii s!lbatice

i a habitatelor naturale din

Europa, adoptat! la Berna, la 19.09.1979
Acordul din 4 decembrie 1991, privind conservarea liliecilor în Europa
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Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, referitoare la conservarea habitatelor naturale i a
florei i faunei s!lbatice, adoptat! la 21 mai 1992
Conven ia - Cadru a Na"iunilor Unite asupra schimb!rilor climatice, semnat! la Rio de
Janeiro, la 5 iunie 1992
Protocolul nr. 1 din 29.01.2000 de la Cartagena privind biosecuritatea la Conven"ia privind
diversitatea biologic! (semnat! la 5 iunie 1992, la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal, la 29
ianuarie 2000
Conven ie european! a peisajului din 20.10.2000, având ca obiective promovarea protec"iei
peisajelor, managementul

i amenajarea acestora

i organizarea cooper!rii europene în

acest domeniu.
În concluzie, amenajarea obiectivelor propuse în studiu, este oportun! deoarece:
% se încadreaz! în politicile prioritare la nivel na"ional, regional i zonal
% sunt conforme cu legisla"ia specific! domeniului, existent! pe plan na"ional

i

interna"ional
% reprezint! o form! alternativ! de turism, care, conform PND 2007 – 2013, are ca scop

valorificarea poten"ialului de dezvoltare existent la nivel regional sau local
% turismul creeaz! oportunit!"i de cre tere economic! regional! i local!, contribuie la

crearea ne noi locuri de munc!.
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ANEXE
1. Imagini ale obiectivelor carstice
2. Fi ele obiectivelor carstice propuse spre amenajare
3. Planurile interioare ale pe terilor
4. Harta carstului din România. Amplasarea obiectivelor
carstice propuse spre amenajare în teritoriu
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Anexa nr. 1
Imagini ale obiectivelor carstice
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foto G. Maiorescu

Peútera TopolniĠa

foto ISER

Galeria Prosăcului (foto Cristian Lascu)

Complexul Carstic Ponoarele
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foto G. Maiorescu

Foto pagină web Primăria Ponoarele

Peútera Comar nic
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Peútera Polovragi

(foto ISER)

Peútera Dâmbovicioara
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Complexul carstic Meledic

(foto V. Timotin)
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Anexa nr. 2
Fi ele obiectivelor carstice propuse spre amenajare
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PE TERA COMARNIC
DATE GENERALE
Denumire !i sinonime
Denumirea actual": Pe tera Comarnic
Sinonimele denumirii: Pe tera de la Cantonul Comarnic, Pe tera de la
Oga ul Ponicova, Szokolovaci Barlang.

Statut juridic
Rezerva!ia speologic" nr. 2288 (cf. legii 5/2000); Clasa de protec!ie C –
(cf. Ordin 604/2005).
Sector de pe ter" cu protec!ie superioar": Galeria Virginelor – Clasa de
protec!ie A (cf. Ordin 604/2005).
Pe tera Comarnic este situat" în terenuri ce apar!in domeniului public
na!ional, proprietate a statului român, cu drept de administrare operativ"
pentru Regia Na!ional" a P"durilor prin D.S.C.S. – O.S.R. În cadrul
bazinetului hidrologic Ponicova (cu rol de protec!ie a Pe terii Comarnic)
exist" terenuri private.
Managementul ariei naturale protejate este asigurat de Administra!ia
Parcului Na!ional Semenic-Cheile Cara ului, în colaborare cu ASER.

Istoricul explor"rii !i cercet"rilor
Pe tera a fost descoperit" în 1856, autorul descoperirii este necunoscut;
Prima men!iune: T.R. Lajos (1893: studiu geografic);
alte studii: K. Ottocar (1912: geologie, climatologie); Z. Schreter (1912: geologie);
E. Bokor (1921) i R. Jeannel (1929: biospeologie), E. Balogh (1933-1939:
mineralogie, paleontologie etc.), L. Boto "neanu, A. Negrea i #t. Negrea (1961:
cercet"ri biospeologice extensive), V. Sencu (1962-1964: geografie), A. Negrea i
#t. Negrea (1965-1969, 1983: biospeologie), V. Sencu (1972: geografie), L.
Schrott (1973: geografie), A. Negrea, #t. Negrea i G. Karban (1993:
biospeologie). Cartare: E. Balogh (1933-1939), V. Sencu (1967-1969), C.S.
“Exploratorii” Re i!a (1980-1981, 1984: continuarea explor"rii/recartare; sistemului
i se adaug" i Avenul de la Insurgen!", prin jonc!ionare în urma explor"rilor din
perioada 1982-1984).
ISER i ASER (1987: se execut" o nou" ridicare topografic" a galeriei principale);
ISER i ASER (1990: se definitiveaz" studiul privind geomorfologia pe terii i a
zonei Comarnic); ISER i ASER (1992: se efectueaz" m"sur"tori topografice de –
drumuire i nivelment tehnic); S.C. “Prospec!iuni” S.A. Bucure ti i ASER (1992:
studiu asupra hidrogeologiei pe terii i a zonei); A. Negrea, #t. Negrea i G.
Karban (1993: biospeologie); ASER (1993-1994: se descoper" noi galerii i se
demareaz" lucrarea de recartare a pe terii); ISER i ASER (1996: cercet"ri privind
sedimentele speleale i evolu!ia pe terii); ISER i ASER (1997: studiu
biospeologic amplu); ISER i ASER (2003-2004: monitorizarea microclimatului
pe terii cu dataloggere); ASER i colaboratorii (2003-2004: întocmirea Planului de
Management al Rezerva!iei Naturale Pe tera Comarnic).
În anul 1947, Pe tera Comarnic a fost declarat" rezerva!ie natural" de c"tre
Academia Român".
În anul 1994, Consiliul Jude!ean Cara -Severin a reconfirmat statutul de rezerva!ie
natural" prin HCJ 8/20.12.1994.
In anul 2000, prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului na!ional - Sec!iunea a III-a - zone protejate, Pe tera Comarnic, cu o
suprafa!" la exterior de 0,10 ha, face parte din "zonele naturale protejate de

interes na!ional" i se afl" în interiorul Parcului Na!ional Semenic-Cheile Cara ului.

Incadrare administrativ-teritorial
Jude!ul:
Cara -Severin
Comuna:
Cara ov
a
Regiunea
geografic :
Mun!ii
Domanului
Unitatea de relief:
Dealul
Ponicov
a

Bazinul hidrografic:
Cara
Valea:
Ponicova

Localizarea pe"terii
Galeriile Pe terii Comarnic reprezint" o str"pungere hidrologic", pe direc!ia sud–nord, a pârâului
Ponicova în calcarele care alc"tuiesc Dealul Ponicova.
DESCHIDERILE PE#TERII
Pe tera Comarnic are 8 deschideri situate pe versantul sudic i nordic al Dealului Ponicova, toate
corespunzând unei singure re!ele de galerii. Dou" dintre acestea intr"ri se afl" pe traseul turistic
actual.
Localizarea deschiderilor
Intrarea A reprezint" un aven à pic cu o denivelare de -24,5 m;
Intrarea B aven cu denivelare de -20 m;
Intrarea C aven cu acces “la liber” în Avenul de la Insurgen!";
Intrarea D aven cu denivelare de -24 m;
Intrarea E este comun" cu p"trunderea pârâului Ponicova în subteran, cu morfologie de pe ter"
orizontal" i imergen!" permanent";
Intrarea F este fosil", este comun" cu intrarea turistic" în Pe tera Comarnic i se afl" în partea din
aval a re!elei subterane.
Intrarea G i H sunt zidite i au caracter fosil.

Coordonatele deschiderilor
Nr.

Coordonate geografice

Denumire

Coordonate Stereo
70 (m)

Altitudine

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

1

Intrarea Ponicova

45°10’15’’

21°56’41’’

259907

412440

510 m

0m

2

Intrarea turistic" în
Pe tera Comarnic

45°10’46’’

21°56’51’’

260156

413392

469 m

12 m

Caracteristicile deschiderilor
Dimensiuni
Nr.

Denumire

L !ime
(m)

În l!ime
(m)

Morfologie

Hidrologie

Orientare

1
2
3
4

7

Intrarea A
Intrarea B
Intrarea C
Intrarea D
Intrarea E (Intrarea
Ponicova)
Intrarea F (Intrarea
Comarnic)
Intrarea G

8

Intrarea H

5
6

1
8
7
7,5

1
6
4
8

aven
aven
aven
aven

fosil"
fosil"
fosil"
fosil"

–
–
–
–

8

2

pe ter"

imergen!" activ"

–

1,5

3,0

pe ter"

fosil"

–

–

–

aven

fosil"

–

–

–

pe ter"

fosil"

–

Drumurile "i alte c i de acces
Nr.
1

Denumire
Pe tera
Comarnic

Descriere acces
Acces auto
Pân" în ora ul Caransebe pe drumul european E70, apoi pe drumul na!ional
DN58 pân" în municipiul Re i!a.
Din Re i!a, se parcurge drumul jude!ean 58B spre Anina, pân" la kilometrul 9
unde, la crucea Iabalcei, se merge spre stânga i se continu" pe drum
nemodernizat, dar totu i practicabil pentru orice tip de autovehicul, urm"torii 3
kilometri pân" în satul Iabalcea.
Se traverseaz" satul, trecând pe lâng" biseric" i magazin. Dup" traversarea
satului, la prima bifurca!ie se urmeaz" drumul nemodernizat la stânga. Dup" 3
kilometri, se ajunge la Cantonul Padina Seac", iar dup" al!i 4 kilometri se
ajunge la Cantonul Comarnic. De la Canton pleac" poteca pân" la intrarea
turistic" a pe terii.
Alte rute auto
din Re"i!a
DJ 582C (Drum forestier), Re i!a (Canton Minda) - Capu Baci - Canton Padina
Seac" – Canton Comarnic, lungime 14 km.
din Anina
DJ 582C (Drum forestier), Anina (Ora ul Nou) - #aua Cuptoare, Canton Jervani,
Canton Navesu Mare – Canton Comarnic, lungime 18 km.
din V liug
Drum jude!ean DJ 582D, comunal DC96 i forestier - V"liug - Crivaia - Vila
Klaus - Canton Bârzavi!a - Canton Navesu Mare – Canton Comarnic, lungime
18 km.

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC$ #I SPELEOGRAFIC$
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 6201 m
Denivelare total : 101 m
Extensia plan orizontal (proiectat"): 1081 m
Extremit !ile re!elei explorate:
nord – intrarea turistic" în Pe tera Comarnic
sud – imergen!a pârâului Ponicova

Speleografie
Componen!a re!elei:
galerii de mari de dimensiuni care fac leg"tura între s"li de dimensiuni mari pe
litoclaze i fe!e de stratifica!ie, prin ac!iunea coroziv-eroziv" a râului subteran,
pr"bu ire i sediment"ri repetate;
zone pr"bu ite, cu aspect haotic i blocuri de mari dimensiuni, în s"li;

galerii laterale.
Dezvoltarea în spa!iu
Cavitatea este dezvoltat" pe 3 etaje, dintre care numai dou" penetrabile, unul
temporar activ, bogat i divers concre!ionat (valori maxime ale gradului de
concre!ionare în Sala Virgin"), cel"lalt activ, cu forme de eroziune i coroziune
importante.
Un element specific îl constituie silexurile negre din Sala Zebrelor, întâlnite sub
forme nodulare (xenolite) sau ca intercala!ii – benzi paralele cu stratifica!ia.

PE TERA DÂMBOVICIOARA
DATE GENERALE
Denumire !i sinonime
Denumirea actual": Pe tera Dâmbovicioara
Sinonimele denumirii: nu sunt
Statut juridic
Rezerva!ia speologic" nr. 2109 (cf. legii 5/2000); Clasa de protec!ie C
– (cf. Ordin 604/2005)
Pe ter" administrat" de Parcul Na!ional Piatra Craiului
Exploatat" turistic de Prim"ria Comunei Dâmbovicioara
Istoricul explor"rii !i cercet"rilor
Existen!a pe terii este semnalat" din secolul al XVIII-lea, fiind intens vizitat"
datorit" accesului facil, la doar 10 metri fa!" de firul v"ii Dâmbovicioara, într-o
regiune intens locuit" (culoarul Ruc"r-Bran). Exist" numeroase legende ale
locuirii sale de c"tre pustnici sau haiduci.
În a doua jum"tate a sec. al XX-lea pe tera a f"cut subiectul unor cercet"ri
biospeologice, paleozoologice i de speologie fizic" întreprinse de cercet"tori a
Institutului de Speologie „Emil Racovi!"”.
În 1973 Traian Constantinescu întocme te planul pe terii.
Pe tera este electrificat" din 1980 i în prezent este vizitabil".
În 2005, dup" un proiect al Societ"!ii Românie de Speologie-Carstologie, se
încep lucr"rile de reamenajare a pe terii dup" standarde interna!ionale, lucr"ri
r"mase nefinalizate pân" în prezent.
Incadrare administrativ-teritorial"
Jude#ul:
Arge
Comuna:
Dâmbovicioara
Regiunea geografic":
Culoarul Ruc"r–Bran
Unitatea de relief:
Cheile
Dâmbovicioarei

Bazinul
hidrografi
c:
Dâmbovi!a
Valea:
Dâ
mbovicioar
a

Localizarea pe!terii
Pe tera este localizat" pe teritoriul Parcului Na!ional Piatra Craiului, în
bazinul superior al râului Dâmbovi!a, în versantul stâng al
Dâmbovicioarei, afluent al Dâmbovi!ei.

DESCHIDERILE PE TERII
Pe tera Dâmbovicioara are o intrare unic" cu dimensiuni mari, situat" pe versantul stâng al v"ii
Dâmbovicioara.

Localizarea deschiderilor
Intrare de dimensiuni medii, inactiv" din punct de vedere hidrologic, urmat" de o pant" u or
ascendet".

Coordonatele deschiderilor
Nr.
1

Denumire
Intrarea Pe tera
Dâmbovicioara

Coordonate geografice

Coordonate
Stereo 70 (m)

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

45°26’48’’

25°13’19’’

517377

438554

915 m

12 m

Altitudine

Caracteristicile deschiderilor
Nr.

Denumire

1

Intrarea Pe tera
Dâmbovicioara

Dimensiuni
l"#ime

în"l#ime

6m

5m

Morfologie

Hidrologie

Orientare

pe tera

fosil"

NV

Coordonatele deschiderilor
Nr.

1

Denumire
Intrarea Pe tera
Dâmbovicioara

Coordonate Stereo
70 (m)

Coordonate geografice

Altitudine

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

45°26’48’’

25°13’19’’

517377

438554

915 m

12 m

Caracteristicile deschiderilor
Nr.

Denumire

1

Intrarea Pe tera
Dâmbovicioara

Dimensiuni
l"#ime

în"l#ime

6m

5m

Morfologie

Hidrologie

Orientare

pe tera

fosil"

NV

Drumurile !i alte c"i de acces
Nr.
1

Denumire
Pe tera
Dâmbovicioara

Descriere acces
Pornind din DN 73 (Pite ti – Bra ov) din centrul localit"!ii Podul Dâmbovi!ei se
urm"re te DC 22 (Podul Dâmbovi!ei – Brusturet) prin cheile Dâmbovicioarei pân"
la pe ter".

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC$ I SPELEOGRAFIC$
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 338 m
Denivelare total": 20 m
denivelare negativ : 0 m
denivelare pozitiv : 20 m
Cota maxim : 926 m
Cota minim : 915 m
Extensia plan orizontal (proiectat ): 190 m
Extremit !ile re!elei explorate:
SV – Intrarea în pe!tera Dâmbovicioara
ENE – hornul de 6 m din Geleria Final

Speleografie
Componen!a re!elei:
Galerii de mari de dimensiuni medii (3–4 m l "ime !i 4–5 m în l"ime)
dezvoltate pe litoclaze !i fe"e de stratifica"ie, la care se adaug mici pr bu!iri
ale tavanului;
Dezvoltarea în spa!iu
Galerie unic cu mici ramifica"ii neimportante.

PE TERA DE LA PODUL NATURAL
DATE GENERALE
Denumire !i sinonime
Denumirea actual": Pe tera de la Podul Natural
Sinonimele denumirii: Pe tera de la Cracu Muntelui, Pe tera de la Ponoare, Pe tera de la Podul
de Piatr!
Statut juridic
Rezerva"ia speologic! nr. 2612 (cf. legii 5/2000); Clasa de protec"ie B – (cf. Ordin 604/2005)
În prezent pe tera se afl! în custodia Consiliului Local al Comunei Ponoarele
Istoricul explor"rii !i cercet"rilor
Datorit! situ!rii sale într-o zon! populat!, în imediata vecin!tate a unui drum important care
str!bate Podi ul Mehedin"i, Pe tera de la Podul Natural este cunoscut! de foarte multa vreme.
Prima descriere tiin"ific! sumar! a pe terii a fost publicat! de C. N. Ionescu în 1913.
În 1928, P.A. Chappuis i A. Winkler exploreaz! toat! pe tera, rezultatele explor!rii publicândule în 1951.
Despre morfologia acestui complex carstic se ocup! I. Vintilescu, în 1940, iar M. Bleahu i V.
Decu (1963, 1967) cerceteaz! hidrologia complex! a sistemului, unde este pus! în eviden"!
leg!tura dintre Lacul Z!ton, estavela din pe ter! i ponorul Gaura Iepurelui.
Primul proiect de amenajare turistic! dateaz! din 1973 i a fost întocmit de c!tre I. Povar! i G.
Diaconu.
Incadrare administrativ-teritorial"
Jude#ul:
Comuna:
Regiunea geografic":
Unitatea de relief:

Mehedin"i
Ponoarele
Podi ul Mehedin"i
Dealul Cracul Muntelui

Bazinul hidrografic: Motru
Valea:
Bulba

Localizarea pe!terii
Galeriile Pe terii de la Podul Natural sunt dispuse pe o direc"ie general! sud-vest–nord-est
traverseaz! Dealul Cracul Muntelui între Lacul Z!ton i Podul Natural de la Ponoarele.

i

DESCHIDERILE PE TERII
Pe tera de la Podul Natural are dou" deschideri de dimensiuni mari, situate pe versan"ii opu i ai
Dealului Cracul Muntelui. Prima intrare este localizat! spre Lacul Z!ton, iar cea de-a doua spre
Podul Natural de la Ponoarele .
Localizarea deschiderilor
Intrarea dinspre Lacul Z"ton este o deschidere de dimensiuni medii, descendent!, fiind o fost!
imergen"! a lacului Z!ton, în prezent fosil!.
Intrarea dinspre Podul Natural de la Ponoarele – intrare cu dimensiuni foarte mari, are caracter

descendent i este situat! intr-unul din versan"ii unei dolinei de pr!bu ire.
Coordonatele deschiderilor
Nr.

Denumire

Coordonate
Stereo 70 (m)

Coordonate geografice

Altitudine

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

1

Intrarea dinspre Lacul Z!ton

44°58’27’’

22°45’30’’

323228

388477

365 m

25 m

2

Intrarea dinspre Podul
Natural de la Ponoarele

44°58’29’’

22°45’45’’

323548

388558

350 m

15 m

Caracteristicile deschiderilor
Nr.

Denumire

1
2

Dimensiuni

Morfologie

Hidrologie

Orientare

7m

pe tera

fosil!

SSV

5m

pe tera

temporar activ!

ENE

l"#ime

în"l#ime

Intrarea dinspre Lacul Z!ton

12 m

Intrarea dinspre Podul
Natural de la Ponoarele

30 m

Drumurile de acces
Nr.

Denumire

Descriere acces

1

Pe tera de la
Podul Natural

Pe tera este localizat! în comuna Ponoarele, intrarea din aval (Intrarea dinspre
Lacul Z!ton) fiind situat! în imediata vecinatate a oselei care face legatura
între Baia de Aram! i Drobeta Turnu-Severin (DJ 670). #oseaua trece peste
Podul Natural de la Ponoarele, ce arat! ca o imens! arcad! ramas!
suspendat! în urma pr!bu irii unei p!r"i din tavanul actualei pe teri. La intrarea
din amonte (intrarea de la Z!ton) se ajunge traversand dealul în care este
situat! pe tera, trecând peste un interesant lapiaz.

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC$ I SPELEOGRAFIC$
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 734 m
Denivelare total": 101 m
Cota zero: Intrarea dinspre Lacul Z!ton
Extensia plan orizontal" (proiectat!): 247 m
Extremit"#ile re#elei explorate:
SSV – Intrarea dinspre Lacul Z!ton
ENE – Intrarea dinspre Podul Natural de la Ponoarele
Speleografie
Componen#a re#elei:
Galerii de mari de dimensiuni (10–12 m l!"ime i 5–8 m în!l"ime) dezvoltate pe litoclaze i fe"e
de stratifica"ie, prin ac"iunea coroziv-eroziv! a râului subteran, pr!bu ire i sediment!ri
repetate;
Dezvoltarea în spa#iu
Cavitatea este dezvoltat! pe 2 etaje, cel superior este fosil, bogat concre"ionat i cu
dimensiuni mari, iar cel inferior, par"ial temporar activ. În zona median! a acestui etaj,
podeaua este întrerupt! de un pu" în form! de pâlnie, care ocup! întreaga deschidere a
galeriei. Acest pu", adânc de 6 m, face leg!tura cu etajul activ neexplorat, al pe terii.

PE TERA IALOMI!EI
DATE GENERALE
Denumire "i sinonime
Denumirea actual#:

Pe tera Ialomi!ei

Sinonimele denumirii: Pe tera Cocora, Pe tera Schitul Ialomi!ei, Pe tera Schitului, Pe tera
Ialomicioarei.
Statut juridic
Rezerva ia speologic! nr. 2373 (cf. legii 5/2000); Clasa de protec ie B – (cf. Ordin 604/2005).
Sectorul de pe"ter! cu protec ie inferioar!: Sectorul turistic – Clasa de protec ie C (cf. Ordin
604/2005).
Pe"tera Ialomi ei se afl! pe teritoriul Parcului Natural Bucegi "i în administrarea Schitului de c!lug!ri
Cocora.
Istoricul explor rii !i cercet rilor
Informa ii privind existen a "i vizitarea pe"terii dateaz! din sec. al XVI-lea. Se crede c! Mihnea I
cel R!u s-a refugiat în pe"ter! dup! expulzarea sa de pe tronul #!rii Române"ti, în drum spre
Transilvania, în 1510.
Prima form! de organizare este construirea unui mic schit de c!tre ob"tea Mân!stirii Sinaia, în
sec. al XVIII-lea, chiar la intrarea în pe"ter!. Acesta a fost distrus "i reconstruit de mai multe ori
de-a lungul timpului, iar în prezent se afl! situat în apropierea pe"terii, în locul s!u, la intrare,
construindu-se o biseric!. De aici "i denumirea alternativ! de Pe"tera Schitul Ialomi ei.
Prima men iune bibliografic! apare la Kleinhauf, în 1793, într-o lucrare despre pe"terile din
Transilvania.
Primele lucr!ri pentru accesul în galeriile mai îndep!rtate, prin l!rgirea unor pasaje, se
realizeaz! în 1896, de c!tre Societatea Carpatin! din Sinaia, iar prima descriere complet! a
pe"terii o fac Popovici-Ha eg "i Sângeorzan, un an mai târziu.
În 1953, M. $erban "i I. Viehmann execut! planul de detaliu al galeriilor, care împreun! cu o
descriere sumar! a fost publicat de I. Viehmann "i colab. în 1974.
În 1979, membrii Clubului Speologic ”Hades” din Ploie"ti, descoper! o nou! sal!, cu lungime de
60 m "i în!l ime de 15 m, slab concre ionat! dar important! pentru în elegerea genezei pe"terii.
Incadrare administrativ-teritorial
Jude"ul:
Comuna:
Regiunea geografic :
Unitatea de relief:

Dâmbovi a
Moroieni
Mun ii Bucegi
Muntele B!trâna

Bazinul hidrografic: Ialomi a
Valea:
Ialomi a

Localizarea pe!terii
Pe"tera Ialomi ei este s!pat! în calcarele Jurasic-superior din culmea sud-estic! a Muntelui
B!trâna.

DESCHIDERILE PE#TERII
Pe"tera Ialomi ei are o singur! intrare cu dimensiuni foarte mari. În intrarea pe"terii este construit! o
cl!dire ce apar ine Mân!stirii Ialomi ei.

Localizarea deschiderilor
Intrarea în Pe"tera Ialomi ei este localizat! la 1530 m altitudine absolut! "i 18 m altitudine realtiv!,
pe versantul drept al v!ii Ialomi a.
Coordonatele deschiderilor
Nr.
1

Coordonate geografice

Denumire
Intrarea turistic!

Coordonate Stereo 70
(m)

Altitudine

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

45°23’40’’

25°26’18’’

534317

432804

1530 m

18 m

Caracteristicile deschiderilor
Nr.
1

Denumire
Intrarea Turistic!

Dimensiuni
l "ime

în l"ime

40 m

20 m

Morfologie

Hidrologie

Orientare

pe"ter!

fosil!

ESE

Drumurile !i alte c i de acces
Nr.

1

Denumire

Descriere acces

Pe"tera
Ialomi ei

Acces auto:
DN 71 Sinaia-Târgovi"te pe dou! variante:
din satul Pucheni, com. Moroieni, jud. Dâmbovi a, pe DJ 714, care urc! pe
valea Ialomi ei pe lâng! lacurile Scropoasa "i Bolboci, pân! la Hotelul
Pe"tera, de aici se urm!re"te poteca ce duce la intrarea în pe"ter!.
din ora"ul Sinaia, jud. Prahova, pe DJ 713, care leag! cabana Cuibul Dorului
de cabanele din Platoul Bucegilor, Piatra Ars!, Babele "i Omu "i apoi pe DJ
714 descris anterior.
Alte rute:
linia de telecabin! care leag! ora"ul Bu"teni de cabana Babele "i apoi Hotel
Pe"tera din imediata apropiere a Pe"terii Ialomi ei;
pe trasee turistice dinspre ora"ul Bu"teni, Sinaia, jud Prahova sau ora"ul
Z!rne"ti "i comuna Bran, jud. Bra"ov
.

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC$ #I SPELEOGRAFIC$
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 1130 m
Denivelare total : 80 m
Extensia plan orizontal (proiectat!): 350 m
Extremit "ile re"elei explorate:
ESE – intrarea în Pe"tera Ialomi ei
NNE – cap!tul Galeriei ascendente dup! locul numit ”La Altar”
Speleografie
Componen"a re"elei:
galerii cu dimensiuni mari care fac leg!tura între s!li, dezvoltate în lungul unei falii est-vest;
zone pr!bu"ite, cu aspect haotic "i blocuri de mari dimensiuni, în s!li;
galerii laterale de mici dimensiuni.
Dezvoltarea în spa"iu
Cavitatea este dezvoltat! pe dou! etaje, etajul superior fosil iar cel inferior activ din punct de
vedere hidrologic.

PE TERA POLOVRAGI
DATE GENERALE
Denumire !i sinonime
Denumirea actual": Pe tera Polovragi
Sinonimele denumirii: Pe tera lui Pahomie de la Polovragi, Pe tera de la Polovragi.
Statut juridic
Rezerva!ia speologic" nr. 2444 (cf. legii 5/2000); Clasa de protec!ie B – (cf. Ordin 604/2005).
Sector de pe ter" cu protec!ie superioar": Galeria Minunilor, Galeria 27 i Galeria Activ" – Clasa de
protec!ie A (cf. Ordin 604/2005).
Sectorul de pe ter" cu protec!ie inferioar": Sectorul turistic – Clasa de protec!ie C (cf. Ordin
604/2005).
Cavitatea are din anul 1984 statutul de sec!ie a Muzeului Gorjului (Târgu Jiu), care desemneaz"
persoana calificat" s" efectueze ghidajul grupurilor de turi ti în subteran i administreaz" pe tera, în
colaborare cu A.S. “Focul Viu” Bucure ti.
Pe tera Polovragi este situat" în terenuri ce apar!in domeniului public na!ional, proprietate a statului
român, cu drept de administrare operativ" pentru Regia Na!ional" a P"durilor prin Direc!ia Silvic"
Gorj – Ocolul Silvic Polovragi.
Managementul ariei naturale protejate este asigurat de Muzeul Gorjului (Târgu Jiu) i Asocia!ia
Speologic" “Focul Viu” Bucure ti.
Istoricul explor"rii !i cercet"rilor
Primele men!iuni le apar!in lui Joannes (1868) i Al. Vlahu!" - România pitoreasc (1901).
Date privind localizarea pe terii apar în lucr"rile lui R. Jeannel i E. Racovi!" (1929), iar
descrierea cavit"!ii a fost ini!iat" de P.A. Chappuis i A. Winkler (1951) i continuat" de S.
Iancu, S. Lupu i I. Ion (1961), Gh. Aldica i G. Ponta (1983: observa!ii morfologice), I.
Pu puric" i #. Sârbu (1985: morfologia zonelor submerse), G. Ponta i Gh. Aldica (1986), S.
Roat" (1990: studiu sedimentologic i asupra evolu!iei cavit"!ii), M. Negrea, I. Sârbu i R.
Macrea (1993: studiu climatologic, hidrogeologic i microbiologic), G. Ponta i G. Aldica (2009:
geologia i tectonica pe terii).
Prima cartare: I. Viehmann (1954), C.S. “Focul Viu” Bucure ti (începând cu 1974) recarteaz"
pe tera descoperind noi galerii.
Incadrare administrativ-teritorial"
Jude#ul:
Comuna:
Regiunea geografic":
Unitatea de relief:

Gorj
Polovragi
Mun!ii C"p"!ânii
Cheile Olte!ului

Bazinul hidrografic: Olt
Valea:
Olte!

Localizarea pe!terii
Pe tera Polovragi, cavitate complex", localizat" în versantul stâng al Cheilor Olte!ului, la o altitudine
de 670 m, fiind dezvoltat" paralel cu versantul cheilor.

DESCHIDERILE PE TERII
Pe tera Polovragi – 6 intr"ri, dintre care una se afl" pe traseul turistic actual.
Localizarea deschiderilor
Toate cele 6 intr"ri ale pe teri se afl" în versantul stâng al Cheilor Olte!ului, fiind situate la altitudini
relative diferite fa!" de râul Olte!.
Coordonatele deschiderilor
Nr.
1

Denumire
Intrarea E (Intrarea turistic")

Coordonate geografice

Coordonate Stereo
70 (m)

Altitudine

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

45°12’10’’

23°47’1’’

404472

412145

670 m

20 m

Caracteristicile deschiderilor
Nr.

Denumire

1
2
3
4
5
6

Intrarea A
Intrarea B
Intrarea C
Intrarea D
Intrarea E (Intrarea turistic")
Intrarea F

Dimensiuni
l"#ime

în"l#ime

2m
6m
4m
4m
7m
1m

3,5 m
1m
1m
1m
11 m
0,4 m

Morfologie
pe
pe
pe
pe
pe
pe

ter"
ter"
ter"
ter"
ter"
ter"

Hidrologie

Orientare

fosil"
activ"
activ"
activ"
fosil"
fosil"

V
V
V
V
V
V

Drumurile !i alte c"i de acces
Nr.

1

Denumire

Descriere acces

Pe tera
Polovragi

Se ajunge la pe ter" pornind din comuna Polovragi, a ezat" la 2 km spre dreapta
fa!" de oseaua Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu (DN 67). Distan!a din centrul comunei
Polovragi pân" la pe ter" este de aproximativ 2 km, parcur i pân" la Mân"stirea
Polovragi pe osea, apoi pe drum forestier.
La aproape 400 m distan!" de la p"trunderea în Cheile Olte!ului, în versantul stâng,
lâng" drum, la alt. abs. de circa 670 m i la alt. relativ" de 20 m, se g"se te intrarea
aval a pe terii.

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC$ I SPELEOGRAFIC$
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 10350 m
Denivelare total": 87 m
Extensia plan orizontal" (proiectat"): 1520 m
Extremit"#ile re#elei explorate:
nord – finalul Galeriei 6
sud – resurgen!a galeriei inferioare
Speleografie
Componen#a re#elei:
galerii principale dezvoltate relativ liniar;
sectoare de galerie laterale cu aspect labirintic;
Dezvoltarea în spa#iu
Cavitatea este dezvoltat" pe patru etaje, dintre care trei fosile i unul activ din punct de vedere
hidrologic.

Intrarea în Galeria Liliecilor – este situat în peretele din dreapta intr rii pârâului
Ponicova în subteran. Este o intrare uscat !i cu dimensiuni reduse (5 m l "ime).
Aceast intrare reprezint ”cota zero” a Pe!terii Gura Ponicovei !i toate dimensiunile sunt
raportate la ea.
Intrarea în Galeria Oga ului Ponicova – este o intrare activ , prin ea se pierd apele
pârâului Ponicova în subteran. Are dimensiuni impresionante 6 m l "ime / 25 in l"ime.
Intrarea din Cazanele Dun!rii – reprezint resurgen"a sistemului, având un portal înalt
de aproximativ 15 m !i este situat pe versantul estic al muntelui Ciucaru Mare. În
perioadele în care apele lacului de acumulare de la Por"ile de Fier sunt la cote maxime,
acestea p trund prin acest intrare în interiorul pe!terii cca 100 m, formând un lac.
Coordonatele deschiderilor
Nr.

Denumire

1

Intrarea în Galeria Liliecilor
Intrarea în Galeria
Oga!ului Ponicova
Intrarea din Cazanele
Dun rii

2
3

Coordonate geografice

Coordonate
Stereo 70 (m)

Altitudine

latitudine

longitudine

X

Y

abs.

rel.

44°35’44’’

22°15’20’’

282214

347668

125 m

15 m

44°35’44’’

22°15’20’’

282214

347668

110 m

0m

44°35’43’’

22°15’40’’

282579

347611

62 m

0m

Caracteristicile deschiderilor
Nr.

Denumire

1

Intrarea în Galeria Liliecilor
Intrarea în Galeria
Oga!ului Ponicova
Intrarea din Cazanele
Dun rii

2
3

Dimensiuni

Morfologie

Hidrologie

Orientare

–

pe!ter

NV

6m

25 m

pe!ter

–

–

pe!ter

fosil
imergen"
temporar
resurgen"
temporar

l !ime

în l!ime

–

V
ESE

Drumurile "i alte c i de acces
Denumire
Pe!tera Gura
Ponicovei

Descriere acces
De la drumul na"ional 57 (Or!ova - Moldova Nou - Oravi"a - Moravi"a), dup
ie!irea din Comuna Dubova spre Moldova Nou , !oseaua intersecteaz Valea
Ponicova, în apropierea unei fabrici dezafectate situat în stânga drumului. Calea
de acces trece prin incinta fabricii !i continu pe firul v ii, cca. 800 m, pân la
intrarea în pe!ter .

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC# $I SPELEOGRAFIC#
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 1666 m
Denivelare total : 81 m
Cota zero: Intrarea în Galeria Liliecilor
Cota minim : Intrarea din Cazanele Dun rii
Extensia plan orizontal (proiectat ): 367,27 m
Speleografie
Componen!a re!elei:

PE$TERA PONICOVA
DATE GENERALE
Denumire "i sinonime
Denumirea actual : Pe!tera Gura Ponicovei
Sinonimele denumirii: Pe!tera Ponicova, Pe!terile de la Gura Ponicovei, Gaura Ponicovei, Pe!tera
de la Gura Apei, Pe!tera Liliecilor.
Statut juridic
Pe!tera Gura Ponicovei se afl în administrarea „Parcului Natural Por"ile de Fier”
Istoricul explor rii "i cercet rilor
Pe!tera a fost cunoscut dintodeauna locuitorilor din Clisura Dun rii
Primele cercet ri, de natur geologic , dateaz de acum un secol (Munk M., 1872), iar cele
dintâi indica"ii faunistice, de acum câteva decenii (Jeannel R., 1929).
1962-1963 – #t. Negrea împreun cu A. Negrea !i Boto! neanu L. ridic primul plan
topografic al pe!terii !i încep cercet ri extensive organizate, iar în 1965-1969 primii doi
efectueaz un studiu intensiv asupra biocenozelor cavernicole.
1966-1967 – Povar I., Schmidt N. !i Petcu A. întocmesc primul profil al pe!terii” (Bleahu !i
colab., 1976).
1979 – Sencu V. public o lucrare monografic în volumul Speologia din seria Monografic
„Por"ile de Fier”.
2001 – Constantin !i colab., realizeaz un studiu de paleontologie !i carstologie.
Incadrare administrativ-teritorial
Jude!ul:
Comuna:
Regiunea geografic :
Unitatea de relief:

Cara!-Severin
Cara!ova
Mun"ii Alm jului
Dealul Ciucaru Mare

Bazinul hidrografic: Dun rii
Valea:
Ponicova

Localizarea pe"terii
Re"eaua subteran a Pe!terii Gura Ponicovei reprezint o str pungere hidrologic , pe o direc"ie
general vest-est, realizat de pârâul Ponicova prin muntele Ciucarul Mare, care alc tuie!te
versantul stâng al Cazanelor Mari ale Dun rii.
DESCHIDERILE PE$TERII
Pe!tera Gura Ponicovei are 3 intr ri, dou situate pe versantul vestic !i una pe cel estic al muntelui
Ciucarul Mare. Una din intr rile amonte ale pe!terii (versantul vestic al Muntelui Ciucaru Mare), este
comun cu p trunderea apei în subteran a pârâului Ponicova, iar cea din aval, cu confluen"a
pârâului Ponicova cu Dun rea.
Localizarea deschiderilor

galerii cu dimensiuni foarte mari dezvoltate pe litoclaze prin ac"iunea coroziv-eroziv a râului
subteran !i prin pr bu!irea tavanului pe!terii;
s li de mari dimensiuni dezvoltate la confluen"e (Sala Mare, Sala Coloanelor);
zone pr bu!ite, cu aspect haotic !i blocuri de mari dimensiuni, în zona intr rii în Galeria
Ogasului Ponicova.
Dezvoltarea în spa!iu
etajul inferior (activ): Galeria Oga!ului Ponicova;
etajul superior (fosil): Galeria Liliecilor, Galeria cu Argil !i Galeria Concre"iunilor.

PE TERA TOPOLNI!A
DATE GENERALE
Rezerva ia speologic! nr. 2618 (cf. legii 5/2000); Clasa de protec ie A, Sector cu o Clas! de protec ie B
– Galeria Pros!cului (cf. Ordin 604/2005).
Denumire "i sinonime
Denumirea actual#: Pe"tera Topolni a – speonim consacrat de exploratorii pe"terii prin publicarea
unui studiu monografic (M. BLEAHU, Anca DECU "i V. DECU, 1964).
Sinonimele denumirii: Pe"tera Napului, Tunelul de la Marga, Pe"tera Pros!cul, Gaura Fetii, Pe"tera
Femeii de la Cire"u, Gaura lui Ciocârdie, Pe"tera Sohodol. Majoritatea sinonimelor sunt speonime date
unor intr!ri sau sectoare de pe"ter! din apropierea acestora, înainte de explorarea re elei subterane
(1964). Vom explica câteva dintre sinonime:
P. Femeii – por iunea accesibil! prin intrarea superioar! "i vizitat! de localnici, înainte de construc ia
por ilor (Culoarul Liliecilor, Galeria Coloanelor "i Galeria Dreapt!); constituia un loc de ad!post pentru
p!stori;
Gura Pros cului - por iunea din Galeria Pros!cului, dintre intrare "i confluen a Culoarului Vidrelor,
accesibil! pe timpul verii (seac!) "i în care p!trunde lumina de zi, pe câ iva zeci de metrii; frecventat!
de localnici pentru braconaj la pe"te.
P. Sohodol – galeriile accesibile prin intrarea G!urin i, respectiv Culoarul Faliilor, sectorul subfosil
amonte de S!ritoarea Neagr! (Galeria cu Marmit! "i Galeria cu S!ritoare) "i o mic! por iune din
Culoarul cu Spiral! (galeria activ!); în apropierea intr!rii, localnicii monteaz! frecvent la uri "i capcane
pentru prinderea vulpilor sau jderilor.
Istoricul explor#rii "i cercet#rilor
1880 – semnalat! de geograful V. DIMITRESCU;
1944 – profesorul Sever POPESCU exploreaz! Galeria Pros!cului, pân! la Culoarul Vidrelor "i o
por iune din Culoarul Diaclazelor
pân! în 1961 – cunoscut! de c!tre localnici "i turi"ti prin deschiderile Galeriei Pros!cului "i zona
Pe"terii Femeii; men ionat! în lucr!rile lui G.M. MURGOCI (1898), N. DENSU#IANU (1913) "i
I. VINTILESCU (1941), care descriu fenomenele carstice de suprafa ! din zona în care este s!pat!
aceast! pe"ter!.
1961 – V. DECU "i Anca DECU (Institutul de Speologie ”Emil Racovi !”) încep explorarea sistematic!
a pe"terii;
1962 – M. BLEAHU se al!tur! echipei de explorare;
1963 – dup! ultima campanie de explorare Pe"tera Topolni a însuma 10700 m de galerii;
1964 – M. BLEAHU, A. DECU "i V. DECU public! descrierea pe"terii "i planul golurilor explorate (Rev.
Ocrotirea Naturii);
1964 – Dorel STAICU descoper! Culoarul Ascuns "i leg!tura acestuia cu Sala de la ”3 M!ciuci”, iar
dup! 1972, galeriile Staicu "i Suspendat!;
1967 – Pe"tera Topolni a este declarat! rezerva ie "tiin ific! (speologic!);
1972 – Institutul de Speologie efectueaz! dou! studii de amenazare turistic! a unor por iuni din
pe"ter!; se carteaz! cu teodolitul traseul Pe"tera Femeii – Sala Mare – 3 M!ciuci – Culoarul
Ascuns – Pros!c, de c!tre colectivul ISER format din I. POVAR$, G. DIACONU, C. GORAN al!turi de
care au participat Tr. CONSTANTINESCU "i unii membrii ai cluburilor speologice “Focul Viu”;
1973 – Dorel STAICU descoper! galeriile Staicu "i Suspendat!;
1973-1976 continu! recartarea sistematic! a pe"terii de c!tre colectivul ISER, împreun! cu
W. GUTT, Onica BUSUIOCEANU; la unele cart!ri au participat "i alte persoane din Cluburile de
speologie ”Focul Viu” (Gh. ALDICA, Cornel PONTA) "i “Avenul Bra"ov”;
1975 – M. BLEAHU "i C. LASCU public! un album de fotografi dedicat Pe"terii Topolni a;

1980 – Clubul de Speologie ”Focul Viu” exploreaz! 25 mici pe"teri "i avene situate în Complexul
carstic Epuran–Topolni a;
1980 – C. GORAN cu speologii bra"oveni descoper! sectorul Topolni a II, în care sunt carta i 3,5 km
de galerii de c!tre o echipa ISER-Bucure"ti "i Clubul ”Avenul” Bra"ov; în urma acestei descoperiri
dezvoltarea pe"terii ajunge la 20,5 km.
1980-1992 – Clubul Avenul "i Institutul de Speologie ”Emil Racovi !” organizeaz! campanii anuale
de refacere a por ilor, construc ia unor ziduri de protec ie, patrul!ri; la echipa ini ial! care asigura
protec ia pe"terii se al!tur! Daniel ST$NCIULESCU, ini ial ca membru al Clubului ”Monolit”, apoi ca
salariat al ISER Bucure"ti;
1988 – scafandrii Clubului Labyrint din Brno, exploreaz! 363 m în Sifonul Final din Gal. Murgoci;
1988 – Mihai PÂL#U "i Daniel ST$NCIULESCU (Clubul Monolit, Drobeta Tr. Severin) exploreaz! dou!
noi galerii (163 m) – Gal. Alb "i Negru (din Gal. Pros!c) "i Gal sub Pr!bu"iri (din Gal. Racovi !);
1994 – Clubul SpeoAlpin, devenit ulterior ATME Mh., preia custodia voluntar! a pe"terii "i ini iativa
protec iei;
dup! 2002 – ATME ”Speo-Alpin”, în colaborare cu un club de speologie din Germania exploreaz!
dou! importante hornuri în Galeria cu Pripor "i Galeria Racovi !.

Incadrare administrativ-teritorial#
Jude$ul:
Mehedin i
Comuna:
Cire"u
Regiunea geografic#: Podi"ul Mehedin i
Unitatea de relief:
Cornetul Pros!cului "i
Cornetul Sohodol

Bazinul hidrografic: Topolni a
Valea:
Topolni a
Locul:
versantul drept al v!ii

Localizarea pe"terii
Re eaua subteran! explorat! a Pe"terii Topolni a se dezvolt! pe toat! lungimea Cornetului Pros!cului
(pân! la V. cu Doline), în partea sa axial! "i vestic!, sub sectorul Varni !–G!urin i–Valea Seac! "i sub
Cornetul Sohodol. Distan a la versant a galeriilor este între 20-100 m "i profunzimea între 50-120 m.
Localizarea "i caracterizarea deschiderilor pe"terii
Pe"tera Topolni a are cinci deschideri (intr!ri) situate în vestul "i estul barei de calcar: Pe tera Femeii,
Gura Pros!cului, Pe tera Sohodol, G!urin"i i Gaura lui Ciocârdie. De i, unele deschideri sunt
numite pe teri (dup! toponimia local!), ele corespund unei singure re"ele de galerii.

DESCHIDERILE PE TERII
Pe tera Femeii – intrare fosil! situat! în peretele sud-estic al Cornetului Pros!cului, versantul drept al
Topolni"ei, deasupra Cheilor Pros!cului (70 m, mai sus), într-un amfiteatru calcaros ce înconjoar!
pierderea v!ii; este ”cota zero” a Pe terii Topolni"a i toate dimensiunile sunt raportate la ea.
Gura Pros!cului – intrare activ!, cu un portal ogival de 67 m, pe sub care se pierde râul Topolni"a, în
estul barei calcaroase; în fa"a ei (amonte) se afl! Cheile Pros!cului.
Pe tera Sohodol – intrare uscat!, vestic!, situat! în peretele din dreapta al unei v!i în fund de sac,
unde se pierde Pârâul Pe"imea (Amfiteatreul de la G!urin"i).
G!urin"i – intrare activ!, vestic!, de mici dimensiuni, cu aspect de ponor, prin care se pierde Pârâul
Pe"imea (imergen"!).
Gaura lui Ciocârdie – resurgen"a sistemului, cu un portal ogival, înalt de aproximativ 35 m, situat! în
estul calcarelor i continuat!, în aval, cu un mic sector de chei (Cheile de la Ciocârdie).
Coordonatele deschiderilor
Nr.
1

Denumire
Pe tera Femeii

Coordonate geografice

Coordonate Stereo 70 (m)

latitudine

longitudine

X

Y

44°15’21’’

23°23’38’’

307469,85

371735,16

Altitudine
abs.

rel.

400 m

72 m

2
3
4

Gura Pros!cului
Pe tera Sohodol
G!urin"i
Gaura lui
Ciocârdie

5

44°15’21’’
44°15’08’’

23°23’35’’
23°23’36’’

307462,82
307072,71

371666,89
371690,84

328 m
363 m
350 m

0m
13 m
0m

44°15’1’’

23-23’06’’

307148,32

371027,20

287 m

0m

Caracteristicile deschiderilor
Nr.

Denumire

1
2
3
4
5

Pe tera Femeii
Gura Pros!cului
Pe tera Sohodol
G!urin"i
Gaura lui Ciocârdie

Dimensiuni
l!"ime

în!l"ime

3,0 m
15 m
1,5 m
0,5 m
6,5 m

2,0 m
67 m
1,2 m
0,6 m
37 m

Morfologie

Hidrologie

Orientare

pe ter!
pe ter!
pe ter!
ponor (pu")
pe ter!

fosil!
imergen"! activ!
fosil!
imerg. tem. activ!
resurgen"! activ!

ESE
NE
SSE
–
SV

Drumurile de acces
Nr.

Denumire

Descriere acces

1

Pe tera
Femeii

din în euarea de la Varni"! (DJ 607B Cire u–Marga), porne te o potec!, spre nord, care
traverseaz! pe curb! de nivel abruptul de deasupra Cheilor Pros!cului i ajunge în fa"a
intr!rii (10 min); traseul potecii este bine amenajat i prev!zut cu balustrade în locurile
periculoase

2

Gura
Pros!cului

din în euarea de la Varni"! (DJ 607B Cire u–Marga), se coboar! pe un drum de c!ru"! în
Lunca Topolni"ei, de unde se urm!re te firul v!ii (aval) pân! la intrarea în Chei; traseul
prin chei este dificil i periculos datorit! blocurilor de calcar, s!ritorilor i cascadelor care
se formeaz! la debite mari ale apei

3

Pe tera
Sohodol

din DJ 607B Cire u–Marga, se coboar! pe V. Pe"imei (paralel! cu drumul), pân! la
pierderea acesteia în calcar; intrarea este în peretele din dreapta punctului de pierdere,
sub un abrupt; un alt traseu porne te din Varni"! pe o potec! care coboar! în #aua
G!urin"i i apoi în V. Pe"imei

4

G!urin"i

din DJ 607B Cire u–Marga, se coboar! pe V. Pe"imei (paralel! cu drumul), pân! la
pierderea acesteia în calcar, care este i intrare de pe ter!

5

Gaura lui
Ciocârdie

accesul se face din în euarea de la Varni"! pe o potec! care coboar! spre sud, pe Valea
Seac! i, apoi, fie pe potec! pân! aval de chei, fie pe Valea cu S!ritori, pân! la intrarea
pe terii

CARACTERIZARE SPELEOMETRIC# I SPELEOGRAFIC#
Speleometrie
Dezvoltarea cavernamentului: 20 500 m
Denivelare total!: 157 m
denivelare negativ!: 109 m
denivelare pozitiv!: 48 m
Cota zero: Intrarea ”Pe tera Femeii”
Cota maxim!: Hornul Mare din Galeria cu Pripor
Cota minim!: Gaura lui Ciocârdie
Extensia plan orizontal! (proiectat!): 2 130,5 m
Extremit!"ile re"elei explorate:
nord – final Galeria Racovi"! (sectorul ”V!lul de Cristal”)
sud – Gaura lui Ciocârdie

Speleografie
Componen"a re"elei:
galerii de dimensiuni gigantice, dezvoltate pe litoclaze prin ac"iunea coroziv-eroziv! a râurilor
subterane, pr!bu ire i sediment!ri repetate; galeriile cu cele mai mari în!l"imi sunt Pros!cului,
Suspendat!, Racovi"!, Uria ilor, iar cele mai lungi galerii sunt Racovi"!, Murgoci, Neagr! i
Pros!cului
s!li de mari dimensiuni formate prin pr!bu ire (Sala Mare, Sala cu Guano) sau s!li mai mici
dezvoltate în confluen"e
zone pr!bu ite, cu aspect haotic i blocuri de mari dimensiuni, în s!li
galerii laterale, cu aspect labirintic
hornuri (corespunz!toare dolinelor de la suprafa"!) formate pe diaclaze
Dezvoltarea în spa"iu – re"ea complex! plurietajat!, cu succesiuni de galerii i s!li, dezvoltat! pe ase
etaje:
etajul fosil superior – Pe tera Femeii, Sala cu Guano, Gal. N.C. Ionescu, Gal. cu Pripor;
etajul fosil mediu – Gal. E.G. Racovi"!, Sala Mare, Gal. Uria ilor, Gal. Suspendat!, Gal. Staicu,
Gal. Faliilor, Gal. cu S!ritoare;
etaj fosil inferior – Gal. de 350, Gal. Pr!pastiei, Gal. cu Gururi;
etaj subfosil – Gal. T!ului, Gal. Diaclazelor, Gal. Vidrelor, Gal. Surprizelor, Gal. Aval 45
etajul semiactiv – Gal. G.M. Murgoci, Sifonul Verde, Gal. de sub Lapiezuri
etajul activ – Gal. Neagr!, Activul G!urin"i, Gal. Pros!cului

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic! a unor pe teri

Anexa nr. 3
Planurile interioare ale pe terilor

INSTITUTUL NA"IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM – INCDT BUCURESTI
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVI"# – ISER
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Anexa nr. 4
Harta carstului din România. Amplasarea în teritoriu a
obiectivelor carstice propuse spre amenajare

INSTITUTUL NA"IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM – INCDT BUCURESTI
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVI"# – ISER
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