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Listă abrevieri

Ar – argon
APNBV – Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
AVPS – Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv
CSU - Clubul Sportiv Universitar Bucuresti
CC – Consiliul Consultativ
C.Ș. – Consiliul Ştiinţific
DN – Drum Național
IFET – Întreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport
IPGG - Institutul de Petrol, Gaze si Geologie
L.C. – lungimi de coardă
Nd - neodim
ONG – organizaţie negvernamentală
Pb – plumb
PM – plan de management
PNBV – Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
Sm – samariu
Ua – Unitate amenajistică
UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme / Federatia Internationala de
Alpinism /International Mountaineering and Climbing Federation
PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean
PUG – Plan Urbanistic General
PUZ – Plan Urbanistic Zonal
PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean
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1. INTRODUCERE
1.1. Introducere și context
Parcul Naţional Buila - Vânturariţa, denumit în continuare PNBV, este o arie naturală
protejată înfiinţată în 2004, cu statut de parc naţional.
Peste limitele parcului se suprapun, aproape perfect, limitele sitului de importanţă comunitară
ROSCI0015 Buila-Vânturariţa şi cele ale sitului de protecţie avifaunistică ROSPA0025 Cozia-BuilaVânturariţa – partea cuprinsă în masivul Buila-Vânturariţa.
În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii, planul de management trebuie
să integreze interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale
comunităţilor locale din raza de acţiune a parcului, ţinând cont totodată de trăsăturile tradiţionale,
culturale şi spirituale specifice zonei.
Planul de management al PNBV a fost elaborat în vederea unei planificări integrate a
acţiunilor ce trebuie întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului major al parcului, respectiv
conservarea biodiversităţii.
Planul de management va sta la baza activităţii Administraţiei Parcului Naţional Buila Vânturariţa - denumită în continuare APNBV şi se constituie ca document de referinţă pentru
planificarea tuturor activităţilor parcului.
Pentru elaborarea planului de management a fost necesară şi desfăşurarea unui proces
participativ, la care au fost invitaţi să ia parte toţi factorii interesaţi, posibil afectați din zona parcului,
şi mai ales reprezentanţii comunităţilor locale.
1.2. Scopul şi obiectivele generale ale planului de management
Planul de management are ca scop planificarea integrată a acţiunilor ce trebuie întreprinse
pentru atingeriea obiectivelor planificate ale parcului.
Conform Anexei nr. 1 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, scopul şi
regimul de management ale parcului naţional sunt: "protecţia şi conservarea unor eşantioane
reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare
deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic,
speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice. Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizicogeografic în stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversităţii
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biologice în condiţii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a
resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit."
Obiectivul general al planului de management al PNBV este: conservarea şi promovarea
biodiversităţii, a geodiversităţii şi a diversităţii culturale pentru dezvoltarea durabilă a regiunii.
Dezvoltarea durabilă presupune implicarea comunităţilor locale în desfăşurarea unor activităţi de
natură ecoturistică, conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale, educaţie ecologică, exploatarea
durabilă a resurselor, conştientizarea populaţiei, cercetare.
1.3. Scopul şi categoriile de arii protejate

1.3.1. Scopul şi încadrarea generală
Parcul naţional corespunde categoriei II a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii,
denumită în continuare IUCN, "Parc naţional: arie protejată administrată în special pentru protecţia
ecosistemelor şi pentru recreere".
În perimetrul parcului sunt cuprinse fracţiuni de ecosisteme terestre şi acvatice cât mai puţin
influenţate prin activităţi umane, unde sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de
comunităţile din zona parcului naţional, activităţi tradiţionale reglementate prin planul de
management.
Situl de importanţă comunitară reprezintă acea arie care, în regiunea sau în regiunile
biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de
conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din
anexa nr. 3, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011,cu modificările şi completările ulterioare şi care pot contribui astfel
semnificativ la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea
diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective.
Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri
sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare
favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de
păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 A ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
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1.3.2. Categorii de arii naturale protejate
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000, fiind declarat atât sit de importanță comunitară, cât şi arie de importanţă specială avifaunistică,
împreună cu Parcul Naţional Cozia.
Peste limitele parcului se suprapun, aproape perfect, limitele sitului de importanţă comunitară
ROSCI0015 Buila-Vânturariţa şi cele ale sitului de protecţie avifaunistică ROSPA0025 Cozia-BuilaVânturariţa – partea cuprinsă în masivul Buila-Vânturariţa.
Pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa se află şi o serie de rezervaţii, acestea fiind
constituite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a - zone protejate.
Conform Anexei nr. 1 a Legii nr. 5/2000, acestea sunt redate în tabelul nr. 1.
Tabel 1.
Rezervaţii şi monumente ale naturii de pe teritoriul Parcului Naţional BuilaVânturariţa citate în Legea nr.5/2000
2.0. Rezervaţii şi monumente ale naturii
Nr.
crt.

Cod

Denumirea

Localizarea

Suprafaţa
ha

Judeţul Vâlcea

1

2.783.

Peştera Caprelor

Oraşul Băile Olăneşti

0,50

2

2.785.

Peştera Liliecilor

Comuna Costeşti

1,00

3

2.786.

Peştera Munteanu - Murgoci

Oraşul Băile Olăneşti

1,00

4

2.787.

Peştera Pagodelor

Oraşul Băile Olăneşti

0,30

5

2.788.

Peştera Rac

Oraşul Băile Olăneşti

0,20

6

2.789.

Peştera Valea Bistriţa

Comuna Costeşti

0,25

7

2.790.

Peştera cu Lac

Oraşul Băile Olăneşti

0,10

8

2.791.

Peştera cu Perle

Oraşul Băile Olăneşti

0,50

9

2.792.

Peştera Arnăuţilor

Oraşul Băile Olăneşti

0,40

10

2.793.

Peştera Clopot

Oraşul Băile Olăneşti

0,10

11

2.804.

Muntele Stogu

Oraşul Băile Olăneşti

10,00

12

2.808.

Pădurea Valea Cheii

Oraşul Băile Olăneşti

1,50

Conform art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2007, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planul de
management şi regulamentul parcului naţional se elaborează de către administratorii acestuia, prin
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consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile științifice și se
aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și
pădurilor, emis în baza avizelor autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării
regionale și administrației publice și al agriculturii și dezvoltării rurale.
Măsurile prevăzute în planul de management se elaborează astfel încât să ţină cont de
exigenţele economice, sociale şi culturale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei,
prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate.
Respectarea planului de management şi a regulamentului este obligatorie pentru
administratori, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează
terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale
protejate.
Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice
alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din parc vor fi armonizate de către
autorităţile emitente cu prevederile planului de management.

a) Parcul Naţional Buila-Vânturariţa a fost constituit prin Hotărârea Guvernului nr.
2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, , în
care figurează la poziţia II.1., după cum reiese din tabelul 2.
Tabel 2.
Baza legală a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Nr.

Arie naturală protejată

II.

parcuri naţionale

II.1.

Buila - Vânturariţa

Suprafaţa - ha

Judeţ

Nr. aviz CMN

4.186

Vâlcea

B 903/21.04.2004

b) Situl de importanţă comunitară ROSCI0015 Buila-Vânturariţa a fost declarat prin Ordinul
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.
Limitele sitului se suprapun peste limitele parcului. În acest ordin, situl figurează la
poziţia 15.
c) Prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificările şi completările ulterioare, masivul Buila-Vânturariţa face parte din aria de
protecție avifaunistică Cozia-Buila-Vânturariţa. În această hotărâre, parcul figurează la
poziţia 25.
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1.4 Baza legală
a.

Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone;

b.

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările
ulterioare;

c.

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificările și completările ulterioare;

d.

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2298/2010 privind aprobarea componenţei
Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa;

e.

Ordinul

ministrului

mediului

şi

pădurilor

nr.

2535/2011

privind

aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile
naturale protejate care necesită structuri de administrare;
f.

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 568/2006 privind aprobarea
componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Consiliului Consultativ ale
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa;

g.

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu
modificările și completările ulterioare;

h.

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a III-a – zone protejate;

i.

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 604/2005 pentru aprobarea
Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate;

j.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

k.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

l.

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

m.

Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

n.

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
modificările și completările ulterioare;
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o.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

p.

Legea muntelui nr. 347/2004 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

q.

Legea nr. 107/1996 apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

r.

Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

s.

Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la
Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

t.

Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979

u.

Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, la 23 iunie 1979;

v.

Legea nr. 90/2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în
Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991;

w.

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la
Florenţa la 20 octombrie 2000.

x.

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2010 privind aprobarea Metodologiei
de avizare a tarifelor instituite de către administratorii /custozii ariilor naturale protejate
pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de
avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.
1.5. Procesul de elaborare a planului de management
1.5.. Elaborarea planului de management
Planul de managemet al PNBV a fost elaborat de către personalul APNBV, cu supervizarea

consiliului ştiinţific al PNBV.
1.5.2. Calendarul de elaborare
Elaborarea planul de managemet al PNBV a fost făcută conform tabelului nr. 3.
Tabel 3.
Calendarul de elaborare a planului de management
Nr.

Etapa de elaborare

crt.

Perioada de elaborare

1

Documentare bibliografică

Ian. 2006 – Dec. 2006

2

Colectare informaţii

Ian. 2006 – Iun. 2008

3

Propunerea componenţei Consiliului Ştiinţific şi Consiliului
Consultativ

Ian. 2006
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Nr.

Etapa de elaborare

crt.
4

Perioada de elaborare

Primele întâlniri ale Consiliului Ştiinţific şi Consiliului
Consultativ – dezbatere şi aprobare a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific şi a

5-6 Oct. 2006

Regulamentului parcului, probleme ridicate de reprezentanţii
în Consiliul Consultativ
5

A 2-a întâlnire a Consiliului Ştiinţific şi Consiliului
Consultativ – dezbatere probleme ridicate de reprezentanţii

24-25 Apr. 2007

Consiliul Consultativ
6

Elaborarea schiţei planului de management

Mai 2007-Feb. 2008

7

A 3-a întâlnire a Consiliului Ştiinţific şi Consiliului
Consultativ – dezbatere probleme ridicate de reprezentanţii în

29-30 Nov. 2007

Consiliul Consultativ
8

A 4-a întâlnire a Consiliului Ştiinţific şi Consiliului
Consultativ – dezbatere şi aprobare a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu

18-19 Feb. 2008

modificările şi completările ulterioare, dezbatere probleme
ridicate de reprezentanţii în Consiliul Consultativ, prezentarea
schiţei de plan de management şi a propunerii de zonare
internă a parcului
9

Primirea observaţiilor şi comentariilor la schiţa de plan de
management şi a propunerii de zonare internă a parcului

10

Definitivarea planului de management

11

Prezentarea şi dezbaterea planului de management în cadrul

Mar. 2008 – Feb. 2009

Consiliului Ştiinţific
12

19 Feb. – 14 Mar. 2008

Prezentarea şi dezbaterea planului de management în cadrul
Consiliului Consultativ

11-12 Feb. 2009

13 Feb. 2009

13

Avizarea planului de management de către Consiliul Ştiinţific

27 Mar. 2009

14

Avizarea planului de management de către Consiliul

Martie – Iulie 2009

Consultativ
15

Înaintare planului de management spre aprobare

Noiembrie 2009

16

Corectarea

Noiembrie 2011-

şi

revizuirea

planului

de

management în
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Nr.

Etapa de elaborare

Perioada de elaborare

conformitate cu observaţiile primite de la minister precum şi

Decembrie 2012

crt.

introducerea datelor rezultate în urma cercetărilor efectuate în
parc

în

cadrul

proiectului

„Revizuirea

planului

de

management al PNBV şi strategia de monitorizare a
conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar”
finanţat prin POS Mediu.
17

Elaborarea măsurilor de management în urma studiilor
efectuate în parc şi inserarea lor în planul de management

18

Ianuarie 2013-Aprilie 2013

Prezentarea şi dezbaterea planului de management în cadrul

Mai 2013

Consiliului Consultativ cu noile modificări
19

Avizarea planului de management de către Consiliul Ştiinţific

20

Însuşire observaţiilor autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului la planul de management şi ale Comisiei

8 Mai 2014

Mai 2014-prezent

Tehnico-Economice a RNP Romsilva

1.5.3 Aprobare şi revizuire
Conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planul de
management şi regulamentul parcului naţional se elaborează prin consultarea consiliului consultativ
de administrare, se avizează de către consiliul ştiinţific și se aprobă prin ordin al conducătorului
autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, emis în baza avizelor
autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale și administrației publice și al
agriculturii și dezvoltării rurale.
Planul de management va fi revizuit după perioada de valabilitate de 5 ani, de către
administraţia PNBV sau înaintea expirării acesteia, atunci când modificările legislative sau alte
condiţii impun aceasta.

1.5.4. Proceduri de implementare ale Planului de Management
Responsabilitatea implementării Planului de Management revine APNBV, aceasta făcându-se
pe baza planurilor anuale şi lunare de lucru.
Avizarea planurilor de lucru se face de către Consiliul Ştiinţific, iar pentru probleme care pot
afecta factorii interesaţi este consultat Consiliul Consultativ.
Activităţile incluse în planurile de lucru sunt realizate după cum urmează:
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a) de către personalul APNBV în mod direct;
b) cu parteneri precum ONG-uri, voluntari, servicii publice, instituţii de învăţământ şi
cercetare şi alte asemenea, pe bază de contracte de colaborare, voluntariat;
c) cu furnizori, pe bază de contracte de achiziţie: bunuri, consultanţă, sponsorizare.
APNBV va monitoriza în permanenţă activitatea altor instituţii, organizaţii, persoane a căror
activitate se desfăşoară pe teritoriul parcului pentru asigurarea respectării prevederilor planului de
management şi regulamentului parcului, intervenind ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea
problemelor apărute.

1.6. Context istoric
În anul 1966, prin Decizia nr. 205/1966 a Consiliului Popular al Regiunii Argeş, pădurea de
tisă din cheile pârâului Cheia, cu o suprafaţă de 1,2 ha, a fost declarată rezervaţie.
Prin Decizia Consiliului Popular Judeţean Vâlcea nr. 348/1983 au fost declarate rezervaţii
naturale următoarele: Rezervaţia naturală Valea Cheii, cu o suprafaţă de 10 hectare şi Muntele Stogu
cu o suprafaţă de 21,5 hectare. Lor li se adaugă următoarele monumente ale naturii: Peştera
Arnăuţilor, Peştera Munteanu-Murgoci, Peştera Caprelor, Peştera cu Lac, Peştera cu Perle, Peştera
Pagodelor, Peştera Clopot, Peştera Rac.
Prin Legea nr. 5/2000 a fost reconfirmat statutul acestora de arii protejate şi li s-au adăugat
Peştera Liliecilor şi Peştera Valea Bistriţa.
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2. DESCRIERE GENERALĂ A PARCULUI NAŢIONAL BUILAVÂNTURARIŢA
2.1. Localizare
2.1.1. Aşezarea geografică
Masivul Buila-Vânturariţa este situat în partea central-nordică a judeţului Vâlcea şi face parte
din Munţii Căpăţânii. Masivul iese în evidenţă faţă de lanţul principal al Munţilor Căpăţânii atât prin
dispunere cât şi prin constituţie şi relief. Creasta principală a Munţilor Căpăţânii, constituită
preponderent din şisturi cristaline - seria de Sebeş-Lotru, are o dispunere est-vest, cu creste
secundare înspre nord şi sud. Excepţie fac două creste calcaroase, ale căror culmi principale sunt
dispuse pe direcţia SV-NE: Masivul Târnovu în nord-vest şi Masivul Buila-Vânturariţa în sud-est.
Masivul Buila-Vânturariţa se întinde de la vest de Cheile Bistriţei şi până la est de Cheile
Olăneştilor, numite şi Cheile Folea. Legătura cu Munţii Căpăţânii este făcută prin Plaiul Netedu interfluviul dintre râurile Bistriţa şi Costeşti, Plaiul Lespezi - interfluviul dintre râurile Costeşti şi
Cheia şi Plaiul Hădărau - interfluviul dintre râurile Cheia şi Olăneşti.
Având în vedere faptul că cele trei categorii de arii protejate – parcul naţional, situl de
importanţă comunitară şi parte din situl de protecţie specială avifaunistică Cozia-Buila-Vânturariţa se
suprapun aproape perfect, descrierea tuturor aspectelor este similară.
2.1.2. Căi de acces
Accesul se poate face fie pe Drumul Naţional 67 Râmnicu Vâlcea - Târgu Jiu, fie pe Drumul
Naţional 64 Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti.
2.2. Administrarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
2.2.1. Limitele Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Descrierea limitelor parcului naţional este conform Anexa 1, Sectiunea 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 2151/2004.
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2.2.2.2. Zonarea internă a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Parcul Naţional Buila - Vânturariţa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, cuprinde următoarele zone:
a. Zone cu protecţie strictă – sunt acele zone de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind zone
sălbatice în care intervenţiile antropice au fost foarte reduse, reprezintă 32,88% din
suprafaţa parcului şi sunt constituite din păduri – 998,3 ha şi stâncării calcaroase - zone
neproductive – 468,2 ha aflate în partea centrală a parcului. Aici se interzice desfăşurarea
oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie şi ecoturism care nu
necesită construcţii/investiţii.
b. Zone de protecţie integrală - cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din
interiorul parcului. Ele reprezintă 13,07% din parc, pajiştile alpine – 481,4 ha din Muntele
Arnota, Muntele Cacova, Muntele Piatra şi Muntele Albu din zona centrală a crestei şi
poienile cu fâneţe - enclave - 101,6 ha: Scărişoara, Scărişoara Nord, Bulz, Pătrunsa,
Ştevioara, Oale, Poiana de Piatră, Poiana Frumoasă şi Piscul cu Brazi. Activităţile permise a
se desfăşura în această zonă sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
c. Zone tampon = Zone de conservare durabilă. Reprezintă 53,41% din parc, suprafeţe
forestiere care înconjoară la exterior zonele de protecţie strictă şi protecţie integrală, cu o
suprafaţa totală de 2382 ha, din care 1760 ha păduri cu restricţii de tăiere - T2 – rândul de
parcele întregi având limită comună cu cele din zona de protecţie strictă, unde sunt permise
lucrări speciale de conservare, fără extragerea lemnului mort, în restul zonei tampon - 622
ha - fiind permise tăierile progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de
regenerare de minimum 10 ani. Activităţile permise a se desfăşura în această zonă sunt cele
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
d. Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, 0,63% din parc, respectiv 28,1 ha, sunt
zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes
turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de
prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.
i

zona Între Râuri – are o suprafaţă de 1 ha şi cuprinde parcelele E1, 96C1, 96C2, 96F,
96N din unitatea de producţie V Bistriţa, unde se află concentrate mai multe
obiective de infrastructură: Hidrocentrala Bistriţa, Cantonul Silvic Între Râuri,
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Cabana fostei Întreprinderi Forestiere de Exploatare şi Transport - IFET, Cabana
Administraţiei Parcului Naţional, topliţă, centru colectare fructe de pădure, alte
anexe. Aici se permit lucrări de întreţinere şi reparare a acestor obiective;
ii

zona Prislop - are o suprafaţă de 4,3 ha şi cuprinde parcelele 56Ad, 65Cc, 56P din
unitatea de producţie VI Buila, unde se află barajul, lacul de acumulare, bazinul
colector şi anexele pentru mentenanţă ale Hidrocentralei Bistriţa, Cantonul Silvic
Prislop, pepinieră, anexe, teren administrativ. Aici se permit numai lucrări de
întreţinere şi reparare a acestor obiective, investiţii pentru realizarea unei tabere
turistice din căsuţe care va fi utilizată de administraţia parcului pentru activităţi
turistice şi de educaţie ecologică;

iii zona Cabanei Codric – are o suprafaţă de 0,1 ha din unitatea amenajistică 104B a
unităţii de producţie I Cheia, unde se permit lucrări de întreţinere şi reparare a
cabanei;
iv

zona Cabanei Cheia – are o suprafaţă de 0,1 ha din unitatea amenajistică 109C unitatea de producţie I Cheia, unde se permit lucrări de întreţinere şi reparare a
cabanei;

v

zona Pahomie, cu o suprafaţă de 0,3 ha din enclava parcelei E12 a unităţii de
producţie I Cheia, unde se află concentrate mai multe clădiri ale ansamblului
monahal al Schitului Pahomie: biserică, clopotniţă, 3 clădiri administrative. Aici se
permit lucrări de întreţinere şi reparare a acestor obiective;

vi

zona Pătrunsa, cu o suprafaţă de 6 ha din E10 unitatea de producţie VI Buila, unde se
află concentrate mai multe clădiri, în special ale ansamblului monahal al Schitului
Pătrunsa: două biserici, clopotniţă, 2 clădiri administrative, 2 grajduri-fânare, 17
clădiri-chilii, 3 cabane proprietate privată. Aici se permit lucrări de întreţinere şi
reparare a acestor obiective cu specific monahal;

vii zona Arnota, cu o suprafaţă de 16 ha, dintre care 6 ha localizate în parcela 3A, 8 ha
localizate în parcela 3B ale unităţii de producţie V Bistriţa şi 2 ha păşunea din
Muntele Arnota, proprietatea Primăriei Costeşti. Aceste 16 ha reprezintă zona care,
prin înfiinţarea parcului naţional, acesta s-a suprapus peste perimetrul de exploatare
al Carierei de Calcar Bistriţa - Regia Naţională a Sării Salrom - Sucursala
Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, aprobat anterior înfiinţării Parcului. Aici se
permite desfăşurarea activităţilor de exploatare minieră.
Pe lângă cele de mai sus, în zona Arnota se pot desfăşura următoarele activităţi, cu
respectarea prevederilor din planul de management: activităţi tradiţionale de cultivare a
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terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, activităţi de exploatare a resurselor minerale
neregenerabile, lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare, alte
activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale, conform prevederilor legale.
Zonarea internă detaliată este prezentată în tabelul de la anexa nr. 2- Zonarea internă a
parcului şi evidenţa proprietarilor şi în hărţile prezente ca anexa nr. 3 – Harta zonării interne a
parcului – unităţi amenajistice şi anexa nr. 4 - Harta zonării interne a parcului – unităţi
amenajistice şi ortofotoplanuri. Unele diferenţe în cazul zonei de protecţie strictă prezentată în
anexa nr. 2 a Regulamentului Parcului faţă de cea descrisă în Hotărârea Guvernului nr.
2151/2004 se datorează reamenajării fondului forestier (împărţirea unor parcele care doar parte
din ele erau incluse în zona de protecţie strictă în două parcele pentru o mai bună delimitare în
teren), creării unei continuităţi a zonei de protecţie strictă precum şi hotărârii Consiliului
Ştiinţific al parcului de a trece un număr de trei parcele (109B, 110 A, 113A%), proprietate a
Obştii Moşnenilor Bărbăteşti din zona de protecţie strictă în zona de conservare durabilă.
2.2.2.3. Resurse de management şi infrastructură
Conform art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, administrarea parcurilor naţionale - se realizează de către structuri de administrare special constituite,
cu personalitate juridică”.
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa a fost administrat de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva prin Direcţia Silvică Vâlcea până în iunie 2009. Administraţia Parcului Naţional BuilaVânturariţa a fost constituită în ianuarie 2006 şi cuprinde un personal format din 10 angajaţi:
director, economist, şef pază, responsabil relaţii cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism, biolog,
specialist în tehnologia informaţiei, 4 rangeri.
Începând din 09.06.2009 a luat fiinţă Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva Administraţia
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa R.A., unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Regiei
Naţionale a Pădurilor.
În ceea ce priveşte infrastructura şi dotările, administraţia dispune de următoarele:
a. sediu: 4 camere mobilate în Clădirea Ocolului Silvic Horezu; acestea au revenit
administraţiei parcului în baza unui contract de comodat încheiat între Direcția Silvică
Vâlcea şi administraţia parcului
b. 3 cabane: Între Râuri, Codric, Valea Cheii. Cabanele au revenit administraţiei parcului în
baza unui contract de comodat încheiat între Directia Silvică Vâlcea şi administraţia
parcului;
c. 3 maşini de teren;
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d.

infrastructură turistică:
i

19 trasee marcate, amenajate şi omologate de Ministerul Turismului - circa 250 km,
aflate integral în parc sau care îl traversează, 58 stâlpi cu 168 de săgeţi indicatoare
amplasate la toate intrările şi intersecţiile traseelor turistice montane;

ii

3 trasee tematice: traseu tematic ecoturistic: „Porţile Parcului Naţional BuilaVânturariţa: natură şi spiritualitate”, realizat în 2006 în cadrul unui proiect finanţat de
Fundaţia pentru Parteneriat şi implementat de Asociaţia Kogayon, traseu tematic
„Ranger Junior”, realizat în anul 2009 în cadrul unui proiect finanţat de Fundaţia
pentru Parteneriat şi implementat de Asociaţia Kogayon, traseu tematic „Poveştile
Pădurii”, realizat în 2010 cu finanţare UNPD, de Asociaţia Kogayon;

iii 9 spaţii de campare amenajate - masă cu bănci, vatră de foc, punct informare - panou
informativ bilingv, container de gunoi: Cheile Bistriţei, Prislop, Poiana Pătrunsa,
Poiana Scărişoara, Pahomie, Cheia-tunel, Cabana Cheia, Cabana Codric, Cheile
Olăneşti;
iv 6 intrări în parc amenajate - punct informare - panou informativ bilingv, container de
gunoi: Bistriţa, Prislop, Valea Morii, Bărbăteşti, Valea Cheia, Valea Olăneşti;
v

4 refugii turistice montane amenajate: Curmătura Builei, Scărişoara, Piscul cu Brazi şi
La Troiţă;

vi alte 12 puncte informare - panouri informative bilingve la obiective de interes
turistic de pe trasee;
vii 6 puncte de informare reprezentate de 6 foişoare de lemn acoperite cu şiţă;
viii 2 observatoare faună amenajate: Izvorul Larg şi Cacova;
ix bannere 4x1,5 m la intrările în parc şi cabane.
e. echipament IT, multimedia, cercetare: 6 calculatoare, 3 multifuncţionale, 2 imprimate, din
care una color, 3 aparate foto digitale, 2 stereomicroscoape, 1 microscop, 1 GPS Garmin
CS76x şi atlasul digital al României, 2 detectoare de lilieci, 10 GPS-uri Trimble, 1 busolă,
10 staţii radio primite de la Ministerul Mediului;
f. pagina web www.buila.ro;
g. softuri cu licenţă pentru echipamentele IT din dotarea parcului;
h. echipament pentru personalul administraţiei parcului şi activităţi de teren.

2.2.4. Acoperirea cu hărţi, aerofotograme, imagini satelitare şi terestre
Materialele cartografice realizate sunt diverse, având la bază digitizarea bazei cartografice
1:25.000 şi prelucrarea în GIS a acesteia, cu rezultatele: 14 tipuri de hărţi tematice ale parcului –
habitate principale, vegetaţie, geologie, pedologie, geomorfologie: înclinare versanţi, adâncimea
19

fragmentării, pante, densitatea fragmentării, aerării reliefului, harta turistică, hărţi zonăre internă a
parcului, hărţi cu distribuţia speciilor de faună şi floră.
Mai dispunem de acoperire integrală cu imagini satelitare ICONOS 2008 HR şi MR şi
ortofotoplanuri, precum şi imagine Landsat 2005 furnizate de către autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului.
2.2.5. Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
În conformitate cu art. 19 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, componenţa Consiliului Ştiinţific al parcului se aprobă prin ordinul conducătorului
autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor , iar regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Ştiinţific a fost aprobat de asemenea prin ordin.
2.2.6. Consiliul Consultativ al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Conform art. 10 şi art. 19 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007,
aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările

ulterioare,
la propunerea Administraţiei Parcului naţional Buila -Vânturariţa, prin Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării durabile nr. 568/2006 s-a aprobat componenţa şi regulamentul de organizare
şi funcţionare ale Consiliului Consultativ al parcului. Componenţa Consiliului Consultativ a fost
completată ulterior, odată cu aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

2.3. Geodiversitatea parcului - geologie, geomorfologie, climă, hidrologie, pedologie
2.3.1. Istoricul cercetărilor
Buila-Vânturariţa - este un munte care nu-l lasă indiferent pe drumeţ şi cu atât mai puţin pe
cercetător -, după L. Badea, 1998.
Primele cercetări au fost realizate de Emm. de Martonne, 1907, care menţionează în munţii
de la vest de Olt - creasta îndrăzneaţă a Stogului -, drept unul din elementele de seamă care
determină varietatea morfologică din Munţii Căpăţânii.
G.M. Murgoci vorbeşte de falia Stogului – în - România – schiţa istorică, geografică,
geologică, economic şi minieră”, 1907, ca accident tectonic important şi tot el precizează că
formaţiunile sedimentare din dreapta Oltului sunt limitate spre vest de calcarele Masivului Bistriţei.
Stogu reprezintă înălţimea izolată dintre văile Cheii şi pârâului Folea, ca extremitate nordestică a masivului calcaros şi, deşi foarte bine individualizat, numele său nu putea fi totuşi extins la
întreaga culme calcaroasă. În lucrările geologice de mai târziu, masivul a fost consemnat fie cu
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numele de Bistriţa-Vânturariţa – după Şt. Ghika-Budeşti, 1941, fie de Vânturariţa-Buila, sau numai
Buila.
Poate că are mai puţină importanţă numele atribuit acestui masiv calcaros în diferite lucrări.
Important este faptul că a oferit suficiente motive pentru a sta în atenţia cercetătorilor din diferite
domenii ale ştiinţelor naturii. Pe măsura acumulării cunoştinţelor pare să fi devenit tot mai interesant
din mai multe puncte de vedere.
2.3.2. Geologia
Cadrul tectonic general
Din punct de vedere tectonic, zona studiată face parte din orogenul carpatic. Masivul BuilaVânturariţa face parte din Pânza Getică, unitate a Dacidelor Mediane din Carpaţii Meridionali, după
Săndulescu, 1984.
Carpaţii Meridionali cuprind mai multe unităţi geotectonice: Dacidele Mediane - Pânza
Getică, Pânza de Sasca-Gornjak, Pânza de Reşiţa şi Pânzele Supragetice, Dacidele Externe - Pânza
de Severin şi Dacidele Marginale - Domeniul Danubian. În sudul acestor unităţi cutate, în sistem de
pânze de şariaj, se află o zonă de avanfosă - Depresiunea Getică, după Săndulescu, 1984.
Structogeneza Dacidelor Mediane s-a produs în Senonian, în cadrul tectogenezei laramice.
Dintre toate unităţile şariate ale Dacidelor Mediane, cea mai mare extindere o are Pânza
Getică, alcătuită din formaţiuni cristalofiliene prealpine şi dintr-o cuvertură sedimentară în cadrul
căreia cele mai vechi depozite sunt de vârstă Carbonifer superior. Fundamentul Pânzei Getice
aflorează în Munţii Leaota, Munţii Sebeş-Lotru, Munţii Căpăţânii, Munţii Godeanu, sudul Munţilor
Poiana Ruscă, Munţii Semenic şi în petecele de acoperire Bahna, Porţile de Fier şi Vălari. Datorită
eroziunii, depozite sedimentare ale Pânzei Getice se întâlnesc doar în câteva arii, dintre care cele mai
importante sunt Braşov-Dâmbovicioara, Buila-Vânturariţa, Haţeg şi Reşita-Moldova Nouă. Aceste
depozite sedimentare au fost afectate de procesele tectonogenetice în două faze. Prima discordanţă
însemnată este prealbiană, când a început şariajul getic şi corespunde primei faze getice, după
Codarcea, 1940, vârsta primei încălecări fiind plasată după Apţianul inferior şi înaintea sfârşitului
Apţianului superior. Cea de-a doua fază getică, reprezentând şariajul principal laramic, a avut loc în
Senonian, când Pânza Getică, având în bază Pânza de Severin, a acoperit Domeniul Danubian.
Deformările post-tectogenetice din Carpaţii Meridionali sunt în special de tip ruptural. Cea
mai importantă dislocaţie rupturală este Grabenul Cernei şi elementele asociate prelungirii acestuia
spre est - Depresiunea Petroşani, sistemul faliilor Lotrului şi Brezoi.
Stratigrafia
În zona Masivului Buila-Vânturariţa se găseşte o succesiune de depozite metamorfice şi
sedimentare, care poate fi urmărită în deschiderile oferite de văile celor patru râuri care traversează
masivul.
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Din punct de vedere tectonic, Masivul Buila-Vânturariţa este situat în întregime în cadrul
Pânzei Getice şi este constituit din formaţiuni cristaline acoperite de o cuvertură sedimentară.
Formaţiunile metamorfice
În Masivul Buila-Vânturariţa rocile metamorfice aflorează pe versanţii nord-vestici, pe văile
râurilor Bistriţa, Costeşti, Cheia şi Olăneşti, cât şi în zona de creastă, unde aflorează de sub
depozitele sedimentare erodate - Curmătura Builei.
Evoluţia metamorfică a unităţilor gnaisice din Pânza Getică se înscrie în intervalul de timp
corespunzător ciclului Varisc - 300 – 350 m.a., datări Ar/Ar, Pb/Pb şi Sm/Nd, după Iancu et al.,
2003.
Evoluţia metamorfitelor din Carpaţii Meridionali are în prezent repere mai clare, subliniind
caracterul polistadial şi o evoluţie distinctă a unităţilor Getic-Supragetic vs. Danubian, într-o
succesiune de evenimente de la subducţie la obducţie şi o inversiune tectonică în Cretacicul mediu şi
superior.
Balintoni, în 1984, considera că rocile metamorfice din Domeniul Getic-Supragetic pot fi
divizate în două tipuri principale de litologii: un tip dominat de calcare cristaline, amfibolite,
micaşisturi, paragneisse, cuarţite, din care lipsesc migmatitele, reprezentând metalitofaciesul de
Negoi, iar cel de-al doilea este relativ sărac în roci carbonatice şi amfibolitice, fiind dominat de
gneisse şi migmatite, reprezentând metalitofaciesul de Sebeş-Lotru, în cadrul acestuia din urmă
încadrându-se şi formaţiunile cristaline din Masivul Buila-Vânturariţa.
Succesiunea este alcătuită din rocile metamorfice ale litogrupului Căpăţâna, aparţinând
litogrupului Sebeş-Lotru. Ulterior, în cadrul acestuia au fost puse în evidenţă două formaţiuni diferite
litologic şi cu evoluţii proprii în mare parte: Formaţiunea de Ursu şi Formaţiunea de Vaideeni,
separate printr-un plan de încălecare mai vechi decât cel al Pânzei Getice.
Formaţiunea de Vaideeni este constituită din paragneisse şi micaşisturi cu intercalaţii subţiri
de amfibolite şi gneisse cuarţo-feldspatice, precum şi lentile de calcare cristaline.
Formaţiunea de Ursu este constituită din gneisse cu biotit, cordierit, sillimanit, feldspat
potasic ± andaluzit - numite gneissele de Ursu, cu structură blastomilonitică, având intercalaţii subţiri
de paragneisse micacee - muscovit cu biotit, care sunt migmatizate şi pegmatitizate. De asemenea,
sunt menţionate, ca şi în Formaţiunea de Vaideeni, intercalaţii numeroase de amfibolite, gneisse
amfibolice şi metaultrabazite. În Formaţiunea de Ursu, spre deosebire de Formaţiunea de Vaideeni,
lipsesc însă eclogitele.
Formaţiunile sedimentare
După desăvârşirea ciclului baikalian, care a generat şisturi cristaline epimetamorfice,
Domeniul Getic a evoluat ca arie exondată supusă denudării. A devenit arie de acumulare în neoCarbonifer, când s-au acumulat depozite predominant continentale. În ciclul alpin, procesul de
sedimentare începe după faza de exondare, care a durat şi în timpul Triasicului. În Jurasic se
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conturează o serie de zone depresionare, printre care şi Buila-Vânturariţa. Domeniul Getic este din
nou exondat după tectogeneza mezocretacică. După acest moment, are loc o transgresiune la nivelul
Cenomanianului, dar formaţiunile sedimentare sunt, în cea mai mare parte, îndepărtate prin eroziune.
În zona Masivului Buila-Vânturariţa, succesiunea sedimentară cuprinde depozite de vârste
Jurasic mediu şi superior şi Cretacic inferior.
Depozitele sedimentare ale Masivului Buila-Vânturariţa au fost studiate doar într-o mică
măsură. Boldur et. al, 1968, 1970, consideră că succesiunea stratigrafică cuprinde depozite jurasice
– Bajocian - Bathonian – Kimmeridgian -Tithonian, cretacice –Vraconian - Cenomanian - Turonian
– Maastrichtian şi eocene. Dragastan, 1980, consideră că Malmul este aproape complet, din el lipsind
doar partea superioară a Tithonianului, însă nu descrie Bajocian - Bathonianul. Neocomianul este
reprezentat doar de Valanginian, iar peste acesta a pus în evidenţă şi Barremian-Apţianul. Studiind
depozitele detritice cretacice, care stau peste calcarele jurasice-cretacice inferioare, Popescu et. al,
1986, le împarte în patru orizonturi, atribuite etajelor: Albian-Vraconian inferior (?), VraconianTuronian-Coniacian (?), Santonian-Campanian inferior şi Campanian superior (?) - Maastrichtian.
O sinteză a informațiilor existente până în acest moment referitoare la

succesiunea

stratigrafică a depozitelor sedimentare aflate la nord de Depresiunea Getică este prezentată în anexa
nr. 5.
Harta geologică a parcului se găseşte în anexa nr. 6.

2.3.3. Geomorfologia
2.3.3.1. Caractere generale
Individualitatea

Masivului

Buila-Vânturariţa

în

peisajul

Munţilor

Căpăţânii

este

incontestabilă şi impresionantă. Acest fapt se datorează pe de o parte detaşării prin constituţie şi
evoluţie de ansamblul muntos din jur, iar pe de altă parte caracterelor morfografice şi prin
particularităţile morfometrice net diferite faţă de ceea ce oferă în ansamblu Munţii Căpăţânii, după S.
Roată, 1998.
Spre deosebire de Munţii Căpăţânii din care face parte, Masivul Buila-Vânturariţa prezintă
caractere aparte, specifice crestelor calcaroase liniare şi insulare.
Culmea principală are o lungime de circa 14 km, având însă caracter unitar doar între Cheile
Costeşti şi Cheile Cheia, cu o mică întrerupere în zona Curmătura Builei - unde cuvertura
sedimentară a fost erodată până la depozitele metamorfice, în rest fiind fragmentată de către râurile
care au săpat chei de la vest la est: Bistriţa, Costeşti, Cheia şi Olăneşti, care separă două masive:
Arnota - sud-vest, între râurile Bistriţa şi Costeşti şi Stogu - nord-est, între râurile Cheia şi Olăneşti,
care au o înfăţişare diferită de aceea a culmii principale. Creasta are aspect accidentat, doar pe zone
restrânse având platouri netezite - Muntele Cacova şi Muntele Albu, trăsătura dominantă fiind cea de
culme în trepte, dominată de vârfuri rotunjite - Piatra, Buila sau ascuţite -Vânturariţa.
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Sectorul nordic al culmii principale are aspectul unei creste ascuţite şi zimţate, chiar dacă
înălţimea descreşte treptat. Eroziunea şi dezagregarea au detaşat martori de eroziune reziduali cu
formă de turnuri sau ace, unii de dimensiuni mari - 35 m, în special pe versantul vestic al masivului.
Culmile secundare sunt în general scurte – sub 1 km şi cad în trepte accentuate spre est. Doar
în Muntele Cacova apar culmi netede, iar sectoare de culmi rotunjite în Munţii Cacova şi Piatra.
O analiză a tipurilor de văi după profilul transversal relevă faptul că majoritatea acestora, în
special în sectoarele de obârşie, sunt rotunjite. Spre periferia masivului ele se adâncesc puternic,
căpătând formă de „V”. Ca excepţii pe mici sectoare se întâlnesc şi văi cu fundul plat. Există şi
numeroase culoare de avalanşe spectaculoase, în special pe abruptul nordic şi vestic. Deşi pot fi
observate toate categoriile morfologice de versanţi - concavi, convecşi, dominanţi sunt versanţii
complecşi, datorită unor puternice influenţe structurale, dar şi datorită proceselor intense de
modelare.
Parametrii morfologici principali au fost calculaţi utilizând hărţile topografice la scara 1:25 000,
ediţia 1981. S-au mai utilizat şi fotografii, imagini satelitare, metode GIS, cât şi observaţii din teren.

2.3.3.2. Hărţi geomorfologice
a. Harta hipsometrică este redată în anexa nr. 7.
Din punct de vedere altimetric, cota maximă este situată la 1885 m în vârful Vânturariţa I, iar
cea minimă la 550 m la ieşirea Bistriţei din chei. Rezultă o medie altitudinală de 1218 m. În realitate,
mersul curbelor şi repartiţia hipsometriei în cadrul masivului se prezintă alungit-concentric. Astfel,
altitudinile de peste 1800 m ocupă câteva areale mici în partea centrală a masivului, în jurul
vârfurilor Buila şi Vânturariţa, însumând doar 1,4% din suprafaţă.
Între 1400 şi 1800 m se situează întreaga parte centrală a masivului şi insular Muntele Stogu,
totalizând 14,5% din suprafaţă. Cea mai mare extindere o ocupă intervalul 1000 - 1400 m, fiind
prezent atât în Muntele Arnota şi Muntele Cacova, cât şi în lungul întregii borduri estice din partea
centrală şi nordică a masivului. Acest interval altitudinal însumează 56,6% din suprafaţă.
Partea aflată sub 1000 m ocupă 27,3% şi este extinsă mai ales în sudul Muntelui Arnota şi în
lungul văilor Bistriţa, Costeşti şi Cheia. Aceste categorii hipsometrice au fost stabilite în corelaţie cu
limitele subetajelor de vegetaţie şi cu tipologia proceselor geomorfologice actuale.
b. Harta declivităţii reliefului este redată în anexa nr. 8.
Declivitatea reliefului influenţează direct tipul şi intensitatea proceselor geomorfologice şi îşi
pune puternic amprenta asupra peisajului. Valoarea declivităţii este foarte variată şi ajunge până la
80 – 900 în cazul abrupturilor, pe alocuri apărând chiar şi pereţi cu surplombe. Semnificativ pentru
acest masiv este faptul că 32% din suprafaţă are înclinări de peste 60 0, acestea fiind dispuse mai ales
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în lungul versantului vestic al culmii principale, în partea de mijloc şi inferioară a versantului estic,
ca şi în lungul văilor care taie masivul.
Cea mai mare extindere o au suprafeţele cu înclinări de 40 0 - 600, circa 33% din suprafaţa
parcului, situate atât pe versantul nord-vestic al masivului, în partea mediană, cât şi spre baza
versantului sud-estic, în bazinele Bistriţei şi Costeştilor, în Muntele Stogu.
Pantele cuprinse între 200 - 400 ocupă 16% din suprafaţă, în partea centrală a Muntelui
Arnota, în Munţii Cacova şi Piatra. Suprafeţele cu pante de 10 0 - 200 -reprezentând 10% din suprafaţa
parcului şi sub 100 – reprezentând 9% din suprafaţa parcului, sunt prezente insular în Munţii Arnota,
Cacova şi Piatra, dar şi pe culmea principală, în jurul vârfurilor Buila şi Vânturariţa Mare.

c. Harta densităţii fragmentării reliefului este redată în anexa nr. 9.
Densitatea fragmentării reliefului reflectă în mare măsură stadiul evoluţiei reliefului,
comportamentul substratului geologic la eroziune şi influenţa condiţiilor climatice actuale asupra
modelării reliefului.
În general, se poate aprecia că densitatea văilor este neobişnuit de mare pentru o regiune
calcaroasă, dar această situaţie se explică prin condiţiile geologice şi morfologice specifice culmilor
calcaroase proeminente. Calculele arată că 12,5% din suprafaţa parcului are valori ale densităţii între
4 - 5 km/km2 - versantul estic al Muntelui Cacova, versantul vestic al Muntelui Piatra, versanţii
vestici ai Muntelui Albu, vârfurilor Buila şi Vânturariţa, bazinul Cheii şi în mare parte Muntele
Stogu. Valoarea cea mai mare ajunge la 5 km/km2 şi se găseşte la est de vârful Vânturariţa.
Suprafeţe cu valori de 3 - 4 km/km2 se află în bazinul râului Costeşti - inclusiv Muntele
Arnota, în sudul Muntelui Piatra, în partea centrală a crestei - vârfurile Buila şi Vânturariţa, la baza
versantului estic al vârfului Vânturariţa şi în nord-vestul Muntelui Stogu - bazinul pârâului Folea,
reprezentând la un loc 29,16% din suprafaţa masivului. Suprafeţele cu valori între 2 - 3 km/km2
reprezintă 22,91% din parc. Astfel de areale se află în partea sud-vestică a Muntelui Arnota, în
bazinul superior al Otăsăului - Munţii Piatra şi Albu şi la nord de vârful Vânturariţa. Areale cu
densităţi ale fragmentării mai mici de 1 - 2 km/km2 se găsesc în partea centrală şi sudică a Muntelui
Arnota - modificată antropic prin cariera de calcar şi în partea superioară a munţilor Cacova, Piatra şi
Albu, reprezentând 25% din suprafaţa întregului masiv. Valorile mici de sub 1 km/km2, reprezentând
10,41% din suprafaţa masivului, au fost calculate în perimetrul carierei de la Bistriţa. Cu excepţia
văilor alohtone ale Bistriţei, Costeştiului, Cheii şi Olăneştiului, văile cu regim de scurgere
permanentă aproape lipsesc.
d. Harta adâncimii fragmentării reliefului este redată în anexa nr. 9.
Adâncimea fragmentării reliefului atinge valoarea maximă de 740 m. Energia medie este de
450 m, iar cea minimă în jur de 250 m, în general valori normale pentru munţii cu altitudine mijlocie.
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Pe mai mult de jumătate din suprafaţa masivului energia reliefului este între 200 - 400 m,
respectiv pe 52% din suprafaţă sub 400 m, şi 4,16% între 0 - 200 m. Valorile sub 400 m se află în
sudul Muntelui Arnota, în estul Muntelui Cacova, în partea centrală a culmii - în jurul vârfurilor
Buila şi Vânturariţa şi în bazinele râurilor Cheia şi Olăneşti, iar valorile cuprinse între 400 - 600 m
ocupă suprafeţe însemnate în părţile nordică şi sudică a Muntelui Arnota, în lungul culmii principale
- la nord de vârful Vânturariţa, la sud de vârful Buila şi în Muntele Piatra, în întregul versant sudic al
Muntelui Cacova şi în sudul Muntelui Stogu - 33,33%. Arealele cu valori de peste 600 m reprezintă
10,41% din suprafaţa masivului şi ocupă o arie din jurul părţii inferioare a Cheilor Costeştilor,
bazinul Căprăresei - Cheia superioară şi în partea centrală a Muntelui Stogu, energia de 600 - 700 m
fiind localizată şi pe versanţii sud-estici ai Munţilor Piatra şi Albu. Cele mai ridicate valori - de peste
700 m - sunt situate în estul Munţilor Buila şi Vânturariţa, precum şi în bazinul Cheii, însumând
14,5% din suprafaţa masivului. În multe situaţii, valorile obişnuite sunt ridicate datorită raportării
văilor la abrupturile ce delimitează culmea principală a masivului.
e. Harta expoziţiei versanţilor este redată în anexa nr. 11.
Cea mai mare suprafaţă o ocupă versanţii cu expoziţie sudică - 32,2% din suprafaţa
masivului, apoi cei cu expoziţie estică - 25% din suprafaţa masivului, nordică - 18,6%, vestică - 18%
şi pe ultimul loc sunt suprafeţele plane - 6,2% din suprafaţa masivului.
Trebuie precizat că intervenţia antropică din Muntele Arnota, prin cariera de calcar, a produs
modificări mari nu numai în înfăţişarea părţii sudice a masivului, dar şi în expoziţia suprafeţei
topografice nou create.
2.3.3.3. Tipuri de relief
În ansamblul Munţilor Căpăţânii, alcătuiţi predominant din roci cristaline, Masivul BuilaVânturariţa, format din calcare jurasice, este dispus pieziş faţă de direcţia apelor, care au obârşii în
partea înaltă a Munţilor Căpăţânii, dar numai în extremităţile de nord-est şi sud-vest. Bistriţa, Pârâul
Costeştilor, Pârâul Cheii -Căprăreasa şi Pârâul Olăneştilor au străpuns bara de calcar, separând trei
segmente muntoase, diferite ca dimensiuni şi aspect: culmea principală sau masivul propriu-zis
Buila-Vânturariţa, cuprins între valea Pârâului Costeştilor - în sud-vest şi valea Pârâului Cheii - în
nord-est, continuat spre sud-vest cu Masivul Arnota până în Cheile Bistriţei, iar spre nord-est cu
Masivul Stogşoarele-Stogu, după L. Badea, D. Călin, 1998.
Calcarele trec şi dincolo de cele două văi, dar se afundă sub formaţiunile sedimentare mai
noi. Contactul calcarului cu formaţiunile cristaline pe care se sprijină este în mare măsură estompat
de acumulările de grohotiş din care apar numeroase izvoare. Bara de calcar reprezintă, de fapt, un
flanc de sinclinal suspendat, străpuns de falii decroşate, după L. Badea, D. Călin, 1998. De aceea
calcarele înclină spre sud, sud-est cu 45 până la 700.
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Calcarele se extind între 800 şi 1885 m altitudine absolută, iar contactul cu formaţiunile
metamorfice se află la înălţime variabilă ca urmare a compartimentării şi dislocări lor transversale.
Cele mai mari altitudini: Vânturariţa - 1885 m, Buila - 1849 m, Piatra - 1643 m se aliniază la
marginea abruptului vestic, o cuestă impresionantă, mai bine pusă în evidenţă între vârfurile Piatra şi
Claia Strâmbă. Profilul zimţat al crestei se aseamănă cu cel al Pietrei Craiului şi Munţilor Trascăului.
Este presărată cu ace, turnuri, strungi, iar pe alocuri festonată cu hornuri. Acestea domină printr-un
abrupt de 850 m valea Pârâului Cheii şi peste 550 m valea pârâului Costeştilor , după L. Badea, D.
Călin, 1998.
Caracterele generale ale reliefului sunt determinate, în cea mai mare parte, de structura
monoclinală a calcarelor şi de poziţia masivului în vecinătatea ariilor depresionare din sud şi nu mai
puţin a culmilor muntoase mult mai scunde din jur.

a. Relieful de nivelare
Masivul a trecut prin aceleaşi faze de denudare care au modelat Carpaţii Meridionali, astfel
că anumite porţiuni cu aspect netezit pot fi interpretate ca resturi de suprafeţe de nivelare, acestea
fiind formate sub influenţa evidentă a structurii, după L. Badea, D. Călin, 1998. La partea superioară
a masivului, la aproximativ 1800 m, apare o suprafaţă care, foarte probabil, aparţine ciclului
Borăscu. Astfel de suprafeţe se găsesc la 1750 m pe latura sud-vestică a muntelui Albu, la 1800 m la
sud de vârful Buila şi între vârfurile Buila şi Vânturariţa. Cu 150 - 200 m mai jos, sub 1600 m, se
pune în evidenţă un al doilea complex de suprafeţe, corespunzător ciclului de modelare Râu-Şes.
Aceste suprafeţe se observă în jumătatea sudică a masivului - din muntele Buila, dar cele mai întinse
fragmente se găsesc în jurul vârfurilor Piatra - la 1500 - 1600 m, Cacova - la 1400 - 1450 m şi Claia
Mare - la 1300 - 1350 m.
Morfologia acestor suprafeţe este puternic influenţată de înclinarea generală spre sud-est a
calcarelor şi se poate spune că reprezintă în acelaşi timp suprafeţe structurale. De fapt, ansamblul
reliefului are imprimate caractere structurale evidente.
Dacă sub abruptul vestic contactul cu culmile alăturate se face la altitudinea de 1300 m 1400 m, ceea ce ar corespunde cu treapta mijlocie a complexului Râu-Şes, pe latura estică acest
contact se află cu peste 200 - 250 m mai jos. De aceea fragmente de suprafeţe nivelate aparţinând
ciclului pliocen – Gornoviţa apar numai pe latura estică, şi anume tot numai în jumătatea sudică a
masivului. Cele mai reprezentative fragmente se află în Muntele Arnota, etajate la 1150, 1050 şi 950
m. Aici se găseşte un fragment şi din treapta de 850 m - cel pe care se află Mănăstirea Arnota, în
mare parte distrus de cariera de calcar. Trebuie menţionat că toate aceste suprafeţe poartă amprenta
factorului petrografic, ca urmare a comportamentului cu totul diferit al calcarelor în procesul de
denudare faţă de celelalte roci.
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b. Relieful structural
Cel mai important element structural este reprezentat de cuesta vestică, un abrupt neîntrerupt
din valea Pârâului Costeştilor până în valea Pârâului Cheii. La baza sa apar două sau trei generaţii de
grohotişuri mobile, semifixate sau acoperite de vegetaţie forestieră. Pe alocuri se înalţă martori de
eroziune cu aspect de piramidă - vârfurile Buila, Claia Mare, Claia Strâmbă, Ţucla sau de tunuri Trigoaiele Ştevioarei.
Pe flancul estic al masivului sunt evidente suprafeţe structurale mai bine păstrate şi
reprezentative în partea de sud-vest a acestuia - între văile Curmăturii şi Pârâului Costeşti.
Prin întindere şi mod de etajare imprimă una din caracteristicile reliefului de pe flancul
răsăritean al masivului. Ele sunt dispuse de la 1600 - 1650 m până la 1100 - 1150 m. Chiar şi
fragmentele suprafeţei de 1750 - 1850 m de pe culmea principală din munţii Buila şi Vânturariţa se
înscriu, într-o anumită măsură, în căderea generală a calcarelor spre sud-est.
Cele mai întinse suprafeţe structurale corespund cu treptele complexului Râu-Şes. În partea
nordică a masivului, pe măsura accentuării fragmentării, suprafeţele structurale se reduc ca
intensitate şi întindere.

c. Relieful de acumulare
Ca masiv izolat, proeminent, Buila-Vânturariţa este supus unei denudări relativ accentuate.
Prin comportamentul specific calcarelor, materialele rezultate din procesul general de meteorizaţie şi
de acţiune a apei sunt în cea mai mare parte grosiere, sub forma sfărâmiturilor. Deplasarea lor
gravitaţională, la baza abrupturilor şi prin intermediul hornurilor şi culoarelor de avalanşă, a dus la
apariţia formelor de acumulare, fie la periferia masivului, în lungul abrupturilor principale, fie în
interiorul acestuia, mai puţin pe treptele principale, dar mai ales în văile seci de pe versantul sudestic.
Grohotişurile de sub versantul vestic sunt mai dezvoltate şi s-au constituit într-o trenă
aproape continuă. Parţial, aceasta este formată din grohotiş fixat şi acoperit de pădure, ceea ce
înseamnă că sunt vechi şi nu mai sunt alimentate cu materiale.
Grohotişurile active se află acolo unde trenele sunt mai extinse, iar abruptul la baza căruia sau format este mai accentuat: sub abruptul vestic al munţilor Buila, Vânturariţa, Piatra.
2.3.3.4. Relieful carstic
Buila-Vânturariţa este un masiv calcaros care, în clasificarea genetică a regiunilor carstice din
România realizată de C. Goran în 1983, figurează în categoria masivelor calcaroase unitare, alături
de Piatra Craiului şi Hăghimaş. Spre deosebire de această opinie, anterior în 1970, D. Ilie a arătat că
relieful acestui masiv se încadrează în carstul de tranziţie, de tip Jurra-Causses, cu sectoare în care
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roca se află la zi - holocarst şi cu sectoare acoperite cu depozite reziduale, sol şi vegetaţie merocarst.
Condiţiile climatice au fost favorabile unei dezvoltări a proceselor de carstificare având la bază o
temperatură medie pozitivă nouă, zece luni pe an şi precipitaţii de 700 - 1200 mm/an.
Exocarstul
Creasta calcaroasă a Masivului Buila-Vânturariţa, prin dispunerea ei pe direcţie SV-NE, a
constituit şi constituie o barieră pentru râurile care adună apele de pe versanţii sudici ai Munţilor
Căpăţânii. Râurile, nevoite să ocolească zona centrală, au reuşit să străpungă această barieră numai la
cele două extremităţi: în partea de sud-vest râurile Bistriţa şi Costeşti şi-au săpat spectaculoase chei
între care este cuprins Muntele Arnota, iar în partea de nord-est râurile Cheia şi Olăneşti au tăiat
Cheile Comarnicelor - Cheile Recea sau Cheile Cheii, printre cele mai adânci şi mai sălbatice din
ţară, prezentând, pe o lungime de peste 1 km, cascade, marmite, săritori, pereţi apropiaţi până la 2 m,
dar înalţi de peste 300 m, şi respectiv Cheile Mânzului - Cheile Olăneştilor, Cheile Folea, Valea Rea
sau Cheile Râului Sec.
În afara cheilor, formele exocarstice sunt reduse ca număr, varietate şi dimensiuni, datorită
morfologiei barei de calcare. Dintre acestea ar fi de amintit câmpul de lapiezuri din Muntele Albu.
a. Ponoarele sau sorburile sunt amplasate pe firul văilor sau pe fundul unor doline şi au un
regim de funcţionare permanent sau temporar. Frecvent, insurgenţa apei nu se realizează concentrat,
ci prin infiltraţii difuze în talveg. Ponoarele cu regim temporar sunt semnalate în Masivul Piatra - la
vest de vârf şi pe platoul din sud-est, în uvala din Muntele Scărişoara - La Văcărie.
b. Izbucurile - deşi în acest masiv nu au fost făcute studii de amănunt asupra bazinetelor
hidrogeologice, se cunosc, totuşi, punctele principale de descărcare a acviferelor carstice. Izbucurile
de pe flancul estic - Pahomie, peste 25 l/s, Pătrunsa, Valea Curmăturii - au cele mai mari debite, dar
o serie de izvoare mici jalonează contactul dintre calcar şi formaţiunile cristaline de pe flancul vestic
- bazinul Pârâului Costeşti, obârşiile văii Comarnice.
c. Văile seci – sohodolurile - sunt foarte frecvente datorită infiltrării rapide a apelor din
precipitaţii. Ele pot prezenta sectoare cu curgere permanentă sau temporară, dar apa se pierde
complet prin ponoare sau prin infiltraţii difuze. Uneori, cursul lor este jalonat de aliniamente de
doline. Toate văile din estul munţilor Cacova, Piatra, Albu, Buila şi Vânturariţa prezintă astfel de
caracteristici.
d. Cheile
Masivul este secţionat de mai multe văi adânci cu aspect de chei. Evoluţia acestor văi a fost
legată iniţial de fenomenul de epigeneză, ca urmare a instalării lor pe liniile de falie care fragmentau
depozitele barremian-apţiene. Ulterior, adâncirea s-a produs în calcarele jurasice superioare, proces
stimulat pe de o parte de înălţarea versantului, iar pe de altă parte de subsidenţa din regiunea
subcarpatică.
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Cheile Bistriţei sunt cele mai evoluate, măsurând 1,2 km şi având traseu adaptat perfect
liniilor structurale din sudul Muntelui Arnota. Cheile Pârâului Costeşti măsoară 2 km, au un traseu
rectiliniu impus structural, cu versantul stâng sculptat în şisturi cristaline. Cheile Pârâului Cheii –
Căprăresei - au o lungime de 1,3 km, cu numeroase praguri şi cascade, cea mai importantă având o
cădere de 15 m. Cheile Folea - Mânzului, Olăneştilor - sunt situate în extremitatea nordică a
Muntelui Stogu şi măsoară 0,5 km.
Toate aceste chei se caracterizează prin existenţa repezişurilor şi pragurilor în talveg,
fenomenelor de marmitaj - marmite laterale, de fund, suspendate - şi gurilor de peşteri în versanţi, la
diferite altitudini. Un caracter aparte îl constituie Valea Curmăturii, care separă Munţii Piatra şi
Albu. Este puternic adâncită pe o falie de aproape 1 km şi are aspect de chei prin faptul că nu
străpunge masivul. Acest fapt se datorează debitului redus, exclusiv autohton, deosebindu-se de văile
menţionate anterior, care dispun de debite importante de natură alohtonă din cristalinul Munţilor
Căpăţânii.
Endocarstul
Formele endocarstice sunt reprezentate de cele peste 120 de peşteri la care se adaugă câteva
avene. Masivul Buila-Vânturariţa reprezintă cel mai estic areal din Carpaţii Meridionali care
adăposteşte faună troglobiontă. Pentru aceasta, şi pentru faptul că numărul speciilor troglobionte este
destul de mare, importanţa biospeologică este foarte mare.
Peşterile din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa sunt listate în anexa nr. 12, câteva dintre cele
mai importante fiind descrise în anexa nr. 13.
2.3.4. Clima
Caractere generale
Clima, ca sistem definit de media multianuală a valorilor elementelor meteorologice temperatură, precipitaţii, nebulozitate, presiune atmosferică, vânt şi alte asemenea - într-o anumită
regiune, este condiţionată de repartiţia radiaţiei solare, de circulaţia maselor de aer şi de mai mulţi
factori fizico-geografici şi economico-geografici, constituind unul dintre componenţii principali ai
mediului geografic, care impune un sistem de legături complexe ce asigură schimburile principale de
materie şi energie, condiţionând evoluţia şi specificul peisajelor regionale şi locale.
Întrucât pe raza teritoriului cercetat nu se află staţii meteorologice necesare caracterizării
climei, au fost folosite datele de la staţiile meteorologice din împrejurimi. Criteriile care s-au luat în
calcul pentru evaluarea parametrilor climatici au ţinut cont atât de altitudine, cât şi de latitudine.
Datele staţiilor meteorologice Parâng - 1650 m şi Cozia - 1667 m, situate aproximativ pe
aceeaşi latitudine cu punctele cele mai caracteristice din regiunea montană superioară, pot fi
considerate foarte aproape de realitate şi demne de a fi luate în considerare. Este cunoscut faptul că
pe latitudine diferenţele de temperatură sunt puţin accentuate pe distanţe mici. Prin utilizarea datelor
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de la aceste două staţii, s-a realizat o imagine de ansamblu a împrejurimilor muntoase vestice şi
estice.
Datele staţiei meteorologice Polovragi şi cele ale staţiei Râmnicu Vâlcea au fost folosite
pentru a observa evoluţia parametrilor climatici de la baza masivului. Cu toate că există localităţi
situate chiar la baza masivului: Horezu şi Băile Olăneşti, aici nu se fac înregistrări ale acestor
parametri.
Diferenţe climatice
Influenţa climei mai blânde din Oltenia se răsfrânge simţitor asupra Munţilor Căpăţânii, mai
ales asupra versanţilor sudici. Se înregistrează o diferenţă destul de evidentă între climatul versanţilor
cu expunere sud-estică şi cei cu expunere nord-vestică. În cazul primilor, avem de-a face cu o climă
mai blândă, cu caracteristici submediteraneene datorită insolaţiei puternice şi a înmagazinării căldurii
de către calcar, la altitudini mai mari de 1000 m întâlnindu-se frecvent temperaturi mai ridicate decât
în zonele mult mai coborâte altitudinal, iar vegetaţia dezvoltându-se mult mai rapid pe aceşti
versanţi. În schimb, pe versanţii cu expunere nord-vestică şi pe văile adânci temperaturile sunt mult
mai scăzute, zăpada persistă până târziu în vară, iar speciile de climă mai rece urcă până la nivelul
crestei, înregistrându-se frecvent inversiuni ale etajelor de vegetaţie. Precipitaţiile anuale medii ating
1200 mm la o altitudine de circa 1400 m. În zona de munte numărul zilelor ploioase este de 150 160 pe an. În zonele aflate la peste 1500 m primele zăpezi cad pe la sfârşitul lui octombrie şi se
topesc în luna mai. Uneori petice de zăpadă zăbovesc în văi până spre mijlocul verii.
2.3.5. Hidrologia
Apele de suprafaţă
În distribuţia şi configuraţia actuală a apelor din spaţiul Parcului Naţional un rol deosebit l-a
jucat şi evoluţia paleogeografică a teritoriului în decursul perioadelor geologice.
Întreaga reţea hidrografică a Masivului Buila-Vânturariţa este tributară râului Olt, prin
afluenţi direcţi sau indirecţi de dreapta ai acestuia, cu o direcţie de curs, în linii mari, de la nord la
sud.
Principalul râu care îl străbate pe direcţia NV-SE este Bistriţa. El constituie cea mai
importantă resursă de apă. Este strâns legat de regiunea muntoasă carpatică prin faptul că aici îşi are
obârşia şi tot aici îşi defineşte particularităţile procesului scurgerii lichide. Principalele râuri care
curg în masiv sunt, de la sud-vest la nord-est:
a) Bistriţa, afluent de dreapta al Oltului, care se varsă în Olt în apropierea orașului Băbeni,
între gurile de vărsare ale râurilor Govora şi Luncavăţ, acestea din urmă încheind seria afluenţilor
carpatici care vin din dreapta.
Prin izvoarele sale, Bistriţa pătrunde adânc în Munţii Căpăţânii. La originea sa sunt mai multe
izvoare care pornesc de sub culmile munţilor Văleanu, Rodeanu, Zănoaga, Govora, Netedu. Pe
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partea dreaptă, prin unirea mai multor izvoare, se formează pârâul Gurgui, iar pe stânga pârâul Cuca.
Acestea îşi măresc treptat debitul şi se unesc la cantonul „Între Râuri”, formând râul Bistriţa.
În cursul său meandrat până la Olt, el străbate dealurile subcarpatice pe o distanţă de circa 42
km, bazinul având o suprafaţă de 384 km². Dacă se adaugă şi lungimea izvoarelor sale şi a
afluenţilor, lungimea totală este de circa 60 km.
b) Costeşti, afluent de stânga al Bistriţei, cu o lungime de 18 km şi o suprafaţa de 45 km²,
care se varsă la sud de comuna Costeşti, cu izvoare tot în Munţii Căpăţânii - curmătura Lespezi.
Acesta adună apele de pe versanţii nord-vestici ai masivului - sectorul până la Plaiul Lespezi,
pâraiele Şasa Voiceşti, Ghelălău, Curmăturii, versantul estic al muntelui Arnota şi versantul sudic al
Muntelui Cacova - Pârâul Sec sau Valea Morii.
De asemenea, pârâul Costești sapă chei spectaculoase pe traiectul unei falii importante,
străbătând masivul de la nord la sud.
Se constată că reţeaua hidrografică a Bistriţei este bogată şi bine reprezentată. Cursurile de
apă sunt permanente, fără a avea însă debit mare.
c) Otăsau cu o lungime de 28 km şi o suprafaţă de 106 km², afluent de stânga al Bistriţei, care
îşi are obârşia în Curmătura Builei şi adună apele de pe versanţii sudici ai munţilor Piatra şi Albu Valea Bulzului, Valea Pătrunsa.
d) Cheia, afluent de dreapta al râului Olăneşti, cu izvoare în Munţii Căpăţânii - zona şaua
Zmeuret – vârful Gera, care adună şi apele de pe versanţii nord-vestici ai crestei - pârâul Comarnice,
sud-estici - pârâurile Valea Salei, Ionaşcu, Valea Neagră, Valea Nisipului, Comarnice, Cracul Tisei
şi versanţii vestici şi sudici ai Muntelui Stogu. Râul Cheia sapă, de asemenea, un sector de chei
deosebit de spectaculoase, unele dintre cele mai înguste şi mai sălbatice din ţară.
e) Olăneşti, afluent de dreapta al Oltului, cu izvoare în Munţii Căpăţânii - vârful Gera, care
adună şi apele de pe versantul estic al Muntelui Stogu. Olăneştiul sapă şi un sector de chei, mai
scurte, dar foarte spectaculoase, bara de calcare prelungindu-se până în versantul estic al acestora.
La capitolul lacuri şi acumulări de apă, masivul este sărac, fiind prezente doar câteva mici
lacuri: cele antropice din Pietreni, generate de alunecarea stratelor pe care s-a depus halda de steril de
la cariera Bistriţa, două mici iazuri – păstrăvării - pe Cheile Bistriţei şi câteva mici tăuri în zona
Muntelui Piatra, care, în verile secetoase, seacă aproape complet.

Apele subterane
Apele subterane au fost foarte active, generând numeroase fenomene endocarstice,
reprezentate prin circa 120 peşteri, la care se adaugă numeroase fenomene exocarstice de mai mică
amploare: ponoare, izbucuri, văi seci, chei.
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2.3.6. Pedologia
Solurile din Masivul Buila-Vânturariţa, fiind în mare parte formate pe substrat calcaros, nu
prezintă o mare diversificare, fiind diferite doar din cauza tipului de asociaţii vegetale care s-au
format pe acestea. În ansamblu, predomină rendzinele.
În etajul fagului se întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide de pajişti
alpine şi de pădure, cu reacţie acidă şi grade diferite de podzolizare.
În etajul coniferelor se întâlnesc soluri podzolice, brune acide, criptopodzolice şi podzolice
humico-feriiluviale.
În etajul jneapănului se întâlnesc podzoluri humico-feriiluviale pe care s-au instalat licheni,
crustacei şi foliacei.
În crăpăturile stâncilor se întâlneşte sol turbos pe care s-au instalat specii cu adaptări speciale
- hasmofite.
Factorii pedogenetici sunt relieful, clima, factorii biogeografici.
O descriere mai de detaliu a fiecărui tip de sol este prezentată în anexa nr. 14, iar harta
pedologică a parcului se găseşte în anexa nr. 15.
2.4. Biodiversitatea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
2.4.1. Flora şi vegetaţia
Diversitatea floristică din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este foarte mare, datorită unui
complex de factori, printre care se numără:
a) relieful muntos, care ocupă o parte însemnată a teritoriului, favorizând menţinerea
vegetaţiei naturale;
b) frecvenţa mare a calcarelor la zi, marcată în relief prin sectoare de chei şi mici masive
izolate cu versanţi abrupţi, hornuri, fisuri, văi seci, grohotişuri, care adăpostesc o floră deosebit de
interesantă;
c) climatul relativ blând, cu influenţe submediteraneene, care a favorizat răspândirea unor
specii relativ termofile;
d) în cadrul reliefului muntos există o diversitate mare a tipurilor de habitat.
2.4.1.1. Scurt istoric al cercetărilor botanice în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
Cercetările botanice în Masivului Buila-Vânturariţa s-au efectuat începând doar din anul
1956 de către Al. Buia şi M. Păun, urmaţi de câţiva botanişti, care au publicat liste parţiale ale
plantelor din acest masiv: Păun, M.; Popescu, Gh., 1975 - Consideraţii asupra pajiştilor xerofile din
Oltenia, Studii şi cercetări – Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al jud. Mehedinţi, Drobeta
Turnu Severin, Popescu, Gh.; Popescu, E. - Asociaţii vegetale noi de stâncării calcaroase din Oltenia
– Craiova, pp.131-138.
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La aceste date se adaugă datele obţinute de voluntari din cadrul Asociaţiei Kogayon şi cele
ale studenţilor care au avut ca temă a lucrării de licenţă flora din parc - 3 lucrări de licenţă, iar
începând cu anul 2011 – 2012 studii efectuate în cadrul proiectului

- Revizuirea planului de

management al PNBV şi strategia de monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes
comunitar, studii care au vizat inventarierea speciilor ferigi, estimarea gradului de conservare al
pășunilor din parc, listarea speciilor de plante citate în Lista Roșie a Plantelor Superioare din
România.
2.4.1.2. Flora
Grupurile lichenilor, muşchilor şi ciupercilor nu au făcut obiectul niciunui studiu până la
acestă dată.
Cormofitele sunt foarte numeroase, până la ora actuală fiind inventariate peste 600 de specii
aparţinând la 69 de familii, cea mai mare pondere având-o familiile: Asteraceae - 77 specii, Poaceae
- 64 specii, Ranunculaceae - 32 specii, Rosaceae - 38 specii, Carryophillaceae - 33 specii, Fabaceae
- 31 specii, Orchidaceae - 28 specii, Scrophullariaceae - 27 specii,

Brassicaceae - 23 specii,

Apiaceae - 22 specii.
Este necesară aprofundarea cercetării speciilor de floră.
Dintre speciile rare, menţionăm Campanula alpina, Angelica archangelica, Centaurea
atropurpurea, Dianthus glacialis subsp. gelidus, Cerastium transsilvanicum, Centaurea pinnatifida,
Dryas octopetala, Larix decidua, Juniperus sabina, Lilium martagon, Lilium jankae, Tollius
europaeus.
Speciile de plante de interes comunitar în baza cărora a fost desemnat ROSCI Buila –
Vânturariţa sunt Ligularia sibirica, Cypripedium calceolus, Campanula serrata - specii protejate
conform Directivei nr. 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992

privind conservarea habitatelor

naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, numită în continuare Directiva Habitate şi conform
Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Pe Valea Cheia sunt întâlnite circa 800 exemplare de tisă, cel mai important arboret de acest
fel din judeţul Vâlcea.
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa adăposteşte 28 de specii de orhidee din 58 de specii
identificate în masiv, după Gh. Popescu, 1974.
Dintre cele aproximativ 600 de specii de floră inventariate până în prezent, 90 se regăsesc pe
Lista roşie a plantelor superioare din România, după Oltean, M., et al., 1994. Aceste specii sunt
listate în anexa nr.16.
În urma studiilor efectuate în parc, au fost identificate 25 de specii de pteridofite aparţinând
unui număr de 10 familii. Pentru toate aceste specii statutul de conservare a fost stabilit ca favorabil,
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iar intensitatea impactului antropic ca scăzută. Speciile Polystichum aculeatum şi Polystichum
lonchitis sunt mai rare la nivelul parcului, dar îşi păstrează statutul de conservare favorabil. La fel şi
pentru specia rară Polystichum setiferum. Chiar dacă numărul de indivizi este mic şi populatiile nu
sunt mari, aceste specii nu sunt afectate de impactul antropic, speciile fiind distribuite în arii, spre
exemplu pe stânci, foarte mari, asupra cărora nu se manifestă un impact negativ al turismului şi
păşunatului. Densitatea indivizilor speciei Asplenium trichomanes pe versantul sud-estic este mai
mare decât pe versantul nord-estic. S-a constatat că pe versantul sud-estic, dar şi sud-vestic,
Asplenium ruta-muraria este mai rară decât Asplenium trichomanes, cu care poate creşte împreună.
În cazul speciei Botrychium lunaria, numărul de exemplare este mic, dar nu contrazice statul
favorabil de conservare acordat acestei specii. Dintre speciile de pteridorfite identificate în parc, 8
sunt specii indicatoare pentru substrat calcaros - Asplenium ruta-muraria, Asplenium scolopendrium,
Asplenium viride, Ceterach officinarum, Gymnocarpium robertianum, Huperzia selago, Selaginella
helvetica, Selaginella selaginoides, 1 specie indicatoare pentru stâncării – Polipodium vulgare şi 3
specii cheie - Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, citate în Directiva
Habitate.
2.4.1.3. Vegetaţia
Pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa se constată o diferenţiere a vegetaţiei pe
altitudine, în strânsă legătură cu factorii climatici şi edafici. Aici se pot observa cel mai bine benzile
altitudinale formate datorită acestei etajări.
Masivul Buila-Vânturariţa, datorită altitudinii până la 1885 m, prezintă etajare pe verticală a
florei conform cu dispunerea treptelor altitudinale şi climatice, cu caracteristici specifice fiecărui
etaj. Diversitatea speciilor vegetale este datorată în mare parte reliefului calcaros atât de variat ce se
găseşte aici. Trecerea de la un etaj la altul nu este netă, diferitele tipuri de vegetaţie interferând între
ele, speciile arboricole de altitudine joasă urcând uneori până la limita superioară a pădurii, iar cele
ale etajelor superioare coborând mult în pădurile de la poalele muntelui. Se întâlnesc şi specii
submediteraneene datorită influenţelor submediteraneene resimţite până în această zonă.
Întâlnim şi inversiuni ale etajelor vegetale forestiere, în special pe versanţii nord-vestici ai
masivului, dar şi pe văile adânci de pe versanţii sud-estici, precum şi în sectoarele de chei - Bistriţa,
Costeşti, Cheia, Olăneşti.
În parc au fost identificate aproximativ 180 hectare de pădure virgină, cea mai mare fiind
situată în zona de protecţie strictă a parcului, în zone greu accesibile.
După Gh. Popescu,1974, în Masivul Buila-Vânturariţa întâlnim următoarele etaje de
vegetaţie :
a) Etajul nemoral - al pădurilor de foioase - este reprezentat la poalele masivului calcaros, pe
versanţii cu înclinare moderată de la contactul dintre calcarele jurasic-cretacice şi depozitele detritice
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cretacice în sud-est, respectiv metamorfice în nord-vest. Se întâlneşte între 500 m şi 1400 m, iar
făgetele cu molid şi brad ajung uneori până pe creastă. Pădurile de foioase se întâlnesc la baza
versanţilor masivului, la contactul cu Subcarpaţii, în partea sud-vestică a masivului, în imediata
apropiere a satelor Bistriţa şi Pietreni. Nu au un caracter continuu, fiind reprezentate prin pâlcuri de
pădure care fac legătura între pădurea propriu-zisă şi zonele cu fâneţe şi livezi. Acest etaj se împarte
în două subetaje: subetajul făgetelor şi subetajul pădurilor de fag cu răşinoase.
b) Etajul boreal - al molidişurilor - este bine reprezentat, pădurile de răşinoase fiind cuprinse
între altitudini de 1200 şi 1800 m şi aparţinând, din punct de vedere fitocenologic, asociaţiei
Piceetum carpaticum.
c) Etajul subalpin este situat deasupra etajului molidişurilor. Trecerea se face prin tufărişuri,
care sunt frecvente mai cu seamă în sectorul mai înalt al culmii Buila-Vânturariţa.
Tufărişurile de jneapăn - Pinus mugo ocupă versanţii nordici şi nord-vestici ai munţilor
Ştevioara, Vânturariţa, Vioreanu, Stogu, instalându-se atât pe coastele înclinate, dar şi pe
grohotişurile acumulate la baza acestora. Tufărişurile de ienupăr - Juniperus communis, J. nana, J.
sibirica, se regăsesc pe culmile înalte din munţii Piatra, Ştevioara, Vânturariţa, dar cele mai întinse
asociaţii le întalnim la sud de Curmătura Oale, unde ocupă două suprafeţe întinse de formă
triunghiulară. Un loc aparte îl ocupă tufărişurile joase de cetină de negi - Juniperus sabina, frecvente
în Cheile Folea şi Cheile Costeşti.
Pe culmile înalte şi vârfurile din Ştevioara, Trigoanele Ştevioarei şi Vânturariţa, ca şi pe
pereţii nordici, aproape de stâna din Piscul cu Brazi, se întâlnesc asociaţii întinse de arginţică - Dryas
octopetala, relict glaciar ce constituie aici unul dintre cele mai puternice genofonduri din ţară.
Vegetaţia pajiştilor alpine este foarte bogată, specifică masivelor calcaroase. Dintre speciile
lemnoase se întâlnesc: arginţică - Dryas octopetala, iederă albă - Daphne blagyana. Vegetaţia
ierboasă este foarte bine reprezentată.
În cadrul pajiştilor din parc au fost identificate două asociaţii vegetale şi o subasociaţie
încadrate în două clase, două ordine şi două alianţe:
a) Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
Arrehenatheretalia Pawl. 1928
Cynosurion R. Tx. 1947
Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951
Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 subas. nardetosum strictae Pop 1970
b) Seslerietea albicantis Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978
Seslerietalia albicantis Br.-Bl. 1926
Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawl. Et Walas 1949) Codlea 1984
Seslerio bielzii-Caricetum sempervirentis Puşcaru et al. 1956
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Asociaţiile vegetale identificate au fost încadrate în trei tipuri de habitate dintre care unul este
prioritar, după cum urmează: 6230* Pajişti de Nardus stricta bogate în specii, pe substraturi silicatice
din zone montane, 6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine şi 6520 Fâneţe montane.
Pajiştile cu Festuca rubra şi Agrostis capillaris sunt cele mai răspândite cenoze praticole din
regiunea montană a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, caracterizându-se printr-o mare bogaţie
floristică. În pajiştea din Dos, Festuca rubra realizează o acoperire mare, de până la 90%, datorită
păşunatului moderat. Aici s-a remarcat prezenţa speciei Campanula serrata menţionată în anexa II a
Directivei Habitate şi în anexa 3B a Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
La pajiştea Oale, pe lângă speciile caracteristice pentru alianţa Arrehenatherion şi ordinul
Arrehenatheretalia, s-a remarcat prezenţa unui contingent de cormofite carpatice şi carpatobalcanice
- Dianthus spiculifolius, Jovibarba heuffelii, Erysimum witmannii, Carduus kerneri, care conferă o
tentă regională carpatică. În ambianţa cenotică a acestei fitocenoze au fost identificate câteva
exemplare de ghinţură - Gentiana lutea, specie de interes comunitar, menţionată în anexa VB a
Directivei Habitate.
2.4.2. Fauna
Fauna nevertebratelor
Fauna de nevertebrate este foarte numeroasă, dar studii de cercetare au vizat deocamdată
numai araneele, lepidopterele, miriapodele, coleopterele şi colembolele.
Până în prezent au fost identificate 84 de specii de aranee, încadrate în 57 de genuri şi 17
familii.
Ordinul Lepidoptera este reprezentat, conform cercetărilor efectuate până în prezet, de 33 de
specii din care 2 sunt citate în anexele Directivei Habitate. Este vorba de Leptidea morsei major –
specie citată şi pe listele roşii europene şi Everes alcetas alcetas.
Dintre miriapode, în parc au fost identificate până în prezent 18 specii, una dintre ele
endemică pentru România, Lithobius decapolithus şi una rară, Harpolithobius radui. Lista faunistică
actualizată pentru Buila-Vânturariţa conţine 13% din fauna de chilopode cunoscută a României, cea
mai mare pondere având-o speciile din ordinul Lithobiomorpha.
Dintre cele 66 de specii de colembole, specia Ceratophysella gibbosa se află la a doua citare
în România, Vertagopus westerlundi este specie rară în fauna României, Xenylla schillei este o
specie recent identificată în România, iar speciile Ceratophysella granulate şi Pseudachorutes
corticicolus se află la a treia citare în ţara noastră. Specia Archaphorura serratotuberculata este
considerată o specie extrem de rară în fauna România, iar Coloburella linnaniemi se află la prima
citare in România.
Fauna de amfibieni şi reptile este reprezentată în parc de specii precum: salamandra sau
sălămâzdra - Salamandra salamandra, tritonul cu creastă - Triturus cristatus - specie de interes
37

comunitar conform Directivei Habitate, tritonul de munte - Triturus alpestris, broasca roşie de munte
- Rana temporaria, buhaiul de baltă - Bombina variegata - specie de interes comunitar, broasca
râioasă brună - Bufo bufo, boroasca râioasă verde – Bufo viridis. Dintre reptile menţionăm: vipera de
munte - Vipera berus, şarpele de casă - Natrix natrix, şarpele de alun - Coronella austriaca, năpârca
- Anguis fragilis, guşterul - Lacerta viridis, şopârla de ziduri - Podarcis muralis. De menţionat că
toate speciile de amfibieni şi reptile de pe teritoriul României sunt protejate, fiind incluse în anexa nr.
3 a Legii nr. 13/1993.
Pentru inventarierea ornitofaunei din parc la parc s-a desfășurat un studiu finanțat în cadrul
proiectului POS Mediu. Au fost inventariate 47 de specii păsări, dintre care: pupăză - Upupa epops,
bufniţa - Bubo bubo, corbul - Corvus corax, specii citate în „Cartea Roşie a Vertebratelor din
România”. Cheile - Cheile Bistriţei, Cheile Costeşti şi zonele stâncoase din Parc - Hornurile Popii sunt populate de fluturaşul de stâncă - Tichodroma muraria, specie rară. Pădurile de fag, răşinoase,
tufişurile şi fâneţele sunt populate de piţigoiul de brădet - Parus ater, piţigoiul de munte - P.
montanus, piţigoiul moţat - P. cristatus. La marginea râurilor sunt întâlnite frecvent codobatura albă
- Motacilla alba, codobatura de munte – Motacilla cinerea.
Pe teritoriul parcului au fost identificate specii de păsări care au dus la declararea Parcului
Naţional Buila Vânturariţa arie de protecţie avifaunistică, alături de Parcul Naţional Cozia. Este
vorba despre Bonasa bonasia - ieruncă, Dryocopus martius - ciocănitoarea neagră, Lanius collurio sfrâncioc roşiatic, Picus canus - ciocănitoarea sură, Strix uralensis - huhurezul mare, Tetrao
urogallus - cocoşul de munte, Turdus pilaris - coşar, Turdus philomelos – sturz cântător, Turdus
merula - mierla, Garrulus glandarius - gaiţa, Columba palumbus - porumbelul. Specia Ciconia
nigra, a fost observată în afara parcului, iar populaţia a fost estimată la 2-3 perechi posibil clocitoare;
habitatul în care specia a fost observată hrănindu-se este puternic afectat de exploatările forestiere
din zonă – turbiditate crescută a apei.
Dintre speciile aparţinând grupului de mamifere mici, până în prezent au fost identificate 14
specii de lilieci, dintre care 13 se regăsesc în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, după
Botnariuc & Tatole. Dintre acestea, 4 au statutul de specii vulnerabile - Miniopterus schreibersii,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastelus, 7 de specii
periclitate - Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Plecotus austriacus, Myotis
capaccinii, Myotis dasycneme, Pipistrelus nathusii, Vespertilio murinus şi 1 critic – periclitată Myotis daubentoni. Din cele 14 specii, 13 specii intră în categoria specii strict protejate conform
Convenţiei de la Berna, şi 9 specii sunt citate în anexa nr. 2 a Directivei Habitate. De menţionat că pe
teritoriul României sunt protejate toate speciile de lilieci conform Legii nr. 90/2000.
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa găzduieşte o populaţie bogată de carnivore mari: urs Ursus arctos, lup - Canis lupus, râs - Lynx lynx. Cervidele precum căpriorul - Capreolus capreolus şi
cerbul comun - Cervus elaphus sunt întâlnite în pădurile de la baza masivului. Populaţia de capre
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negre - Rupicapra rupicapra trăieşte în zonele stâncoase ale masivului. Alte specii întâlnite în parc
sunt porcul mistreţ - Sus scrofa, bursucul - Meles meles, jderul de copac - Martes martes, jderul de
piatră - M. foina, pisica sălbatică - Felix sylvestris.
În urma cercetărilor şi monitorizărilor efectuate, efectivele speciilor pe teritoriul parcului
naţional au valori de: 14-15 exemplare de Cervus elaphus, 15-16 exemplare de Capreolus capreolus,
aproximativ 40 exemplare de Rupicapra rupicapra, 3 exemplare Ursus arctos, 4 exemplare Canis
lupus, 2-3 exemplare de Lynx lynx, statutul de conservare al populaţiilor fiind unul favorabil.
Starea de conservare a populaţiilor de mamifere mari este influenţată de activităţile antropice
care se desfăşoară în anumite zone ale parcului. Este vorba despre poienile din zona Mănăstirii
Pătrunsa, a Mănăstirii Pahomie, zonele din jurul cantoanelor silvice Între Râuri, Prislop, Codric,
Cheia, a stânelor din parc. De asemenea, exploatările forestiere din parc, dar şi din imediata
vecinătate a acestuia influenţează negativ dezvoltarea speciilor de mamifere atât prin fragmentarea
habitatului cât şi prin prezenţa umană permanentă în zonele respective.
Lista speciilor de faună care se regăsesc în Cartea Roşie a Vertebratelor şi pe anexele
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr.17.
Specii protejate prin alte convenţii sunt listate în anexa nr. 18.
2.4.3. Habitate
În parc se regăsesc habitate de pădure: răşinoase, făgete şi amestecuri de răşinoase cu fag care
ocupă aproximativ 64% din suprafaţă parcului, păşuni subalpine care ocupă aproximativ 14 % din
suprafaţa parcului, grohotişuri, stâncării şi tufărişuri, formate în principal din jneapăn, ienupăr şi
ocupă 20% din suprafaţa parcului. La aceste tipuri de habitate se adaugă habitate acvatice
reprezentate de izvoare, râuri, pâraie, zonele cultivate - suprafaţă redusă, întâlnită în zona Mănăstiri
Pătrunsa, zonele cu construcţii - zona Mănăstiri Pătrunsa.
Harta principalelor habitate din situl de importanţă comunitară Buila-Vânturariţa este
prevăzută în anexa nr. 19.
În urma studiilor efectuate ulterior, s-a constatat faptul că patru dintre tipurile de habitate
citate în formularul standard conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare nu se regăsesc în teren. În schimb, au fost
identificate alte trei tipuri de habitate, din care două prioritare: 6230* Pajişti cu Nardus bogate în
specii pe substraturi silicatice din zone montane şi 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi
Fraxinus excelsior, după cum reiese din tabelul nr. 4.
Tabel 4.
Situaţia habitatelor identificate în situl de importanţă comunitară Buila-Vânturariţa
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Cod

Formularul

Habitat

Natura 2000

4060

Tufărişuri alpine şi boreale

4070*

Tufărişuri

Habitat
identificat în
sit

x

x

şi

x

x

Comunităţi rupicole calcifile sau

x

cu

Pinus

mugo

Observaţii

Rhododendron myrtifolium
6110*

Nu

a

fost

pajişti bazifite din Alysso-Sedion

identificat în

albi

sit

6170

Pajişti calcifile alpine şi subalpine

x

6410

Pajişti

x

cu

Molinia

pe

soluri

x
Nu

a

fost

calcaroase, turboase sau argiloase -

identificat în

Molinion

sit

caeruleae
6430

Comunităţi de lizieră cu ierburi
înalte

higrofile

de

la

x

x

nivelul

câmpiilor, până la cel montan şi
alpin
6520

Fâneţe montane

x

x

8120

Grohotişuri calcaroase şi de şisturi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

calcaroase din etajul montan până în
cel alpin - Thlaspietea rotundifolii
8210

Versanţi

stâncoşi

cu

vegetaţie

chasmofitică pe roci calcaroase
8310

Peşteri în care accesul publicului
este interzis

9110

Păduri de fag de tip LuzuloFagetum

9130

Păduri de fag de tip AsperuloFagetum

9150

Păduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion

91V0

Păduri dacice de fag - SymphytoFagion

9410

Păduri acidofile de Picea abies din
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Cod

Habitat

regiunea

montana

Habitat

Formularul
Natura 2000
-

identificat în

Observaţii

sit

Vaccinio-

Piceetea
9180

*

Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi

x

x

abrupţi, grohotişuri, ravene
8110

Grohotişuri silicioase din etajul
montan

până

în

Androsacetalia

cel

alpin

alpinae

x

Nu

-

a

fost

identificat în

şi

sit

Galeopsietalia ladani
8220

Versanţi

stâncoşi

cu

vegetaţie

x

Nu

chasmofitică pe roci silicioase

a

fost

identificat în
sit

6190

Pajişti panonice de stâncării (Stipo-

x

Festucetalia pallentis)
91E0*

Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi

x

Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
6230*

Pajişti de Nardus bogate în specii,

x

pe substraturi silicatice din zone
montane (şi submontane, în Europa
continentală)
O descriere a tipurilor de habitate identificate în sit se regăsește în anexa nr. 19.
Gradul de conservare al habitatelor precum şi suprafaţa din sit acoperită de acestea sunt
redate în tabelul nr. 5.

Tabel 5.
Gradul de conservare al habitatelor din sit şi suprafaţa ocupată de acestea
Cod

Habitat

4060

Tufărişuri alpine şi boreale

4070*

Tufărişuri

cu

Pinus

Gradul de conservare

mugo

Rhododendron myrtifolium
6170

Pajişti calcifile alpine şi subalpine

şi

Suprafața
-ha-

favorabil

29,687

favorabil

29,013

favorabil

250,229
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Cod
6430

Habitat

Gradul de conservare

Suprafața
-ha-

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte
higrofile de la nivelul câmpiilor, până la

favorabil

0,464

favorabil

53,936

favorabil

27,713

favorabil

59,057

cel montan şi alpin
6520

Fâneţe montane

8120

Grohotişuri calcaroase şi de şisturi
calcaroase din etajul montan până în
cel alpin - Thlaspietea rotundifolii

8210

Versanţi

stâncoşi

cu

vegetaţie

chasmofitică pe roci calcaroase
9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

favorabil

400,962

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

favorabil

95,407

9150

Păduri medio-europene de fag din

favorabil

1,732

favorabil

2658,209

favorabil

583,078

favorabil

7,856

favorabil

3,968

favorabil

19,380

Cephalanthero-Fagion
91V0

Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion

9410

Păduri acidofile de Picea abies din
regiunea montana - Vaccinio-Piceetea

9180*

Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi
abrupţi, grohotişuri, ravene

6190

Pajişti panonice de stâncării (StipoFestucetalia pallentis)

91E0*

Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

6230*

Pajişti de Nardus bogate în specii, pe

Favorabil; pentru cea mai mare

substraturi silicatice din zone montane

parte din pajiştea Cacova, la

(şi submontane, în Europa continentală)

Stâna din Dos şi Curmătura
Oale starea de conservare poate

121,920

fi influenţată de păşunat în
viitor în cazul practicării
suprapăşunatului.
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2.4.4. Relaţii şi procese ecologice
Pe teritoriul parcului/sitului au fost efectuate studii floristice şi faunistice - pentru
inventarierea speciilor de păsări, a speciilor de coleoptere, colembole, aranee, miriapode, mamifere
mari, chiroptere, ferigi şi pentru cartarea principalelor tipuri de habitate.
Este nevoie de studii privind succesiunea vegetaţiei pe grohotişuri, evoluţia vegetaţiei în
diferitele stadii de fixare a grohotişurilor, evoluţia vegetaţiei în păşuni, succesiunea vegetaţiei în
pădurile exploatate. De asemenea sunt necesare studii privind relaţiile existente între diversele
componente ale ecosistemelor şi a factorilor care pot crea dezechilibre ecologice în zonă.

2.5. Peisajul
Principalele unităţi peisagistice din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa sunt:
a. creasta calcaroasă cu o lungime de aproximativ 14 km care se întinde între Cheile Bistriţei
şi Cheile Olăneşti, creastă dominată de cele două vârfuri care dau şi numele masivului Buila - 1849 m, Vânturariţa - 1885;
b. pajiştile alpine, cu specii de plante calcifile, cu insule de jneapăn;
c. forme exo- şi endocarstice: lapiezuri, doline, ace, hornuri, arcade, peşteri, avene;
d. grohotişurile calcaroase;
e. cele patru sectoare de chei - Cheile Bistriţa, Cheile Costeşti, Cheile Cheii, Cheile Olăneşti;
f.pădurile: de fag, de amestec şi de conifere, care urcă de multe ori până în stâncărie;
g. obiectivele cultural-istorice din teritoriul parcului sau din imediata vecinătate constituie un
element suplimentar de atracţie al parcului.
2.6. Diversitatea culturală, aspecte socio-economice, folosinţa terenurilor
2.6.1. Factori antropici şi infrastructură
2.6.1.1. Aşezări umane
La poalele Masivului Buila-Vânturariţa sunt câteva localităţi străvechi: Oraşul Horezu,
Comuna Costeşti - satele Costeşti, Bistriţa, Pietreni şi Văratici, Comuna Bărbăteşti - Satele
Bărbăteşti, Bodeşti, Negruleşti şi Bârzeşti, Comuna Stoeneşti, Comuna Păuşeşti, Oraşul Băile
Olăneşti - satele Cheia, Tisa, Comanca, Gurguiata.
Prezenţa omului în aşezările de pe văile râurilor care curg la poalele Builei este foarte veche.
Vestigiile neolitice descoperite în peşteri şi în preajma primelor vetre ale satelor atestă locuirea
acestor meleaguri ferite de calamităţi din cele mai vechi timpuri.
În Costeşti a fost descoperită cultura Ferigile, din a doua epocă a fierului.
Doi fraţi, Bărbat şi fratele său Litovoi, au fost conducători ai primelor organizaţii de tip
feudal din Ţara Românească - sec. XIII. Urmaşii lui Bărbat se spune că ar fi întemeiat Bărbăteştiul.
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În continuare istoria locurilor gravitează în jurul numeroaselor aşezăminte monahale din
zonă: Mănastirea Bistriţa, Mănăstirea Arnota, Mănăstirea Hurez, Mănăstirea Sărăcineşti, Schitul
Pahomie, Schitul Pătrunsa, Schitul Păpuşa, Schitul 44 Izvoare, Schitul Peri, Schitul Iezer, Schitul
Bradu, Schitul Jgheaburi, Mănăstirea Frăsinei. Pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa nu
există decât o aşezare umană permanentă, întreaga suprafaţă a acestuia fiind situată în extravilanul
localităţilor Băile Olăneşti, Bărbăteşti şi Costeşti.
Singura aşezare umană permanentă aflată în parc este Schitul Pătrunsa, aflat pe teritoriul
Comunei Bărbăteşti. Aici se află o comunitate de circa 30 de călugări, care locuiesc în 17 clădiri şi
chilii construite în jurul celor două biserici din Poiana Pătrunsa.
La limita parcului, în afara acestuia, se mai află încă 3 mănăstiri: Mănăstirea Bistriţa - unde
se află o comunitate de circa 80 de maici şi Mănăstirea Arnota - unde se află o comunitate de circa
30 de maici, aflate pe teritoriul Comunei Costeşti şi Schitul Pahomie – unde se află o comunitate de
circa 10 călugări, aflat pe teritoriul localităţii Băile Olăneşti.
Localităţile pe suprafaţa cărora se află parcul sunt următoarele:
a. Satul Bistriţa – Comuna Costeşti – aflat chiar la limita parcului;
b. Satul Pietreni – Comuna Costeşti – aflat chiar la limita parcului;
c. Satul Bărbăteşti – Comuna Bărbăteşti – aflat la 4 km de limita parcului;
d. Satul Cheia – Oraşul Băile Olăneşti – aflat la 12 km de limita parcului;
e. Oraşul Băile Olăneşti – aflat la 15 km de limita parcului.
Populaţia acestora, reprezentând comunităţile locale este următoarea:
a.

Comuna Costeşti: 3800 locuitori;

b.

Comuna Bărbăteşti: 3200 locuitori;

c.

Oraşul Băile Olăneşti: 6000 locuitori.

2.6.1.2. Specificul zonei, tradiţii
Specificul zonei, tradiţiile, obiceiurile şi meşteşugurile sunt strâns legate de principalele
ocupaţii ale localnicilor: păstoritul, prelucrarea lemnului şi a pietrei, pomicultura, apicultura.
Zona este vestită pentru olărit - ceramica de Horezu, covoare olteneşti, obiecte artizanale din
lemn şi meşterii dulgheri şi tâmplari, portul şi tradiţiile păstoreşti, produsele tradiţionale locale:
fructe, ţuică, brânzeturi, miere şi alte produse derivate din acestea.
Arhitectura specifică zonei este bazată pe prelucrarea lemnului şi a pietrei, cele mai la
îndemână materiale în zona Olteniei de sub munte. Casele construite aici sunt cu pridvor - prispă în
faţă, sub care de obicei se află beciul. Temelia este construită din piatră zidită cu mortar, pereţii sunt
construiţi din bârne din lemn tencuite, acoperişurile sunt acoperite cu şindrilă - şiţă. Magaziile numite şi căsoaie şi adăposturile pentru animale - grajduri, fânare - sunt construite tot din lemn.
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În zonă au loc anual mai multe manifestări de tradiţie:
a. Hora Costumelor – sărbătoarea portului şi muzicii populare – Pietrari – 10 aprilie;
b. Fagurele de Aur – sărbătoarea apicultorilor – Tomşani – luna mai;
c. Cocoşul de Hurez – târgul meşterilor olari – Horezu – începutul lunii iunie;
d. Învârtita Dorului – sărbătoarea păstorilor – Vaideeni – sfârşitul lunii iunie;
e. Festivalul internaţional al ţiganilor – Costeşti – 8 septembrie;
f. Festivalul de folclor - Gheorghe Bobei – Bărbăteşti – luna decembrie;
g. Brâul de Aur – Bărbătești – septembrie.
2.6.1.3. Construcţii existente în parc
Pe teritoriul parcului există următoarele construcţii:
a. Clădirile de la Schitul Pătrunsa – două biserici, clopotniţă, 2 clădiri administrative, 2
grajduri-fânare, 17 clădiri-chilii, 3 cabane proprietate privată;
b. Clădirea Hidrocentralei Între Râuri – proprietate a Hidroelectrica SA;
c. Cantonul Silvic Între Râuri – proprietate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva prin
Ocolul Silvic Romani;
d. Cabana fostei Întreprinderi Forestiere de Exploatare şi Transport Între Râuri – proprietate
privată;
e. Cabana Între Râuri – proprietate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa prin contract de comodat;
f. Centrul de colectare a fructelor Între Râuri;
g. Cantonul Sivic Prislop – proprietate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva prin
Ocolul Silvic Romani;
h. Clădire captare Prislop + baraj – proprietate a Hidroelectrica SA;
i. Centru colectare fructe Prislop;
j. Cabana Codric – proprietate a Regiei Naţionale a Pădurilor - Administraţia Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa prin contract de comodat;
k. Cabana turistică Cheia – proprietate a Regiei Naţionale a Pădurilor - Administraţia
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa prin contract de comodat;
l. Stânele: Arnota - proprietate a Consiliului Local al Primăriei Costeşti, Cacova proprietate privată Mărăcinescu Adriana, La Văcărie, Piatra, Curmătura Builei proprietate a Obştii Moşnenilor Bărbăteşti,

Dosul Builei – proprietate de Primăriei

Bărbătești, Ştevioara şi Oale - proprietate a Obştii Moşnenilor Cheia;
m. Refugiile turistice: Curmătura Builei, La Troiţă, Piscul cu Brazi, Scărişoara, adăposturile
Priboi şi Cacova;
n. Observatoarele: Izvorul Larg şi Cacova.
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2.6.1.4. Infrastructură rutieră
Calea principală de acces în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este drumul naţional 67
Râmnicu Vâlcea - Târgu Jiu, care trece prin sudul parcului. Din acesta se desprind o serie de drumuri
naţionale, judeţene şi comunale care ajung până la limita parcului, astfel:
a. DN 64 Caracal - Băile Olăneşti, tronsonul Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti 20 km şi
continuare pe Valea Olăneşti cu DC 169 Băile Olăneşti-Comanca – aproximativ 3,7 km. Pe
acesta se ajunge la intrarea în parc de pe Valea Olăneşti: Cheile Folea - 20 km din Băile
Olăneşti.
DJ 646 Băbeni - Frânceşti - Costeşti - Bistriţa - Mănăstirea Arnota: asfaltat pe porţiunea
Costeşti – Bistriţa, pe o distanţă de 6,5 km şi pietruit pe porţiunea Bistriţa - Mănăstirea
Arnota, pe o distanţă de 5 km. Pe acesta se poate ajunge la două din intrările în parc aflate în
Comuna Costeşti: Bistriţa aflată la 6,5 km de la DN 67 şi Arnota aflată la 11 km de la DN 67;
b. DJ 646A Stoeneşti - Dobriceni - Bărbăteşti - Costeşti: asfaltat pe porţiunile Costeşti Pietreni, pe o distanţă de 7 km şi Stoeneşti – Dobrieceni, pe o distanţă de 10 km şi pietruit pe
porţiunile Pietreni – Bărbăteşti, pe o distanţă de 5 km şi Bărbăteşti - Stoeneşti, pe o distanţă
de 4 km. Pe acesta se poate ajunge la două din intrările în parc aflate în Comuna Costeşti:
Pietreni-Prislop, pe o distanţă de 7 km de la DN 67 şi Pietreni-Valea Morii, pe o distanţă de 7
km de la DN 67. DJ 646A se continuă cu DC 160 Păuşeşti Măglaşi – Dobriceni, pe o distanţă
de 10,8 km.
c. DC 154 Bodeşti - Bărbăteşti , pe o distanţă de 4,5 km. Pe acesta se ajunge la intrarea în parc
din Comuna Bărbăteşti: Bărbăteşti-Pătrunsa, pe o distanţă de 10 km de la DN 67;
d. DJ 654 Valea Cheia - Cheia - Schitul Iezer - Schitul Pahomie. Pe acesta se ajunge la cele
două intrări în pac de pe Valea Cheia: Schitul Pahomie la o distanţă de 19 km de la DN 64
Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti şi Valea Neagră, pe o distanţă de 18 km de la DN 64
Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti.
În continuarea acestor drumuri se află o serie de drumuri forestiere auto care trec prin parcul
naţional:
e. Drum Auto Forestier 69 Valea Bistriţa: 4,5 km în parc din totalul de 9 km până la Valea
Cuca;
f. Drum Auto Forestier 68 Prislop: 9,2 km până la Valea Voiceasa, continuând 2,8 km din
totalul de 5,8 km din Drumul Auto Forestier 68D Scânteia şi 1,2 km pe Drumul Auto
Forestier 68B Comarnice;
g. Drum Auto Forestier 68 A1 Izvorul Larg - 3 km;
h. Drum Auto Forestier 68 C Voiceasa - 1,6 km;
i. Drum Auto Forestier Valea Morii - 9 km;
j. Drum Auto Forestier Valea Otăsăului - 3 km;
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k. Drum Auto Forestier Schitul Pahomie – Poiana Pătrunsa - 3 km;
l. Drum Auto Forestier Valea Cheia - 24 km;
m. Drum Auto Forestier Valea Olăneşti - 20 km;
n. Drum Auto Forestier Arnota - 2 km.
2.6.1.5 Reţele de transport
Curent electric
În parc există o singură linie de reţea de transport curent electric, pe Valea Bistriţa - Satul
Bistriţa – Înte Râuri, cu o lungime de 2 km, reţea pe stâlpi de beton montaţi pe lângă drumul forestier
de pe Valea Bistriţa și împământată pe o lungime de 900 m.
Conducte
În parc există o singură linie de conducte metalice împământate - 80 cm diametru, care
deserveşte hidrocentrala Între Râuri, pe traseul Prislop-Târnicior-Între Râuri, pe care se transportă
apa de la captarea de pe valea Râului Costeşti în valea Râului Bistriţa - 280 m diferenţă nivel.
Comunicaţii
În parc nu sunt relee, antene sau alte instalaţii de comunicaţii.
2.6.2. Activităţi economice
2.6.2.1. Destinaţia terenurilor din parc
Din suprafaţa totală a parcului de 4459,6 ha, 86,72 % - 3867,5 ha o reprezintă fondul
forestier şi 13,28 % - 592,1 ha sunt reprezentate de păşuni şi fâneţe.
În privinţa structurii proprietăţii, 52 % din suprafaţa parcului, respectiv 2246,3 ha pădure,
păşuni şi fâneţe, este proprietate privată şi 48% - 2074,3 ha -pădure este proprietate a statului.
Structura terenurilor pe proprietari şi administratori este cea din anexa nr. 2 şi sintetizată în tabelul
nr. 6.
Tabel 6.
Structura terenurilor pe proprietari şi administratori

Nr. crt.

Proprietar

Administrator
R.N.P. Romsilva prin O.S.

1

Statul Român

Romani
R.N.P. Romsilva prin O.S.
Rm. Vâlcea

2

Obştea Cheia

O.S. Privat Buila

Suprafaţa
ha

din care
pădure

păşune

1759,9

1759,9

0

314,4

314,4

0

1453,7

1259,8

193,9
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Nr. crt.
3

Proprietar

Administrator

Obştea

O.S. Privat Buila

Bărbăteşti
4

Obştea Olăneşti

5

Mănăstiri

O.S. Obârsia Lotrului

şi

parohii
6

Primăria
Costeşti

7

Persoane fizice

8

Primăria

Suprafaţa

din care
pădure

ha

păşune

465.1

221,5

243,6

55,6

55,6

0

249,4

249,1

0.3

43,4

0

43,4

111,4

7,2

104,2

5,9

Bărbăteşti

5,9

În anexa nr. 2 privind zonarea internă și evidența proprietarilor este prezentată o situație mai
detaliată, inclusiv suprafețele deținute de proprietari raportate la zonarea internă a parcului.

2.6.2.2. Silvicultură
Pe teritoriul parcului activităţile de silvicultură sunt desfăşurate de către 4 ocoale silvice, care
administrează fond forestier proprietate publică a statului sau fond forestier proprietate privată:
a) Ocolul Silvic Romani – Direcţia Silvică Vâlcea - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, administrează în parc 1759,9 ha proprietate publică a statului;
b) Ocolul Silvic Râmnicu Vâlcea - Direcţia Silvică Vâlcea - Regia Naţională a Pădurilor
- Romsilva administrează în parc 314,4 ha proprietate publică a statului;
c) Ocolul Silvic Privat Buila Horezu – privat - administrează în parc 1481,3 ha
proprietate privată – proprietatea Obştea Moşnenilor Cheia, Obştea Moşnenilor
Bărbăteşti;
d) Ocolul Silvic Obârşia Lotrului Voineasa – privat - administrează în parc 55,6 ha
proprietate privată - Obştea Moşnenilor Olăneşti.
Situaţia amenajamentelor silvice pe proprietari şi ocoale silvice se prezintă conform
tabelului nr. 7.
Tabel 7.
Situaţia amenajamentelor silvice pe proprietari şi ocoale silvice
An aprobare

Nr. crt.

Administrator

Proprietar

Suprafaţă

1

Ocolul Silvic Romani

Statul Român

1759,9 ha

2009

2

Ocolul Silvic Râmnicu

Statul Român

314,4 ha

2015

amenajament
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Nr. crt.

Administrator

An aprobare

Suprafaţă

Proprietar

amenajament

Vâlcea
Obştea Moşnenilor
3

Ocolul Silvic Privat Buila

Cheia

Horezu

Obştea Moşnenilor

2014
1481,3 ha
2014

Bărbăteşti
4

Ocolul Silvic Obârşia

Obştea Moşnenilor

Lotrului Voineasa

Olăneşti

55,6 ha

2014

Pe teritoriul parcului există 4 pepiniere, conform tabelului nr. 8.
Tabel 8.
Distribuţia pepinierelor din parcul naţional
Nr.
crt.

Administrator

Proprietar

Locaţia

1

Ocolul Silvic Romani

Statul Român Prislop V

2

Ocolul Silvic Romani

Statul Român

3

Ocolul Silvic Romani

Statul Român

4

Ocolul Silvic Râmnicu
Vâlcea

Prislop

UP/ua

II

-

I

-

Târnicior
Prislop
Târnicior

Statul Român Codric – cabană

Ha

VI 56P

1,2

IV 5P2

0,1

IV 5P1

0,4

0,1

2.6.2.3. Agricultură

Singura activitate agricolă desfăşurată pe teritoriul parcului este păşunatul, acesta
desfăşurându-se cu turme - ovine şi bovine - ale comunităţilor locale în următoarele zone: Muntele
Arnota, Muntele Cacova, Muntele Piatra, Muntele Albu şi poienile Scărişoara, Bulz, Pătrunsa, Oale,
Ştevioara, Poiana de Piatră, Poiana Frumoasă şi Piscul cu Brazi. Păşunatul este reglementat de către
administraţia parcului prin avizarea anuală a contractelor de păşunat şi se desfăşoară în perioada maioctombrie, în următoarele stâni:
a) Arnota – proprietate a Consiliului Local al Primăriei Costeşti;
d. Cacova – proprietate privată Mărăcinescu Adriana;
e. La Văcărie – proprietate a Obştii Moşnenilor Bărbăteşti;
f. Piatra – proprietate a Obştii Moşnenilor Bărbăteşti;
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g. Curmătura Builei – proprietate a Obştii Moşnenilor Bărbăteşti;
h. Dosul Builei – proprietate a Primăriei Bărbătești;
i. Ştevioara – proprietate a Obştii Moşnenilor Cheia;
j. Oale – proprietate a Obştii Moşnenilor Cheia.
Parcul este şi zonă de tranzit în perioada transhumanţei turmelor de oi spre zonele de păşunat
din Munţii Căpăţânii - zonele Neteda, Zănoaga, Căprăreasa, Zmeuret, Rodeanu.
Singurele zone în care se desfăşoară activităţi de recoltare prin cosit manual a fânului sunt
poienile din Bulz şi Pătrunsa. Cositul are loc după perioada de fructificare a vegetaţiei.
În ceea ce priveşte păşunatul, numărul maxim de animale admis pentru păşunat este
următorul:
a) Arnota – 29,08 UVM, respectiv 194 oi;
b) Cacova – 29,28 UVM, respectiv 195 oi;
c) Piatra şi Văcărie – 92,66 UVM, respectiv 618 oi;
d) Albu – 69,14 UVM, respectiv 461oi ;
e) Dosul Builei – 15 UMV, respectiv 85 oi;
f)

Ştevioara – 103,72 UVM, respectiv 692 de oi;

g) Oale – 2 UMV, respectiv 14 oi.

2.6.2.4. Vânătoare – pescuit

Pe teritoriul parcului activităţile de vânătoare şi cele conexe - distribuire de suplimente
nutritive, sare, vaccinuri sunt interzise, existând posibilitatea unor derogări în cazuri de forţă majoră:
epizootii, animale care produc pagube însemnate, numai cu avizul Consiliului Ştiinţific al parcului,
în conformitate cu prevederile legale. În acest fel s-a procedat în anul 2012, în cazul programului
naţional de eradicare a rabiei.
Pe suprafaţa parcului se află parţial două fonduri de vânătoare gestionate de AVPS Brai –
fondul 19 Olăneşti, respectiv RNP Romsilva prin Direcţia Silvică Vâlcea – Ocolul Silvic Romani –
fondul 20 Bistriţa; actuala suprafaţa a parcului constituie zona de linişte a faunei cinegetice pentru
cele două fonduri de vânatoare – 1828 ha reprezentând 10% pentru fondul 19 Olăneşti şi 2672 ha
reprezentând 18% pentru fondul 20 Bistriţa. Având în vedere faptul că parcul naţional se află situat
geografic aproximativ la mijloc celor două fonduri de vânătoare, el oferă zonă de linişte atât pentru
fauna din zona de munte, cât şi pentru cea din zona de deal. Speciile de faună sunt reprezentate de
carnivore mari – aflate în vârful lanţului trofic: urs, râs, lup, precum şi de ierbivore: capra neagră,
cerb, căprior, mistreţ. Mai multe detalii precum şi estimările efectivelor populaţionale sunt prezentate
în capitolul de faună.
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Pe teritoriul parcului există două observatoare de vânătoare construite anterior înfiinţării
parcului – Izvorul Larg, Cacova, care sunt întreţinute de administraţia parcului cu scopul efectuării
monitorizării faunei şi în scop educativ.
În zona de protecţie strictă şi zona de protecţie integrală , pescuitul este interzis.
Ca amenajări piscicole efectuate anterior înfiinţării parcului, există o singură topliţă, în zona
Între Râuri şi câteva cascade podite din lemn, în stare avansată de degradare, amenajate pe râurile
Bistriţa, Costeşti, Cheia.
Mai multe detalii sunt în Anexa 1- Regulamentul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.

2.6.2.5. Turism
Vizitarea parcului se face conform prevederilor din secţiunea “Turism, reguli de vizitare” a
Anexei 1- Regulamentul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
Există regulament special pentru vizitarea Peşterii Liliecilor, prezentat în anexa nr. 4 a
Regulamentului parcului, norme de protecţie a liliecilor, descrise în tabelul nr.11 şi regulament al
Cabanei Cheia prezentat în anexa nr. 5 a regulamentului parcului.

Puncte de acces
Accesul se poate face fie pe drumul naţional 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu prin Coştesti sau
Barbateşti , fie pe drumul judeţean Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti prin Cheia sau Băile Olăneşti.

Cazare, cabane, refugii turistice, spaţii de campare
Reţeaua unităţilor de cazare cuprinde unităţi hoteliere în Râmnicu Vâlcea, Băile Olăneşti şi
Horezu, pensiuni turistice în localităţile de la poalele Masivului Buila-Vânturariţa: Horezu, Costeşti,
Bărbăteşti, Cheia şi Olăneşti, precum şi de unităţi de cazare în Mănăstirile Bistriţa, Arnota şi Horezu.
În parc există o singură cabană amenajată pentru primire turistică, Cabana Cheia,
administrată prin contract de comodat de administraţia parcului, având 24 locuri de cazare. Este
situată pe versantul nord-vestic al crestei, la intrarea râului Cheia în sectorul de chei omonim.
În zona montană se află 4 refugii turistice amenajate: Curmătura Builei, Scărişoara, Piscul cu
Brazi şi La Troiţă, unde se poate dormi în condiţii de bivuac. Mai pot fi folosite ca adăposturi de
vreme rea stânele Arnota, Cacova, Piatra, La Vâcărie, Curmătura Builei, Dosul Builei, Ştevioara şi
Oale şi adăposturile Priboi şi Cacova, cantoanele silvice Între Râuri şi Prislop, cabanele parcului
Între Râuri şi Codric şi observatoarele Izvorul Larg şi Cacova.
În parc există 8 locuri de campare amenajate cu container pentru colectarea deşeurilor, vatră
de foc, masă cu bănci, panou informativ în punctele Cheile Bistriţei, Prislop, Poiana Scărişoara,
Poiana Pătrunsa, Pahomie, Cheia-tunel, Cabana Cheia şi Cheile Olăneşti.
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Obiective turistice naturale
Dintre obiectivele turistice naturale de interes, în parc pot fi vizitate:
a. Cheile Bistriţei;
b. Cheile Costeşti;
c. Cheile Cheia, unele dintre cele mai înguste şi sălbatice sectoare de chei din ţară;
d. Cheile Olăneşti;
e. Valea Otăsăului;
f. Peştera Liliecilor - Sfântul Grigore Decapolitul de la Bistriţa;
g. Peştera Urşilor din Cheile Bistriţei;
h. Dolinele din Muntele Arnota;
i. Poiana cu ghiocei bogaţi - Leucojum vernum de la Prislop;
j. Arcada naturală Casa de Piatră de la Pătrunsa;
k. Rezervaţia de tisă de la Cheia;
l. Poienile cu orhidee din Valea Cheia;
m. Peşterile din Cheile Cheii: Peştera cu Lac, Peştera Laleaua Verde;
n. Peştera Arnăuţilor din Cheile Olăneşti - Folea.
În imediata apropiere a parcului mai pot fi vizitate:
a. Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti;
b. Rezervaţia Naturală Slătioara;
c. Rezervaţia Naturală Mlaştina Mosoroasa din Băile Olăneşti.

Obiective turistice antropice
Dintre obiectivele turistice antropice de interes, în parc sau la limita acestuia pot fi vizitate:
a. Mănăstirea Bistriţa – Costeşti, ctitorie a boierilor Craioveşti, banul Barbu şi fraţii săi
Pârvu, Danciu şi Radu, din jurul anului 1490;
b. Biserica Bolniţa – Bistriţa – singura păstrată din ctitoria Craioveştilor - 1520-1521;
c. Biserica Sfinţii Arhangheli - Peştera Liliecilor / Sfântul Grigore Decapolitul – Bistriţa
- ctitoria, din anul 1637, a mitropolitului Teofil al Ţării Româneşti;
d. Biserica Ovidenia - Peştera Liliecilor / Sfântul Grigore Decapolitul – Bistriţa - cel mai
vechi monument istoric aflat în Peştera Liliecilor, ctitorită între anii 1633-1635;
e. Schitul Păpuşa – Bistriţa - zidit în 1712, ctitorită de călugării bistriţeni care îl aveau în
frunte pe egumenul Ştefan;
f. Mănăstirea Arnota – Bistriţa - ctitorită de Matei Basarab în anii 1633-1634;
g. Schitul 44 Izvoare – Pietreni - cunoscut şi sub numele de Schitul de sub Piatră, schitul
a fost construit de către egumenul Ştefan al mănăstirii Bistriţa, în anul 1701;
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h. Mănăstirea Pătrunsa – Bărbăteşti - are hramul „Cuvioasa Paraschiva”, şi a fost
construit în 1740 de către Episcopul Climent al Râmnicului;
i. Schitul Pahomie – Cheia – întemeiat de Pahomie monahul şi Sava Haiducul, în anul
1520.
Obiective turistice cultural-istorice în vecinătatea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa:
a. în comuna Costeşti :
i

Biserica Peri - Bistriţa - Sec. XVIII;

ii Biserica Ciorobeşti - Pietreni - Sec. XVIII;
iii Biserica de lemn Grămeşti - Pietreni - Sec. XVII;
iv Biserica de lemn Gruşeţu - Costeşti - Sec. XIX;
v

Muzeul de Artă modernă Costeşti;

b. în comuna Bărbăteşti:
i

Biserica Iernatic - Sec. XVIII;

ii

Biserica Măleni - Sec. XVIII;

iii

Biserica Vătăşeşti - Sec. XVIII;

iv

Biserica Mierleşti - Sec. XVII;

v

Biserica Poieni - Sec. XVIII;

vi

Expoziţia de artă populară;

c. în Oraşul Băile Olăneşti:
i

Schitul Iezer - Cheia - Sec. XVII;

ii

Biserica Sfinţii Voievozi - Cheia - Sec. XVIII;

iii

Schitul Bradu - Olăneşti - Sec. XVIII;

iv

Mănăstirea Frăsinei - Olăneşti - Sec. XIXI;

v

Biserica de lemn din Albac - Olăneşti - Sec. XVII;

d. în Oraşul Horezu:
i

ansamblul brâncovenesc cu Mănăstirea Horezu - Sec. XVIII, monument UNESCO ;

ii

cele 3 Schituri ale mănăstirii Horezu - Sec. XVIII;

iii

Biserica Romani - Sec. XVIII;

iv

Biserica Horezu - Sec. XVIII;

v

Biserica Urşani - Sec. XVIII;

vi

Biserica Râmeşti - Sec. XVIII;

vii

Muzeul ceramicii;

viii

Ateliere de ceramică ;

e. în Comuna Măldăreşti:
iCula Greceanu - Sec. XVIII;
ii

Cula Duca - Sec. XIX;
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iii

Biserica Măldăreşti - Sec. XVIII;

iv

Muzeul I.Gh. Duca;

f. în Comuna Stoeneşti: - Schitul Jgheaburi - Sec. XVIII;
g. în comuna Păuşeşti-Măglaşi: - Mănăstirea Sărăcineşti - Sec. XVIII.

Trasee turistice montane
Pe teritoriul parcului există 19 trasee turistice omologate, 13 aflate integral în parc şi 6 care
doar îl traversează.
Acestea au fost refăcute în perioada 2007-2008 precum şi in perioada 2011-2012. La
refacerea traseelor turistice s-au avut în vedere atât traseele din parcul naţional, cât şi cele care
tranzitează parcul. Traseele şi marcajele turistice au fost realizate păstrându-se pe cât posibil vechile
traiecte şi marcaje, modificările aduse fiind doar cele impuse de schimbarea în timp a conformaţiei
zonei prin dispariţia sau apariţia unor noi căi de acces.
Întreţinerea celor 19 trasee turistice montane şi a infrastructurii turistice specifice se
realizează de către personalul Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi de către voluntari
participanţi la diferite proiecte şi acţiuni în colaborare cu reprezentanţii Serviciului Salvamont
Salvaspeo Vâlcea.
Zone de căţărare
Prin caracterul său alpin, prin relieful carstic cu forme specifice, Masivul Buila-Vânturariţa
prezintă condiţii deosebite pentru practicarea escaladei, atât în zonele în care la momentul de faţă
sunt amenajate trasee, dar şi în alte zone.
Zona Cheilor Cheii
Este cea mai cunoscută şi cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere al practicării escaladei,
aici desfăşurându-se în ultima vreme şi o intensă campanie de reamenajare a traseelor. Aici, în 10
zone, se află 76 trasee amenajate.
Zona Cheilor Olăneşti - Folea
Aceste chei, situate în extremitatea nord-estică a Masivului Buila-Vânturariţa, deşi sunt mai
scurte, nu sunt mai puţin spectaculoase, mai ales în porţiunea din aval, unde pereţii sunt foarte înalţi
şi valea cade în cascade.
Zona Cheilor Bistriţei
În sectorul Cheilor Bistritei sunt amenajate câteva trasee de escaladă, în peretele estic, la
ieşirea Bistriţei dintre pereţii de calcar, excelente pentru antrenamente şi lecţii de căţărare.
Zona Cheilor Costeşti
În zona Cheilor Costeşti, din păcate, o mare parte din chei a fost colmatată cu anrocamente
căzute din exploatarea minieră a carierei Bistriţa, iar o bună parte din versantul vestic a fost distrus.
Se mai poate practica escalada în câteva trasee din versantul estic, trasee deschise ca şi cele din
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Cheile Bistriţei cu mult timp în urmă, nemaiprezentând condiţii de siguranţă - Muchia Cucuvelelor,
Hornul Florilor, Universitatea '75.
Zona Arnota
Din 2004 s-a început amenajarea unui perete pe drumul de la Bistriţa spre Arnota, care
prezintă avantajul expunerii sudice, astfel încât se poate căţăra şi iarna.
Alte zone
Însuşi traseul turistic de pe creasta principală a Masivului, pe porţiunea dintre Vârful
Vioreanu şi Curmătura Oale este considerat traseu dificil şi catalogat cu gradul 1B. Zone potenţiale
deosebite din punct de vedere al escaladei sunt: zona Curmătura Builei şi Vârfului Ţucla, abruptul
nord-vestic al Muntelui Piatra, Vârfului Buila, Vârfului Ştevioara şi Vioreanu, ca şi zona foarte
accidentată de la est de Vârful Vioreanu, până la Muntele Stogu.
2.7. Cercetarea ştiinţifică
Cercetările botanice în Masivul Buila-Vânturariţa s-au efectuat începând din anul 1956 de
către Al. Buia şi M. Păun, urmaţi de câţiva botanişti, care au publicat liste parţiale ale plantelor din
acest masiv: Păun, M.; Popescu, Gh., 1975 - Consideraţii asupra pajiştilor xerofile din Oltenia,
Studii şi cercetări – Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al jud. Mehedinţi, Drobeta Turnu
Severin, Popescu, Gh.; Popescu, E. - Asociaţii vegetale noi de stâncării calcaroase din Oltenia –
Craiova, pp.131-138.
Sunt în continuare necesare studii de inventariere şi cartare a florei, faunei şi habitatelor din
masiv.

3. EVALUĂRI ŞI AMENINŢĂRI NATURALE ŞI ANTROPICE
3.1. Evaluarea geodiversităţii
Pe raza parcului există peste 70 peşteri cartate. Dintre acestea, doar două peşteri sunt
amenajate pentru vizitare: Peştera Liliecilor şi Peştera Urşilor din Cheile Bistriţei.
Trei din cele patru sectoare de chei sunt străbătute de drumuri forestiere şi trasee turistice. În
Cheile Bistriţei există şi o reţea de transport curent electric. În Cheile Cheii a fost amenajat doar
traseu turistic. În toate sectoarele de chei există trasee de căţărare amenajate. În Cheile Costeşti a fost
identificat riscul colmatării cu material prăbuşit ca urmare a exploatării de calcar Bistriţa.
În formaţiunile metamorfice din zona Prislop-Comarnice există o fostă galerie de coastă explorare închisă din 1991.
Lapiezurile şi dolinele din zona Arnota sunt ameninţate de extinderea exploatării miniere în
carieră - Cariera Bistriţa.
3.2. Evaluarea biodiversităţii
Informaţiile existente cu privire la biodiversitatea parcului au fost furnizate de studiile
realizate în cadrul proiectelor, dar şi de activităţile de cercetare/monitorizare desfăşurate de angajaţii

55

administraţiei parcului. Încă sunt necesare unele studii de inventariere şi cartare a florei, faunei şi
habitatelor pentru a identifica grupurile şi zonele în care biodiversitatea necesită măsuri de protecţie.
Grohotişurile şi stâncăriile se găsesc în general într-o stare bună de conservare. Ameninţarea
din partea turiştilor care circulă pe trasee nemarcate, favorizând deplasarea grohotişurilor şi
distrugerea vegetaţiei destul de fragilă în aceste zone este mică.
În cazul păşunilor Cacova şi păşunea Arnota, din cauza suprapăşunatului, gradul de
conservare poate fi afectat, iar fără impunerea unor măsuri de management adecvate se poate ajunge
la degradarea totală a covorului vegetal şi la apariţia unui fenomen puternic de eroziune a solului.
Pentru ca măsurile de management să fie eficiente este necesară o bună cunoaştere a
ameninţărilor la adresa biodiversităţii, iar mecanismele de acţiune să fie fundamentate ştiinţific.
Până în prezent pădurile au fost bine gospodărite, acestea găsindu-se într-o stare bună de
conservare.
Starea de conservare actuală a fâneţelor este bună, aici practicându-se un cosit tradiţional de
sute de ani. Cositul se efectuează pe porţiuni mici, vara târziu, după fructificarea speciilor protejate
de plante care se găsesc aici. Acest mod de cosire târzie permite plantelor să fructifice şi realizează
totodată şi o împrăştiere a seminţelor pe fâneaţă. Cositul efectuat în acest mod permite o bună
dezvoltare şi menţinere a unor populaţii bogate de specii de floră protejate – spre exemplu diferite
specii de orhidaceae.
Cursurile de apă sunt în general într-o stare bună, mai puţin acele zone în care se remarcă
prezenţa gunoiului menajer provenit din gospodării particulare - Cheile Bistriţei, Cheile Costeşti biodiversitatea nefiind ameninţată în mod vizibil de poluarea apei. Un aspect important ce trebuie
monitorizat este respectarea debitului de servitute la barajul de captare de pe râul Costeşti.
Diversitatea biologică a florei şi faunei din parc este ridicată având în vedere situarea
masivului în zona temperat-continentală a Europei.
Cormofitele, parţial studiate, sunt foarte numeroase, până la ora actuală fiind inventariate
aproximativ 600 de specii. Dintre acestea, 90 se regăsesc pe Lista roşie a plantelor superioare din
România, realizată de Oltean, M., & al., 1994.
O specie de importanţă comunitară o reprezintă gălbenelele – Ligularia sibirica întâlnită în
mai multe locaţii din sit - în unele zone cu peste 50 de exemplare.
Pe teritoriul parcului au fost identificate numeroase specii de faună, dar, în special cea de
nevertebrate, necesită încă studii aprofundate.
Sunt caracteristice şi importante în special speciile asociate cu zonele stâncoase din parc, spre
exemplu fluturaşul de stâncă – Trichodroma muraria.
În parc s-a înregistrat un număr de 14 specii de lilieci. Aceştia au un rol ecologic important.
Prezenţa unor specii vulnerabile la nivel mondial impune stabilirea unor măsuri adecvate de protejare
a lor. Monitorizarea periodică a populaţiilor de chiroptere din Peştera Liliecilor - Sf. Grigore a dus la
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concluzia că restricţionarea accesului turistic pe anumite perioade, înlocuirea instalaţiei electrice, au
avut efect benefic.
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa adăposteşte efective bogate de carnivore şi erbivore (cerb,
capra neagră, căprior), aflate într-o bună stare de conservare.

3.3. Evaluarea peisajului
Peisajul din PNBV rezultat din interacţiunea factorilor fizici, biologici şi antropici se
află în prezent într-o bună stare de conservare. Peisajul este însă alterat în unele zone de rezultatele
activităţilor antropice: drumurile care urcă la cariera de calcar Bistriţa - aflată în afara parcului,
construcţiile din zona mănăstirii Pătrunsa, drumurile şi exploatările forestiere.
În anumite zone, peisajul poate fi afectat în continuare de cariere, exploatări forestiere
neconforme cu amenajamentele silvice, investiţii în infrastructură - drumuri, construcţii, linii de
transport curent electric, conducte, amenajări hidrotehnice, turism necontrolat - deşeuri, vetre de foc,
deviere de la trasee turistice.
3.4. Evaluarea diversităţii culturale
Zona în care se află parcul dispune de numeroase şi diverse elemente culturale, care pot fi
folosite atât pentru a diversifica şi completa oferta turistică a parcului, cât şi pentru dezvoltarea
turismului în zona adiacentă parcului.
Există un număr mare de mănăstiri, schituri şi biserici, însă multe dintre acestea necesită
lucrări urgente de restaurare şi punere în valoare, în special bisericile rupestre de la Bistriţa, Biserica
Peri, Schitul 44 Izvoare, Schitul Pătrunsa.
Deşi în zonă există un specific arhitectural al caselor, în ultima vreme se constată degradarea
sau distrugerea definitivă a numeroase case vechi valoroase; în schimb creşte numărul construcţiilor
noi care nu respectă tipicul zonei, ducând la degradarea peisajului din satele de la poalele muntelui.
Meşteşugurile, tradiţiile şi obiceiurile sunt din ce în ce mai puţin practicate, fiind necesară
continuarea acestora.
În cadrul programelor de educaţie ecologică desfăşurate de angajaţii parcului se subliniază
importanţa păstrarii specificului arhitectural al caselor şi importanţa practicării meşteşugurilor şi
tradiţiilor zonei. În acest sens au fost editate şi tipărite şi materiale de informare/promovare.
3.5. Evaluarea utilizării terenurilor şi a resurselor naturale
Principalele tipuri de folosire a resurselor din arealul parcului sunt:
a. pădurile aparţin atât statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, dar şi
proprietarilor particulari. Acestea sunt gospodărite în concordanţă cu prevederile
amenajamentelor silvice şi restricţiilor impuse de zonarea parcului şi legislaţia de mediu;
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b. păşunile, aparţin comunităţilor, localnicii folosindu-le pe timpul verii pentru păşunatul
animalelor proprii. În prezent, scăderea efectivelor de oi face ca unele din păşunile alpine să
rămână neutilizate – Oale, Dosul Builei, fapt care conduce la degradarea acestora, în timp ce
altele sunt amenințate de suprapăşun – Cacova, Arnota;
c. fâneţele, sunt folosite pentru producerea de furaje uscate necesare hrănirii animalelor pe
timpul iernii, beneficiarii fiind tot proprietarii particulari;
d. exploatarea de calcar din vecinătatea parcului. Cariera de calcar Bistriţa - aparţinând Regiei
Naţionale a Sării - Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea funcţionează din 1959.
În urma exploatării, în zona Cheilor Costeşti, versantul estic s-a prăbuşit în chei, blocând
cursul pârâului Costeşti pe o suprafaţă de peste 1 km. Cariera de calcar are un impact
negativ concretizat în mai multe aspecte: asupra peisajului, asupra habiatelor şi implicit
asupra speciilor, asupra avenelor, dolinelor şi peşterilor din zonă, punctelor de interes
paleontologic;
e. exploatarea potenţialului hidroenergetic. Prin realizarea barajului şi bazinului colector de la
Prislop, a conductei de aducţiune, hidrocentralei din zona Între Râuri, a fost afectat peisajul
şi s-au adus modificări ale regimului de curgere al celor două râuri - diminuare a debitului
râului Costeşti şi creştere a debitului râului Bistriţa, cu influenţe asupra habitatelor şi
speciilor acestora;
f.colectarea ilegală de piatră, pietriş şi nisip din albia minoră a râurilor din zonă. Pentru
reducerea impactului negativ al acestor activităţi trebuie găsite surse alternative generatoare
de venituri, care să ducă la scăderea presiunii asupra resurselor naturale. Una din aceste
resurse o reprezintă ecoturismul.
g. recoltarea fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale s-a făcut din cele mai
vechi timpuri de către populaţia locală, fără a periclita în vreun fel răspândirea acestor
specii. În ultima perioadă, s-a constatat tendinţa de recoltare în scop comercial a acestor
resurse.
3.6. Evaluarea educaţiei ecologice şi conştientizării
În perioada 2006-2008 s-au pus bazele şi s-au dezvoltat o serie de programe educative şi de
informare-conştientizare, atât în rândul localnicilor, cât şi în rândul vizitatorilor zonei.
Un procent redus al populaţiei locale nu are încă o imagine clară asupra activităţilor şi
scopurilor parcului, şi confundă obiectivele acestuia cu cele ale altor proiecte ce se desfăşoară în
zonă, în special legate de conservarea carnivorelor mari. Nivelul de conştientizare este mai ridicat în
cadrul şcolilor şi liceelor din localităţile din zonă; o parte din ce în ce mai mare a vizitatorilor au
cunoştinţe despre existenţa parcului şi a obiectivelor sale.
De la înfiinţare, administraţia parcului a colaborat cu peste 40 instituţii de învăţământ şi
ONG-uri, adresându-se unui număr de peste 5000 tineri implicaţi în diverse programe educative prin
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organizarea de tabere, excursii, drumeţii, acţiuni de voluntariat, prezentări în şcoli, concursuri, lecţii
educative sau alte activităţi de acest gen.
Promovarea on-line se realizează prin intermediul a două pagini web:
a. www.buila.ro - pagină având peste 40000 vizitatori, fiind disponibilă în limbile română,
engleză, italiană şi parţial franceză, în care capitolul turism este cuprinzător, incluzând hărţi,
descrierea detaliată a traseelor turistice, grafice şi statistici ale acestora, trak-uri GPS ale
traseelor, film de prezentare 3D, infrastructura de cazare şi spaţiile de campare, regulile de
vizitare, prezentarea obiectivelor turistice naturale şi antropice, informaţii la zi;
b. www.kogayon.ro – disponibilă în limba română, pagina Asociaţiei Kogayon, unde sunt
prezentate proiectele acesteia desfăşurate în parc;
Materiale tipărite şi promoţionale
În perioada 2004-2013, din mai multe proiecte ale Asociaţiei Kogayon s-au relizat o serie de
materiale informative şi promoţionale care au fost distribuite gratuit localnicilor şi vizitatorilor
parcului pentru promovarea identităţii acestuia, prezente şi ca materiale anexe ale aplicaţiei (pliante,
broşuri, postere, chestionare, bilete de vizitare, tricouri, pălării, albume foto, agende, pixuri,
calendare, insigne metalice).
Tot din aceste proiecte, au fost montate în parc mai multe panouri informative pe suport de
lemn cu stâlpi şi acoperiş de şiţă – şindrilă şi s-au realizat mai multe hărţi.
La aceste materiale se adaugă cele realizare de Administraţia Parcului în cadrul proiectului
„Revizuirea planului de management al PNBV şi strategia de monitorizare a conservării habitatelor
şi speciilor de interes comunitar” în anul 2011 (pliante, postere, brosuri prezentare parc, broşuri
educaţie ecologică, ghiduri turistice, calendare, agende, pixuri, rucsacuri, pălării, albume foto,
tricouri, insigne metalice). Tot în cadrul acestui proiect au fost realizate 6 foişoare cu panouri
informative.
3.7. Evaluarea turismului
Infrastructura turistică a parcului a fost reabilitată în anii 2007-2008 precum şi in perioada
2011-2012 .
Administraţia parcului este în curs de diversificare a ofertei de servicii şi programe turistice,
până la ora actuală putând oferi turiştilor următoarele:
a. ghid turistic specializat: cunoaşterea parcului, vizitarea obiectivelor turistice culturalistorice din parc şi din preajma acestuia, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale,
observaţii floră-faună, ture montane pe trasee dificile, ture de iarnă;
b. organizarea de programe educative în şcoli şi în parc:
i

prezentări ale parcului naţional, modului de administrare a acestuia, problemelor de
management, biodiversitate, proiecte pentru elevi şi cadre didactice;

ii cursuri de educaţie ecologică pentru elevi;
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iii drumeţii cu ghid cu durata de o zi;
iv tabere educative cu durata a 2-3 zile la cabană;
v

tabere educative cu durata a 2-3 zile la cort.

c. organizarea de programe de cercetare: practici studenţeşti, activităţi de inventariere,
cartare, monitorizare;
d. organizarea de tabere de voluntariat;
e. găzduirea unor manifestări specific montane;
f. închiriere de echipament pentru organizarea taberelor şi camping;
g. închiriere de echipament pentru cercetare-monitorizare: telescop, binocluri, staţii radio,
cameră video şi cameră foto cu accesorii, GPS;
h. Există un program turistic realizat dintr-un proiect al Asociaţiei Kogayon: Porţile Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa: natură şi spiritualitate.
Încă din 2007 realizăm un program educativ adresat elevilor şcolilor: Ranger Junior al
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
Există o serie de parteneriate şi colaborări în vederea dezvoltării ecoturistice a zonei:
a. cu Primăria Costeşti pentru realizarea unui centru de vizitare al parcului şi unei baze
turistice a acestuia;
b. cu 5 structuri de cazare - pensiuni şi cabane din Horezu, Costeşti;
c. cu Obştea Moşnenilor Bărbăteşti pentru reconstruirea refugiului de creastă din Curmătura
Builei;
d. cu organizaţia Bouworde Vlaaderen din Belgia pentru reconstrucţia Cabanei Codric, cu
scop educativ, de cercetare;
e. Parteneriate educaţionale încheiate cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, cele 10 şcoli
şi licee din imediata apropiere a parcului, alte 6 şcoli şi licee din judeţ, urmând ca acestea
să fie extinse şi la alte instituţii de învăţământ;
f. Parteneriate de voluntariat cu şcoli şi ONG-uri locale ;
g. Parteneriate de cercetare cu instituţii de învăţământ şi cercetare pentru cunoaşterea
geodiversităţii şi biodiversităţii parcului: Facultatea de Geologie şi Geofizică Bucureşti,
Facultatea de Ecologie Sibiu, Institutul de Speologie Emil Racoviţă, concretizate până în
prezent cu peste 30 lucrări de licenţă, master şi doctorat, alte 4 aflându-se în curs, articole
ştiinţifice publicate;
h. Parteneriate de patrulare cu Structuri de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei
Române, competente teritorial, Poliţie.
O analiză mai detaliată se găseşte în cadrul strategiei de turism, anexa 25.
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3.8. Evaluarea stării actuale a managementului parcului
Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa a obţinut o dotare corespunzatoare cu
echipamente de birou, de calcul, şi de teren datorită proiectelor Regiei Naţionale a Pădurilor,
Asociaţiei Kogayon, autorității publice centrală pentru protecţia mediului, precum şi proiectului
POS Mediu implementat de APNBV.
În perioada 2006-2014 au fost realizate mai multe cursuri de instruire în domeniu – ranger,
comunicare, management arii protejate, manager sisteme de mediu. Este nevoie şi pe viitor de
perfecţionarea continuă a angajaţilor.
Prin promovarea parcului pe plan naţional şi internaţional se speră ca beneficiile obţinute în
special de pe urma ecoturismului să ducă la o îmbunătăţire a situaţiei economice a populaţiei din
zonă, la păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor, precum şi la păstrarea unui nivel durabil al exploatării
resurselor naturale din parc.
3.9. Ameninţări
3.9.1. Ameninţările antropice
a) Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele silvice, din zonele de conservare
durabilă şi tehnicile de exploatare a mesei lemnoase neconforme cu prevederile legislaţiei în vigoare
- extragerea lemnului mort, trasul lemnelor prin cursuri de apă duc la distrugerea şi fragmentarea
habitatelor forestiere şi la apariţia ravenelor şi torenţilor, distrugerea stratului de humus şi a
covorului vegetal.
La ora actuală nu se poate vorbi despre tăieri ilegale în perimetrul parcului.
b) Plantarea de molid în afara arealului poate avea drept urmare restrângerea habitatelor
pădurii de fag, modificarea pH-ului solului, modificarea covorului vegetal, restrângerea habitatelor
diverselor specii.
c) Exploatările miniere duc la degradarea profundă a peisajului, prin dislocarea unor catităţi
masive de roci - dislocări de versanţi - care determină modificări esenţiale ale echilibrului natural al
zonei. Deschiderea de noi lucrări miniere - prospecţiuni, explorări, exploatări - în imediata vecinătate
a parcului afectează negativ integritatea acestuia.
Exploatarea de calcar Bistriţa reprezintă o ameninţare în condiţiile în care, se exploatează
lângă limita parcului. Ameninţarea constă şi în impactul vizual neplăcut, distrugerea peisajului,
restrângerea habitatelor, distrugerea florei, afectarea funcţiilor fiziologice ale acesteia prin praful
degajat, afectarea faunei de zgomotul produs, distrugerea dolinelor şi a eventualelor peşteri, a unui
sit paleontologic deosebit de bogat fosilifer, prăbuşirea permanentă a peretelui de stânca dinspre
Cheile Costeşti.
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d) Exploatarea potenţialului hidroenergetic - prin nerespectarea debitului de servitute la
barajul de la Prislop se pot aduce grave prejudicii habitatelor şi speciilor din râul Costeşti.
e) Exploarea de agregate minerale - piatră, pietriş şi nisip din albia minoră a râurilor.
f) Ameninţări cauzate de suprapăşunat
Suprapăşunatul reprezintă o ameninţare pentru biodiversitatea pajiştilor. Până acum au fost
cazuri izolate când nu s-a ţinut cont de încărcătura maximă de animale care poate fi admisă pentru
fiecare păşune. De asemenea, în fiecare an la unele stâne se regăsesc şi capre. Numărul prea mare de
animale poate duce la modificarea covorului vegetal, extinderea suprafeţelor ocupate de specii de
plante cu valoare furajeră scăzută - Nardus stricta, Veratrum album, Rumex sp., Urtica dioica şi alte
asemenea, care determină scăderea biodiversităţii pajiştii, duce la apariţia potecilor şi degradarea
covorului vegetal. Numărul mare de animale poate determina intrarea acestora în pădure pentru a-şi
asigura necesarul de hrană.
Supratârlirea are ca rezultat instalarea unei vegetaţii specifice de Urtica dioica şi Rumex
alpinus precum şi tasarea solului.
Numărul prea mare de câini la stână şi lipsa jujeelor constituie un pericol pentru animalele
sălbatice.
Păşunatul cu capre afectează direct biodiversitatea prin distrugerea mugurilor şi lăstarilor
plantelor.
g) Turismul poate constitui de asemenea una din ameninţările importante prin:
i

cantităţi mari de deşeuri menajere lăsate de turişti în parc, ce duc la poluarea solului,
apei şi la poluarea vizuală;

ii

creşterea numărului de vizitatori nedisciplinaţi poate duce la dereglarea ecosistemelor
naturale, eroziunea traseelor turistice, creşterea cantităţilor de deşeuri;

iii circulaţia turiştilor pe trasee nemarcate şi în zone nepermise cauzează deteriorarea unor
habitate fragile - grohotişuri. De asemenea apare eroziunea de-a lungul unor trasee
turistice;
iv culegerea sau distrugerea deliberată a unor specii de floră şi faună;
v

camparea şi crearea de vetre de foc în locuri neamenajate;

vi

poluarea aerului, în special în zona cheilor datorită gazelor de eşapament şi a prafului
produs de autovehicule care afectează flora şi fauna;

vii circulaţia turiştilor în zone nepermise, zgomotele produse de aceştia deranjează
animalele sălbatice, în special în sezonul de împerechere;
viii traseele de alpinism amplasate necorespunzător deranjează păsările care cuibăresc în
zonele stâncoase şi afectează flora din aceste zone;
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ix activitatea de căţărare poate fi dăunătoare prin deschiderea de noi zone şi noi trasee în
zone în care pot afecta habitate şi specii, prin amenajările realizate şi prin utilizarea
traseelor peste capacitatea de suport a acestora.
La momentul actual nu au fost observate probleme deosebite create de practicarea
turismului, dar având în vedere că pe viitor pot apărea, ameninţările au fost totuşi identificate şi
descrise.
h) Construcţiile ilegale duc la afectarea habitatelor și implicit a peisajului. Există construcţii
monahale ilegale ridicate anterior înfiinţării parcului, nerecunoscute de Episcopie, în fond forestier în
zona Izvorul Larg şi Valea Cheia; Administraţia parcului, împreună cu reprezentanţii Episcopiei şi ai
Gărzii de Mediu au luat măsuri pentru desfiinţarea acestora.
i) Braconajul duce la scăderea efectivelor diferitelor specii de mamifere şi păsări. Pe teritoriul
parcului naţional vânătoarea este interzisă.
j) Colectarea de plante în scopul comercializării poate duce la scăderea efectivelor
populaţionale ale speciilor recoltate sau chiar la dispariţia sau restrângerea habitatelor unor specii
precum Gentiana lutea.
În parc s-a constat recoltarea de plante medicinale ca socul, fructe de pădure, ghiocei în scop
comercial. Pentru combaterea acestor activităţi au fost realizate patrulări împreună cu Jandarmeria şi
Garda de Mediu.
k) Captarea izvoarelor – nu reprezintă în acest moment o ameninţare.
l) Practicarea sporturilor motorizate în zone interzise – au fost sancţionaţi contravenţional
făptaşii, au fost montate panouri de avertizare şi se efectuează patrulări permanent.
3.9.2. Ameninţări naturale
a) viituri – distrug căile de acces, afectează habitatele ripariene, îndepărtarea stratului fertil de
sol;
b) alunecări de teren – distrug vegetaţia, căile de acces;
c) avalanşe – distrug vegetaţia din vecinătatea culoarului de avalaşă, produc eroziune prin
angrenarea rocilor.
3.10. Măsuri de management pentru specii și habitate din situl de importanţă
comunitară Buila-Vânturariţa
În cadrul proiectului „Revizuirea planului de management al PNBV şi strategia de
monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar” finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial POS Mediu a fost elaborat un set de măsuri pentru conservare, redate în tabelul
nr. 9 pentru tipurile de habitate.
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Tabel 9.
Măsuri de conservare pentru habitate
Cod
Natura

Denumire habitat

2000
4060

Tufărişuri alpine şi

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

favorabilă

boreale

Măsură de conservare

Turismul necontrolat;

Restricționarea sau controlul activităților de agrement,

Suprapăşunatul

emiterea de restricții în ceea ce privește colectarea plantelor
medicinale în scop comercial precum şi a celor protejate de
lege, a jneapănului, restricționarea pășunatului (în funcţie de
caz);
Interzicerea defrișărilor și incendierilor jnepenişurilor;
Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice
şi interzicerea abaterii turiştilor de la potecile marcate.

4070*

Tufărişuri de Pinus

favorabilă

Utilizarea jneapănului ca lemn de foc de Restricționarea sau controlul activităților de agrement,
ciobani sau turişti;

emiterea de restricții în ceea ce privește colectarea plantelor

Rhododendron

Turism necontrolat;

medicinale, interzicerea incendierii sau tăierii jneapănului,

hirsutum

Defrişare în scopul extinderii păşunilor;

restricționarea pășunatului;

Rhododendretum

Păşunat intens în zona limitrofă;

Controlul defrișărilor; Interzicerea culegerii de catre turisti a

hirsuti)

Recoltarea lăstarilor de jneapăn.

unor exemplare din speciile de interes;

mugo

şi

(Mugo-

Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice
şi interzicerea abaterii turiştilor de la potecile marcate.
6170

Pajişti calcifile alpine

favorabilă

Turismul necontrolat;

Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și
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Cod
Natura

Denumire habitat

2000

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

şi subalpine

Suprapăşunat.

Măsură de conservare
fânețelor;
Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;
Interzicerea culegerii de către turişti a unor exemplare din
speciile de interes;
Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice.

6190

Pajişti panonice de
stâncării

6230*

favorabilă

Turismul necontrolat;

(Stipo-

Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și
fânețelor;

Festucetalia

Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;

pallentis)

Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice.

Pajişti

de

Nardus

favorabilă; Pășunatul intensiv

Incurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și

bogate în specii, pe

fânețelor (folosirea tradițională – pășunat până la sfârşitul lui

substraturi

aprilie, apoi folosire ca fâneaţă pentru a nu intra în

silicatice

din zone montane (şi

succesiune);

submontane,

Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;

în

Europa continentală)

Delimitarea clară

a traseelor turistice după principii

ecologice;
Conştientizarea şi instruirea ciobanilor, a proprietarilor de
păşuni cu privire la importanţa practicării păşunatului raţional;
Reglementarea păşunatului prin practicarea unui păşunat
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Cod
Natura

Denumire habitat

2000

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

Măsură de conservare
moderat, în funcţie de capacitatea de suport a pajiştii.

6430

Comunităţi de lizieră
cu

ierburi

favorabilă

înalte

Turismul necontrolat

Aplicarea unor tehnici de management conservativ care sa

Exploatările forestiere neconforme cu contracareze abandonarea activităţilor tradiţionale;

higrofile de la câmpie

amenajamentele silvice

Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;

şi din etajul

Construirea de drumuri forestiere

Delimitarea clară

a traseelor turistice după principii

montan până în cel

ecologice;

alpin

Restricţionarea desecărilor şi a construirii de drumuri
forestiere, limitarea păşunatului în aceste zone;
Verificarea

conformităţii

exploatărilor

forestiere

cu

amenajamentele silvice şi legislaţia în vigoare.
6520

Fâneţe montane

favorabilă

Pășunatul intensiv

Incurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și
fânețelor;
Aplicarea unor tehnici de management conservativ care sa
contracareze abandonarea activităţilor tradiţionale - se
recomandă cosirea acestora începând cu sfârşitul lunii iulie,
când majoritatea speciilor componente au fructificat, dar şi
evitarea abandonării cositului.
Interzicerea folosirii îngrășămintelor chimice și a diferitelor
pesticide;
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Cod
Natura

Denumire habitat

2000

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

Măsură de conservare
Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;
Delimitarea clară

a traseelor turistice după principii

ecologice;
Reglementarea păşunatului prin practicarea unui păşunat
moderat, în funcţie de capacitatea de suport a pajiştii;
Conştientizarea şi instruirea ciobanilor, a proprietarilor de
păşuni cu privire la importanţa practicării păşunatului raţional.
8120

Grohotişuri
calcaroase

favorabilă
şi

de

Turismul necontrolat;

Amenajări de trasee turistice/de căţărare care să nu afecteze

Suprapăşunatul

tipul de habitat; interzicerea exploatării de piatră;

şisturi calcaroase din

Evitarea suprapăşunatului.

etajul montan până în
cel alpin (Thlaspietea
rotundifolii)
8210

Versanţi

stâncoşi

favorabilă

calcaroşi cu vegetaţie

Alpinismul;

Amenajări de poteci turistice/trasee de căţărare care să nu

Turismul necontrolat.

afecteze tipul de habitat; interzicerea exploatării de piatră;

Turismul necontrolat

Montarea unor grilaje și/sau garduri care să restricționeze

casmofitică
8310

Peșteri în care accesul
publicului
interzis

este

favorabilă

accesul turiștilor în peșterile nedeschise accesului public;
Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice.
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Cod
Natura

Denumire habitat

2000

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

Măsură de conservare
Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;

9110

Păduri de fag de tip

favorabilă

Luzulo-Fagetum

9130

Păduri de fag de tip

amenajamentele şi normele de exploatare drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi

favorabilă

Asperulo-Fagetum

9150

Păduri

medio-

Exploatările forestiere neconforme cu Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii

a masei lemnoase;

factori interesaţi;

Recoltarea excesivă a lemnului mort;

Respectarea interdicţiei de a păşuna în pădure;

Păşunatul în pădure (în unele cazuri)

Restricţionarea extragerii lemnului mort din pădure.

Exploatările forestiere neconforme cu Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii
amenajamentele şi normele de exploatare drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi

favorabilă

a masei lemnoase;

factori interesaţi;

Recoltarea excesivă a lemnului mort;

Respectarea interdicţiei de a păşuna în pădure;

Păşunatul în pădure (în unele cazuri)

Restricţionarea extragerii lemnului mort din pădure.

Turismul necontrolat;

Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii

europene de fag din

Exploatările forestiere neconforme cu drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi

Cephalanthero-

amenajamentele şi normele de exploatare factori interesaţi;

Fagion pe substrate

a masei lemnoase

calcaroase

Delimitarea clară

a traseelor turistice după principii

ecologice;
Respectarea interdicţiei efectuării tăierilor rase;
Protejarea stratului ierbos, alcătuit, în mare parte, din specii
endemice sau de valoare ştiinţifică deosebită.
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Cod
Natura

Denumire habitat

2000
9180*

Păduri

de

Tilio-

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

favorabilă

Acerion pe versanţi,

Măsură de conservare

Exploatările forestiere, tăierile de arbori Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii
neconforme cu cotele ecologice

drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi

grohotişuri şi ravene

factori interesaţi;
Măsurile de conservare trebuie să urmărească menţinerea
fagului la un nivel de abundenţă scăzut (până în 30 %) şi
prevenirea instalării molidului;

91E0*

Păduri

aluviale

de

Alnus

glutinosa

şi

Fraxinus

favorabilă

Curățarea excesivă a albiei râului pentru Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii
prevenirea viiturilor;

excelsior

drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi

Camparea, respectiv acţiuni turistice factori interesaţi;

(Alno-Padion, Alnion

distructive;

Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice.

incanae,

Păşunat în pădure cu ovine sau bovine;

Respectarea interdicţiei de a păşuna în pădure;

Salicion

albae)
91V0

Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion)

favorabilă

Exploatările forestiere neconforme cu Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii
amenajamentele şi normele de exploatare drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi
a masei lemnoase Degradarea indivizilor factori interesaţi;
de Taxus baccata (tisa) datorită căderilor Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare;
de pietre;
Popularizarea

excesivă

a

valorii

economice a lemnului de Taxus baccata;
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Cod
Natura

Denumire habitat

2000

Stare de

Amenințări

conservare

existente sau potenţiale identificate

Măsură de conservare

Accentuarea fenomenului de tăiere şi
extragere a lemnului viu sau mort din
pădure.
9410

Păduri acidofile de
molid

(Picea)

din

favorabilă

Exploatările forestiere neconforme cu Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii
amenajamentele şi normele de exploatare drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi

etajul montan până în

a masei lemnoase, păşunatul / tranzitarea factori interesaţi;

cel alpin (Vaccinio-

cu oi şi capre în pădure, periclitând în Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice.

Piceetea)

special puieţii de molid;
Apariţia necontrolată a traseelor turistice
spontane prin zone cu strat subţire de sol,
accentuând eroziunea solului de la mare
altitudine, necesar pentru menţinerea
suprafeţelor împădurite
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Măsurile de conservare pentru siturile geologice, geomorfologice şi paleontologice din parc sunt redate în tabelul nr. 10.

Tabel 10.
Măsuri de conservare pentru siturile geologice, geomorfologice şi paleontologice
Nr.
crt.

1.

Denumire geotop

Locaţie

Stare de
conservare

Amenințări
- existente sau

Măsuri de management

potenţiale identificate-

Punctul fosilifer - coralgal Vf. Arnota– imediat

Favorabil dar

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti

+ identificare fauna crabi

la nord de cariera,

foarte expus

Exinderea carierei de

Respectarea traseelor turistice marcate

- Arnota

pe treapta

calcar către nord

Evitarea extinderii carierei către nord

superioara
Punctul fosilifer –
2.

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate

Schitul Pătrunsa

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate

Cheile Costeşti

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor

ammonoidee -

turistice marcate

Costeşti

Controlul activităților de alpinism și escaladă

Punctul fosilifer 5.

Turismul

ammonoidee - Pătrunsa

Punctul fosilifer –
4.

Favorabilă

coralgal - Ştevioara
Punctul fosilifer -

3.

Stâna Ştevioara

Cheile Cheii

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turisti

brachiopode - Brâna

Respectarea traseelor turistice marcate

Caprelor

Controlul activităților de alpinism și escaladă
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Nr.
crt.

Locaţie

Denumire geotop

Punctul fosilifer -coralgal Muntele Albu
6.

conservare
Favorabilă

Amenințări
- existente sau

Turismul

Valea Cheia

Favorabilă

Turismul
Exploatările forestiere
necontrolate

8.

Vf. Ţucla

Favorabilă

Turismul

Aragonitele din Albu
Aragonitele din Vioreanu

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate

inocerami - Cheia

Aragonitele din Ţucla

Măsuri de management

potenţiale identificate-

- Albu

Punctul fosilifer –
7.

Stare de

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate
Limitarea exploatărilor forestiere
Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate

Vf. Buila
Vf. Vioreanu

Jaspurile din Valea
9.

Valea Bistriţa

Favorabilă

Turismul

Bistriţa

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate
Controlul activităților de alpinism și escaladă

Cheile Bistriţei Cheile
10.

Favorabilă

Costeşti

Cheile Cheii
11.

Bistriţa Pietreni

Turismul, exploziile

Controlul fluxurilor de turişti

provenite din exploatările Respectarea traseelor turistice marcate

Cheia

Favorabilă

de piatră

Controlul activităților de alpinism și escaladă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti

Prăbușirile de pietre
naturale

Respectarea traseelor turistice marcate
Controlul activităților de
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Nr.
crt.

Denumire geotop

Locaţie

Stare de
conservare

Amenințări
Măsuri de management

- existente sau
potenţiale identificate-

alpinism și escaladă
Cheile Folea

Olăneşti

Favorabilă

Turismul

12.

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate
Controlul activităților de alpinism și escaladă

Dolinele din Arnota

Muntele Arnota

13.

Dolina din Cacova

Muntele Cacova

Favorabilă dar

Turismul

foarte expus

Exinderea carierei de

Respectarea traseelor turistice marcate

calcar către nord

Evitarea extinderii carierei către nord

Favorabilă

Turismul

14.

15.

Controlul fluxurilor de turişti

Controlul fluxurilor de turisti
Respectarea traseelor turistice marcate

Dolina din Piatra Casa de

Muntele Piatra

Piatră Lapiezurile din

Valea Pătrunsa

Piatra

Muntele Piatra

Lapiezurile din Albu

Muntele Albu

Căldările Albului

Muntele Albu

Peştera Liliecilor

Cheile Bistriţei

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea
traseelor turistice marcate
Refacerea balustradei de siguranţă care însoţeşte calea
de acces spre peşteră;
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Nr.
crt.

Denumire geotop

Locaţie

Stare de
conservare

Amenințări
Măsuri de management

- existente sau
potenţiale identificate-

Accesul în peşteră în grupuri mici de turişti (maxim 10
persoane) şi respectarea căilor de acces marcate;
Delimitarea clară a sectorului de galerie unde se află
coloniile de chiroptere de restul peşterii şi interzicerea
accesului turiştilor;
Instruirea ghidului care să poată oferi informaţii atât
despre geneza peşterii şi necesitatea protecţiei faunei
subterane, cât şi despre istoria activităţilor monahale
din acest sit;
Amplasarea unor panouri informative care să cuprindă
informaţii despre Parcul Naţional Buila-Vânturariţa,
informaţii despre peşteră, chiroptere etc.
Afişarea la loc vizibil a regulilor de vizitare care
trebuie respectate în peşterile cu colonii de lilieci;
16.

Peştera Urşilor

Cheile Bistriţei

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate
Refacerea căi de acces către peşteră şi creşterea
gradului de siguranţă a acesteia;
Instruirea unui ghid care să poată oferi informaţii atât
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Nr.
crt.

Denumire geotop

Locaţie

Stare de
conservare

Amenințări
Măsuri de management

- existente sau
potenţiale identificate-

despre geneza peşterii şi necesitatea protecţiei faunei
subterane, cât şi despre istoria locuirii in acest sit;
Înlocuirea panoului informativ actual, cu unul care să
cuprindă şi reguli privind vizitarea unei peşteri cu
chiroptere, informaţii despre necesitatea protecţiei
peşterii, a liliecilor şi a ariei naturale protejate în care
se află.
17.

Peştera Mirajului Peştera

Cheile Cheii

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti

Lacul Verde

Respectarea traseelor turistice marcate

Peştera Vâlcelul Caprelor

Reguli de vizitare

Peştera cu Perle
Peştera Munteanu
Murgoci
Peştera Pagodelor

18.

Peştera Arnăuţilor

Cheile Folea

Valea Otăsău Vârful

Bărbăteşti Muntele

Buila

Buila Cheile

Vârful Claia Mare

Costești Muntele

Vârful Țucla

Piatra Masivul

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate
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Nr.
crt.

Denumire geotop

Trigoaiele

Locaţie

Stare de
conservare

Amenințări
- existente sau

Măsuri de management

potenţiale identificate-

Vânturarița

Ștevioarei
19.

Vârful Stogu

Complexul Stogu-

Vârful Stogșoare

Stogșoare

Favorabilă

Turismul

Controlul fluxurilor de turişti
Respectarea traseelor turistice marcate

Muntele Vânturarița
Vârful Vânturarița

Muntele Ștevioara
Muntele Piatra

Vârful Ștevioara

Cheile Costești
Cheile Costești

Căpățâna Dracului

Între Vf.

Sacii cu Lână

Buila și Vf.

La Cârlige

Vânturarița

Pintenul lui Builă

Între Vf.
Buila și Vf.
Vânturarița

Creasta lui Păun

Muntele Piatra
Muntele Piatra
Valea Cheia

Dinții de Ferăstrău

Curmătura Builei
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Nr.
crt.

Denumire geotop

Limba Zmeului

Locaţie

Stare de
conservare

Amenințări
- existente sau

Măsuri de management

potenţiale identificate-

Valea Voiceasa

Urma Uriașului
Hornurile Popii

Valea Voiceasa

Succesiunea Voiceasa
Succesiunea Ghelălău
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Pentru speciile de floră şi faună care au dus la declararea masivului Buila-Vânturariţa sit de
importanţă comunitară precum şi arie de protecţie specială avifaunistică alături de Parcul Naţional
Cozia, dar şi pentru alte specii de plante importante pentru parc, ameninţările potenţiale și măsurile
de conservare sunt prezentate în tabelele nr. 11, 12 şi 13.
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Tabel 11.
Măsurile de conservare şi ameninţările potenţiale pentru speciile de plante și animale care au dus la declararea masivului Buila-Vânturariţa sit
de importanţă comunitară -specii listate în anexa 3 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Starea de
Numele speciei

conservare

Ameninţări -potenţiale sau
existente-

în sit
Rhinolophus ferrumequinum liliac

mare

cu

potcoavă,

Rhinolophus hipposideros
liliac

mic

cu

-

potcoavă,

Barbastella barbastellus

-

liliac cu urechi late,

Favorabilă-

Turism necontrolat în peşteri;Exploatările

Măsuri de conservare
Restricţionarea accesului turistic în Speciile

forestiere unele peşteri;

neconforme

exploatare

lemnoase;

Rhinolophus

ferrumequinum Rhinolophus

cu
- Păstrarea secretă a locaţiilor peşterilor hipposideros,

amenajamentele şi normele care nu au amenajări pentru vizitare;
de

Observații

a

schreibersi,

masei
- Montarea de panouri de informare la Myotis
intrarea în peşteri;

capaccinii,

Myotis

emarginatus,

Miniopterus schreibersi - liliac

Interzicerea

cu aripi lungi,

perioada de maternitate sau hibernare.

Myotis blythii - liliac comun

Respectarea amenajamentelor silvice şi
- Myotis dasygneme

mic),

a normelor de exploatare a mesei listate în formularul standard

Myotis capaccinii - liliac cu

lemnoase.

picioare lungi,

vizitării

Miniopterus

peşterilor

în Myotis myotis,
Plecotus auritus,

al

sitului,

dar

nu sunt

au

fost

identificate în sit.

Myotis emarginatus - liliac
cărămiziu,
Myotis myotis - liliac comun,
Plecotus auritus,
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Starea de
Numele speciei

conservare

Ameninţări -potenţiale sau

Măsuri de conservare

existente-

în sit

Observații

Myotis dasygneme
*Ursus arctos - urs

Favorabilă-

Activităţi

antropice
- Combaterea braconajului;

Lynx lynx - râs

desfăşurate în mod permanent
- Reducerea

Canis lupus – lup

/ repetat în zona sitului;

interiorul sitului, mai ales în arealul

-

Braconajul;

speciei;

-

Numărul prea mare de câini Interzicerea
la stâne (sau câini fără jujee);

activităţilor

-

abandonării

umane

de

în

resturi

menajere în sit, fapt ce poate perturba

Cote de recoltă ridicate în comportamentul animalelor (în special
cadrul

fondurilor

vânătoare

din

de în cazul ursului).

vecinătatea

parcului.
Bombina variegata

-buhaiul

Favorabilă

de baltă cu burta galbenă;

Distrugerea bălţilor, tractarea Evitarea distrugerii bălţilor şi tractării
de buşteni prin pâraie).

Cerambix cerdo - croitorul

Distrugerea habitatului prin

Păstrarea, pe cât posibil, a arborilor

Speciile Lucanus cervus și

extragerea arborilor bătrâni

bătrâni sau a lemnului mort din

Morimus funereus nu au fost

rădaşca;

sau a lemnului mort din

pădure.

listate în formularul standard,

Morimus funereus - croitorul

pădure, exploatări forestiere.

mare;

Lucanus

cervus

Favorabilă

de buşteni prin pâraie

-

dar au fost observate în sit

cenuşiu
*Rosalia alpina - croitorul
alpin al fagului

Favorabilă-

Exploatările
neconforme

forestiere
- Evitarea plantării de răşinoase în arealul
- Specia Rosalia alpina nu a
cu pădurilor de fag;

fost

listată

în

formularul
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Starea de
Numele speciei

conservare

Ameninţări -potenţiale sau
existente-

în sit

Măsuri de conservare

Observații

amenajamentele şi normele Interzicerea extragerii lemnului mort standard, dar a fost observată
de

exploatare

a

masei din pădure.

în sit

lemnoase;
-

Plantarea de răşinoase în
locul pădurilor de fag.

-

Extragearea lemnului mort
din pădure.

Ligularia sibirica - curechi de

Favorabilă

munte

Distrugerea

habitatului

speciei

Menţinerea

habitatului

speciei

(menţinerea zonelor umede şi evitarea
păşunatului în habitatul unde aceasta
vegetează).

Campanula serrata - clopoţei

Favorabilă

Distrugerea

habitatului

Menţinerea habitatului speciei

speciei
Specia Cypripendium calceolus, listată în formularul standard al ROSCI 0015 Buila-Vanturarița nu a fost identificată în sit.
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Tabel 12.
Măsurile de conservare şi ameninţările potenţiale pentru speciile de păsări care au dus la declararea masivului Buila-Vânturariţa arie de
protecţie specială avifaunistică-specii listate în anexa 3 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Numele speciei
Bonasa bonasia - ieruncă

Starea de

Ameninţări potenţiale sau

conservare în sit

existente

Favorabilă

-

Măsuri de conservare

Observații

Exploatarea arboretelor unde
- Interzicerea exploatărilor forestiere în arealul
cuibăreşte specia;

speciei, în perioada de cuibărire; Menţinerea

-

Braconajul;

intactă subarboretului de la marginea pădurilor;

-

Turismul necontrolat.

-

Combaterea braconajului;
Supravegherea turismului mai ales în perioada de
reproducere a acestei specii, monitorizarea şi
educarea turiştilor

Dryocopus

martius

-

Favorabilă

-

ciocănitoarea neagră

Distrugerea
forestiere

vegetaţiei
- Menţinerea
poate

duce

vegetaţiei

forestiere,

păstrarea
-

la arborilor bătrâni, scorburoşi;

restrângerea sau degradarea
- Control asupra turismului;
habitatului;

Lanius

collurio

sfrâncioc roşiatic

-

Favorabilă

-

-

Braconajul;

-

Turism necontrolat.

-

Distrugerea
duce

la

Combaterea braconajului;
Interzicerea utilizării tratamentelor chimice.

subarboretului
- Menţinerea subarboretului;
restrângerea

şi
- Menţinerea

vegetaţiei

forestiere,

Specia nu este

păstrarea listată în
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Numele speciei

Starea de

Ameninţări potenţiale sau

conservare în sit

existente
degradarea

habitatelor

Măsuri de conservare

de arborilor bătrâni, scorburoşi;

cuibărit ;
-

Picus

canus

-

Favorabilă

-

ciocănitoarea sură

formularul

Monitorizarea şi educarea turiştilor.

standard, dar a

Turismul necontrolat este un

fost identificată

factor de stres pentru specie

în sit

Distrugerea vegetaţiei silvice- Menţinerea
duce

-

Observații

la

restrângerea

sau

vegetaţiei

forestiere,

păstrarea-

copacilor bătrâni, scorburoşi;

degradarea habitatului;

-

Control asupra turismului;

Turism necontrolat.

-

Combaterea braconajului;
Utilizarea tratamentelor chimice numai cu avizul
Consiliului Ştiinţific

Tetrao

urogallus

-

Favorabilă

-

cocoşul de munte

Exploatarea arboretelor unde
- Menţinerea intactă a arboretelor unde cuibăreşte şi
cuibăreşte specia;

-

Braconajul.

a tufărişurilor de la marginea pădurilor;
-

Menţinerea intactă a pădurilor unde are loc rotitul
speciei;
Combaterea braconajului.

Strix

uralensis

huhurezul mic

-

Favorabilă

-

Exploatarea arboretelor unde
- Interzicerea tăierii pădurilor şi extragerea de masă
cuibăreşte specia;

lemnoasă din molidișuri (răriri) în zonele unde
specia a fost semnalată;
Interzicerea lucrărilor de igienă prin eliminarea
arborilor bătrâni și uscați, fapt care poate duce la
scăderea numărului de potențiale cuiburi.
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Numele speciei

Starea de

Ameninţări potenţiale sau

conservare în sit

existente

Bubo bubo - buha

Favorabilă

-

Măsuri de conservare

Observații

Exploatarea arboretelor unde
- Menţinerea intactă a arboretelor unde cuibăreşte; cuibăreşte specia;

Combaterea braconajului.

-

Tăierea arborilor vârstnici;

-

Braconajul.

În urma studiilor de inventariere a ornitofaunei parcului efectuate până în prezent, am constatat că numai 6 specii din cele 17 listate în formularul
standard pentru ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița s-au regăsit în teren. Acestora li se adaugă Lanius collurio- sfrâncioc roşiatic.
Tabel 13.
Măsurile de conservare şi ameninţările potenţiale pentru specii de faună de interes naţional care necesită protecție strictă și specii cheie identificate în
parc
Numele speciei

Ameninţări - potenţiale sau existente

Măsuri de conservare

Extragerile de masă lemnoasă efectuate

Tăierile se vor realiza sub un control strict şi se va urmări

Callobius

necorespunzător;

declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de

claustrarius,

Împădurirea cu alte specii decât cele

regenerare deja existente.

Coelotes

edificatoare pentru habitat;

Se va evita eliminarea arborilor căzuţi sau deranjarea

terrestris

Eliminarea arborilor căzuţi;

litierei;

Deranjarea litierei;

Aprinderea focului, fumatul, vor fi permise numai în zone

Incendiile.

special amenajate din afara habitatelor protejate, în locuri

Observații
Specii cheie

special amenajate.
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Numele speciei

Ameninţări - potenţiale sau existente

Măsuri de conservare

Observații

Amplasarea de panouri de avertizare şi aplicarea de
sancţiuni pentru nerespectarea acestor prevederi.
Everes alcetas

Tăierea totală sau parţială a pădurilor sau

Interzicerea distrugerii habitatelor specifice;

Specia este citată în

arborilor din jurul stâncilor;

Practicarea unui turism controlat;

anexa 4 a Ordonanței

Suprapăşunatul;

Interzicerea suprapăşunatului;

de

Turismul;

Interzicerea lucrărilor de desecări şi canalizări;

Guvernului

Eroziunea solului sau decopertarea acestuia,

Conservarea zonelor umede.

57/2007, aprobată cu

urgență

a
nr.

care distruge vegetaţia existenta, adeseori

modificări

și

habitate preferate de speciile de lepidoptere;

completări

prin

Exploatare de piatră (cariere).

Legea nr. 49/2011,
cu

modificările

și

completările
ulterioare -specii de
interes național care
necesita o protecție
stricta
Specie cheie
Leptidea morsei

Tăierea totală sau parţială a pădurilor sau

Interzicerea distrugerii habitatelor specifice;

arborilor din jurul stâncilor;

Practicarea unui turism controlat;

Suprapăşunatul;

Interzicerea suprapăşunatului;

Turismul;

Interzicerea lucrărilor de desecări şi canalizări;

Specie cheie
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Numele speciei

Ameninţări - potenţiale sau existente
Eroziunea solului sau decopertarea acestuia,

Măsuri de conservare

Observații

Conservarea zonelor umede.

care distruge vegetaţia existenta, adeseori
habitate preferate de speciile de lepidoptere;
Exploatare de piatră (cariere).
Harpolithobius

Extragerile de masă lemnoasă efectuate

Interzicerea distrugerii habitatelor specifice;

Specie endemică

triacanthos

necorespunzător;

- Tăierile se vor realiza sub un control strict şi se va urmări

pentru România

Împădurirea cu alte specii decât cele

declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de

edificatoare pentru habitat;

regenerare deja existente;

Eliminarea arborilor căzuţi;

Evitarea eliminării arborilor căzuţi sau deranjarea litierei.

Deranjarea litierei.
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4. PLANUL DE ACŢIUNI
H=Jumătate de an; Activitate cu prioritatea:
-PRIORITATEA 1-Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nici o
scuză pentru eşec
-PRIORITATEA 2-Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o explicaţie serioasă dacă nu vor fi realizate
-PRIORITATEA 3-Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/ sau resurse după finalizarea acţiunilor 1 şi 2

4.1. Geodiversitate
TEMĂ:

4.1. GEODIVERSITATE

Obiectiv

Asigurarea stării adecvate de conservare a elementelor geodiversităţii
PRIORITATEA

INDICATORI

1. 1. Cartarea a 2 peşteri

DE REALIZARE

ACŢIUNI

elementelor exocarstice

An2

An3

An4

An5

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru implementare

Universităţi,

2 peşteri cartate,

1

2 Hărţi

Rapoarte

de

1

institute

de

cercetare, voluntari specializaţi
Universităţi,

2. Monitorizarea
gradului de conservare a

An1

institute

de

cercetare, voluntari specializaţi

monitorizare
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4.2. Biodiversitate
TEMĂ:

4.2. BIODIVERSITATE

Obiectiv

Asigurarea statutului de conservarea pentru habitatele şi speciile din parc

1.Continuarea

PRIORITATEA

Număr

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An2

An3

An4

An5

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru implementare
Institute de cercetare, universităţi,

de

voluntari specializaţi

inventarierii specii

speciilor de floră şi faună

An1

identificate,

1

Baza de date
2. Monitorizarea speciilor de
floră

şi

faună

conform

protocoalelor de monitorizare

Planul

de

monitorizare

Institute de cercetare, universităţi,
1

voluntari specializaţi

elaborate
3.

Adoptarea

de

Institute de cercetare, universităţi,

măsuri

speciale de protecţie de câte Număr
ori este necesar.

măsuri

de

1

autorităţi locale, şcoli, voluntari
specializaţi
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TEMĂ:

4.2. BIODIVERSITATE

Obiectiv

Asigurarea statutului de conservarea pentru habitatele şi speciile din parc
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru implementare

4. Identificarea, evaluarea şi Nr. de ha. de

Institute de cercetare, universităţi,

cartarea pădurilor virgine şi păduri

voluntari specializa

cvasivirgine şi asigurarea stării virgine,
favorabile de conservare

1

Harta
acestora

5. Protejarea faunei peşterilor
neamenajate prin limitareanepromovarea accesului
turiştilor, interzicerea focului
în peşteri şi a depozitării
gunoaielor.

Peşteri
curate, acces

Institute de cercetare, ONG-uri,
1

universităţi, voluntari specializaţi

limitat şi
specii
menţinute
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TEMĂ:

4.2. BIODIVERSITATE

Obiectiv

Asigurarea statutului de conservarea pentru habitatele şi speciile din parc
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

al

efectivelor cu efectivele

An2

An3

An4

An5

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru implementare
Institute de cercetare, universităţi,

6. Monitorizarea gradului de Baza de date
conservare

An1

1

voluntari specializaţi

populaţionale pentru speciile estimate
de mamifere mari listate pe
anexele OUG 57/2007, cu
modificările

şi

completările

ulterioare
7. Completarea şi actualizarea Bază de date
bazei

electronice

de

date completată,

Voluntari, institute de cercetare,
1

universităţi

pentru biodiversitatea parcului actualizată
și a bazelor de date naționale
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TEMĂ:

4.2. BIODIVERSITATE

Obiectiv

Asigurarea statutului de conservarea pentru habitatele şi speciile din parc
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru implementare

8. Identificarea şi cartarea

Institute de cercetare, universităţi,

arealelor şi

voluntari

a

zonelor de

refugiu ale speciilor de interes Hărţi GIS şi 2
european, naţional - incluzând zone

de

erbivorele şi carnivorele mari, refugiu

şi

specializaţi,

ocoale

silvice, autorităţi locale

şi unde e cazul, protejarea cuibărit
zonelor vulnerabile de cuibărit menţinute
ale speciilor importante de
păsări
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4.3. Diversitate culturală
TEMĂ:

4.3. DIVERSITATE CULTURALĂ

Obiectiv

Conservarea şi promovarea elementelor culturale

Analiza

obiectivelor
din

parc

situaţiei

cultural-istorice
şi

din

preajma

acestuia în scopul publicării
unui material în acest sens
2. Analiza situaţiei tradiţiilor,
meşteşugurilor şi obiceiurilor
zonei
3.

Rapoarte
cercetare,

PRIORITATEA

1.

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An2

An3

An4

An5

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Parteneri pentru implementare
Universităţi,

1

cercetare,

institute
ONG,

de

voluntari

specializaţi, autorităţi locale

Fişe
monumente

Universităţi,

Rapoarte
cercetare,

1

cercetare,

institute
ONG,

de

voluntari

specializaţi, autorităţi locale

Studii
sociologice

Promovarea obiectivelor

culturale,

An1

tradiţiilor,

meşteşugurilor şi obiceiurilor

2 obiective

din zona parcului

promovate

1

Universităţi,

autorităţi

administraţie

publice

ale
locale,

ONG, voluntari specializaţi
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4.4. Resurse naturale și utilizarea terenurilor
TEMĂ:

4.4. RESURSE NATURALE ŞI UTILIZAREA TERENULUI

Obiectiv

Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor în zone desemnate şi reducerea
a celor nedurabile; minimalizarea impactului asupra biodiversităţii
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

H1 H2

An2

H1

An3

An4

An5

Parteneri pentru

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

implementare
Universităţi,

Rapoarte

ale

de

monitorizari,

1

autorităţi

administraţie

publice locale, ONG,

1. Monitorizarea permanentă a lucrărilor silvice procese verbale,

voluntari

si de exploatari forestiere din parc

ocoale silvice

bază de date a

specializaţi,

lucrărilor silvice
din parc
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TEMĂ:

4.4. RESURSE NATURALE ŞI UTILIZAREA TERENULUI

Obiectiv

Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor în zone desemnate şi reducerea
a celor nedurabile; minimalizarea impactului asupra biodiversităţii

modului

de

utilizare

Raport

anual,

dispar

efectele

al negative

păşunilor din parc

PRIORITATEA

2.Monitorizarea

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

ale

H1 H2

An2

H1

An3

An4

An5

Parteneri pentru

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

implementare
Universităţi,
ale

1

autorităţi

administraţie

publice locale, ONG,
voluntari specializaţi

suprapăşunatului

An1

şi

supratârlirii
3. Monitorizarea (supravegherea) terenurilor
folosite ca fâneaţă şi stabilirea unor măsuri de
conservare
4.

Monitorizarea

respectarii

interdicţiei

activităţilor de vânătoare şi pescuit, combaterea
braconajului

Universităţi,

Suprafeţe
constante

de

2

ale

autorităţi

administraţie

fâneţe în parc, de

publice locale, ONG,

la un an la altul.

voluntari specializaţi

Rapoarte

de

1

ITRSV, Garda de Mediu

teren
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TEMĂ:

4.4. RESURSE NATURALE ŞI UTILIZAREA TERENULUI

Obiectiv

Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor în zone desemnate şi reducerea
a celor nedurabile; minimalizarea impactului asupra biodiversităţii
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

Stoparea

a

H1 H2

An2

H1

An3

An4

An5

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru
implementare
Apele Române, Garda

5. Monitorizarea extragerii de agregate minerale recoltării ilegale
din parc (pietriş, nisip, piatră)

An1

2

de Mediu

produselor

locale
Debit

de

Hidroelectrica,

servitute asigurat

Române,

6. Monitorizarea debitelor de servitute la barajul la barajul de pe
de pe pârâul Costeşti şi interzicerea realizării pârâul Costeşti.
altor amenajări hidroenergetice

Nu

apar

Garda

Apele
de

Mediu
1

alte

amenajări
hidroenerge-tice.
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TEMĂ:

4.4. RESURSE NATURALE ŞI UTILIZAREA TERENULUI

Obiectiv

Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor în zone desemnate şi reducerea
a celor nedurabile; minimalizarea impactului asupra biodiversităţii
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

recoltării

ciuperci şi alte produse neforestiere din parc

H1 H2

An2

H1

An3

An4

An5

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Parteneri pentru
implementare
Jandarmeria, poliţia, ,

Stoparea

7. Monitorizarea recoltării de plante medicinale, cantităţi

An1

în
mari,

care

Garda de Mediu
1

pot

ameninţa
biodiversita-tea
Comunităţi locale

8. Colaborarea cu comunităţile locale în vederea
promovării activităţilor durabile de valorificare a
resurselor tradiţionale, prin promovarea şi

Parteneriate

1

certificarea de produse ecologice
Proprietari

9. Colaborarea cu proprietarii şi administratorii
de terenuri şi autorităţile responsabile pentru
stabilirea,

calculul

şi

acordarea

plăţilor

Nr. colaborări

1

şi

administratori de teren

compensatorii
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4.5. Turism
TEMĂ:

4.5. TURISM

Obiectiv

Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului

turistic

PRIORITATEA

1. Monitorizarea traficului -

NDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

H1 H2

An2

H1

An3

An4

An5

Parteneri pentru
implementare

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Asociaţia Kogayon, alte ONG,

Chestionare

completate

voluntari

- Turişti luaţi în

1

evidenţe
2. Întreţinerea infrastructurii

Confort

şi

Asociaţia Kogayon, alte ONG,

turistice existente: trasee,

siguranţă

a

primării,

obşti,

indicatoare, panouri

vizitatorilor

Consiliul

Judeţean

informative, spaţii de
campare, refugii, puncte de

1

voluntari,
Vâlcea-

Serviciul Public Salvamont

informare, observatoare,
cabane
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TEMĂ:

4.5. TURISM

Obiectiv

Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului
PRIORITATEA

NDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5

Parteneri pentru
implementare

H1 H2

H1

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

3. Monitorizarea impactului Rapoarte

Asociaţia

activităţilor

Public Salvamont, alte ONG,

turistice

şi

stabilirea unor măsuri de
diminuare

a

2

Kogayon,

Serviciul

voluntari

impactului

negativ al acestora
Asociaţia Kogayon, alte ONG,

4. Realizarea unor lucrări de mp modernizaţi
reparaţie şi modernizare la

1

Cabana Codric

universităţi,

voluntari,

Cheia,

Obştea

ocoalele

silvice

Obştea

Bărbăteşti,
de

pe

raza

parcului
Asociaţia Kogayon, alte ONG,

5. Realizarea unor lucrări de mp modernizaţi
reparaţie şi modernizare la

1

Silvică Vâlcea

Cabana Între Râuri
6. Amenajarea unor puncte Nr.

universităţi, voluntari, Directia
Asociaţia Kogayon, alte ONG,

puncte

de informare în cabanele amenajate

1

ocoale silvice, voluntari

Între Râuri, Codric, Cheia
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TEMĂ:

4.5. TURISM

Obiectiv

Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului

7. Realizarea a unui centru Centru
de vizitare al parcului

în

de

1

vizitare

8. Realizarea unor puncte de Nr.
informare

PRIORITATEA

NDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5

Parteneri pentru
implementare

H1 H2

H1

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Administraţiile locale de pe raza
parcului

puncte

2

Primările şi şcolile din localităţile
vizate, Obştea Bărbăteşti

Bărbăteşti, informare

Costeşti, Păuşeşti Maglaşi şi
furnizarea
promoţionale

de

materiale

pentru

cele

existente
Asociaţia Kogayon, alte ONG,

9. Căutarea de surse de Surse
finanţare

în

vederea identificate

înfiinţării unei tabere de

2

voluntari,
Primăria Costeşti

căsuţe la Prislop
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TEMĂ:

4.5. TURISM

Obiectiv

Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului

10. Identificarea de surse de Nr. trasee,
finanţare

în

realizării

unor

PRIORITATEA

NDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

2

vederea Km trasee

An1

An2

An3

An4

An5

Parteneri pentru
implementare

H1 H2

H1

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Asociaţia Kogayon, alte ONG,
voluntari

trasee

tematice:

drumul

mănăstirilor,

drumul

bulzului, drumul carstului.
Asociaţia Kogayon, alte ONG,

11. Realizarea şi punerea în Nr. oferte, nr.
practică a unor pachete de turişti

2

locale,

pensiuni

partenere, agenţii de turism

servicii oferite vizitatorilor:
ghidaj,

comunităţile

treking,

faunawaching,

escaladă,

speoturism
12.

Organizarea

evenimente locale: târguri,
expoziţii,

Comunităţile

unor 5 evenimente

concursuri,

2

locale,

Asociaţia

Kogayon, alte ONG, voluntari,
autorităţi locale

competiţii, tabere
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TEMĂ:

4.5. TURISM

Obiectiv

Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului
PRIORITATEA

13. Identificarea de resurse Nr.

NDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An2

An3

An4

An5

Parteneri pentru
implementare

H1 H2

H1

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Asociaţia Kogayon, alte ONG,

surse

în vederea realizării unor identificate

An1

2

voluntari,

comunităţile

locale,

materiale pentru vânzare în

întreprinzători locali, autorităţi

centrele de vizitare/punctete

locale

de

informare:

tricouri,

pălării,

articole

personalizate,

articole

artizanat, ghiduri turistice,
hărţi
Comunităţile

14. Colaborare şi încheiere 10 pateneriate
de

parteneriate

cu

tur

operatori, facilităţi de cazare
locale
locali

şi

2

locale,

întreprinzători locali, pensiuni,
agenţii de turism

întreprinzători
în

domeniul

serviciilor turistice
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4.6. Educație ecologică-conștientizare
TEMĂ:

4.6. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, CONŞTIENTIZARE

Obiectiv

Educarea elevilor şcolilor din zonă şi numai, informrea localnicilor şi vizitatorilor parcului

parcului în şcolile din zonă
2.

Realizarea

de

PRIORITATEA

1. Realizarea de prezentări ale

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5
Parteneri pentru

H1 H2

H1

Implementare

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
ONG,

15
prezentări,

1

voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar

1000 elevi

activităţi 3

ONG,

acţiuni,

educative la sediul parcului / 100. elevi

1

voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar

centrele de vizitare
3. Organizarea de drumeţii, 10

ONG,

acţiuni,

excursii tematice în parc cu 200. elevi

1

voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar

elevii
4.

Organizarea

de

tabere 5

ONG,

acţiuni,

tematice la centrele de vizitare, 100 elevi

1

voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar

cabanele Codric, Cheia, Între
Râuri, tabăra Prislop
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TEMĂ:

4.6. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, CONŞTIENTIZARE

Obiectiv

Educarea elevilor şcolilor din zonă şi numai, informrea localnicilor şi vizitatorilor parcului
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

de

informative:
pliante,

broşuri,

calendare,

ghiduri

participarea

materiale materiale

pagini

la

An2

An3

An4

An5
Parteneri pentru

H1 H2

H1

Implementare

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
ONG,

5. Promovarea parcului prin Nr.
realizarea

An1

1

voluntari,

învăţământ,

garda

instituţii
de

de

mediu,

APM, inspectoratul şcolar

web,
albume,
turistice,
diferite

evenimente
6. Realizarea şi punerea în 2
practică

a

educaţionale

unor

ONG,

acţiuni,

programe 1000 elevi

1

voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar

oferite

vizitatorilor elevi şi studenţi
ONG,

7. Colaborare şi încheiere de 6
parteneriate cu şcolile din zonă

parteneriate

2

educative itinerante prin şcoli

2

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar
ONG,

8. Organizarea unei caravane 1000 elevi

voluntari,
voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar
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TEMĂ:

4.6. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, CONŞTIENTIZARE

Obiectiv

Educarea elevilor şcolilor din zonă şi numai, informrea localnicilor şi vizitatorilor parcului

Conceperea,

tipărirea

PRIORITATEA

9.

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

implementarea în şcoli a unor materiale

ecologică

An2

An3

An4

An5
Parteneri pentru

H1 H2

H1

Implementare

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
ONG,

şi Nr.

manuale alternative de educaţie realizate

An1

2

voluntari,

instituţii

de

învăţământ, inspectoratul şcolar

şi

publicate

10.Tipărirea

unor

informative,

a

materiale Nr.

Voluntari specializaţi, ONG

de

rezultatelor pliante,

cercetărilor şi a unor panouri panouri
informative

editate

1
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4.7. Resurse de management
TEMA:

4.7. RESURSE DE MANAGEMENT

Obiectiv

Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei parcului

personalului Nr.

parcului

ore

instruire

2. Elaborarea planurilor de Planuri
lucru anuale

de

lucru

PRIORITATEA

Instruirea

INDICATORI DE

1.

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5
Parteneri pentru

H1

H2

H1

H2

H1

H2

H1

H2

H1

H2

implementare

1

1

3. Identificarea de resurse
financiare pentru construirea Surse
şi dotarea unui centru de identificate

1

vizitare al parcului
4. Monitorizarea permanentă
a resurselor şi necesarului de
resurse

al

Administraţiei

Rapoarte

1

parcului
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TEMA:

4.7. RESURSE DE MANAGEMENT

Obiectiv

Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei parcului
PRIORITATEA

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

An2

An3

An4

An5
Parteneri pentru

H1

H2

H1

H2

H1

H2

H1

H2

H1

implementare

H2
ONG,

5. Identificarea potenţiale
surse de autofinanţare şi Nr. Proiecte
accesarea altor surse de de finanţare

1

autorităţi

ale

administraţiei publice locale

finanţare
6. Menţinerea colaborărilor
existente

şi

găsirea

de

colaboratori noi
7. Organizarea întâlnirilor
bianuale ale CȘ şi CC

Nr.
colaborări

1
Autorităţi ale administraţiei

Nr. întâlniri

1

publice

locale,

instituţii

specializate, ONG

8. Susţinerea activităţii de
cercetare
coordonare,

în

parc

prin

promovare,

Nr. acţiuni

1

atragere de cercetători
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TEMA:

4.7. RESURSE DE MANAGEMENT

Obiectiv

Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei parcului

evidenţelor

financiar

contabile
10.

Mentenanţă

întreţineri

Întocmire

An2

An3

An4

An5
Parteneri pentru

H1

H2

H1

H2

H1

H2

H1

H2

H1

H2

implementare

1

1

analize,

situaţii, statistici, răspunsuri
solicitări,

evidenţe

sisteme Nr.

informatice
11.

Nr.

PRIORITATEA

9. Întocmirea şi verificarea

INDICATORI DE

REALIZARE

ACŢIUNI

An1

corespondenţă,

1

verificări
12.Activităţi de management
de personal

1
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Administrarea și gestiunea terenului se va face ținându-se cont cu prioritate de principiile de
conservare ale ariei naturale protejate, atât documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism PUZ, PUG, PATJ, precum și Amenajamentele silvice, trebuie să fie actualizate și armonizate cu
prevederile din cadrul prezentului Plan de management, conform legislației specifice în vigoare, cu
avizul custodelui / administratorului.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, în
cadrul planului de management / regulamentului ariei naturale protejate, după aprobarea planului de
management / regulamentului ariei naturale protejate, autoritățile administrației publice locale
competente au obligația să actualizeze documentațiile de amenajare a teritoriului și documentațiile de
urbanism, prin integrarea în cuprinsul acestor documentații a prevederilor referitoare la aria naturală
protejată.
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5. Monitorizarea implementării planului de management
Asigurarea monitorizării, înregistrării, evaluării şi adaptării sistematice a aplicării planului de
management

Obiective

Indicatorul monitorizat
Asigurarea stării adecvate de conservare a elementelor P

Număr peşteri cartate;

geodiversităţii

Măsuri de protecţie adoptate.

Asigurarea statutului de conservare favorabilă pentru P

Specii identificate

habitatele şi speciile din parc

Bază de date actualizată
Planul de monitorizare
Măsuri luate ori de cate ori este necesar
Număr hărţi elaborate

Conservarea şi promovarea elementelor culturale

P

Rapoarte cercetare
Fişe monumente
Studii sociologice
Obiective promovate

Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de P

Rapoarte de monitorizare

exploatare a resurselor în zone desemnate acestor

Procese verbale

activităţi şi reducerea până la eliminare a celor

Bază de date a lucrărilor silvice din parc

nedurabile pe perioada de implementare a planului de

Rapoarte de teren

management;

Parteneriate încheiate

minimalizarea

impactului

asupra

biodiversităţii
Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului

Nr. colaborări
C

Rapoarte de activitate
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Asigurarea monitorizării, înregistrării, evaluării şi adaptării sistematice a aplicării planului de
management

Obiective

Indicatorul monitorizat
Nr. intrări amenajate
Chestionare completate
Nr. turişti luaţi în evidenţe
Nr. evenimente la care s-a participat
Surse de finanţare identificate
Parteneriate încheiate
Educarea elevilor şcolilor din zonă şi numai, P

Nr. acţiuni organizate

informarea localnicilor şi vizitatorilor parcului

Nr. elevi implicaţi
Nr. materiale realizate şi publicate/tipărite

Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei parcului

C

Nr. ore instruire
Evaluări anuale
Organigramă
Planuri de lucru
Surse finanţare identificate
Rapoarte întocmite
Nr. proiecte de finanţare
Nr. colaborări
Nr. întâlniri la care s-a participat
Nr. dotări
Nr. acţiuni
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Asigurarea monitorizării, înregistrării, evaluării şi adaptării sistematice a aplicării planului de
management

Obiective

Indicatorul monitorizat
Nr. evidenţe întocmite
Frecvenţa:
Periodică-P
Continuă-C
După necesităţi- N
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6. BUGETUL NECESAR ADMINISTRĂRII PARCULUI NAŢIONAL
Suprafaţa siturilor Natura 2000 – SCI şi SPA care se suprapune peste Parcul Naţional Buila
Vânturarita este de 4186 ha. Analiza necesarului de finanţare a administrării PNBV și a siturilor
natura 2000 a plecat de la modelul de analiza financiară realizat în cadrul proiectului GEF
“Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului ariilor protejate din Carpaţi”, care a împărţit
activitatea parcului pe programe şi subprograme, iar banii necesari pentru funcţionarea parcului în
disponibil - suma alocată, necesar de bază - minimul necesar pentru îndeplinirea satisfăcătoare a
obiectivelor planului de management şi necesar optim - îndeplinirea în cele mai bune condiţii a
obiectivelor planului de management. Necesarul de finanţare pentru Parcul Naţional BuilaVânturariţa şi siturile Natura 2000 care îi revin în administrare este de 713,834 lei pe an, după cum
reiese din tabelul nr. 14.
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Tabel 14.
Bugetul necesar administrării parcului
RNP Romsilva - Administratia Parcului Naţional Buila Vânturariţa

Sume în lei

Necesar minim

Necesar N2000

Fonduri alocate

pentru

in afara parcului

conform

administrarea

contractului de

parcului și a

administrare

siturilor Natura

Necesar
minim
DEFICIT

Suprafața parc
-ha-

4,186

FINANȚARE

Nr. de ha sit în

2000

Programe și sub-programe

TOTAL

afara parcului

584

P1 Managementul biodiversitatii
1.1. Inventariere si cartare

31,968

81,332

11,347

92,679

-60,711

1.2. Monitorizare starii de conservare

12,873

11,649

1,625

13,274

-401

98,897

122,966

17,155

140,121

-41,224

1.3. Paza, implementare reglementari si masuri
specifice de protectie
1.4. Managementul datelor
1.5. Reintroducere specii extincte
1.6. Reconstructie ecologica

30,532

24,219

3,379

27,598

2,934

0

0

0

0

0

0
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RNP Romsilva - Administratia Parcului Naţional Buila Vânturariţa

Sume în lei

Necesar minim

Necesar N2000

Fonduri alocate

pentru

in afara parcului

conform

administrarea

contractului de

parcului și a

administrare

siturilor Natura
2000

Programe și sub-programe
Subtotal (anual)

TOTAL
Necesar
minim
DEFICIT

Suprafața parc
-ha-

4,186

FINANȚARE

Nr. de ha sit în
afara parcului

584

174,270

240,166

33,506

273,672

-99,402

25,407

162,200

22,629

184,829

-159,422

9,527

31,128

4,343

35,471

-25,944

21,808

30,398

4,241

34,639

-12,831

56,742

223,726

31,213

254,939

-198,197

P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
2.2.

Servicii,

facilitati

de

promovarea turismului
2.3. Managementul vizitatorilor
Subtotal (anual)

vizitare

si

P3 Constientizare, conservare traditii si comunitati locale
3.1. Traditii si comunitati

1,362

8,999

1,255

10,254

-8,892

3.2. Constientizare si comunicare

15,472

17,599

2,455

20,054

-4,582

26,606

44,696

6,236

50,932

-24,326

3.3. Educatie ecologica
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RNP Romsilva - Administratia Parcului Naţional Buila Vânturariţa

Sume în lei

Necesar minim

Necesar N2000

Fonduri alocate

pentru

in afara parcului

conform

administrarea

contractului de

parcului și a

administrare

siturilor Natura
2000

Programe și sub-programe

TOTAL
Necesar
minim
DEFICIT

Suprafața parc
-ha-

4,186

FINANȚARE

Nr. de ha sit în
afara parcului

584

71,294

9,946

81,240

-37,800

68,306

64,669

9,022

73,691

-5,385

51,367

68,143

9,507

77,650

-26,283

14,228

8,999

1,255

10,254

3,974

4.4. Instruire personal

19,808

36,837

5,139

41,976

-22,168

Subtotal (anual)

153,709

178,648

24,923

203,571

-49,862

43,440
Subtotal (anual)
P4 Management si Administrare
4.1.

Echipament

si

infrastructura

de

functionare
4.2.

Personal

conducere,

coordonare,

administrare
4.3. Documente strategice si de planificare
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RNP Romsilva - Administratia Parcului Naţional Buila Vânturariţa

Sume în lei

Necesar minim

Necesar N2000

Fonduri alocate

pentru

in afara parcului

conform

administrarea

contractului de

parcului și a

administrare

siturilor Natura
2000

Programe și sub-programe
Total cheltuieli operationale

428,161

713,834

TOTAL
Necesar
minim
DEFICIT

Suprafața parc
-ha-

4,186

FINANȚARE

Nr. de ha sit în
afara parcului

584

99,588

813,422

-385,261
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Anexa nr. 1 la Planul de management – Localizarea parcului Naţional Buila - Vânturariţa

Localizarea geografică a

Masivului

Buila-Vânturariţa,
după Asociaţia Kogayon, 2005
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Anexa nr. 2 la Planul de management - Zonarea internă a parcului şi structura
proprietăţilor din parc
UP IV Cheia

123

124

UP IV Olănești

UP V Bistrița

125

UP VI Buila

126

127

128

Centralizator suprafețe
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Anexa nr. 3 la Planul de management - Harta zonării interne a parcului – unități
amenajistice
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Anexa nr. 4 Harta zonării interne a parcului - unități amenajistice și ortofotoplanuri

131

Anexa nr. 5 la Planul de management - Succesiunea stratigrafică a depozitelor
sedimentare aflate la nord de Depresiunea Getică
Succesiunea stratigrafică a depozitelor sedimentare aflate la nord de Depresiunea Getică
Adunând şi sintetizând toate informaţiile existente până în acest moment, se estimează că
succesiunea stratigrafică a depozitelor sedimentare aflate la nord de Depresiunea Getică – unde
este localizat şi masivul Buila-Vânturariţa, este următoarea:
a) Bajocian-Bathonian inferior: gresii grosiere şi calcare masive, spatice, coraligene, atingând o
grosime maximă de 2,5 metri sub vârful Stogu, în nord-estul masivului;
b) Bathonian superior-Callovian inferior: gresii calcaroase şi calcare limonitice cu pete verzui
şi roşii, cu elemente de micaşisturi, cu o faună alcătuită din Decotraustes sp. - în Valea Bistriţa,
Nerinella sp., Corbis sp., Terebratula sferoidalis şi ammoniţi de tip Lythoceras, atingând o
grosime maximă de 3,25 metri sub vârful Stogu. În descrierea făcută de Dragastan, în 1980,
etajele Bajocian-Bathonian lipsesc, acesta considerând că primul nivel este Callovian superiorOxfordian, ale cărui depozite se depun transgresiv şi discordant peste şisturile cristaline ale Seriei
de Sebeş-Lotru;
c) Callovian mediu-superior: 1 - 3,5 metri gresii şistoase, calcaroase, gălbui-roşcate,
microconglomerate şi calcare gălbui micacce, ce conţin o faună cu Grossouvria subtillis şi
Grossouvria curvicosta - în Valea Bistriţa, Posidonia alpina şi Phylloceras sp. - în Valea
Costeşti şi Rhynconella sp. - sub vârful Stogu;
d) Oxfordian: 2 metri şisturi marnoase, marnocalcare, calcare roşii cu jaspuri. În nivelul
Callovian superior-Oxfordian, Dragastan, în 1980, face următoarea descriere - pentru Callovian
superior-Oxfordian: gresii argiloase, argile cu galeţi cu hexacorali - Sporadoporidium rakoveci,
intrapelsparite care trec lateral la bioherme cu Cladophyllia dichotoma şi Techosmilia sp., gresii
argiloase, micrite cu Protoglobigerinae, radiolari calcitizaţi, spiculi de spongieri şi nivele de
jaspuri;
e) Kimmeridgian inferior: 5 - 6 metri calcare fine roşii, stratificate. După Dragastan, 1980,
există un singur nivel care cuprinde Kimmeridgianul, în cadrul căruia se întâlnesc micrite cu
radiole şi plăci brachiale de Saccocoma, pelmicrosparite cu foraminifere precum Trochammina
hauesleri şi Trocholina conica, intramicrite cu radiolari şi Protoglobigerinae remaniate;
f) Kimmeridgian superior-Tithonian: 250 - 300 metri calcare recifale masive. În cadrul
Tithonianului, de altfel cel mai bine dezvoltat nivel din Masivul Buila-Vânturariţa, Dragastan,
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1980, a pus în evidenţă trei zone: cu Salpingoporella pygmaea, cu Campbeliella striata şi cu
Clypeina jurassica:
i) Zona cu Salpingoporella pygmaea este constituită din brecii cu elemente de calcare - micrite,
pelsparite, intrapelsparite şi pelmicrosparite. Breciile au ciment microsparitic ce conţin oncolite
cu diametrul de 3 - 8 milimetri, hexacorali - Astrostyliopsis circoporea şi hidrozoare precum
Tubuliella rotundata, Spongiomorpha asiatica. Intrapelsparitele şi pelimicrosparitele cuprind mai
ales dasicladacee - Salpingoporella pygmaea, Acicularia jurassica. Se observă la acest nivel
multe elemente remaniate. Urmează o secvenţă simetrică formată din mai mulţi termeni:
pelsparite cu Ellipsactinia ellipsoidea, Pileolus sp., Lithocodium aggregatum; cruste algale cu
Sollenopora jurassica şi Diversocallis moesicus; brecii cu fragmente de hidrozoare şi corali;
biostromite cu nerinei mari - Plesioptyxis care trec lateral la intrapelsparite ce conţin alge şi
foraminifere precum Salpingoporella johnsoni, S. pygmaea, Trocholina solecensis şi T. alpina.
La rândul lor, breciile şi intrapelsparitele trec lateral la pelsparite cu Conicospirillina basiliensis,
Protopeneroplis striata, Nautiloculina oolithica şi Acervulina. Secvenţa se continuă printr-o
crustă algală cu Girvanella jurassica; bioherme construite de Microsolena agariciformis, care
trec lateral la brecii cu elemente mari formate din fragmente de hidrozoare de Spongiomorpha
asiatica şi la biolite pelsparitice cu Pseudocymopolia jurassica, Acicularia jurassica,
Salpingoporella pygmaea şi Trocholina solecensis, după care urmează intrapelsparite ce conţin
dasicladacee - Salpingoporella şi foraminifere - Trocholina.
ii) Zona cu Campbeliella striata începe prin biolitite algale formate din Lithocedium morikawai
şi Nipponophycus ramosus care trec lateral la bioherme cu Complexasiraeopsis lobata, peste care
se dispun intrapelsparitele cu alge - Campbeliella striata, Acicularia elongata şi foraminifere Trocholina alpine, Protopeneroplis striata. Urmează brecii cu elemente de spongieri calcaroşi de
tip Sphaerocoelia. Breciile trec lateral la biolite algale constituite din oncolite sferoidale şi
nubecularioidale, Acervulina şi structuri algale laminitice. Ultimul termen cu care se încheie zona
este reprezentat prin pelpsarite cu Mercierella dacica, Cayeuxia moldavica şi oncolite sferoidale;
iii) Zona cu Clypeina jurassica prezintă chiar din bază treceri frecvente pe laterală, de la un
facies la altul. Biohermele cu Complexastraeopsis trec la brecii, un termen intermediar, şi apoi la
biolitite algale cu oncolite şi cruste formate din foraminiferul Placopsilina. În continuare se
dispun calcare coraligene care trec lateral la brecii, peste care urmează bioherme cu Tubuliella
rotundata şi pelsparite cu Clypeina jurassica. Breciile, biohermele şi pelsparitele trec lateral la
oosparite. Partea superioară a zonei prezintă peste oosparite bioherme construite din
Pseudodiplocoenia oblonga şi Astrostyliopsis circoporea, intrapelsparite şi pelsparite cu
Acervulina.
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Ţinând cont de succesiunea biozonelor, s-ar putea ca partea terminală a Tithonianului să
lipsească, respectiv intervalul biozonelor Crassicollaria-Calpionella, care nu au fost identificate
în acest sector. Nu ar fi totuşi exclus ca Tithonianul să fie dezvoltat complet, fiind caracterizat de
o asociaţie recifală de tip Stramberg.
g) Tithonian superior-Berriasian: lipseşte.
h) Valanginian: oosparite, pelsparite, intrapelsparite, care trec lateral şi succesiv la biomicrite. În
acest interval se întâlnesc două asociaţii distincte: una inferioară, formată din foraminifere Trocholina alpine, T. elongata şi alge Kopetdagaria idilensis, Macroporella praturloni,
Salpingoporella annulata şi Actinoporella podolica, reprezentând Valanginianul inferior, şi alta
superioară, constituită din Pseudotextulariella salevensis, Melathrokerion sp., Cayeuxia
moldavica şi C. atanasiui, ce corespunde Valangianului superior.
i) Hauterivian: lipseşte.
j) Barremian-Aptian: facies urgonian ce se dispune transgresiv şi discordant peste formaţiunile
neoconiene. În acest interval au fost separate, de asemenea, trei biozone:
i) Zona cu Pfenderina globosa, care cuprinde în bază intrapelsparite şi biomicrite, iar la partea
superioară intrapelsparitele trec lateral la bioherme cu Actinostromaria. Se mai întâlnesc:
Pfenderina globosa, Clypeina valachia, Cayeuxia moldavica, C. atanasiui şi Actinostromaria sp.
Biomicritele prezintă structuri fenestrale, precum şi stromatolite cu lamine plane;
ii) Zona cu Salpingoporella muehlbergii începe prin biomicrite cu structuri fenestrale ce conţin
miliolide şi Cayeuxia moldavica, urmate de intrapelsparite cu Salpingoporella muehlbergii, S.
urladanasi şi bioherme constituite din corali - Mesomorpha ornata sau numai din chetetide
precum Chaetetopsis crinata. Se mai întâlnesc pelsparite cu nerinei mici. Ultimul termen al zonei
este reprezentat prin pelsparite ce conţin alge crustoase de tip Lithocodium aggregatum;
iii) Zona cu Palaeodictyoconus este constituită din intrapelsparite cu rare intercalaţii de
biomicrite. Asociaţia cuprinde orbitolinide precum Palaeodictyoconus, Sabaudia minuta,
Cayeuxia moldavica, Boueina pygmaea, fragmente cu pahiodonte şi nerinei.
Formaţiunile cretacice reprezintă o serie detritică foarte bine dezvoltată - maxim 10000 metri, cu
grosimi ce cresc dinspre sud-vest spre nord-est, care stau discordant pe depozitele calcaroase
Jurasic superioare-Cretacic inferioare, începând de la vest de valea Râului Otăsău şi până la Râul
Olăneşti - în sud-vestul masivului calcarele vin în contact direct cu depozitele eocene, iar în nordest cu formaţiunile cristaline ale seriei de Sebeş-Lotru. Popescu Gr. et. al au împărţit aceste
depozite în patru orizonturi, fiecare dintre ele corespunzând unui anumit nivel stratigrafic:
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a) Albian-Vraconian inferior (?): orizontul inferior de gresii şi conglomerate, cu o grosime
maximă de 2500 metri în valea Râului Olăneşti, alcătuit din strate metrice de gresii şi
conglomerate, cu intercalaţii rare de argile;
b) Vraconian-Turonian-Coniacian (?): orizontul inferior marno-argilos, cu o dezvoltare
maximă de 800 metri în valea râului Olăneşti, alcătuit din alternanţe de argile şi marne, uneori
gresii subţiri. În acest nivel au fost întâlnite patru nivele fosilifere, cea mai bogată faună fiind
întâlnită în Valea Cheia:
i) siltite cu benzi subţiri de gresie: Stoliczkaia sp., Scaphites sp. sau S. simplex, Idiohamites (?)
sp., Mortoniceras sp., Pteraptychus sp. şi Schloembachia plana - aparţine Vraconianului;
ii) marne cenuşii cu o bogată microfaună: Globotruncana schneegansi, G. lapparenti lapparenti,
G.

lapparenti

angusticarinata,

G.

lapparenti

coronata,

Rugoglobigerina

ordinaria,

Quadrimorphina allomorphinoides, Gyroidinoides nitida, Gaudryna cretacea - aparţine
Turonianului;
iii) gresii fine până la siltite cu ammoniţi rari - Damesites sp.;
iv) marne alb-verzui sau roşii cu fragmente mari de inocerami ca Inoceramus cuvieri şi o
microfaună bogată: Globotruncana lapparenti lapparenti, G. lapparenti angusticarinata, G.
lapparenti tricarinata, Rugoglobigerina rugosa, Heterohelix globulosa, Arenobulimina preslii,
Textulariella humilis, Marsonella oxycona, Gaudryna cretacea - aparţine fie Turonianului
terminal, fie Coniacianului. S-a mai găsit şi un exemplar de Schloenbachia subplana

din

Cenomanian.
c) Santonian-Campanian inferior: orizontul superior de gresii şi conglomerate, cu o dezvoltare
maximă de 2800-3000 metri în sectorul Valea Olăneşti-Valea Muereasca, alcătuit din
conglomerate grosiere - blocuri calcaroase cu Acteonella, intercalaţii de gresii grosiere în strate
groase, iar la partea superioară nivele de marne şi brecii cu fragmente mari de marne.
d) Campanian superior-Maastrichtian: orizontul superior marno-argilos, cu o grosime maximă
de 700 m în valea Râului Olăneşti, alcătuit din marne şi argile nisipoase şi silturi. În literatură,
acest nivel este atribuit Depresiunii Getice, după Popescu B. et. al, 1975.
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Anexa nr. 6 la Planul de management - Harta geologică
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Anexa nr. 7 la Planul de management - Harta hipsometrică a reliefului
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Anexa nr. 8 la Planul de management - Harta declivităţii reliefului
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Anexa nr. 9 la Planul de management - Harta densităţii fragmentării reliefului
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Anexa nr. 10_1 la Planul de management - Harta adâncimii fragmentării reliefului
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Anexa nr. 10_2 la Planul de management - Harta adâncimii fragmentării reliefului
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Anexa nr. 11 la Planul de management - Harta orientării versanţilor
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Anexa nr. 12 la Planul de management - Lista peşterilor şi avenelor
Lista peşterilor şi avenelor din Masivul Buila-Vânturariţa
-după Constantin Goran – Catalogul sistematic al peşterilor din România, 1981Nr.
ord.

Sit
m

Sit
cart

Denumire
Localizare

Deschideri

Tip
hidr

Dezv

Denivel.
-

nr.

2041/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2042/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BAZINUL RĂULUI OLĂNEŞTI
P. Arnăuţilor *
P. Bârlog din V. Folea
P. Suspendată din V. Folea
P. cu Săritori din V. Folea
Av. Activ din V. Folea
P. cu Nisip
P. pe Fisură
P. Colmatată
P. cu Argilă
P. cu Praguri
BAZINUL CHEIA
P. 2 din Cheile Comarnicelor
(Stogu, Munteanu Murgoci) *
P. Neterminată
M P. Labirintul Mare din V. Cheii
M P. Labirintul Mic din V. Cheii
P. cu Nisip din V. Cheii
M P. cu Lac din V. Cheii *
P. Claia Strâmbă
P. Poarta Dublă
Av. Din Claia Strâmbă

Sursa
Data

+

Altitudine
Cit Abs Rel
M. Stogu; Vers. St. V. Folea
M. Stogu; Vers. St. V. Folea
M. Stogu; Vers. St. V. Folea
M. Stogu; Vers. St. V. Folea
M. Stogu; Vers. St. V. Folea
V. Folea; Vers. St.
V. Folea; Vers. St.
V. Folea; Vers. Dr.
V. Folea; Vers. Dr.
V. Folea; Vers. St.

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

A
A
A
A
A
H
H
H
H
H

1000
1150
1000
1000
1025
900
900
950
950
950

60
200
50
50
75
2
10
10
10
5

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

F

Mt. Stogşoare; W

2

A

940

40

C

F

V. Cheia; vr. Dr.
V. Cheia; vr. St.
V. Cheia; vr. Dr.
Vers. St.
Vers. St.
Vers. St.

1
6
1
1
3
1
2

F
F
F
A
F
F
F
F
F

150
12
48
55
15
67
25
18
11
25
240

4
5
0,5 10,5
5,5
8

NV-79
NV-79
NV-79
NV-79
NV-79
NV-80
NV-80
NV-80
NV-80
NV-80

16

NV-78

4
3
5
6

4

5

C

F

121

1,5 8

3

C
C

F
A

15
103,2

2
3,7 3,3

FV-74
RB-80
FV-74
RB-80
RB-80
FV-74
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Nr.
ord.

Sit
m

Sit
cart

Denumire
Localizare

Deschideri

Tip
hidr

Dezv

Denivel.
-

nr.

Sursa
Data

+

Altitudine
Cit Abs Rel
10-13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

M

M

M
M

P. de pe Vâlcelul Caprelor din
Cheile Comarnicelor
P. Ursului
P. Caprelor *
P. cu Argilă
P. Gâtuită
P.-Av. „U”
P. Clopot *
P. cu Pagode (Pagodelor) *

Mt. Stogşoare

1

45

81

Mt. Stogşoare
Mt. Stogşoare
Mt. Stogşoare; W
Mt. Stogşoare; E
Claia Strâmbă; N
Mt. Stogşoare; E
Mt. Stogşoare; W

1
1
1
1
1
1
1

P
A
A
A
A
A

950
915
900
1050
1050
1050

200
15
100
200
350
150

C
C
C
C
C
C

F
F
F
F
F
F

165
17
20
46
35
115

P. Salamandrelor
P. Lacul Verde
P. de Lapte de sub Claia Strâmbă
P. Ursului din Claia Strâmbă
P. cu Două Guri
P. Refugiul Speologilor
P. cu Puţ
P. cu Nivele de Eroziune
P. Rac *
P. Grota
P. Gaura Vulpii
P. Bârlog
P. cu Prăbuşiri
P. cu Horn
P. Strâmtă din V. Cheii

Mt. Stogşoare; SE
Mt. Stogşoare; N
Claia Strâmbă; N
Claia Strâmbă; S
Claia Strâmbă; S
Mt. Stogşoare; S
Mt. Stogşoare; E
Mt. Stogşoare; S
Mt. Stogşoare; E
Mt. Stogşoare; S
Scocul Ursului; Vers. Dr.
Mt. Vânturariţa II
Mt. Vânturariţa II
Mt. Vânturariţa II
Vers. St.

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P

1100
1000
1100
1350
1250
925
1150
915
925
975
900
1200
1200
1200
900

200
100
200
450
300
25
450
15
150
200
40
400
400
400
25

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

95
185
115
24
33
52
40
100
40
10
23
12
30
16
46,5

5

4
8
14
4
10

5

4
6
10
4

3
4

2
1
3
4

1
1,6
1,5
2,5
6

RB-79

NV-77
NV-79
NV-78
NV-78
NV-78
NV-78
NV-78
NV-78
NV-78
NV-78
NV-79
NV-79
NV-79
NV-79
NV-78
NV-75
RB-80
NV-80
NV-80
NV-80
RB-80
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Nr.
ord.

Sit
m

Sit
cart

Denumire
Localizare

Deschideri

Tip
hidr

Dezv

-

nr.

Abr. Larg din V. Cheii
38.
P. Elisabeta
*
P. Amintirilor
*
P. Clara
*
P. lui Cori
*
P. de sub Stână
39.
P. Uitată
40.
2043/ BAZINUL BĂRBĂTEŞTI
Av. Din Piatra
1.
2044/ BAZINUL COSTEŞTI
2045/ BAZINUL BISTRIŢA
P. Liliecilor de la Măn. Bistriţa
1.
(Sfântului Grigore Decapolitul) *
P. Veche de la Măn. Bistriţa
2.
P. Neolitică
3.
P. „MN Nr. 36”
4.
P. Suspendată
5.
P. cu Portal
6.
Av. P. Daniel V
7.
P. de pe Fisură I
8.
P. de pe Fisură II
9.
P. de la Bulz
10.
P. de la Dolină
11.
P. cu Nisip
12.
P. Metrou
13.
P. de pe Fisură III
14.
Lista abrevierilor:

Vers. Dr.

1

Denivel.

Altitudine
Cit Abs Rel
P 900 70
N
N
N
N
P 1100 300
P 1200 400

Sursa
Data

+

C

F

6

2,5

C
C

F
F

41
11,5

4,5 10,5

1640 850

C

F

85

21

NV-80

B-976a

Mt. Piatra

1

V. Bistriţei; Vers. Dr.

3

A

850

80

C

F

400

15

V. Bistriţei; Vers. Dr.
Mt. Gurgui; E
Mt. Gurgui; E
Mt. Gurgui; W
Muchia lui Bulz; E
Muchia lui Bulz; W
Muchia lui Bulz; N
Muchia lui Bulz; N
Muchia lui Bulz; N
Muchia lui Bulz; N
Mt. Arnota; W
V. Bistriţei; Mt. Arnota
V. Bistriţei; Mt. Arnota

3
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
5
1

A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
H
H

830
900
1000
1000
1000
1030
940
950
900
1000
900
950
950

30
100
200
200
200
230
140
150
100
200
100
150
150

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

24
8
6
1

C
C

F
F

411
65
26
12
11
26
30
100
50
75
23
131
193

20

1
7
3
25
30
15
1
1,5 2,5
49 3

RB-80
FV-74
FV-74
FV-74
FV-74
NV-81
NV-81

NV-81
B-981h
B-981h
B-981h
B-981h
B-981h
NV-80
NV-80
NV-80
NV-80
NV-80
NV-81
NV-81
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Nr. ord = numărul de ordine al peşterii
Sit m = situaţia marcării:
- M = marcată
Cit = felul citirii altitudinii:
- A = cu altimetrul
- H = prin aproximare pe hartă
- P = presupusă sau aproximată faţă de cote cunoscute
- N = neidentificată
Abs = altitudine absolută
Rel = altitudine relativă

Sit cart = situaţia cartării:
- C = cartată
Tip hidr = tipul hidrografic:
- A = activă
- F = fosilă
Dezv = dezvoltarea
Denivel = denivelarea:
- - = negativă
- + = pozitivă
P. = peşteră
Av. = aven

V. = vale
Vers. = versant
St. = stâng
Dr. = drept
NV = Speo Club „Niphargus” Rm. Vâlcea
FV = Focul Viu Bucureşti
RB = Clubul „Emil Racoviţă” Bucureşti
* = peşteră protejată după Legea 5/2000
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Anexa nr. 13 la Planul de management - Descrierea peşterilor
Descrierea peşterilor
a) Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistriţa / Peştera Sfântului Grigore Decapolitul
Peştera se află pe versantul
drept al Cheilor Bistriţei, la
630 m altitudine absolută
şi

la

80

relativă,

m

altitudine

accesul

facilitat

de

o

fiind
potecă

amenajată cu balustrade,
ce

urcă

din

spatele

Mănăstirii Bistriţa - 15
minute.

Este

parcurs

şi

nu

uşor

de

necesită

echipament special, ci doar surse de lumină, peştera fiind electrificată doar parţial.

În documentele de specialitate, peştera este menţionată pentru prima dată în 1929 de către Emil
Racoviţă, iar cercetări biospeologice s-au făcut în anii 1951 şi 1955.
Peştera, săpată de apele râului Bistriţa, are trei deschideri. Are o dezvoltare de circa 400 m şi o
denivelare negativă de circa 15 m. Deschiderea mică ne conduce într-un culoar îngust, scund şi
bine ventilat, care după 15 m se lărgeşte. De aici se poate merge spre dreapta, unde peste un bloc
imens suspendat, se pătrunde în nivelul superior al peşterii, format dintr-un culoar scurt terminat
cu o săliţă. Dacă se continuă drumul înspre înainte, după ce se coboară o scară, se ajunge în
nivelul inferior. Acesta este reprezentat printr-o galerie largă, care continuă la stânga, descendent.
Într-un diverticul din peretele stâng se află o mică bisericuţă - Ovidenia, parţial zidită, parţial
cioplită în stâncă, datând din secolul al XVII-lea şi reprezentând locul de taină unde erau ascunse
în vremuri de restrişte odoarele Mănăstirii Bistriţa şi moaştele Sfântului Grigore Decapolitul.
Galeria continuă descendent spre dreapta - schimbare de direcţie de aproape 1800, se trece printro sală înaltă unde se află o mare colonie de lilieci, iar după ce se ramifică în trei segmente pe o
scurtă distanţă, ajunge la deschiderea cea mare a peşterii. De la baza scării de unde peştera se
ramifică, se poate coborî o altă scară spre dreapta, ajungându-se tot la deschiderea mare a
peşterii, nivelul inferior fiind de fapt un circuit. În dreptul deschiderii mari se găseşte o biserică Sfinţii Arhangheli, construită de către călugării Macarie şi Daniil în 1635. Din dreptul scării,
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urmând galeria din dreapta, uşor ascendentă, se ajunge în nivelul mijlociu al peşterii, reprezentat
printr-o galerie liniară, la început largă şi înaltă, din ce în ce mai strâmtă şi scundă pe măsură ce
înaintează înspre vest, terminându-se cu două mici bazinete cu apă.
Peştera este săracă în formaţiuni concreţionare. Prezentând mai multe deschideri, are un caracter
dinamic, fiind ventilată tot timpul anului, astfel că amplitudinea variaţiilor termice este mare,
atingând, de exemplu, în Sala Liliecilor 16,50C, în condiţiile în care iarna temperatura medie este
de 2,50C, iar vara este de 140C. Ceva mai umede şi cu o temperatură mai constantă, variind între
10 – 130C, sunt cele două galerii care alcătuiesc nivelele mijlociu şi superior al peşterii.
Pe podeaua galeriilor, acolo unde pe tavan se instalează coloniile de lilieci, se găsesc depozite de
guano, atingând o grosime de 1,70 m, în care se găseşte o faună foarte bogată: diptere,
coleoptere, acarieni, iar pe pereţi diptere şi arahnide, peştera având astfel o mare importanţă
biospeologică. Dintre lilieci, o specie se găseşte în permanenţă în peşteră - Miniopterus
schreibersi, altele vin aici doar pe timpul iernii - Rhinolophus ferrumequinum, Vespertilio
pipistrellus - în crăpăturile stâncii, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus, iar altele vin
primăvara pentru reproducere şi pleacă toamna - Myotis myotis. Mai importante sunt însă speciile
troglobionte care populează peştera: Trachysphaera racovitzai, Lithobius decapolitus, Nesticus
hungaricus, Nesticus simoni - probabil troglobiontă, Onychiurus closanicus şi Sophrochaeta sp.
b) Peştera Arnăuţilor
Se află în versantul drept al Cheilor Mânzului - Olăneşti, la
circa 1000 m altitudine absolută şi 60 m diferenţă faţă de
talvegul văii. Dezvoltarea peşterii este de 150 m şi are o
deschidere mare - 24/15 m, orientată nord-vest, observabilă
de jos, amplasată pe un perete destul de abrupt. Pentru
vizitare nu este nevoie de echipament special, ci doar de
mijloace de iluminare. Este alcătuită dintr-un culoar
dezvoltat aproape în linie dreaptă, ascendent iniţial, apoi
orizontal, mai larg la început şi îngustat spre fund prin
coborârea tavanului. Prezintă doar un mic diverticul lateral
înspre deschidere, în peretele stâng. În prima parte culoarul
este dezvoltat pe o suprafaţă de strat, apoi pe o diaclază cu
profil de triunghi echilateral.
Pereţii au puţine formaţiuni concreţionare, doar în partea
terminală a culoarului, iar pe podea există doar câteva mici
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domuri, în rest fiind acoperită cu mult material clastic şi praf de argilă de decalcifiere şi de
mondmilch.
Este o peşteră rece - 60C în aer şi 5,50C în apă, în iulie 1966, destul de umedă în porţiunea finală,
unde se pot găsi şi câteva bazinete cu apă, şi lipsită de curenţi de aer.
Din punct de vedere faunistic peştera este săracă, cu puţine resurse trofice. Ca elemente strict
cavernicole s-au descoperit aici două specii de miriapode diplopode - Dacosoma motasi şi
chilopode - Lithobius decapolitus, ambele reprezentate prin foarte puţini indivizi.
Împreună cu Peştera cu Lapte şi cu peşterile din Cheile Cheii, formează nucleul de peşteri cel mai
estic din Carpaţii Meridionali în care se găseşte faună troglobiontă.
c) Peştera Munteanu-Murgoci din Cheile Cheii
Se găseşte în Masivul Stogşoare, la circa 930 m altitudine absolută şi 30 m diferenţă faţă de
talvegul Văii Cheia, în versantul stâng al cheilor.
A fost cercetată şi descrisă încă din 1898 de către Gh. Munteanu-Murgoci.
Deschiderea este mare - 10/3 m şi orientată înspre vest, iar peştera este constituită din întretăierea
aproape perpendiculară a trei culoare dezvoltate pe diaclaze. Lungimea reţelei de culoare este de
circa 235 m.

Pentru parcurgere sunt necesare haine de protecţie şi mijloace de iluminare.
Galeria principală este de dimensiuni mai mari, 3-5 m lăţime şi 5-8 m înălţime, concreţionată cu
stalactite, stalagmite, coloane, gururi şi curgeri parietale. În capăt se remarcă un frumos grup de
stalagmite şi domuri denumit „Familia”. După circa 50 m, galeria principală se intersectează cu
galeria Diaclazelor, dispusă aproape perpendicular. Spre stânga - culoarul cu guano, galeria este
ascendentă pe primii 10 m şi apoi descendentă, cu numeroase prăbuşiri. Ramura din dreapta este
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concreţionată cu stalactite şi stalagmite, iar în porţiunea finală şi cu gururi, dincolo de care,
printr-un puţ de 4 m, se pătrunde într-o galerie cu trei niveluri de eroziune.
Este o peşteră fosilă, orizontală în prima parte, apoi uşor descendentă, relativ bine concreţionată,
predominând scurgerile parietale, mai frecvente de-a lungul culoarului mijlociu - Culoarul cu
guano. Podeaua este acoperită peste tot cu mult material clastic, reprezentat prin fragmente de
calcar sau concreţiuni, multe dintre ele acoperite de o pojghiţă de wad şi coralite. În culoarul
mijlociu există petice de guano, iar în ultima porţiune, bucăţi de lemne putrede. Tot în porţiunea
terminală se află un mic bazinet cu apă. După morfologie şi orientarea culoarelor faţă de vale,
peştera reprezintă fără îndoială un meandru fosil al râului Cheia.
Peştera este relativ rece, 70C în aer şi 6,20C în apă în iulie 1966, foarte umedă, lipsită de curenţi
de aer.
Faunistic este relativ bogată, aici adăpostindu-se specii troglobionte de miriapode diplopode Dacosoma motasi şi Trachysphaera racovitzai, coleoptere trechine - Duvalius delamarei. Se
găsesc şi fosile de Ursus spalaeus.
d) Peştera Lacul Verde

Este situată în peretele vestic al Muntelui Stogşoare, la o altitudine absolută de circa 990 m şi relativă
de 140 m faţă de talvegul văii râului Cheia, în versantul stâng al Ogaşului Ursului, un adevărat râu de
grohotiş.
A fost explorată şi cartată în anul 1978 de către Cercul de Speologie „Niphargus” Râmnicu
Vâlcea.
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Are o intrare relativ mare, de circa 6 x 4 m. Imediat după aceasta urmează două galerii: prima,
foarte îngustă, are numai 10 m lungime; cealaltă este largă şi înaltă, cu podeaua dreaptă,
acoperită cu fragmente mărunte în primii 15 m şi cu blocuri mari de calcar în rest, prăbuşite peste
vechi concreţiuni. După 35 m galeria se ramifică. Cele două ramificaţii, după ce îmbrăţişează un
imens pilier, se reîntâlnesc în Sala Mare. Ramificaţia principală are o pantă de 4 m, iar cea
secundară este uşor descendentă, neconcreţionată şi foarte largă - 25 m. Sala Mare - 30 x 20 x 10
m - are podeaua accidentată din cauza numeroaselor blocuri prăbuşite. Din colţul sud-estic
porneşte o galerie, la început ascendentă, cu mult material clastic, care se ramifică după 20 m. În
dreapta, galeria se termină cu trei diverticule scurte, iar cea din stânga coboară la un lac prins
între pereţii unei diaclaze, lat de 1 m, lung de 10 m şi adânc până la 3 m. Prezenţa lacului într-o
peşteră fosilă suspendată în calcare puternic fisurate se explică prin impermealizarea puţului
galeriei cu argilă de decalcifiere. Prin deschiderea unor fisuri este posibil ca lacul să se dreneze,
ca şi cel din Peştera Pagodelor.
Nu necesită echipament special pentru vizitare, ci doar surse de iluminare.
e) Peştera Pagodelor

Peştera este situată în peretele vestic al Muntelui Stogşoare, în peretele din dreapta al Ogaşului
Ursului, la o altitudine relativă de 150 m faţă de talvegul văii Cheia.
A fost explorată şi cartată în anul 1976 de către speologii vâlceni ai Cercului de Speologie
„Niphargus” Râmnicu Vâlcea.
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Intrarea este dublă, sub forma unei diaclaze, cu o secţiune de 1 x 1 m. După o scurtă galerie uşor
descendentă, urmează o galerie strâmtă lungă de 18 m până la „Strâmtoarea Nasturilor Pierduţi”,
de unde se lărgeşte - 1-3 m lăţime şi 2-3 m înălţime - şi continuă pe încă 100 m lungime.
Are o denivelare totală de 10 m şi este foarte bogată în speleoteme.
Speleotemele, deşi modeste ca dimensiuni, sunt foarte frumoase: stalactite conice şi stalagmite
fistulare, fragile şi policrome. Pe podea se află stalagmite „gulerate”, care au avut baza inundată,
la nivelul apei fiind depus un brâu de calcit. Cele mai frumoase sunt „pagodele”, stalagmite
conice în trepte.
Aici se găseşte şi un depozit de argilă de un tip mai deosebit, parţial litificat, acoperit pe alocuri
de o glazură calcitică strălucitoare, depusă pe marginile crăpăturilor ultimei uscări a materialului.
Argila, deosebit de fină, provine dintr-o perioadă în care infiltraţiile din peşteră alimentau un mic
lac, ale cărui ape au fost pierdute prin fisurarea calcarului. Mărturii ale existenţei acestui lac sunt
brâurile care marchează nivelurile de depunere a calcitului de pe pereţii peşterii.
Pentru vizitare sunt necesare surse de lumină, haine de protecţie, iar datorită dimensiunilor reduse
ale galeriilor, vizitarea trebuie facută în grupuri de maxim 3 persoane.
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Anexa nr. 14 la Planul de management - Tipurile de sol din Parcul Național BuilaVânturarița
Tipuri de soluri în Parcul Național Buila-Vânturarița
a) Soluri neevoluate - Cernisoluri =Rendzine
Au cea mai mare arie de distribuţie în masiv, fiind întâlnite pe culmile înguste şi pe versanţi
cu diferite expoziţii. Materialul parental este alcătuit din calcare compacte, dolomite sau pietrişuri
calcaroase. Climatul, foarte umed şi rece, cu media anuală a precipitaţiilor de peste 1000 mm şi a
temperaturii de 2-30C, a determinat dezvoltarea unei vegetaţii tipice: molidişuri, făgete, gorunete şi
pajişti secundare.
Caracteristici morfologice: profil de tipul AO-Am-A/R-Rrz.
Orizontul AO, cu grosimi de 2 – 4 cm, este constituit din material organic bine descompus,
are culoare negricioasă în stare umedă şi cenuşiu foarte închis în stare uscată, prezintă o structură
medie grăunţoasă şi mare, bine dezvoltată şi conţine frecvent rădăcini ierboase.
Orizontul Am prezintă grosimi de 20 – 25 cm; are culoare brun cenuşiu foarte închis în stare
umedă şi cenuşiu închis în stare uscată, textură luto-argiloasă, structură glomerulară-grăunţoasă, bine
dezvoltată datorită humaţilor de calciu, este poros, afânat şi conţine frecvent rădăcini.
Orizontul A/R de tranziţie, de 12 – 16 cm grosime, este închis la culoare - valori şi crome
3,5 în stare umedă, prezintă o textură luto-argiloasă, structură poliedric-subangulară şi angulară slab
dezvoltată şi conţine fragmente mici de rocă nedezagregată.
Orizontul Rrz, de 10 – 15 cm grosime, apare între 50 – 55 cm adâncime, are o textură lutoargiloasă şi conţine mult material scheletic de natură calcaroasă.
Sunt soluri deosebit de permeabile, datorită conţinutului mare de schelet. Au troficitate
ridicată, sunt biologic active, dar au grosime morfologică şi volum edafic redus, de aceea potenţialul
productiv este mijlociu sau scăzut. Sunt utilizate numai local, pentru pajişti secundare.
i) Litosoluri şi soluri brune acide - BO, LS
Sunt răspândite în cursul superior al râului Bistiţa şi ai afluenţilor acestuia.
Litosolurile sunt soluri neevoluate şi au un profil alcătuit din orizont AO urmat de R.
Condiţii fizico-geografice de formare:
Climatul diferă de la cel de deal până la cel montan şi temperaturile şi precipitaţiile variază în
funcţie de etaj. Materialul parental este alcătuit din roci dure, compacte. Relieful este de asemenea
variat, dar în general litosolurile caracterizează regiunile cu energie mare de relief, în care eroziunea
a adus roca dură la suprafaţă.
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Vegetaţia este reprezentată prin asociaţii forestiere de arbori şi arbuşti, precum şi de pajişti
naturale, având compoziţii diferite. În general, pe litosoluri se instalează specii termofile, care se
mulţumesc cu rezerve reduse de apă şi cu volum edafic mic.
Fertilitatea şi utilizarea acestora:
Sunt soluri cu fertilitate foarte scăzută, pe care se instalează arborete de productivitate
inferioară sau tufărişuri menţinute pentru protecţia solului şi cu scop antierozional.
ii) Molisoluri - Leptosoluri
Pseudorendzinele - RP - răspândite în sudul şi sud-vestul parcului.
Pseudorendzinele sunt soluri molice cu un orizont Am rezultat din alterarea substratului, un
orizont A/C sau B de culori închise - crome şi valori < 3,5 la materialul aflat în stare umedă, cel puţin
în partea lor superioară, atât pe feţele, cât şi în interiorul agregatelor structurale.
Condiţii fizico-geografice de formare:
Datorită răspândirii lor insulare într-un spaţiu geografic întins, condiţiile climatice de formare
sunt relativ variate. Astfel, temperaturile medii multianuale oscilează între 50 şi 80C, iar precipitaţiile
între 500 şi 1000 mm. Rocile mamă de sol - materialul parental, sunt alcătuite din marne, marne
calcaroase, marne argiloase, roci relativ uşor friabile, care conţin carbonaţi şi argilă.
Relieful caracteristic pe care apar pseudorendzinele este acela de dealuri şi podişuri, iar în
cadrul acestora se întâlnesc în treimile superioare şi mijlocii ale versanţilor cu diferite înclinări, mai
rar pe culmi.
Vegetaţia sub care s-au format pseudorendzinele aparţine zonei forestiere, cu precădere a
pădurilor de cvercinee - stejar, gorun, dar în arealul lor se întâlnesc şi pajişti secundare - fâneţe,
păşuni.
Materialul parental, relativ uşor alterabil, favorizează formarea unor soluri relativ profunde şi
cu conţinut scăzut de schelet, de textură mijlocie şi carbonaţi pe profil.
Ferilitatea şi utilizarea acestora:
Pseudorendzinele sunt în general soluri forestiere sau agricole, cu potenţial productiv
mijlociu. Datorită prezenţei carbonaţilor, sărurile fosfatice pot trece în combinaţii greu solubile, puţin
accesibile vegetaţiei.
iii) Cambisoluri = Districambosoluri
Apar pe versanţii cu înclinare moderată sau puternică, mai ales pe cei cu expoziţie nordică,
din partea sud-estică şi estică, la altitudini cuprinse între 600 m şi 1500 m.
Materialul parental este reprezentat cu precădere de depozitele de pantă - deluvii, depozite
detritice de pantă, provenite din dezagregarea şi alterarea rocilor calcaroase în condiţiile unui climat
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umed şi răcoros, caracterizat prin temperaturi medii anuale de 3 – 40C şi precipitaţii cuprinse între
800 şi 1400 mm.
Formaţiile vegetale care se dezvoltă pe acest tip de sol sunt reprezentate de păduri - fag, fag
în amestec cu conifere, conifere, la baza cărora cresc diferite specii ierboase acidofile precum Luzula
luzuloides, Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Asperula odorata, Alium ursinum şi alte
asemenea.
Caracteristici morfologice: profil Ao-A/B-Bv-C sau R.
Orizontul Ao, de 5 – 15 cm grosime, are culoare brun foarte închis-brun cenuşiu foarte închis
în stare umedă şi brun cenuşiu-brun cenuşiu închis în stare uscată, structură glomerulară bine
dezvoltată, este friabil în stare umedă, moderat coeziv în stare uscată, slab plastic, slab adeziv şi
conţine rădăcini subţiri frecvente şi rădăcini lemnoase.
Orizontul A/B, gros de 10 – 15 cm, brun, cu pete difuze brune cenuşii foarte închise în stare
umedă, are o structură poliedric-subangulară mică-grăunţoasă, este friabil în stare umedă, moderat
coeziv în stare uscată, slab plastic, slab adeziv, conţine rădăcini ierboase şi lemnoase.
Orizontul Bv, cu grosimi de 20 – 70 cm se subdivide frecvent în două suborizonturi: Bv1, de
10 -25 cm, brun în stare umedă şi brun pal-brun foarte pal în stare uscată, are o structură poliedric subangulară mediu dezvoltată, este friabil în stare umedă, moderat coeziv-dur în stare uscată, slab
plastic, slab adeziv, prezintă adesea canale de rădăcini cu coprolite şi rădăcini subţiri frecvente; Bv2,
de 15 – 35 cm grosime, culoare brun-brun pal în stare umedă şi brun foarte pal în stare uscată,
structură poliedric-subangulară mare, este slab moderat-compact, friabil-ferm în stare umedă, dur în
stare uscată, slab plastic, slab adeziv şi prezintă, de asemenea, canale de rădăcini cu coprolite şi
rădăcini subţiri frecvente.
C apare frecvent la 65 – 70 cm, este gălbui-pal în stare umedă, nestructurat, masiv şi conţine
numeroase fragmente de rocă. Fiind soluri bogate în azot, dar sărace în fosfor şi potasiu, sunt folosite
doar în silvicultură şi pentru păşuni.
iv) Solurile brune acide - Bo - răspândite în sud-estul şi estul parcului.
Solurile brune acide sunt soluri cambice oligobazice, slab diferenţiate textual, având textura
mijlocie sau grosieră şi prezentând culori cu valori şi crome > 3,5 la materialul în stare umedă, cel
puţin în interiorul agregatelor structurale.
Condiţii fizico-geografice:
Clima arealului cu soluri brune acide se caracterizează în regiunea montană superioară prin
temperaturi medii multianuale de 3 – 40C şi precipitaţii medii anuale care depăşesc 1000 mm. În
părţile inferioare ale zonei de răspândire, temperaturile medii pot atinge valori de 6 – 70C, iar media
anuală a precipitaţiilor se menţine în jurul valorii de 800 mm. Evapotranspiraţia potenţială este
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evident depăşită de cantitatea de precipitaţii, ceea ce justifică încadrarea la regimul percolativ şi, pe
alocuri, chiar intens percolativ.
Materialul parental pe care s-au format solurile brune acide este reprezentat cu precădere de
depozitele de pantă - deluvii, depozite detritice de pantă - provenite din dezagregarea şi alterarea
rocilor magmatice acide, metamorfice şi chiar sedimentare - conglomerate, gresii.
Relieful caracteristic este cel montan, cu versanţii moderat până la puternic înclinaţi şi cu
diferite expuneri.
Vegetaţia sub care s-au format solurile brune este alcătuită din păduri de fag, fag în amestec
cu conifere şi din păduri de conifere, toate aceste formaţii vegetale prezentând şi o floră acidofilă.
Fertilitatea şi utilizarea acestora:
În general sunt soluri forestiere, acide până la puternic acide. Pe ele se dezvoltă păduri de fag
şi fag în amestec cu răşinoase şi se pot întâlni şi pajişti secundare cu valoare nutritivă mijlocie,
uneori superioară.
vv) Solurile brune feriiluviale - BO, Bfe - se întâlnesc pe latura vestică, nordică şi nord-estică
a parcului.
Solurile brune feriiluviale sunt soluri fără orizont eluvial, având drept orizont de diagnostic
orizontul Bs de nuanţe ruginii.
Condiţii fizico-geografice de formare:
Condiţiile climatice din arealul solurilor brune feriiluviale se caracterizează prin temperaturi
medii anuale de 3 – 40C şi precipitaţii medii anuale ce depăşesc 1000 mm. În general, climatul este
rece şi umed, cu sezonul de vegetaţie mai scurt şi regim hidric de tip percolativ până la intens
percolativ.
Materialul parental este alcătuit din depozite de pantă scheletice provenite din roci
predominant acide.
Relieful montan în care evoluează solurile brune feriiluviale este alcătuit din forme cu diferite
înclinări - versanţi slab înclinaţi, de obicei umbriţi, suprafeţe de eroziune situate frecvent sub 1800
m, culmi late cu înclinări reduse.
Vegetaţia caracteristică solurilor brune feriiluviale este reprezentată din păduri de răşinoase
sau răşinoase cu fag, cu floră acidofilă precum Luzula, Soldanella, Vaccinium şi muşchi verzi ca
Hyloconium, Dieronum. Apar, de asemenea, şi sub asociaţii de jneapăn.
b) Spodisoluri
i) Spodisoluri = Prepodzoluri
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Apar pe latura vestică, nordică şi nord-estică a masivului, pe culmi şi pe versanţi cu diferite
expoziţii, la altitudini cuprinse între 1400 m şi 1600 m, uneori în asociere cu districambisolurile,
pătrunzând şi în aria podzolurilor, până la 1700 m.
Materialul parental eluvio-deluvial rezultă din dezagregarea şi alterarea calcarelor, în condiţii
de climat rece şi umed - temperaturi medii anuale de 3 – 40C şi precipitaţii de 1000-1300 mm.
Vegetaţia caracteristică este cea forestieră - păduri de molid, de pajişti secundare cu Agrostis
rupestris, Festuca spina, Anthoxanthum odoratum, Hieracium alpinum, Luzula luzuloides,
Vaccinium myrtillus, Rhododendron kotschyi, Oxalis acetosella, Dryopteris spinulosa sau de
jnepenişuri.
Caracteristici morfologice: profil Au/Aou-Bs-R sau C moderat dezvoltat.
Orizontul Au/Aou, cu grosimi de 5 – 10 cm, de culoare brun cenuşiu foarte închis în stare
umedă şi brun cenuşiu închis în stare uscată, are structură poliedric-subangulară mică, slab
dezvoltată, este foarte friabil în stare umedă şi uşor dur în stare uscată, poros, cu grăunţi de cuarţ şi
fragmente mici de rocă.
Orizontul Bs, de 20 – 50 cm grosime, brun-gălbui cu nuanţe roşcate în stare umedă în partea
superioară şi mai deschis în partea inferioară a orizontului, are structură poliedric-subangulară mică,
este foarte friabil în stare umedă, devenind uşor dur în stare uscată, conţine foarte multe fragmente
mici de rocă.
Orizontul C, de 20 – 30 cm grosime, are culoare brun-gălbuie în stare umedă şi gălbuie-brună
în stare uscată, masiv astructurat, necoeziv, cu multe fragmente de rocă.
Prepodzolurile au, în general, o textură nisipo-lutoasă sau luto-nisipoasă nediferenţiată pe
profil. Conţin sub 20% argilă şi mult schelet - 5-20% din masa solului.
Au fertilitate mică, dar corespunzătoare utilizării silvice, în special pentru păduri de molid şi
pin sau pentru pajişti. Pentru îmbunătăţirea pajiştilor se recomandă îngrăşarea prin târlire, aplicarea
de amendamente şi fertilizare complexă.
ii) Spodisoluri = Podzoluri
Sunt soluri puternic acide, specifice subetajului molidului şi etajului jneapănului. Se dezvoltă
pe suprafeţe cu aspect de platforme structurale, coame, versanţi, la peste 1800 m altitudine.
Materialul parental este provenit din dezagregarea şi alterarea calcarelor în aceleaşi condiţii de climat
rece şi umed care determină şi formarea prepodzolurilor.
Vegetaţia specifică este formată din păduri de molid, molid şi brad, fag, vegetaţie ierboasă cu
Vaccinium myrtillus, Caluna vulgaris, Bruckentalia spiculifolia, Soldonella montana şi vegetaţie
specifică pajiştilor alpine, cu Festuca supina, Agrostis rupestris, Nardus stricta, Campanulla alpina,
Poa media, Ranunculus montanus, Hieracium alpinum.
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Carcateristici morfologice: profil Aou-Es-Bhs-Bs-R, moderat dezvoltat.
Orizontul Aou: grosimi de 6 – 10 cm, brun foarte închis, cu grăunţi de silice cenuşiu deschis
în stare umedă şi brun cenuşiu foarte închis-brun foarte închis cu grăunţi de silice cenuşiu deschis în
stare uscată, este nestructurat, foarte friabil în stare umedă, slab coeziv în stare uscată, neplastic şi
conţine rădăcini ierboase şi lemnoase subţiri.
Orizontul Es: de 10 – 15 cm grosime, cenuşiu-brun deschis în stare umedă şi cenuşiu deschis
în stare uscată, nestructurat, foarte friabil în stare umedă, slab coeziv în stare uscată, neaderent,
conţine rădăcini fine frecvente şi material scheletic – 30%.
Orizontul Bhs, de 5 – 8 cm grosime, brun-brun închis în stare umedă şi brun în stare uscată,
nestructurat, este friabil în stare umedă, uşor dur în stare uscată, slab coeziv; conţine material
scheletic în proporţie de 30%.
Orizontul Bs se subdivide în două suborizonturi: Bs1, de 15 – 20 cm grosime, roşcat-gălbui în
stare umedă, brun intens-roşcat gălbui în stare uscată, nestructurat, friabil în stare umedă, neaderent,
conţine 40% material scheletic; Bs2, de 12 – 15 cm grosime, gălbui roşcat, nestrucurat, friabil în stare
umedă, slab coeziv în stare uscată, neaderent, conţine 50% material scheletic.
Orizontul R apare frecvent la 70 – 80 cm, cu grosimi de 20 – 25 cm, prezintă aceleaşi culori
ca şi orizontul de deasupra; conţine material scheletic în proporţie de 75-80%.
Fiind soluri cu conţinut redus de substanţe nutritive, podzolurile nu pot fi utilizate decât
pentru pajişti. Rar, apar şi sub pădurile de molid.
c) Umbrisoluri = Humosiosoluri
Apar pe platourile montane şi pe versanţii slab înclinaţi, la altitudini mai mari de 1800 m.
Materialul parental este alcătuit din produsele de dezagregare-alterare a rocilor silicatice
necarbonatice: gresii, conglomerate, roci eruptive, diferite şisturi cristaline. Clima este foarte rece şi
foarte umedă, caracterizată prin temperaturi medii anuale de - 20C şi prin rezerve hidrice de circa
1300 – 1400 mm. Vegetaţia este reprezentată de asociaţii de Carex curvul, Festuca rebra, Nardus
stricta şi de arbuşti: Salix herbaceea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Pinus mugo, Juniperus
communis.
Caracteristici morfologice: profil de tip Au-A/R-R sau Au/Aou-A/C-C.
Orizontul Au/Aou are grosimi de 15 – 25 cm, culoare brun foarte închis în stare umedă şi
brun cenuşiu foarte închis în stare uscată; conţine material organic humificat, segregabil de partea
minerală silicatică, este astructurat şi afânat.
Orizontul A/R sau A/C, cu grosimi de 15 – 25 cm, conţine material organic segregabil de
partea minerală, este astructurat şi afânat.
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Orizontul R/C apare frecvent la adâncimi de 50 – 60 cm şi este alcătuit din produsul de
dezagregare al rocii parentale.
Humosiosolurile au, de regulă, textură nisipoasă şi conţin material scheletic frecvent.
Au, în general, fertilitate redusă, determinată de conţinutul mare de schelet şi redus în
substanţe nutritive minerale, la care se adaugă volumul fiziologic redus. Sunt utilizate cu randament
pentru păşuni şi fâneţe naturale, mai ales dacă li se aplică amendamente şi îngrăşăminte. Trebuie însă
făcută remarca că, în cazul pajiştilor din parc este interzisă aplicarea de amendamente şi
îngrăşăminte.
În ansamblu, între solurile Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, predominante sunt
rendzinele, datorită configuraţiei calcaroase a masivului.
În etajul fagului se întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide de pajişti
alpine şi de pădure, cu reacţie acidă şi grade diferite de podzolizare.
În etajul coniferelor se întâlnesc soluri podzolice, brune acide şi podzolice humicoferiiluviale.
În crăpăturile stâncilor se întâlneşte sol turbos, pe care s-au instalat specii cu adaptări
speciale- hasmofite.
În lungul văii Bistriţa se întâlnesc soluri aluviale.
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Anexa nr. 15 la Planul de management - Harta pedologică
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Anexa nr. 16 la Planul de management - Specii de plante din Lista Roşie a Plantelor Superioare din România
Specii de plante din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa care se regăsesc pe Lista Roşie a Plantelor Superioare din România
după M. Oltean, G. Negrean A. Popescu, N. Roman, G. Dihoru, V. Sanda, S. Mihăilescu, pe anexele Convenţei de la Berna, în Directiva Habitate, pe anexele
OUG 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 492011, cu modificările şi completările ulterioare
Nr.
crt

Familia

1.

Genul
Athamantha

Specia
Athamantha turbith ssp.

Lista Roşie (Oltean et al.,

Convenţia de la

Directiva Habitate

OUG

1994)-Categoria sozologică

Berna

92/43/EEC

57/2007

R

-

-

-

R

-

-

-

hungarica
2.

Pleurospermum Pleurospermum
austriacum

3.

Apiaceae

Seseli

Seseli gracile

R

-

-

-

4.

Heracleum

Heracleum palmatum

nt

-

-

-

5.

Trinia glauca

Trinia

glauca

ssp.

R

carniolica
6.

Adenostyles

Adenostyles alliariae

R

-

-

-

7.

Centaurea

Centaurea atropurpurea

R

-

-

-

8.

Ligularia

Ligularia sibirica

R

Anexa I

Anexa IIb

Anexa 3b

Scorzonera

Scorzonera purpurea ssp.

R

-

-

-

V/R

-

-

-

R

-

-

-

9.

Asteraceae

rosea
10.

Leontopodium

Leontopodium alpinum

11.

Leucanthemu

Leucanthemum waldsteinii
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Nr.
crt

Familia

Genul

Specia

Lista Roşie (Oltean et al.,

Convenţia de la

Directiva Habitate

OUG

1994)-Categoria sozologică

Berna

92/43/EEC

57/2007

12.

Saussurea

Saussurea alpina

R

-

-

-

13.

Cirsium

Cirsium eriophorum

K

-

-

-

14.

Centaurea

Centaurea pinnatifida

R

-

-

-

15.

Doronicum

Doronicum carpaticum

R

-

-

-

Eritrichium

Eritrichium nanum

R

-

-

-

17.

Hesperis

Hesperis nivea

R

-

-

-

18.

Alyssum

Alyssum montanum ssp.

R

-

-

-

R

-

-

-

16.

Boraginaceae

montanum
19.

Brassicaceae

Hesperis

Hesperis

matronalis

ssp.cladotricha
20.

Erysimum

Erysimum comatum

R

-

-

-

21.

Cardamine

Cardamine enneaphyllos

R

-

-

-

22.

Campanula

Campanula grosekii

R

-

-

-

Campanula serrata

-

-

Anexa IIb

Anexa 3b

-

Anexa I

-

-

23.
24.

Campanulaceae

Campanula

Campanula

patula

ssp.

abietina

25.

Campanula

Campanula crassipes

R

-

-

-

26.

Campanula

Campanula kladniana

?

-

-

-

Dianthus spiculifolius

R

-

-

-

27.

Caryophyllaceae Dianthus
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Nr.
crt

Familia

Genul

Specia

Lista Roşie (Oltean et al.,

Convenţia de la

Directiva Habitate

OUG

1994)-Categoria sozologică

Berna

92/43/EEC

57/2007

28.

Dianthus

Dianthus henteri

nt

-

-

-

29.

Silene

Silene nutans ssp. dubia

R

-

-

-

30.

Silene

Silene saxifraga

R

-

-

-

31.

Cerastium

Cerastium

R

-

-

-

transsilvanicum
32.
33.
34.
35.

Crassulaceae
Cupressaceae
Ericaceae

36.

Jovibarba

Jovibarba heuffelii

R

-

-

-

Sempervivum

Sempervivum marmoreum

R

-

-

-

Juniperus

Juniperus sabina

V/R

-

-

-

Rhododendron

Rhododendron

V

-

-

-

myrtifolium
Onobrychis

Onobrychis transsilvanica

R

-

-

-

Oxytropis

Oxytropis carpatica

R

-

-

-

38.

Oxytropis

Oxytropis halleri

R

-

-

-

39.

Gentiana

lutea

V/R

-

Anexa Vb

Anexa

37.

Fabaceae

5Aa

Gentianaceae
40.
41.

Iridaceae

42.

Lamiaceae

43.

Liliaceae

Gentianella

Gentianella bulgarica

R

-

-

-

Iris

Iris aphylla

-

-

Anexa IIb

Anexa 3b

Thymus

Thymus comosus

nt

-

-

-

Streptopus

Streptopus amplexifolius

R

-

-
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Nr.
crt

Familia

Genul

Specia

Lista Roşie (Oltean et al.,

Convenţia de la

Directiva Habitate

OUG

1994)-Categoria sozologică

Berna

92/43/EEC

57/2007

44.

Symphyandra

Symphyandra wanneri

R

-

-

-

45.

Lilium

Lilium carniolicum ssp.

R

Anexa I

-

-

jankae
46.

Linaceae

47.

Linum

Linum uninerve

R

-

-

-

Lycopodium

Lycopodium annotinum

-

-

Anexa Vb

Anexa
5Aa

48.

Lycopodiaceae

49.

Huperzia

Huperzia selago

-

-

Anexa Vb

Anexa
5Aa

Diphasium

Diphasium alpinum

R

-

Anexa Vb

Anexa
5Aa

50.

Goodyera

Goodyera repens

R

-

-

-

51.

Gymnadenia

Gymnadenia conopsea

R

-

-

-

52.

Gymnadenia

Gymnadenia odoratissima

R

-

-

-

53.

Pseudorchis

Pseudorchis albida

R

-

-

-

Pseudorchis

Pseudorchis rubra

R

-

-

-

55.

Corallorhiza

Corallorhiza trifida

R

-

-

-

56.

Orchis

Orchis coriophora

R

-

-

-

R

-

-

-

54.

Orchidaceae

ssp.

fragans
57.

Neottia

Neottia nidus-avis
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Nr.
crt

Familia

Genul

Specia

Lista Roşie (Oltean et al.,

Convenţia de la

Directiva Habitate

OUG

1994)-Categoria sozologică

Berna

92/43/EEC

57/2007

58.

Epipactis

Epipactis atrorubens

R

-

-

-

59.

Epipactis

Epipactis palustris

R

-

-

-

Abies

Abies alba

E

-

-

-

Pinus

Pinus sylvestris

R

-

-

-

Plantago

Plantago gentianoides

R

-

-

-

Bromus

Bromus

R

-

-

-

R

-

-

-

V/R

-

-

-

60.
61.
62.

Pinaceae
Plantaginaceae

63.

riparius

ssp.

barcensis
64.

Festuca

Festuca amethystina

65.

Sesleria

Sesleria albicans

66.

Trisetum

Trisetum macrotrichum

R

-

-

-

Trisetum

Trisetum fuscum

R

-

-

-

Koeleria

Koeleria macrantha ssp.

R

-

-

-

67.

Poaceae

68.

transsilvanica
69.

Festuca

Festuca versicolor

R

-

-

-

70.

Poa

Poa molinerii

R

-

-

-

71.

Secale

Secale montanum

R

-

-

-

K

-

-

-

V/R

-

-

-

R

-

-

-

72.

Polygalaceae

Polygala

Polygala alpestris

73.

Primulaceae

Androsace

Androsace chamaejasme

74.

Ranunculaceae

Trollius

Trollius europaeus
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Nr.
crt

Familia

Genul

Specia

Lista Roşie (Oltean et al.,

Convenţia de la

Directiva Habitate

OUG

1994)-Categoria sozologică

Berna

92/43/EEC

57/2007

75.

Delphinium

Delphinium fissum

R

-

-

-

76.

Rosa

Rosa villosa ssp. coziae

R

-

-

-

Rosa

Rosa glauca

R

-

-

-

Rosa

Rosa stylosa

R

-

-

-

Sorbus

Sorbus graeca

R

-

-

-

Galium

Galium parisiense

R

-

-

-

Galium

Galium baillonii

R

-

-

-

Saxifraga

Saxifraga marginata

R

-

-

-

Saxifraga

Saxifraga oppositifolia

R

-

-

-

84.

Saxifraga

Saxifraga retusa

R

-

-

-

85.

Scrophularia

Scrophularia heterophylla

R

-

-

-

Veronica bachofenii

R

-

-

-

Rhinanthus

R

-

-

-

77.
78.

Rosaceae

79.
80.
81.

Rubiaceae

82.
83.

Saxifragaceae

ssp. laciniata
86.

Scrophulariaceae Veronica

87.

Rhinanthus

alectorolophus
88.

Taxaceae

89.

Thymelaeaceae

90.

Violaceae
E = periclitat

Taxus

Taxus baccata

V/R

-

-

-

Daphne

Daphne blagayana

V/R

-

-

-

Viola

Viola alpina

R

-

-

-

V = vulnerabil

Ex = dispărut

R = rar

Nt = neameninţat
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Anexa nr. 17 la Planul de management - Specii de vertebrate din Cartea Roşie a Vertebratelor şi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Specii de faună din PNBV
prezente în “Cartea Roşie a Vertebratelor” şi în anexele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2007, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Specii de vertebrate din PNBV

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

prezente în “Cartea Roşie a

se regăsesc în anexa 3 a OUG

se regăsesc în anexa 4 a OUG

se regăsesc în anexa 5 a OUG

Vertebratelor”

57/ 2007

57/ 2007
a

57/ 2007
a

4

5

Rana temporaria

Miniopterus schreibersi

Miniopterus schreibersi

Rupicapra rupicapra

Rana dalmatina

Barbastella barbastelus

Barbastella barbastelus

Martes martes

Bufo bufo

Myotis dasygneme

Plecotus austriacus

Rana temporaria

Bufo viridis

Myotis blythii

Myotis blythii

Barbus meridionalis

Bombina variegata

Myotis myotis

Myotis myotis

Helix pomatia

Triturus cristatus

Myotis emarginatus

Myotis emarginatus

Hirudo medicinalis

Triturus vulgaris

Myotis capaccinii

Myotis capaccinii

Triturus alpestris

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis dasycneme

5b

Salamandra salamandra

Rhinolophus hipposiders

Rhinolophus ferrumequinum

Lepus europaeus

Vipera berus

Lynx lynx

Rhinolophus hipposiders

Sciurus vulgaris

Vipera ammodytes

Canis lupus

Myotis daubentoni

Vulpes vulpes
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Specii de vertebrate din PNBV

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

prezente în “Cartea Roşie a

se regăsesc în anexa 3 a OUG

se regăsesc în anexa 4 a OUG

se regăsesc în anexa 5 a OUG

Vertebratelor”

57/ 2007

57/ 2007

57/ 2007

4a

5a

Coronella austriaca

Ursus arctos٭

Pipistrelus pipistrelus

Martes foina

Podarcis muralis

Lanius collurio

Pipistrelus nathusii

Meles meles

Upupa epops

Tetrao urogallus

Lynx lynx

Capreolus capreolus

Corvus corax

Bubo bubo

Canis lupus

Cervus elaphus

Rupicapra rupicapra

Dryocopus matinus

Ursus arctos٭

Sus scorfa

Capreolus capreolus

Picus canus

Felis sylvestris

Tetrao urogalus

Cervus elaphus

Triturus cristatus

Lacerta agilis

Garrulus glandarius

Felix sylvestris

Bombina variegata

Lacerta viridis

Bonasa bonasia

Lynx lynx

Bombina bombina

Podarcis muralis

Columba palumbus

Martes martes

Cerambyx cerdo

Coronella austriaca

Ursus arctos

Lucanus cervus

Triturus cristatus

5c

Canis lupus

Morimus funereus

Bombina variegata

Garrulus glandarius

Miniopterus schreibersii

Rosalia alpina٭

Bombina bombina

Columba palumbus

Barbastella barbastelus

Lycaena dispar

Hyla arborea

Turdus philomenos

Myotis daubentoni

Lepidea morsei

Bufo viridis

Turdus pilaris

Plecotus austriacus

Carabus variolosus

Rana dalmatina

Myotis blythii

Cerambyx cerdo
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Specii de vertebrate din PNBV

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

prezente în “Cartea Roşie a

se regăsesc în anexa 3 a OUG

se regăsesc în anexa 4 a OUG

se regăsesc în anexa 5 a OUG

Vertebratelor”

57/ 2007

57/ 2007

57/ 2007

4a
Myotis myotis

Lucanus cervus

Myotis emarginatus

Morimus funereus

Myotis capaccinii

Rosalia alpina٭

Myotis dasycneme

Lycaena dispar

Rhinolophus ferrumequinum

Lepidea morsei

5a

Rhinolophus hipposideros
Pipistrelus nathusii

4b

Vespertilio murinus

Vespertilio murinus
Upupa epops
Aegithalos caudatus
Picus viridis
Cinclus cinclus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Prunella modularis
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
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Specii de vertebrate din PNBV

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

Specii de faună din PNBV care

prezente în “Cartea Roşie a

se regăsesc în anexa 3 a OUG

se regăsesc în anexa 4 a OUG

se regăsesc în anexa 5 a OUG

Vertebratelor”

57/ 2007

57/ 2007

57/ 2007

4a

5a

Sitta europaea
Erithacus rubecula
Nucifraga caryocatactes
Phoenicurus ochoruros
Falco tinnunculus
Corvus corax
Athene noctua
Tichodroma muraria
Vipera berus
Triturus vulgaris
Triturus alpestris
Salamandra salamandra
Bufo bufo
Rana temporaria
Rana lessonae
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Anexa nr. 18 la Planul de management - Specii de faună protejate prin convenţii
internaţionale
Specii de faună protejate în baza unor convenţii internaţionale
Convenţia

Nr.

Denumirea speciei

crt.

Stiinţifică

Populară

internaţională

1

Miniopterus schreibersi

Liliac cu aripi lungi

Ber

2

Rhinolophus ferrumequinum

Liliacul mare cu nas potcoavă

Ber

3

Myotis myotis

Liliac comun

Ber

4

Rhinolophus hipposideros

Liliacul mic cu nas potcoavă

Ber

5

Myotis blythi

Liliac comun mic

Ber

6

Pipistrelus nathusii

Liliac

Ber

7

Myotis daubentoni

Liliac de apă

Ber

8

Plecotus austriacus

Liliacul urecheat cenuşiu

Ber

9

Myotis capaccini

Liliac cu picioare lungi

Ber

10

Myotis dasygneme

Liliacul de iaz

Ber

11

Barbatestela barbastelus

Liliac cârn

Ber

12

Nyctalus noctula

Liliacul de amurg

Ber

13

Vespertilio murinus

Liliacul bicolor

Ber

14

Rupicapra rupicapra

Capră neagră

C, Ber

15

Cervus elaphus

Cerb

C, Ber

16

Ursus arctos

Urs brun

C, Ber

17

Canis lupus

Lup

C, Ber

18

Lynx lynx

Râs

C, Ber

19

Meles meles

Bursuc

Ber

20

Martes martes

Jder de pădure

Ber

21

Martes foina

Jder de piatră

Ber

22

Podarcis muralis

Şopârlă de stâncă

Ber

23

Bubo bubo

Bufniţă

Ber

24

Motacilla alba

Codobatură albă

Ber

25

Tetrao urogalus

Cocoş de munte

Ber

Convenţiile internaţionale sub a căror protecţie se găsesc:
Ber

– Convenţia de la Berna ratificată prin Legea nr. 13/1993

C

– Convenţia CITES ratificată prin Legea nr. 69/1994
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Anexa nr. 19 la Planul de management - Harta distribuţiei habitatelor
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Anexa nr. 20 la Planul de management - Descrierea tipurilor de habitate identificate în
parc

Descrierea tipurilor de habitate identificate in parc
HABITATUL 6430
Natura 2000: 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul
montan până în celalpin (Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to
the alpine levels)
CORESPONDENŢE:
CLASS. PAL.: 37.7, 37.8
HABITATE DIN ROMÂNIA: R3701,R3702, R3703,R3706, R3707, R3708, R3714.
ASOCIAŢII VEGETALE: Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990; AdenostyloDoronicetum austriaci Horvat 1956; Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsivanici Pawl. ex Wals
1949; Petasitietum kablikiani Szafer et al.1926; Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967)
Resmeriţă et Raţiu 1974; Telekio-Filipenduletum Coldea 1996; Telekio speciosae-Aruncetum dioici
Oroian 1998; Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 1937; Scirpetum sylvatici Ralski 1931em.Schwich
1944; Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926; Chaerophyllo hirsuti Filipenduletum Nieman et
al 1973; Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978; Chaerophylletum aromatici
Neuhäuslova-Novotna et al 1996; Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl. et Sutter 1977; ConvolvuloEupatorietum cannabini Görs 1974; Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972; AegopodioAnthriscetum nitidae Kopeckz 1974; Angelico sylvestris-Cirsietum cani Burescu 1998; Cicerbietum
alpinae Bolleter 1921.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 0.464 ha.
HABITATUL 6520
Natura 2000: 6520 Fâneţe montane (Mountain hay meadows)
CORESPONDENŢE:
EMERALD: 37.2 Eutrophic humide grasslands
CORINE: 35.12 Agrostis-Festuca grasslands;
PAL. HAB.: 38.2323 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows;
HABITATE DIN ROMÂNIA: R3803
ASOCIAŢII VEGETALE: Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951(exclusiv
subas. nardetosum strictae Pop 1976).
Acest tip de habitat a fost identificat în zonele Arnota, Pătrunsa.
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Pajiştile mezofile din această asociaţie au fost identificate lângă Mănăstirea Arnota şi spre
Schitul Pătrunsa, unde se instalează pe versanţi cu grade de înclinaţie variate, expoziţie nordică sau
estică, la altitudini de peste 950 m. Vegetează pe soluri brune de pădure sau brune podzolite, bogate
în humus şi azot total, cu reacţie acidă.
Spre deosebire de fitocenozele din etajul subalpin şi alpin (Poiana Cacova, Stâna din Dos,
Curmătura Oale), unde abundenţa-dominanţa cea mai mare o realiza Festuca rubra, cele din pajiştea
Arnota şi schitul Pătrunsa au ca specie dominantă pe Agrostis capillaris, care realizează acoperiri de
peste 60%.
Sub aspect floristic, covorul vegetal este format din specii caracteristice atât pentru alianţa
Arrhenatherion, ordinul Arrhenatheretalia (Campanula patula, Achillea millefolium, Medicago
lupulina, Trifolium campestre, Veronica chamaedrys, Anthoxanthum odoratum), cât şi pentru clasa
Molinio-Arrhenatheretea (Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Poa
pratensis, Trifolium repens). Alături de aceste specii, participă la închegarea stratului ierbos şi
cormofite din clasa Artemisietea, unde pe alocuri sunt dispuse în pâlcuri (Carduus acanthoides), ceea
ce ilustrează o influenţă antropozoogenă semnificativă. Practicarea suprapăşunatului în pajiştea
Arnota a dus, în timp, atât la denudarea solului pe anumite porţiuni, cât şi la apariţia fenomenului de
eroziune de-a lungul versanţilor.
Habitatul 6520 este reprezentat de pajiştile instalate secundar, după defrişarea unor terenuri
împădurite, de aceea, lipsa cosirii sau păşunatului un timp mai îndelungat conduc la refacerea
habitatelor forestiere. În zona schitului Pătrunsa, pajiştea este bine edificată de speciile ierboase
montane, având o mare diversitate floristică şi o bună acoperire. Puieţii speciilor lemnoase, specii
pioniere, sunt prezente cu frecvenţă nesemnificativă. Pajiştile sunt cosite, deci au regim de exploatare
ca fâneţe, ceea ce este foarte favorabil menţinerii habitatului şi a marii diversităţi a florei.
Ameninţările nu sunt majore, dar acolo unde habitatul există în condiţii de pantă mare, uneori
peste 45 de grade este pericol de iniţiere şi apoi accentuare a procesului de erodare. Fenomenul a fost
deja observat, deasupra potecii turistice ce merge spre Curmătura Builei. Supravegherea zonei se
impune, deşi în stadiul actual, din întreaga suprafaţă numai sub 1% este afectată de eroziune, dar
evoluţia poate fi foarte rapidă. Monitorizarea zonei trebuie planificată la 1-2 ani.
Printre speciile edificatoare se numără: Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Agrostis
capillaris. Alte specii importante: Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Daucus carota,
Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Campanula patula, Achillea millefolium,
Stellaria graminea, Veronica chamaedrys, Senecio jacobea, Carlina acaulis, Leucanthemum
vulgare, Tragopogon orientalis, Prunella vulgaris, Leontodon autumnalis, Phleum pratense,
Trifolium pratense, T. repens, Rhinanthus minor, Rumex acetosa, Ononis arvensis, Lathyrus
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pratensis, Teucrium chamaedrys, Galium mollugo, G. verum, Thymus glabrescens, Hypericum
perforatum, Lolium perenne, Mentha longifolia, Viola tricolor, Hieracium pilosella, Euphrasia
stricta, Potentilla erecta, Centaurea stenolepis, Centaurium erythraea, Clinopodium vulgare.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 53,93 ha.
HABITATUL 8310
Natura 2000: 8310 Peşteri închise accesului public
Peşteri închise accesului public specii specializate sau strict endemice, sau care au o
importanţă deosebită pentru conservarea speciilor din Anexa II (ex. lilieci, amfibieni).
În cadrul Parcului Național Buila-Vânturarița s-au identificat o serie de peșteri, cu precădere
concentrate pe cheile de la limita ariei protejate, ce include acest tip de habitat.
HABITATUL 91E0*
Natura 2000: 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) [Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)].
CORESPONDENŢE:
CLASS PAL HAB: 44.3, 44.2 şi 44.13
HABITATE DIN ROMÂNIA: R4401, R4402, R4405, R4407, R4408.
ASOCIAŢII VEGETALE: Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (19860 1991);
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957; Carici brizoidis-Alnetum
glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953; Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936; Pruno
padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953; Salicetum fragilis Passarge 1957; Salicetum albae Issler 1924
În cazul râului Cheia, habitatul este extins de-a lungul râului, pe un mal foarte vălurit, cu
diferenţe mari de înclinaţie. Este surprinzătoare absenţa speciei Alnus glutinosa, deşi este zona
corespunzătoare de altitudine pentru aceasta; A. incana formează arinişuri în benzi, de-a lungul
râului, aproape continui.
În cazul pârâului Costeşti, habitatul este mai tipic pentru malurile de râu, cu multe specii
pioniere şi unele specii ruderale, cu răspândire mai largă. Se remarcă, ca fapt aparte, uscare unor
arbori de arin alb, grupaţi într-un singur pâlc, uscare la arbori relativ tineri, pentru care nu s-a găsit o
anume cauzalitate.
În cazul fitocenozelor de pe râul Costeşti domină speciile tipice de mal de râu şi, unele specii
ruderale, cu răspândire mai largă.
Nu s-au întâlnit specii invazive, în niciunul din relevee, atât de frecvente în luncile din alţi
munţi româneşti.
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Se poate remarca marea diversitate specifică a habitatului, frecvenţa lui destul de ridicată în
parc şi, până în prezent, lipsa unor ameninţări majore de deteriorare sau dispariţie a acestuia.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 19,38 ha.
HABITATUL 91V0 (a) (cu Taxus baccata)
Natura 2000: 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion [Dacian Beech forests (SymphytoFagion)]
CORESPONDENŢE:
CLASS PAL HAB:41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest
HABITATE DIN ROMÂNIA: R4101, R4103, R4104, R4108, R4109, R4116.
ASOCIAŢII VEGETALE: Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 (inclusiv
subas. taxetosum baccatae Comes et Täuber 1977); Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soó 1964)
Täuber 1987; Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Hodoreanu
1981); Phyllitidi-Fagetum Vida (1959) 1963.
Acest habitat aparte, inclus în “Făgetele dacice”, 91V0, conform clasificării Natura 2000
implementată în România, este bine individualizat pe versantul pietros, cu blocuri mari alcătuite din
roci calcaroase al Cheilor Cheii. Încadrarea lui trebuie sa fie distinctă de celelalte făgete, datorită
dominanţei deosebite a tisei Taxus baccata (tisa), specie ocrotită pe teritoriul României încă din 1953
identificată în Munţii Buila Vânturariţa ca “specie prezentă” de Gh. Cioltan în 1939, apoi de M. Buia
şi M. Păun în1957, iar M. Păun şi Gh. Popescu în 1971 descriu asociaţia, respectiv subasociaţia
edificată de ea; a fost reanalizată de Tr. Rădoi, în 1980 şi Gh. Ploaie în 2005.
Habitusul exemplarelor existente este de regulă arbustiv, cu ramuri foarte groase, puţine
exemplare crescând vertical-independente, deci cu habitus de arbore, dar înălţimea lor este tot
redusă.
Se remarcă o compoziţie bogată în specii de plante, deşi acoperirea acestora este foarte
redusă. Blocurile mari de stânci separă şi variază condiţiile de substrat şi nu oferă continuitate nici
măcar pentru înmulţirea vegetativă.
Habitatul este situat în afara traseelor turistice, ameninţările pentru el ţin mai mult de
condiţiile vitrege de viaţă; nu s-au înregistrat niciun fel de exemplare tăiate de oameni, dar s-au găsit
exemplare sfâşiate de blocurile ascuţite ce cad uneori din parte superioară a versantului.
În mod natural, intervenţiile antropice sunt aproape imposibile, aşa încât habitatul are condiţii
bune de conservare. Este recomandabil ca habitatul sa fie monitorizat la un interval de 5 ani, iar
modul de urmărire să fie atât cel calitativ, legat de stabilitatea compoziţiei floristice, cât mai ales de
menţinerea structurii, respectiv a densităţii actuale a populaţiei de tisă.
HABITATUL 91V0
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Natura 2000: 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion [Dacian Beech forests (SymphytoFagion)]
CORESPONDENŢE:
CLASS PAL HAB: 41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest
HABITATE DIN ROMÂNIA: R4101, R4103, R4104, R4108, R4109, R4116.
ASOCIAŢII VEGETALE: Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 (inclusiv
subas. taxetosum baccatae Comes et Täuber 1977); Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soó 1964)
Täuber 1987; Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Hodoreanu
1981); Phyllitidi-Fagetum Vida (1959) 1963.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 2658,2 ha.
HABITATUL 9110
Natura 2000: 9110 Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum (Luzulo-Fagetum beech forests)
CORESPONDENŢE:
CLASS. PAL.: 41.11
HABITATE DIN ROMÂNIA: 4102, 4105-4107, 4110
ASOCIAŢII VEGTALE: Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio
rotundati-Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962).
Habitatul 9110 este prezent în Munţii Buila Vânturariţa, alternând cu alte habitate edificate de
fag sau de amestecuri de fag cu răşinoase, ocupând pantele cu soluri mai sărace şi acidificate, cu o
floră ierboasă care suportă aciditatea crescută. Nu cuprinde păduri cu productivitate economică mare,
dar ele au o floră specifică, adaptată la condiţiile de viaţă mai precare, componentele vii din
biocenoză aflându-se într-un echilibru stabil cu biotopul şi de aceea se poate menţine şi reface în
mod natural. Diversitatea floristica este mai redusă decât în alte făgete. Atributele principale sunt
aceleaşi ca şi la alte păduri, numai compoziţia şi productivitatea biologică este esenţială pentru
diferenţierea de celelalte.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 400,96 ha.
HABITATUL 9130
Natura 2000: 9130 Păduri de fag de tipul Asperulo-Fagetum (Asperulo-Fagetum beech
forests)
CORESPONDENŢE:
CLASS. PAL.: 41.13
41.133 Păduri medio-europene montane si neutrofile de fag.
HABITATE DIN ROMÂNIA: R4118, R4119, R4120
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ASOCIAŢII VEGETALE: Carpino-Fagetum Paucă 1941; Galio schultesii-Fagetum(Burduja
et al. 1973) Chifu et Stefan 1994; Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu et Kovacs 1973) Chifu 1995
Habitatul 9130 este întâlnit în zonă, cu întrepătrunderi multiple cu habitatul 9110 şi cu cu
91V0 - varianta dezvoltată pe calcare, mai ales în spaţiul montan inferior, dar are o compoziţia
specifică.
Microrelieful, în special expoziţia versanţilor modifică apartenenţa la unul dintre habitate.
Cuprinde păduri batrâne, multe dintre ele seculare, încă „în picioare”, dar se găsesc şi în stadiile
tinere, în dinamica succesională a habitatului forestier. Nu are extindere la fel de mare ca celelalte
două habitate amintite.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 95,40 ha.
HABITATUL 9150
Natura 2000: 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion, pe substrate
calcaroase (Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion)
CORESPONDENŢE:
CLASS. PAL.: 41.16
HABITATE DIN ROMÂNIA: R4111
ASOCIAŢII

VEGETALE:

Epipactidi-Fagetum

Resmeriţă

1972;

Carpino-Fagetum

Paucă1941;
Epipactidi-Fagetum Resmeriţă 1972
Ameninţările pentru conservarea habitatului sunt legate de trecerea unor trasee turistice prin
acesta, dar nu se observă în prezent urmări negative.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 1,73 ha.
HABITATUL 9180*
Natura 2000: 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene (Tilio-Acerion
forests of slopes, screes and ravines)
CORESPONDENŢE:
CLASS. PAL.: 41.4 .
HABITATE DIN ROMÂNIA: R4117
ASOCIAŢII VEGETALE: Aceri-Fraxinetum Paucă1941(syn. Acereto-Ulmetum Beldie 1951;
Corylo-Tilietum cordatae Vida 1051
Habitatul 9180* este foarte specific zonei de chei iar compoziţia ierburilor este bogată în
specii de stâncărie; este cazul Cheilor Bistriţei. În schimb, în partea sud-estică a versantului Cacova
habitatul prezintă o pădure tânără, refăcută natural după defrişare, în care s-au inventariat câteva
exemplare de Acer pseudoplatanus mature, bătrâne, rămase din vechea pădure; ele demonstrează pe
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de-o parte continuitatea habitatului, pe de altă parte optimul ecologic pentru speciile edificatoare
acestui habitat. Habitatul identificat în zona Muntelui Stogu prezintă compoziţia floristică a unei
păduri în refacere, în condiţii de sol superficial, stâncării aproape de suprafaţă, cu sol relativ uscat,
spre deosebire de habitatul identificat în zona Claia Strâmbă, unde instalarea unei păduri tinere se
produce în mod natural, la schimbarea unor versanţi cu izvoare slabe, dar permanente, terenul fiind
supus unor fenomene de alunecare. De regulă habitatul nu are mare extindere, este dispus în „lentile”
printre alte habitate, în mod curent păduri de fag. Pe versanţii din Cacova, extinderea lui pare sa fie
mult mai largă, pe versanţi întregi.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 7,85 ha.
HABITATUL 9410
Natura 2000: 9410 Paduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan pana in cel alpin
(Vaccinio-Piceetea) (Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)
CORESPONDENŢE:
CLASS PAL.:42.21-42.23, 42.25
HABITATELE DIN ROMANIA : R 4203, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4212, 4214
ASOCIAŢII VEGETALE: Soldanello majoris-Piceetum Coldea et Wagner1998,; Hieracio
rotundati- Piceetum Pawl. et Br. Bl.1939 (syn.: Luzulo sylvaticae-Piceetum Wraber 1953); Hieracio
rotundati - Abietetum Borhidi 1974) Coldea 1991, Leucanthemo waldsteinii - Piceetum Krajina 1933
Habitatul 9410 este prezent în Munţii Buila Vânturariţa la limita superioară a pădurii, fiind
edificat de molid, însoţit de flora sa caracteristică, adaptată la substratul acid.
Atributele habitatului sunt comune cu cele ale altor habitate de pădure, importanţa primară
fiind dată de compoziţia floristică. Diversitatea floristică este în general redusă, dar acesta este un alt
caracter specific pentru habitat, speciile prezente selectându-se după capacitatea lor de a rezista la
condiţiile vitrege de viaţă, de limita superioară la care se mai găsesc pădurile în spaţiul lanţului
carpatic, şi aceste specii nu sunt prea multe în cazul florei nemorale. Habitatul nu are o extindere
mare, dar se găseşte pe toţi munţii din parc.
Molidişul de sub Curmătura Builei are o floră mai bogată, cuprinzând alături de speciile
caracteristice de soluri acide şi specii cu caracter mai puţin acid, datorită rocii calcaroase, ce ajunge
pană la suprafaţă; de asemenea, lumina mai multă ce ajunge la sol, determină participarea unor specii
de stâncării însorite, stâncării situate de altfel, chiar în apropiere de limita acestui molidiş.
În zona Piatra a fost identificat un molidiş de limită situat pe o pantă foarte înclinată, cu o
floră săracă chiar şi pentru acest habitat; remarcăm intrarea în compoziţia floristică a lui Juniperus
sibirica, dar numai în marginile mai luminate, spre pajiştea ce îl mărgineşte superior.
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Ameninţările pentru habitat pot proveni din exploatarea neraţională a lemnului, în special pe
proprietăţile particulare. Se poate adăuga între ameninţări păşunatul cu oi şi capre în pădure,
pericolul maxim existând mai ales pentru puieţii de molid, în stadiile tinere de dezvoltare.
Regenerarea naturală a molidului este foarte dificilă mai ales datorită creşterii lente în primii 10-15
ani de viaţă, când nevoia de protecţie este maximă. Eroziunea solului la mare altitudine este mult mai
rapidă, poate conduce la pierderea solului minim necesar pentru menţinerea suprafeţelor împădurite.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 583,07 ha.
HABITATUL 8210
Natura 2000: Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică
[Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation]
CORESPONDENŢE:
EMERALD: 6 Inland rocks, screes and sands
CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks
PAL. HAB. 1999: 62 Inland cliffs and exposed rocks
EUNIS: H3 Inland cliffs and exposed rocks habitats
HABITATELE DIN ROMANIA: R6209
ASOCIAŢII VEGETALE: Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et al.
1966, Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949.
Acest tip de habitat a fost identificat în Cheile Bistriţei, Cheile Costeşti, de la schitul Pătrunsa
spre Curmătura Builei.
Vegetaţia fisurilor de stânci caracteristică acestui tip de habitat este bine reprezentată în
Cheile Bistriţei, unde se instalează pe versanţi cu expoziţie estică şi vestică, înclinaţie de peste 70
grade, la altitudini între 580-1148 m. Aceste grupări vegetează pe stâncăriile calcaroase, umbrite,
unde s-a format o pătură subţire de sol rendzinic.
În cadrul acestui habitat au fost identificate două asociaţii vegetale, cea mai mare suprafaţă
fiind ocupată de cenozele asociaţiei Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et al.
1966.
Grupările vegetale caracteristice asociaţiei Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936)
1949 apar sub formă de enclave în cadrul celei dintâi, fiind identificate în Cheile Bistriţei. În cadrul
asociaţiei Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et al. 1966, specia dominantă
este Poa nemoralis care realizează acoperiri între 25% şi 75%. Covorul ierbos este edificat de specii
caracteristice clasei Asplenietea rupestris (Polypodium vulgare, Cystopteris fragilis, Sedum
maximum) şi ordinului Potentilletalia caulescentis (Asplenium ruta-muraria, Saxifraga paniculata,
Sedum hispanicum). Prezenţa taxonilor din alianţa Seslerion şi ordinul Seslerietalia (Scabiosa lucida,
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Athamantha turbith ssp. hungarica, Aconitum anthora, Festuca saxatilis) indică direcţia de evoluţie
a acestor cenoze spre sesleriete. Compoziţia floristică este întregită şi de specii ale alianţei SeslerioFestucion pallentis (Jovibarba heuffelii, Dianthus spiculifolius, Galium album, Cnidium silaifolium)
ce caracterizează pajiştile xerofile instalate pe roci calcaroase.
De remarcat este stratul muscinal foarte bine dezvoltat în toate cenozele, realizând acoperiri
de până la 30%.
În cadrul acestor grupări vegetale au fost identificaţi taxoni care sunt menţionaţi în Lista
Roşie a plantelor superioare din România (Oltean et al., 1994), precum: Linum uninerve, Taxus
baccata, Veronica bachofenii, Athamantha turbith ssp. hungarica, Dianthus spiculifolius. Este un
habitat endemic cu valoare conservativă foarte mare.
Compoziţia floristică cuprinde ca specii edificatoare: Poa nemoralis, Asplenium trichomanes
ssp. quadrivalens. Alte specii importante: Sedum hispanicum, Cystopteris fragilis, Melica ciliata,
Saxifraga cuneifolia, Sedum maximum, Polypodium vulgare, Galium kitaibelianum, Seseli libanotis,
Asplenium scolopendrium, Asplenium ruta-muraria, Laserpitium latifolium, Valeriana montana, V.
sambucifolia, Allium fuscum, Thalictrum minus.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 59,05 ha.
HABITATUL 8120
Natura 2000: Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii) [Calcareous and calcashist screes of the montane to alpine levels
(Thlaspietea rotundifolii)]
CORESPONDENŢE:
EMERALD: 61 Screes
CORINE: 61 Screes
PAL. HAB.: 61 Screes
EUNIS: H2 Screes
HABITATELE DIN ROMANIA: R 6112
ASOCIAŢII VEGETALE: Thymo comosi-Galietum albi Sanda, Popescu 1999
Acest tip de habitat a fost identificat în Cheile Cheii.
Descrierea sitului: Aceste cenoze se înfiripează pe grohotişurile semifixate de la baza
stâncăriilor calcaroase, pe litosoluri, la altitudini de peste 990 m. Este un habitat pionier, termofil în
care acoperirea cea mai mare este realizată de Galium album (20%). Compoziţia floristică nu este pe
deplin conturată fiind formată din elemente tipice grohotişurilor din alianţa Achnatherion şi ordinul
Thlaspietalia (Galium album, Melica ciliata). Tendinţa de evoluţie spre sesleriete este reliefată de
prezenţa speciilor caracteristice alianţei Seslerion (Thymus comosus, Athamantha turbith ssp.
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hungarica, Scabiosa lucida, Dianthus spiculifolius). Aceste grupări vin în contact cu pajiştile uscate
din alianţa Seslerio-Festucion pallentis (Cnidium silaifolium, Jovibarba heuffelii), şi pe măsură ce
substratul se îmbogăţeşte cu material organic se vor instala specii cu valenţe ecologice largi. Alte
specii importante: Minuartia setacea, Sedum annuum, Thalictrum minus, Valeriana officinalis,
Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes, Verbascum lychnitis, Hypericum maculatum, Allium
fuscum, Sedum maximum, Viola alpina.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 27,71 ha.
HABITATUL 6170
Natura 2000: Pajişti calcifile alpine şi subalpine [Alpine and subalpine calcareous grasslands]
CORESPONDENŢE:
EMERALD: CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calciphilous grasslands; 36.43 Stepped and garland
grassland
PAL. HAB. 1999: 36.43922 East Carpathian Festuca versicolor grasslands; 36.43921 East
Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands
EUNIS: E4.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands
HABITATELE DIN ROMÂNIA: R 3605, R3612, R3611
ASOCIAŢII VEGETALE: Seslerio-Festucetum versicoloris Beldie 1967; Seslerio-Caricetum
sempervirentis Puşcaru et al. 1956; Seslerio haynaldianae-Saxifragetum rochelianae Boşcaiu 1971
În parc, habitatul a fost identificat de la schitul Pătrunsa spre Curmătura Builei, Curmătura
Builei, Cheile Cheii, Cacova, Vârful Buila.
Acest habitat a fost identificat pe stâncăriile cu expoziţie vestică, sud-vestică, nordică, la
altitudini de la 1000 m la peste 1700 m. Se înfiripează pe versanţi cu grade de înclinaţie variabile 45850, pe soluri rendzinice, cu substrat calcaros.
În cadrul asociaţiei Seslerio-Festucetum versicoloris Beldie 1967, specia care realizează cea
mai mare acoperire este Sesleria rigida ssp. haynaldiana. În compoziţia floristică a cenozelor cu
codiţa iepuraşului din Munţii Buila-Vânturariţa au fost identificate speciile caracteristice alianţelor
Festuco-Seslerion bielzii (Festuca versicolor, Dianthus spiculifolius, Bupleurum diversifolium) şi
Seslerion rigidae (Athamantha turbith ssp. hungarica, Aconitum anthora, Scrophularia heterophylla
ssp. laciniata, Helianthemum oelandicum ssp. alpestre).
Grupările vegetale de coarnă mare (Sesleria bielzii) şi rogoz (Carex sempervirens) domină
stâncăriile calcaroase de la peste 1500 m. În aceste cenoze, cea mai mare acoperire este realizată de
Carex sempervirens, până la 75%. Covorul ierbos este edificat în principal de taxoni caracteristici
alianţelor Festuco-Seslerion bielzii (Festuca rupicola ssp. saxatilis, F. versicolor, Bupleurum
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diversifolium, Onobrychis transsilvanica, Carduus kerneri, Dianthus spiculifolius), Seslerion rigidae
şi ordinului Seslerietalia (Polygonum viviparum, Ranunculus oreophilus, Anthyllis vulneraria ssp.
alpestris, Saxifraga marginata, Poa molinerii, Campanula cochlearifolia, Athamantha turbith ssp.
hungarica).
Cenozele dominate de Saxifraga marginata (Saxifraga rocheliana) au fost identificate în
Curmătura Builei, intercalate printre cele ale asociaţiei Seslerio-Caricetum sempervirentis. Preferă
versanţii umbriţi, cu expoziţie nordică, înclinaţie 80-900. Alături de edificatori, covorul vegetal este
dominat şi de Carex sempervirens. Bine reprezentate sunt elementele din alianţa Seslerion rigidae şi
ordinul Seslerietalia (Galium anisophyllon, Polygonum viviparum, Ranunculus oreophilus, Myosotis
alpestris, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Hieracium villosum, Euphrasia salisburgensis, Asperula
capitata, Helianthemum oelandicum ssp. alpestre).
Stratul ierbos este întregit şi de specii ale cenozelor ce se dezvoltă în fisurile rocilor din clasa
Asplenietea (Poa nemoralis, Cystopteris fragilis, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes,
Saxifraga paniculata).
Este un habitat endemic cu valoare conservativă mare, în cadrul căruia au fost identificate
specii de interes comunitar (Gentiana lutea, Iris aphylla, Campanula serrata), menţionate în
Directiva Habitate 92/43/EEC Anexa Vb, Anexa IIb şi OUG nr. 57/2007 din 20/06/2007 Anexa IIIb.
Specii precum Linum uninerve, Athamantha turbith ssp. hungarica, Dianthus spiculifolius,
Onobrychis transsilvanica, Festuca versicolor, Saxifraga marginata, Sesleria bielzii sunt categorii
sozologice în Lista Roşie a plantelor superioare din România (Oltean et al., 1994).
Dintre speciile edificatoare, au fost identificate: Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Sesleria
bielzii, Festuca versicolor, Carex sempervirens, Saxifraga marginata. Alte specii importante: Linum
uninerve, Pimpinella saxifraga, Laserpitium latifolium, Thalictrum minus, Gentiana lutea, Juniperus
sibirica, Pedicularis comosa, Athamantha turbith ssp. hungarica, Dianthus spiculifolius, Aconitum
anthora, Poa nemoralis, Bupleurum diversifolium, Erysimum witmannii, Alyssum repens, Galium
album, Carduus kerneri, Cortusa matthioli, Saxifraga tridactylites, S. marginata, Ranunculus
oreophilus, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Poa molinerii, Campanula cochlearifolia, Asperula
capitata, Euphrasia salisburgensis, Myosotis alpestris, Erysimum witmannii, Cerastium alpinum.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 250,22 ha.
HABITATUL 4060
Natura 2000: Tufărişuri alpine şi boreale [Alpine and Boreal heaths]
CORESPONDENŢE:
EMERALD: 31.4 Alpine and Boreal heaths
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CORINE: 31.43 Dwarf Juniper scrub; 31.491 High montane Dryas mats; 31.431 Juniperus
nana scrub
PAL. HAB.: 31.4325 Carphato-Balkanic Juniperus sabina scrub; 31.49152 South-Eastern
Carpathian Dryas mats; 31.431 Mountain Juniperus nana scrub
EUNIS: F2.2325 Carphato-Balkanic Juniperus sabina scrub; F2.2915 Carpatho-Balkanide
Dryas mats; F2.231 Mountain Juniperus nana scrub
HABITATELE DIN ROMANIA: R 3115, R 3617, R3108
ASOCIAŢII VEGETALE: Juniperetum sabinae Csürös 1958; Dryadetum octopetalae Rübel
1911; Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966
În parc, acest tip de habitat a fost identificat în Cheile Costeşti, Muntele Stoguşoru, Cheile
Cheii; Cacova; Vârful Buila, Vârful Vânturariţa.
Driadetele din Munţii Buila sunt cantonate în etajul subalpin, pe versanţi cu expoziţie nordică
şi vestică, grade de înclinaţie 30-600, la altitudini cuprinse între 1600 m şi 1800 m.
Sunt bine reprezentate pe coastele vântuite din Muntele Buila. Se dezvoltă pe soluri
rendzinice, superficiale, bogate în humus, cu reacţie slab acidă. Cenozele cu cetină de negi populează
versanţii însoriţi, cu expoziţie sudică din Cheile Costeşti, Muntele Stoguşoru, Cheile Cheii.
Vegetează pe grohotişuri calcaroase asigurând stabilitatea acestora.
Juniperetele cu Juniperus sibirica formează grupări compacte pe Vf. Vânturariţa, în timp ce
în Cacova sau pe Vf. Buila se constată o pătrundere a lor în pajişti sub formă de pâlcuri. Preferă de
regulă pantele cu expoziţie estică, însorite, cu substrat rendzinic şi reacţie acid-neutră.
În ceea ce priveşte structura comunităţii vegetale, Dryas octopetala reprezintă principalul
edificator al asociaţiei Dryadetum octopetalae Rübel 1911, cu o acoperire de până la 75%. Bine
reprezentat este ordinul Seslerietalia prin specii ca: Dianthus spiculifolius, Carex sempervirens,
Festuca rupicola ssp. saxatilis, Helianthemum oelandicum ssp. alpestre, Galium anisophyllon,
Euphrasia salisburgensis, Bupleurum diversifolium etc.
În cazul grupărilor cu Juniperus sabina, aceasta realizează acoperiri de până la 50%, alături
de care se întâlneşte ca element caracteristic Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius. Sunt grupări edificate
de specii xero-mezofile, caracterul de termofilie este dat de prezenţa taxonilor caracteristici ordinului
Quercetalia pubescentis (Fraxinus ornus, Galium mollugo, Viola hirta, Peucedanum oreoselinum,
Cornus mas). La alcătuirea stratului arborescent şi arbustiv participă alături de Juniperus sabina,
specii precum: Juniperus communis ssp. communis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer
campestre, Cornus sanguinea, Cornus mas, Tilia argentea, Clematis vitalba, Taxus baccata.
Juniperetele din etajul subalpin sunt dominate de Juniperus sibirica (80-90% acoperire).
Structura grupării este edificată de elemente arcto-alpine şi circumpolare. În stratul arbustiv apar şi
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Pinus mugo, Picea abies. Stratul ierburilor şi cele al subarbuştilor este reprezentat, în principal de:
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Luzula luzuloides, Deschampsia caespitosa, Nardus stricta,
Calamagrostis villosa.
Este un habitat cu valoare conservativă mare, ce cuprinde specii menţionate în Lista Roşie a
plantelor superioare din România (Oltean et al., 1994), ca: Dianthus spiculifolius, Taxus baccata,
Campanula grosekii, Thymus comosus, Veronica bachofenii, Linum uninerve, Juniperus sabina,
Rhododendron myrtifolium. De asemenea, am remarcat prezenţa speciei Campanula serrata,
menţionată atât în Anexa IIb a Directivei Habitate (specie ameninţată la nivel european), cât şi în
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, Anexa 3b, MO nr. 442/29 iunie (specie a cărei
conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare).
Dintre speciile edificatoare, aici au fost observate Juniperus sabina, Dryas octopetala,
Juniperus sibirica, Campanula patula ssp. abietina. Alte specii importante: Teucrium chamaedrys,
Cornus mas, Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior, Asplenium ruta-muraria, Teucrium montanum,
Thymus comosus, Veronica bachofenii, Galium kitaibelianum, Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius,
Linum uninerve, Campanula grosekii, Allium fuscum, Verbascum glabratum, Calamintha ascendens,
Campanula sibirica, Primula veris ssp. columnae, Campanula serrata, Dianthus spiculifolius,
Bupleurum diversifolium, Polygonum viviparum, Rhododendron myrtifolium, Pinus mugo, Picea
abies, Homogyne alpina, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Oxalis
acetosella, Deschampsia caespitosa, Luzula luzuloides, Nardus stricta.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 29,68 ha.
HABITATUL 4070*
Natura 2000: Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti) [Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Rhododendretum hirsuti)]
CORESPONDENŢE:
EMERALD: 31.4 Alpine and Boreal heaths
PAL. HAB. 1999: 31.561 Subalpine mountain pine scrub and 31.562 Carpathian alpenrose
mountain pine scrub
EUNIS: F2.46 Carpathian Pinus mugo scrub; F2.461+ F2.462
HABITATELE DIN ROMÂNIA: R 3105
ASOCIAŢII VEGETALE: Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugo Borza 1959 em. Coldea
1995
Pe teritoriul parcului, acest tip de habitat a fost observat pe vârfurile Buila şi Vânturariţa.
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Cenozele edificate de smirdar şi jneapăn, caracteristice etajului subalpin vegetează la limita
superioară a pădurilor de molid, fiind identificate în arealul cercetat la peste 1800 m altitudine, pe
versanţi cu expoziţie nordică, nord-vestică, vestică şi grade de înclinaţie cuprinse între 10-450.
Solurile pe care vegetează aceste grupări sunt litosoluri organice, slab evoluate, cu o cantitate
ridicată de materie organică. Caracterul ecologic al acestor comunităţi vegetale este mezofil,
microterm şi slab acid neutrofil spre euriionic.
Stratul arbuştilor are ca specie monodominantă pe Pinus mugo, cu o înălţime de 2-3 m. Pe
Vf. Buila am constatat expansiunea jnepenişelor în pajişti sau întrepătrunderea lor cu tufărişurile
alpine şi boreale ale asociaţiei Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966.
La limita inferioară, în rarişti, se dezvoltă exemplare de Sorbus aucuparia, Picea abies, Salix
caprea. Stratul ierburilor şi al subarbuştilor este edificat de Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Juniperus sibirica, Calamagrostis villosa, Luzula luzuloides, Homogyne alpina, Campanula patula
ssp. abietina, Deschampsia caespitosa.
Dintre speciile edificatoare amintim pe Pinus mugo, iar dintre cele caracteristice pe
Calamagrostis villosa. Alte specii importante: Campanula patula ssp. abietina, Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea, Homogyne alpina, Soldanella hungarica, Thymus balcanus, Hieracium villosum,
Dryas octopetala, Anthoxanthum odoratum, Campanula serrata, Veratrum album, Picea abies juv.,
Festuca nigrescens, Agrostis capillaris, Aconitum tauricum.
Aceste habitate nu reprezintă decât vestigii ale unor tufărişuri, care ocupau cândva suprafeţe
întinse, dar care, treptat au fost distruse prin incendii, defrişări în scopul măririi suprafeţelor pentru
păşunat. Este un habitat cu valoare conservativă foarte mare, fiind menţionat în reţeaua NATURA
2000 ca habitat prioritar.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 29,01 ha.
HABITATUL 6230 *
Natura 2000: Pajişti de Nardus stricta bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone
montane (şi submontane, în Europa continentală) [Species-rich Nardus grasslands, on siliceous
substrates in mountain areas (and sub-mountain areas, in Continental Europe)]
CORESPONDENŢE:
EMERALD: CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities;
PAL. HAB. 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards;
EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities; E4.3172 Eastern
Carpathian mat-grass swards
HABITATELE DIN ROMÂNIA: R3608.
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ASOCIAŢII VEGETALE: Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 subas.
nardetosum strictae Pop 1976; Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. 1956)
Coldea 1978
În parc, acest habitat poate fin întâlnit în Cacova, Stâna din Dos, Pajiştea din Dos, Curmătura
Oale, Ştevioara, vârful Buila.
Pajiştile cu Festuca rubra şi Agrostis capillaris sunt cele mai răspândite cenoze praticole din
regiunea montană a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, caracterizându-se printr-o mare bogăţie
floristică. Aceste grupări vegetale se instalează pe terenurile plane sau moderat înclinate, cu
expoziţie N, NE, SE, V, la altitudini cuprinse între 1400 m şi 1600 m.
În ansamblul releveelor efectuate în zona subalpină şi alpină a Munţilor Buila-Vânturariţa s-a
constatat o diversitate floristică deosebit de mare (specii cu caracteristici cenotice foarte diferite),
aceasta datorându-se păşunatului excesiv, neraţional. Astfel, vegetaţia este dominată de formele
hemicriptofite, puţine geofite şi camefite. Specia edificatoare a asociaţiei este Festuca rubra care
realizează acoperiri de 70-90 %. Pe terenurile aluvionare şi relativ mai acide, Agrostis capillaris
realizează acoperiri mai mari (20%).
La pajiştea Curmătura Oale, pe lângă speciile caracteristice pentru alianţa Arrhenatherion şi
ordinul Arrhenatheretalia, s-a remarcat prezenţa unui contingent de cormofite carpatice şi carpatobalcanice (Dianthus spiculifolius, Jovibarba heuffelii, Erysimum witmannii, Carduus kerneri) care
conferă o tentă regională carpatică. Utilizarea acestor pajişti ca păşuni, influenţate puternic de
activitatea antropozoogenă, este evidenţiată de prezenţa în compoziţia floristică a speciilor
caracteristice clasei Artemisietea (Carduus acanthoides, Cerastium arvense), alianţei Arrhenatherion
şi ordinului Arrhenatheretalia (Achillea millefolium, Veronica chamaedrys, Leucanthemum vulgare,
Medicago lupulina, Trifolium repens, Carum carvi, Taraxacum officinale, Leontodon hispidus).
Sărăcirea terenurilor în substanţe nutritive, datorită păşunatului intensiv este reliefată şi de prezenţa
în cadrul acestor fitocenoze a speciilor Antennaria dioica, Hieracium pilosella şi Nardus stricta.
Practicarea păşunatului intensiv, prin încărcarea numărului de animale va duce la eliminarea
speciilor bune furajere, la bătătorirea solului şi sărăcirea sa în elemente nutritive, cenozele cu
Festuca rubra evoluând spre cele cu Nardus stricta. Astfel, se produce îmburuienarea acestor pajişti
cu Veratrum album, Urtica dioica, Rumex alpinus, care sustrag terenul de la o producţie superioară,
fapt constatat la Pajiştea Cacova şi la Stâna din Dos. În pajiştea Cacova, datorită practicării
păşunatului intensiv, pe lângă modificarea compoziţiei covorului vegetal, în care au devenit
dominante specii cu valoare furajeră scăzută, am constatat şi fenomene de eroziune accentuată a
versanţilor.
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Fitocenozele edificatoare pentru pajiştea Ştevioara aparţin asociaţiei Scorzonero roseaeFestucetum nigricantis (Puşcaru et al.1956) Coldea 1978. Specia caracteristică asociaţiei este
Festuca rubra, alături de care participă la închegarea covorului ierbaceu şi alte graminee, precum:
Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Deschampsia flexuosa, Phleum alpinum, Anthoxanthum
odoratum, Nardus stricta. Leguminoasele sunt reprezentate de Trifolium repens, T. pratense, Lotus
corniculatus. Pe anumite suprafeţe formează faciesuri Trollius europaeus. Dintre orhidee au fost
observate: Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, Pseudorchis albida. În unele zone, aceste
cenoze au fost invadate de tufărişuri subalpine reprezentate de Pinus mugo, Juniperus sibirica,
Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus. Lângă stâna Ştevioara, datorită staţionării
animalelor, pajiştea a fost invadată de buruieni nitrofile (Veratrum album, Rumex alpinus,
Chenopodium bonus-henricus), în care dominantă este Urtica dioica.
Este un habitat prioritar de importanţă comunitară, în cadrul căruia vegetează specii precum
Campanula serrata, Gentiana lutea, înregistrate atât în Directiva Habitate 92/43/EEC Anexa IIb,
Anexa Vb, cât şi în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice Anexa 3b. Speciile Gentiana lutea, Bromus riparius
ssp. barcensis, Silene nutans ssp. dubia, Dianthus spiculifolius, Trollius europaeus, Rhododendron
myrtifolium, Scorzonera purpurea ssp. rosea sunt categorii sozologice menţionate în Lista Roşie a
plantelor superioare din România (Oltean et al., 1994). De asemenea, Campanula patula ssp.
abietina este înscrisă în Anexa I a Convenţiei de la Berna.
Printre speciile edificatoare ale acestui tip de habitat se numără: Festuca rubra, Festuca
nigrescens, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Scorzonera purpurea ssp. rosea. Alte specii
importante: Trifolium repens, Carlina acaulis, Cynosurus cristatus, Luzula luzuloides, Hypericum
maculatum, Bellis perennis, Achillea millefolium, Carum carvi, Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Anthoxanthum
odoratum, Rhinanthus minor, Festuca pratensis, Viola declinata, Alchemilla xanthochlora, Trifolium
pratense, Primula elatior, Scabiosa lucida, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Stellaria
graminea, Antennaria dioica, Festuca ovina, Campanula serrata, Potentilla erecta, Bromus riparius
ssp. barcensis, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Teucrium chamaedrys, Campanula glomerata,
Minuartia verna, Verbascum lychnitis, Aconitum tauricum, Carduus kerneri, Silene nutans ssp.
dubia, Geum montanum, Hieracium aurantiacum, Thymus balcanus, Euphrasia stricta, Luzula
sudetica.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 211,92 ha.
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HABITATUL 6190
Natura 2000: Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) [Rupicolous
Pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)]
ASOCIAŢII VEGETALE: Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csürös et Gergely 1959)
Pop et Hodişan 1985 (Melico ciliatae-Festucetum rupicolae Popescu 1974)
În parc, acest tip de habitat a fost observat în Cheile Costeşti, deasupra Mănăstirii BistriţaCheile Bistriţei.
Cenozele xerice de Thymus comosus şi Festuca rupicola populează stâncăriile calcaroase din
regiunea montană inferioară la altitudini cuprinse între 500-800 m. Se dezvoltă pe soluri rendzinice,
bogate în humus, cu reacţie neutră. În Cheile Costeşti preferă versanţii cu expoziţii sudice, în timp ce
la intrare în Cheile Bistriţei le-am observat pe pantele estice, puternic însorite.
Speciile edificatoare pentru această grupare aparţin alianţei Seslerio-Festucion pallentis
(Thymus comosus, Melica ciliata, Koeleria splendens, Jovibarba heuffelii) şi clasei FestucoBrometea (Festuca rupicola, Dichanthium ischaemum, Teucrium chamaedrys, Campanula sibirica).
Compoziţia floristică este foarte heterogenă, cuprinzând taxoni din alianţele Seslerion rigidae şi
Achnatherion, ordinele Seslerietalia şi Thlaspietalia, precum şi din clasa Asplenietea rupestris.
Deasupra Mănăstirii Bistriţa am constatat tendinţa de evoluţie spre grupările dominate de bărboasăDichanthium ischaemum.
Acest habitat încadrează categorii sozologice menţionate în Lista Roşie a plantelor superioare
din România conform Oltean et al., 1994: Veronica bachofenii, Centaurea atropurpurea, Thymus
comosus, Dianthus spiculifolius.
Alte specii importante: Melica ciliata, Koeleria splendens, Teucrium chamaedrys,
Campanula sibirica, Silene italica, Dianthus spiculifolius, Centaurea atropurpurea, Alyssum
petraeum, Allium fuscum, Jovibarba heuffelii, Veronica bachofenii, Rosa corymbifera, Galium
album, Poa nemoralis, Scrophularia heterophylla ssp. laciniata, Origanum vulgare, Scabiosa lucida,
Centaurea micranthos, Nepeta nuda.
Habitatul ocupă în parc o suprafaţă de 3,96 ha.
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Anexa nr. 21 la Planul de management - Strategia de Turism a Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa
Strategia de Turism a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

- Planul de Management al Vizitatorilor Planul de management al vizitatorilor este un concept de vizitare ce stabileşte obiectivele şi
acţiunile necesare pentru asigurarea condiţiilor optime de vizitare, specifice Parcului Naţional BuilaVânturariţa, în concordanţă cu planul de management al acesteia.
Planul de management al vizitatorilor este instrumentul care odată transpus în acţiuni practice
va putea îndruma tipul potrivit de vizitatori în zonele potrivite, oferind cele mai bune oportunităţi
pentru satisfacerea experienţei în natură a fiecărui tip de vizitator, producând un impact negativ
minim asupra naturii şi comunităţilor locale şi totodată creând cele mai bune şanse pentru
dezvoltarea durabilă de afaceri la scara mică, de către membrii comunităţilor locale.

1. Zonarea şi obiectivele din punct de vedere al conservării naturii
Obiectivele Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Parcul naţional corespunde categoriei II IUCN "Parc naţional: arie protejată administrată în
special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere".
În perimetrul parcului sunt cuprinse fracţiuni de ecosisteme puţin influenţate prin activităţi
umane, unde sunt admise doar activităţile tradiţionale, practicate numai de comunităţile din zona
parcului naţional, activităţi tradiţionale reglementate prin planul de management.
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare,
scopul şi regimul de management ale parcului naţional sunt: "protecţia şi conservarea unor
eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu
valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic,
paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri
ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea
cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi
a diversităţii biologice în condiţii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei forme de
exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit."
Zonarea internă a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
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Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, conform prevederilor Conform Ordonanţei de urgenţă nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, cuprinde următoarele zone:
a) Zone cu protecţie strictă
b) Zone de protecţie integrală
c) Zone tampon = Zone de conservare durabilă.
d) Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane

2. Analiza situaţiei actuale şi viitoare a vizitatorilor în zona P.N.B.V.
 Cine sunt şi ce fac vizitatorii parcului în prezent
 Estimarea numărului de vizitatori în P.N. Buila-Vânturariţa
Conform datelor de monitorizare turistică culese în anii 2007 şi 2013, în parc intră anual 3.000
- 12.000 vizitatori.
Dintre aceştia 53% provin din Judeţul Vâlcea, 44% din alte judeţe, în special Argeş, Dolj, Gorj
şi Bucureşti, iar 3% sunt turişti străini - Belgia, Cehia, Germania etc.
9% dintre vizitatori au solicitat administraţiei parcului în 2008 informaţii, ghid sau alte servicii, şi-au
oferit servicii de voluntariat pe durata vizitei sau au furnizat informaţii administraţiei la sfârşitul
vizitei.
Din totalul vizitatorilor parcului, 82% dintre aceştia vin aici în week-end.
 Durata sejurului
Majoritatea vizitatorilor parcului vin aici doar pentru o scurtă vizită, pe durata unei singure
zile, ocazionată în special de vizita mănăstirilor sau de ieşirea la picnic sau folosesc facilităţile de
cazare din zonă, în special cele din Băile Olăneşti şi Horezu, de unde pe durata unor sejururi mai
lungi orientate spre alte forme de turism - balnear, ecumenic, itinerant - fac şi vizite în parc.
Cei care stau mai mult decât o zi pe teritoriul parcului folosesc ca utilităţi de cazare Cabana
Cheia, cortul în spaţiile de campare şi zonele de picnic, Cabana Codric, mănăstirile şi schiturile,
refugiile din parc.
În perioada 2008-2013 s-au înregistrat un număr de 19.000 înnoptări.
 Ce servicii şi infrastructură folosesc
Dintre serviciile şi programele turistice oferite, au fost solicitate:
a) Furnizare de informaţii;
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b) Prezentări ale parcului naţional, modului de administrare al acestuia, problemelor de
management, biodiversitate, proiecte, realizate la cerere pt. elevi şi cadre didactice în
peste 30 şcoli;
c) Tabere educative Junior Ranger cu durata a 2-3 zile la cort;
d) Drumeţii cu ghid, cu durata de o zi;
e) Tabere educative cu durata a 2-3 zile la cabană;
f) Organizarea de programe de cercetare: practici studenţeşti (Facultatea de Geologie şi
Geofizică), activităţi de inventariere, cartare, monitorizare;
g) Organizarea de tabere de voluntariat;
h) Găzduirea unor manifestări specific montane (întruniri ale cluburilor de turism, câmpuri
ale cercetaşilor, tabere alpinism);
i) Ghid turistic specializat: cunoaşterea parcului, vizitarea obiectivelor turistice culturalistorice din parc şi din preajma acestuia, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale,
observaţii floră-faună, ture montane pe trasee dificile, ture de iarnă.
Din infrastructura turistică, vizitatorii folosesc reţeaua de transport - drumuri şi trasee
turistice montane, traseul de ecoturism amenajat, unităţile de cazare - unităţi hoteliere şi pensiunile
din Rm. Vâlcea, Băile Olăneşti şi Horezu, Costeşti, Bărbăteşti, mănăstirile Bistriţa, Arnota şi Horezu,
cabanele Cheia şi Codric, cele 4 refugii turistice, adăposturile - cele 8 stâne, adăposturile Priboi şi
Cacova, cantoanele silvice Între Râuri şi Prislop şi observatoarele Izvorul Larg şi Cacova.
În parc există 8 locuri de campare amenajate - container pentru colectarea deşeurilor, vatră de
foc, masă cu bănci, panou informativ, în punctele Cheile Bistriţei, Prislop, Poiana Scărişoara, Poiana
Pătrunsa, Pahomie, Cheia-tunel, Cabana Cheia şi Cheile Olăneşti.
În ceea ce priveşte informarea turiştilor, în parc există 27 panouri informative bilingve, cu
hartă şi informaţii despre parc, amplasate la toate intrările în parc, spaţiile de campare, cabane şi
obiective turistice de interes. Acestora li se adaugă 37 de panouri informative amplasate de-a lungul
celor trei trasee tematice.
Parcul este foarte cunoscut de către alpinişti, aici existând 5 principale zone de căţărare,
cuprinzând peste 150 trasee de diferite grade de dificultate - 1A-6B. O descriere a acestora este
prezentată în anexa nr. 1 la prezenta strategie de turism.
 Activităţile desfăşurate de vizitatori în prezent şi zonele în care se desfăşoară acestea
În ceea ce priveşte distribuţia turiştilor pe suprafaţa parcului, vizitatorii se concentrează în
special în 6 zone, corespunzătoare localităţilor de intrare în parc:
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a) prin Comuna Costeşti intră 52% din totalul vizitatorilor, prin satele Bistriţa (două
intrări în parc la Mănăstirea Bistriţa şi Mănăstirea Arnota) şi Pietreni (două intrări
în parc spre Prislop şi Valea Morii):
Valea Bistriţa - cu intrare prin Satul Bistriţa - 36% din totalul vizitatorilor - în special

aa)

vizitatori de o zi ai mănăstirilor Bistriţa, Arnota, Cheilor Bistriţei, Peşterii Liliecilor, Peşterii
Urşilor, sejur de o zi pentru picnic, dar şi turişti în cadru organizat oferit de administraţia
parcului - vizită traseu ecoturism, tabere ecologice, practici studenţeşti, cercetare;
Valea Costeşti - cu intrare prin Satul Pietreni - 16% din totalul vizitatorilor - în special

bb)

turişti în cadru organizat oferit de administraţia parcului (vizită traseu de ecoturism, tabere
ecologice Junior Ranger, practici studenţeşti, cercetare, dar şi vizitatori de o zi pentru picnic şi
turişti orientaţi spre drumeţie;
b) prin Băile Olăneşti intră 37% din totalul vizitatorilor, prin satul Cheia - două intrări
în parc la Schitul Pahomie şi Valea Neagră - şi Oraşul Băile
b) Olăneşti - o intrare aval de Cheile Folea:
aa) Valea Cheia - cu intrare prin Satul Cheia - 30% din totalul vizitatorilor - în special
vizitatori de o zi ai schiturilor Iezer şi Pahomie, sejur de o zi pentru picnic dar şi turişti
orientaţi - drumeţie, alpinism, speologie, beneficiind de cazarea oferită de Cabana
Cheia şi Cabana Codric, precum şi turişti în cadru organizat oferit de administraţia
parcului - tabere ecologice, practici studenţeşti, cercetare;
bb) Schitul Pahomie - cu intrare prin Satul Cheia - 5% din totalul vizitatorilor - în
special vizitatori de o zi ai schiturilor Pahomie şi Pătrunsa, sejur de o zi pentru
picnic dar şi turişti orientaţi - drumeţie;
cc) Valea Olăneşti - cu intrare prin Băile Olăneşti - 2% din totalul vizitatorilor - în
special sejur de o zi pentru picnic dar şi turişti orientaţi - drumeţie, alpinism.
c) prin Comuna Bărbăteşti intră 11% din totalul vizitatorilor (o intrare în parc la Schitul
Pătrunsa):
Schitul Pătrunsa - cu intrare prin Satul Bărbăteşti - 11% din totalul vizitatorilor - în
special vizitatori de o zi ai schiturilor Pătrunsa şi Pahomie, dar şi turişti orientaţi – drumeţie.
 Descrierea impactului produs la nivelul ariei protejate şi în vecinătatea acesteia
a.

Pozitiv

Creşterea afluxului de vizitatori în parc în prezent nu are prea mare influenţă pozitivă asupra
veniturilor comunităţilor locale, datorită slabei dezvoltări a sectorului de servicii în zonă,
mărginindu-se la:
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aa) veniturile obţinute din cazare de către proprietarii de pensiuni din Costeşti - 4 şi
administratorul Cabanei Cheia şi într-o mai mică măsură din Horezu şi Băile
Olăneşti şi unde doar o foarte mică parte din turişti vin pentru parc;
bb) veniturile realizate de deţinătorilor de unităţi de alimentaţie publică din Costeşti
- 1 şi Horezu - 4 şi cele din Băile Olăneşti;
cc) veniturile realizate de micile magazine şi baruri din satele-intrare ale parcului:
Costeşti, Bistriţa, Pietreni, Bărbăteşti, Cheia, Băile Olăneşti;
dd) veniturile realizate de cei care asigură transportul grupurilor de turişti până la
intrările parcului, mănăstiri, Cabana Cheia.
b.

Negativ

Efectele negative se datorează creşterii numărului de vizitatori şi a presiunii asupra unor
zone/obiective turistice, care duc la degradarea/perturbarea unor peisaje, elemente geologice şi
geomorfologice, habitate, exemplare ale florei şi faunei, monumente istorice şi se manifestă prin:
aa)

accesul cu mijloace motorizate în locuri nepermise: poluare fonică şi perturbarea
liniştii - fragmentarea parcului de către cele 4 drumuri forestiere care îl traversează şi zone
lipsite de linişte în jurul mănăstirilor şi altor obiective turistice, cabanelor, zonelor de
căţărare, spaţiilor de campare;

bb) amenajarea de vetre de foc în locuri nepermise;
cc)

camparea în locuri nepermise;

dd) tăierea de material lemnos pentru foc;
ee)

cantităţi mari de deşeuri abandonate pe suprafaţa parcului, în special în lungul căilor
de comunicaţie şi în jurul obiectivelor de interes;

ff)

poluarea apelor curgătoare prin folosirea detergenţilor, spălarea maşinilor,
abandonarea deşeurilor;

gg) distrugerea unor elemente ale florei şi faunei - recoltare, scrijelire arbori;
hh) distrugerea, furtul speleotemelor şi fosilelor şi altor elemente geologice şi geomorfologice;
ii)

degradarea peşterilor prin inscripţii;

jj)

antrenarea grohotişurilor şi căderilor de pietre pe versanţii înclinaţi;

kk) degradarea monumentelor istorice prin inscripţii;
ll)

degradarea potecilor prin eroziune în zonele intens circulate;

mm)

realizarea de amenajări în locuri nepermise - construcţii provizorii, marcaje, trasee de

căţărare;
nn) degradarea şi distrugerea infrastructurii turistice (marcaje, panouri informative, stâlpi cu
săgeţi indicatoare, refugii, alte amenajări);
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oo) posibilitatea producerii unor evenimente cu factor de risc: accidente, incendii.
 Identificarea principalelor căi de acces către parc şi în interiorul acestuia
Calea principală de acces în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este D.N. 67 Rm. Vâlcea - Tg.
Jiu., care trece prin sudul parcului. Din acesta se desprind o serie de drumuri naţionale, judeţene şi
comunale care ajung până la limita parcului.
 Particularităţile şi descrierea fenomenului de vizitare ale parcului şi a infrastructurii de
vizitare şi turism existente în prezent
Vizitatorii Parcului Naţional Buila-Vânturariţa pot descoperi pe o suprafaţă relativ restrânsă o
varietate de obiective turistice, la care se adaugă cele din zona adiacentă, parcul fiind situat într-una
din zonele ţării cu cele mai ridicate valori ale potenţialului turistic.
Datorită izolării masivului, aici s-au păstrat nealterate foarte multe elemente naturale precum
peisajul sălbatic, formele de relief carstic şi elemente floristice şi faunistice rare, precum şi obiective
turistice cultural istorice, prezente atât în parc, cât şi în satele din imediata apropiere.
Infrastructura rutieră este suficientă pentru a asigura accesul până la intrările în parc, fiind
alcătuită din drumuri judeţene şi comunale, în continuarea cărora se află drumuri auto forestiere pe
cele 4 văi care traversează parcul.
Traseele turistice montane cuprind 19 trasee marcate - aproximativ 250 km - şi
amenajate - 58 stâlpi cu 168 săgeţi indicatoare la toate intrările şi intersecţiile, omologate, aflate
integral în parc sau care doar îl traversează. Traseele sunt de dificultăţi diferite, permiţând accesul şi
vizitarea parcului şi obiectivelor turistice ale acestuia de către turişti. Acestea au fost refăcute în
perioada 2007-2008 dintr-un proiect implementat de Asociaţia Kogayon, partener la administrarea
parcului. O descriere a traseelor turistice este redată în anexa nr. 2 a strategiei de turism, iar harta
turistică, în anexa nr. 3.
Pe lângă cele 19 trasee turistice montane, în parc mai există şi 3 trasee tematice realizate din
proiecte al Asociaţiei Kogayon. Aceste trasee sunt marcat şi amenajat cu infrastructură specifică:
indicatoare, panouri informative, locuri de popas.
Cazare, cabane, refugii turistice, spaţii de campare
Reţeaua unităţilor de cazare cuprinde unităţi hoteliere în Rm. Vâlcea cu aproximativ 500
locuri, Băile Olăneşti cu aproximativ 2000 locuri şi Horezu cu aproximativ 100 locuri, pensiuni
turistice în localităţile de la poalele Masivului Buila-Vânturariţa: Horezu cu aproximativ 300 locuri,
Costeşti cu aproximativ 100 locuri, Bărbăteşti cu aproximativ 20 locuri şi Olăneşti cu aproximativ
500 locuri, precum şi de unităţi de cazare în mănăstiri: Bistriţa - 30 locuri, Arnota - 10 locuri şi
Horezu - 40 locuri.
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În parc există o singură cabană amenajată pentru primire turistică, Cabana Cheia,
administrată prin contract de către Clubul Sportiv Loviştea din Rm. Vâlcea, având 24 locuri, aflată
pe versantul nord-vestic al crestei, la intrarea Râului Cheia în sectorul de chei omonim.
Administraţia parcului dispune de o cabană - Codric pe Valea Cheia, 15 locuri - destinată
turismului ştiinţific şi educativ, şi încă una în curs de renovare, cu aceeaşi destinaţie - Între Râuri pe
valea Bistriţa, 15 locuri.
În zona montană se află 4 refugii turistice amenajate: Curmătura Builei, Scărişoara, Piscul cu
Brazi şi La Troiţă, unde se poate dormi în condiţii de bivuac. Mai pot fi folosite ca adăposturi de
vreme rea stânele - Arnota, Cacova, Piatra, La Văcărie, Curmătura Builei, Dosul Builei, Ştevioara şi
Oale şi adăposturile - Priboi şi Cacova, cantoanele silvice - Între Râuri şi Prislop şi observatoarele Izvorul Larg şi Cacova.
În parc există 8 locuri de campare amenajate - container pentru colectarea deşeurilor, vatră de
foc, masă cu bănci, panou informativ - în punctele Cheile Bistriţei, Prislop, Poiana Scărişoara,
Poiana Pătrunsa, Pahomie, Cheia-tunel, Cabana Cheia şi Cheile Olăneşti.
În ceea ce priveşte informarea turiştilor, în parc există 27 panouri informative bilingve, cu
hartă şi informaţii despre parc, amplasate la toate intrările în parc, spaţiile de campare, cabane şi
obiective turistice de interes.
Zone de căţărare amenajate
a) Zona Cheilor Cheii este cea mai cunoscută şi cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere
al practicării escaladei, aici desfăşurându-se în ultima vreme şi o intensă campanie de
reamenajare a traseelor. Aici, în 10 zone se află 76 trasee amenajate.
b) Zona Cheilor Olăneşti /Folea
c) Zona Cheilor Bistriţei Aici sunt amenajate câteva trasee de escaladă, în peretele estic, la
ieşirea Bistriţei din chei, excelente pentru antrenamente şi lecţii de căţărare.
d) Zona Cheilor Costeşti
e) Zona Arnota Din 2004 s-a început amenajarea unui perete pe drumul de la Bistriţa spre
Arnota, care prezintă avantajul expunerii sudice, astfel încât se poate căţăra şi iarna.
f) Alte zone Însuşi traseul turistic de pe creasta principală a Masivului - marcat cu punct
roşu, pe porţiunea dintre Vârful Vioreanu şi Curmătura Oale este considerat traseu dificil
şi catalogat cu gradul 1B.
Servicii şi programe turistice
Administraţia parcului este în curs de diversificare a ofertei de servicii şi programe turistice,
până la ora actuală putând oferi turiştilor următoarele:
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h. ghid turistic specializat: cunoaşterea parcului, vizitarea obiectivelor turistice cultural-istorice
din parc şi din preajma acestuia, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, observaţii florăfaună, ture montane pe trasee dificile, ture de iarnă;
i. organizarea de programe educative în şcoli şi în parc:
aa) prezentări ale parcului naţional, modului de administrare al acestuia, problemelor de
management, biodiversitate, proiecte pt. elevi şi cadre didactice;
bb) cursuri de educaţie ecologică pt. elevi;
cc)

drumeţii cu ghid, cu durata de o zi;

dd) tabere educative cu durata a 2-3 zile la cabană;
ee)

tabere educative cu durata a 2-3 zile la cort;

j. organizarea de programe de cercetare: practici studenţeşti, activităţi de inventariere, cartare,
monitorizare;
k. organizarea de tabere de voluntariat;
l. găzduirea unor manifestări specific montane;
m. închiriere de echipament pentru organizarea taberelor şi camping;
n. închiriere de echipament pentru cercetare-monitorizare: telescop, binocluri, staţii radio,
cameră video şi cameră foto cu accesorii, GPS;
o. Există un program turistic realizat dintr-un proiect al Asociaţiei Kogayon: „Porţile Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa: natură şi spiritualitate”. Acesta este promovat printr-o agenţie
de turism - Eco Natur Travel Rm. Vâlcea;
p. Încă din 2007 realizăm un program educativ adresat elevilor şcolilor: “Ranger Junior al
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa”, care va continua datorită succesului avut.
 Contextul ariei protejate ca destinaţie de recreere şi turism şi identificarea potenţialelor
valori specifice/unice. Analizarea posibilităţilor de vizitare a acestora fără afectarea
obiectivelor de conservare ale parcului
Zona era vizitată şi înainte de înfiinţarea parcului, de către turişti care vizitau mănăstirile
Bistriţa, Arnota, Pătrunsa, Pahomie şi alte obiective turistice naturale - Cheile Bistriţei, Peştera
Liliecilor, Cheile Costeşti, Cheile Cheii, Cheile Olăneşti, din zonă, de către localnici care veneau la
picnic în week-end, in special pe văile Bistriţa şi Cheia şi într-o mai mică măsură de către turişti
veniţi pentru drumeţie, alpinism, speologie, cercetare.
După înfiinţarea parcului, prin acţiunile de promovare şi amenajare a infrastructurii turistice,
afluxul de vizitatori a crescut. Din păcate principala pondere în cadrul vizitatorilor o au cei care vin
la picnic, în special în week-end, pe văile unde accesul este uşor cu mijloace auto, această formă de
turism fiind şi cea care creează cele mai multe probleme. Această problemă va fi rezolvată prin
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limitarea/restricţionarea accesului cu mijloace auto în parc şi prin promovarea formelor de turism cu
impact mai redus asupra parcului: cicloturism, drumeţii, turism educativ şi ştiinţific.
Vizitatorii parcului pot descoperi:
a) Peisajele din parc, specifice reliefului carstic foarte accidentat, sunt deosebit de
spectaculoase şi variate, cuprinzând zone de abrupt cu pereţi şi stânci semeţe, pajişti
alpine şi subalpine, fâneţe montane cu floră deosebită, zone împădurite de diferite tipuri foioase, răşinoase, amestec, inclusiv păduri seculare, care se îmbină armonios cu cel al
zonelor locuite din afara parcului, sate de munte cu arhitectură, obiceiuri şi tradiţii
specifice.
Individualitatea

Masivului

Buila-Vânturariţa

în

peisajul

Munţilor

Căpăţânii

este

incontestabilă şi impresionantă. Acest fapt se datorează pe de o parte detaşării prin constituţie şi
evoluţie de ansamblul muntos din jur, iar pe de altă parte prin caracterele morfografice şi prin
particularităţile morfometrice net diferite faţă de ceea ce oferă în ansamblu Munţii Căpăţânii.
Principalele unităţi peisagistice din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa sunt:
aa)

creasta calcaroasă cu o lungime de aproximativ 14 km care se întinde între Cheile
Bistriţei şi Cheile Olăneşti, creastă dominată de cele două vârfuri care dau şi numele
masivului - Buila – 1849 m, Vânturariţa – 1885m ;

bb) pajiştile alpine, cu specii de plante calcifile, cu insule de jneapăn;
cc)

forme exo şi endocarstice - abrupturi calcaroase, pereţi verticali, chei, sohodoluri,
izbucuri, lapiezuri, doline, ace, hornuri, arcade naturale, peşteri, avene;

dd) grohotişurile calcaroase;
ee)

pădurile, de fag, de amestec şi de conifere, care urcă de multe ori până în stâncărie;

ff)

obiectivele cultural-istorice din teritoriul parcului sau din imediata vecinătate care
constituie un element suplimentar de atracţie al parcului.

b) Formele de relief carstic sunt rezultatul modelării masivului calcaros de către apele
meteorice şi subterane şi sunt reprezentate de forme exocarstice - 4 sectoare de chei,
doline, ponoare, izbucuri, sohodoluri, arcade naturale, câmpuri de lapiezuri - şi
endocarstice - peste 80 de peşteri şi avene:
aa) Cheile Bistriţei sunt cele mai vizitate, beneficiind de drumul forestier care le străbate,
măsoară 2 km, având în zona cea mai îngustă 10 m între pereţii de 200 m înălţime. Aici există mai
multe peşteri, din care două sunt amenajate pentru vizitare. Versanţii sunt împăduriţi cu păduri
seculare, aici vieţuind peste 450 specii floristice şi faunistice, din care multe protejate: floare de colţ,
liliac sălbatic, crucea voinicului, tisă, crin de pădure.
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bb) Cheile Costeşti măsoară 2 km şi pot fi vizitate pe un drum forestier care urcă prin serpentine
pe versantul estic al cheilor, oferind o perspectivă deosebită asupra cheilor, versanţilor abrupţi de
peste 200 m înălţime, dar şi asupra satelor Pietreni şi Costeşti de la poalele muntelui. Pe versanţii
împăduriţi găsim numeroase specii protejate caracteristice abrupturilor calcaroase.
cc) Cheile Cheii au o lungime de 2,5 km şi sunt unele dintre cele mai sălbatice chei din ţară, cu
numeroase praguri şi cascade, cea mai importantă având o cădere de 15 m. Pot fi vizitate pe un
traseu turistic dificil, recomandat turiştilor experimentaţi. Este una dintre cele mai cunoscute şi
dezvoltate zone de căţărare din ţară, cu peste 100 trasee de căţărare amenajate. Aici este cea mai
mare concentrare a peşterilor din parc - peste 40, tot aici se întâlnesc aproape toate speciile
protejate din parc, precum şi singura pădure de tisă din Carpaţii Meridionali, cu peste 800
exemplare.
dd) Cheile Olăneşti (Folea sau Mânzului) măsoară 1 km şi pot fi vizitate folosind drumul forestier
ce le străbate pe firul văii. Versanţii abrupţi de peste 200 m şi traseele de căţărare amenajate
recent, le fac foarte căutate de către alpinişti.
ee) Curmătura Builei este o ruptură tectonică în zona centrală a crestei, unde calcarele au fost
erodate până în bază. Are un aspect tipic alpin, cu forme de eroziune în calcare, hornuri hududăuri, abrupturi impresionante. Este continuată înspre sud cu Valea Otăsăului, vale îngustă şi
sălbatică, cu câteva mici cascade, poieni;
ff) Dolinele din Muntele Arnota - peste 20, cu dimensiuni de la câţiva metri până la câţiva zeci de
metri, unele cu fenomene de prăbuşire;
gg) Ponoarele din dolinele din Muntele Cacova şi Muntele Piatra sunt singurele lacuri naturale din
masiv, de dimensiuni reduse, aproximativ 3-400 mp, dar foarte pitoreşti în contextul peisajului
carstic;
hh) Izbucul Izvorul Frumos de la Schitul Pahomie, un izvor cu debit mare ieşind dintr-o stâncă şi
căzând în cascade, precum şi cele de dimensiuni mai reduse de la Pătrunsa, Poiana Scărişoara,
Valea Morii;
ii) Sohodolurile - văile seci din Muntele Albu, Muntele Piatra, Muntele Buila, Muntele Vioreanu;
jj) Arcada naturală Casa de Piatră, cu o deschidere de 30 m şi o înălţime de 20 m şi altele mai
mici din zona Muntelui Vioreanu şi Muntelui Oale;
kk) Câmpurile cu lapiezuri din Muntele Arnota, Muntele Cacova, Muntele Piatra, Muntele Albu;
ll) Peştera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul) de la Bistriţa - amenajată şi electrificată pentru
vizitare, cu o importantă colonie de lilieci, dar mai ales cu două biserici rupestre monumente
istorice;
mm)

Peştera Urşilor din Cheile Bistriţei - amenajată pentru vizitare;
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nn) Peşterile din Cheile Cheii, foarte spectaculoase, bogat concreţioanate, cu faună cavernicolă,
neamenajate şi cu acces destul de dificil: Peştera cu Lac, Peştera Laleaua Verde, Peştera
Mirajului, Peştera Pagodelor, Peştera cu Perle, Peştera de Lapte etc.;
oo) Peştera Arnăuţilor din Cheile Olăneşti /Folea;
pp) Creasta principală a masivului poate fi vizitată pe un traseu turistic dificil dar foarte
spectaculos, pe parcursul căruia se pot vizita cele mai spectaculoase zone ale parcului din
punct de vedere peisagistic, al geodiversităţii şi biodiversităţii parcului din Muntele Cacova,
Muntele Piatra, Muntele Albu, Muntele Buila, Muntele Vânturariţa, Muntele Vioreanu şi
Muntele Oale;
qq) Muntele Stogu este separat de creastă de către valea râului Cheia, în extremitatea nord-estică,
reprezentând un masiv izolat şi bine individualizat, greu accesibil dar foarte sălbatic;
rr) Muntele Arnota este al doilea masiv separat de creastă, în extremitatea sud-vestică, uşor
accesibil dar foarte spectaculos prin varietatea elementelor de relief, floristice şi faunistice
prezente aici.
Elementele de valoare geologică şi paleontologică sunt reprezentate de câteva puncte de
interes ştiinţific dar care pot fi vizitate şi pentru spectaculozitatea elementelor naturale. Există puncte
fosilifere unde pot fi întâlnite în special resturi ale organismelor care au trăit în bazinele de
sedimentare din Jurasic şi Cretacic: corali, alge, ammoniţi, belemniţi, crabi, bahiopode, bivalve etc.
dar şi mai noi - fosile de urs de peşteră), situri de importanţă mineralogică şi petrologică - zone cu
minerale şi roci deosebite, zone importante din punct de vedere al geologiei structurale şi tectonicii.
Elementele de biodiversitate sunt numeroase şi valoroase, determinând includerea parcului
în reţeaua ecologică europeană Natura 2000, atât ca sit de importanţă comunitară pentru protecţia
habitatelor, cât şi ca sit de importanţă avifaunistică.
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa are un rol foarte important pentru conservarea
genofondului naţional, deoarece adăposteşte eşantioane reprezentative ale unor ecosisteme
caracteristice, cu o biodiversitate mare, stare de echilibru bună şi de mare valoare ştiinţifică şi
peisagistică. Unele dintre asociaţiile floristice se întâlnesc şi în alte masive carpatice, însă câteva sunt
specifice numai acestei regiuni.
În parc se regăsesc 17 tipuri de habitate conform clasificărilor naţionale şi europene: de
pădure (răşinoase, făgetele, şi amestecuri de răşinoase cu fag), care ocupă aproximativ 65% din
suprafaţă, păşuni subalpine care ocupă aproximativ 15% din suprafaţă, grohotişuri, stâncării şi
tufărişuri - formate în principal din jneapăn, ienupăr şi ocupă 20% din suprafaţa parcului, habitate
acvatice - izvoare, râuri, pâraie şi habitate cavernicole.
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Aici vegetează numeroase plante rare, atât specii de climă caldă, submediteraneană, cât şi
specii relicte glaciare, specii endemice.
Dintre cele peste 800 specii floristice identificate până în prezent în parc, există numeroase
specii protejate. Cormofitele, cele mai studiate, aparţin la 69 de familii. 90 de specii floristice se
regăsesc pe „Lista roşie a plantelor superioare din România. Dintre speciile protejate menţionăm:
floarea de colţ, crinul de munte, crinul de pădure, angelica, bulbucul de munte, pesma, garofiţa, tisa,
zada, jneapănul, ienupărul, tulichina, iedera albă, ghinţura galbenă, crucea voinicului, 28 specii
orhidee.
Fauna este reprezentată de numeroase specii rare, multe protejate. Există o populaţie bogată
de carnivore mari: urs, lup, râs, alte carnivore precum jderul de pădure, jderul de piatră, bursucul,
pisica sălbatică, vulpea, ierbivore precum capra neagră, cerbul, căpriorul, mistreţul. Se mai întâlnesc
amfibieni şi reptile - vipera, şarpele de alun, şopârla de stâncă, salamandra, tritoni, broasca roşie de
munte etc., păsări - cocoş de munte, fluturaş de stâncă, corb, acvilă de munte, vânturel, bufniţă,
codobatură etc., lilieci - 10 specii, nevertebrate.
Parcul prezintă un deosebit potenţial de cercetare şi pentru turismul ştiinţific.
Masivul Buila-Vânturariţa reprezintă cel mai estic areal din Carpaţii Meridionali care
adăposteşte faună troglobiontă. Pentru aceasta şi pentru faptul că numărul speciilor troglobionte este
destul de mare, importanţa biospeologică este foarte mare.
Datorită concentraţiei elementelor floristice, unele zone pot fi obiective de interes :
a) Poiana cu ghiocei bogaţi (Leucojum vernum) de la Prislop, zona din ţară cu cea mai
mare concentraţie a acestei specii;
b) Rezervaţia de tisă de la Cheia (1,2 ha, peste 800 exemplare) ;
c) Zăvoaiele cu orhidee din Valea Cheia;
d) Fâneţele bogate în specii floristice: Pătrunsa, Bulz, Scărişoara, Piscul cu Brazi, Poiana
de Piatră, Poiana Frumoasă;
e) Valea Voiceasa - concentraţie foarte mare de bulbuci de munte;
f) Pădurile seculare virgine din „Dosul Builei”;
g) Asociaţia de ienupăr şi cetină de negi din Cheile Costeşti;
h) Izvorul Larg - zonă cu specii protejate la nivel european, cu orhidee;
i) Concentraţia de floare de colţ, ghinţură şi arginţică din Muntele Oale.
În imediata apropiere a parcului mai pot fi vizitate şi alte obiective turistice naturale:
a) Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti;
b) Nucul secular (450 ani) din Bistriţa-Costeşti;
c) Castanii comestibili seculari din Bistriţa-Costeşti;
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d) Rezervaţia Naturală Slătioara;
e) Rezervaţia Naturală Mlaştina Mosoroasa din Băile Olăneşti.
Obiective turistice antropice
Pe lângă obiectivele turistice naturale, în parc sau în imediata vecinătate a acestuia mai pot fi
vizitate şi obiective turistice cultural-istorice, care dau o valoare de atracţie suplimentară acestuia:
a) Mănăstirea Bistriţa – Costeşti, ctitorie a boierilor Craioveşti din anul 1492, situată la
intrarea parcului din satul Bistriţa şi celelalte monumente istorice din cadrul
complexului monahal: Biserica Bolniţa - 1520-1521, vila episcopului Vartolomeu;
b) Biserica Sfinţii Arhangheli din Peştera Liliecilor/Sfântul Grigore Decapolitul ctitoria
din anul 1637, a mitropolitului Teofil;
c) Biserica Ovidenia din Peştera Liliecilor/Sfântul Grigore Decapolitul, cel mai vechi
monument istoric aflat în Peştera Liliecilor, ctitorită între anii 1633-1635;
d) Schitul Păpuşa - Bistriţa - zidită în 1712, ctitorită de călugării bistriţeni care îl aveau
în frunte pe egumenul Ştefan;
e) Mănăstirea Arnota - Bistriţa, ctitorie şi necropolă a lui Matei Basarab din anii 16331634 este situată la limita parcului, în Muntele Arnota;
f) Schitul 44 Izvoare - Pietreni, cunoscut şi sub numele de Schitul de sub Piatră, a fost
construit de către egumenul Ştefan al mănăstirii Bistriţa, în anul 1701;
g) Mănăstirea Pătrunsa - Bărbăteşti, are hramul „Cuvioasa Paraschiva”, şi a fost
construit în 1740 de către Episcopul Climent al Râmnicului;
h) Schitul Pahomie - Cheia, întemeiat de Pahomie monahul şi Sava Haiducul, în anul
1520 ;
În zona adiacentă Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, mai pot fi vizitate o serie de obiective
cultural-istorice:
a) în comuna Costeşti: Biserica Peri - Bistriţa - Sec. XVIII, Biserica Ciorobeşti - Pietreni
- Sec. XVIII, Biserica de lemn Grămeşti – Pietreni-Sec. XVII, Biserica de lemn
Gruşeţu - Costeşti - Sec. XIX, Muzeul de Artă modernă Costeşti;
b) în comuna Bărbăteşti: Biserica Iernatic - Sec. XVIII, Biserica Măleni-Sec. XVIII,
Biserica Vătăşeşti - Sec. XVIII, Biserica Mierleşti - Sec. XVII, Biserica Poieni - Sec.
XVIII, Expoziţia de artă populară;
c) în Băile Olăneşti: Schitul Iezer - Cheia - Sec. XVII, Biserica Sfinţii Voievozi – Cheia
- Sec. XVIII, Schitul Bradu - Olăneşti - Sec. XVIII, Mănăstirea Frăsinei - Olăneşti Sec. XIXI, Biserica de lemn din Albac - Olăneşti - Sec. XVII;
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d) în Oraşul Horezu: ansamblul brâncovenesc cu Mănăstirea Horezu - Sec. XVIII,
monument UNESCO, cele 3 schituri şi două biserici, Muzeul ceramicii, Ateliere de
ceramică, Biserica Urşani - Sec. XVIII, Biserica Râmeşti - Sec. XVIII;
e) în comuna Măldăreşti: Cula Greceanu - Sec. XVIII, Cula Duca - Sec. XIX, Muzeul
I.Gh. Duca, Biserica Măldăreşti - Sec. XVIII;
f) în Comuna Stoeneşti: Schitul Jgheaburi - Sec. XVIII;
g) în comuna Păuşeşti-Măglaşi: Mănăstirea Sărăcineşti - Sec. XVIII.
O descriere mai detaliată a obiectivelor cultural-istorice este prezentată în anexa nr. 4 la
strategia de turism a parcului.
Specificul zonei, tradiţiile, obiceiurile şi meşteşugurile sunt strâns legat de principalele
ocupaţii ale localnicilor: păstoritul, prelucrarea lemnului şi a pietrei, pomicultura, apicultura.
Zona este vestită pentru olărit - ceramica de Horezu, covoare olteneşti, obiecte artizanale din
lemn şi meşterii dulgheri si tâmplari, portul şi tradiţiile păstoreşti, produsele tradiţionale locale:
fructe, ţuică, brânzeturi, miere şi altele derivate din acestea.
Arhitectura specifică zonei este bazată pe prelucrarea lemnului şi a pietrei, cele mai la
îndemână materiale în zona Olteniei de sub munte. Casele construite aici sunt cu pridvor – prispă - în
faţă, sub care de obicei se află beciul. Temelia este construită din piatră zidită cu mortar, pereţii sunt
construiţi din bârne din lemn tencuite, acoperişurile sunt acoperite cu şindrilă - şiţă. Magaziile căsoaie şi adăposturile pentru animale - grajduri, fânare sunt construite tot din lemn.
În zonă au loc anual mai multe manifestări de tradiţie:
a) Hora Costumelor – sărbătoarea portului şi muzicii populare – Pietrari – 10 aprilie;
b) Fagurele de Aur – sărbătoarea apicultorilor – Tomşani – luna mai;
c) Cocoşul de Hurez – târgul meşterilor olari – Horezu – începutul lunii iunie;
d) Învârtita Dorului – sărbătoarea păstorilor – Vaideeni – sfârşitul lunii iunie;
e) Festivalul internaţional al romilor – Costeşti – 8 septembrie;
f) Festivalul de folclor „Gheorghe Bobei” – Bărbăteşti – luna decembrie.
 Identificarea tendinţelor diverselor segmente de vizitatori ce vin fără o promovare
specială şi/sau atraşi prin politica administraţiei ariei protejate sau de sectorul de afaceri
din turism.
Tipuri de vizitatori ai parcului:
a) ajunşi întâmplător în parc pentru unul sau mai multe din următoarele:
aa)

picnic - cu maşina: localnici şi rezidenţi în sejururi mai lungi în localităţile vecine, în
special în week-end, în căutare de zone cu aer, apă şi păduri curate - cantonaţi în
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special pe văile Bistriţa şi Cheia, dar şi Costeşti şi Olăneşti, zonele Arnota,
Pahomie, Scărişoara-Cacova;
bb) tranzit cu maşina pe văile Bistriţa, Cheia, Costeşti şi Olăneşti;
cc) vizită la mănăstiri: în special în week-end şi la sărbătorile religioase, care creează
presiune asupra zonelor limitrofe mănăstirilor din sudul parcului: Bistriţa, Arnota,
Pătrunsa şi Pahomie;
dd) vizită a obiectivelor turistice naturale: în special în week-end şi la sărbători locale, care
creează presiune asupra zonelor: Cheile Bistriţei, Peştera Urşilor, Peştera Liliecilor,
Cheile Costeşti, Cheile Cheii, Peştera Laleaua Verde, Peştera cu Lac, Cheile Folea,
Peştera Arnăuţilor;
ee) sejur de week-end la Cabana Cheia: turişti veniţi exclusiv pentru sejur de week-end la
cabană;
ff) sejur de week-end în cabanele închiriate în parc - cantoanele silvice Între Râuri şi
Prislop, Hidrocentrala Între Râuri, cabana privată Între Râuri, cele 3 cabane private de
la Pătrunsa;
gg) vizitatori interesaţi de alte activităţi - interes de serviciu: personal al administraţiei
parcului, proprietari şi administratori de teren, personal silvic, personal al instituţiilor de
control, muncitori - exploatări forestiere, baraj şi hidrocentrală, alte lucrări - , ciobani,
călugări şi călugăriţe.
b) atraşi prin promovare a administraţiei parcului:
aa) elevi, studenţi şi cadre didactice participanţi la activităţi educative: tabere Junior Ranger,
excursii, drumeţii, în special din şcolile din preajma parcului, dar şi din judeţ şi din ţară;
bb) studenţi şi cercetători participanţi la activităţi de cercetare: practici studenţeşti, acţiuni de
inventariere, monitorizare, studii, teme de cercetare;
cc) voluntari: în special elevi şi studenţi români şi străini, ONG-uri;
dd) practicanţi ai sporturilor specific montane: alpinism, mountain-bike, speoturism;
ee) participanţi la manifestări specific montane: cercetaşi, membrii ai cluburilor de turism montan,
ONG-uri;
ff) pasionaţi ai drumeţiilor montane;
gg) turişti interesaţi de obiectivele culturale, specificul şi tradiţiile zonei;
hh) amatori de fotografie şi film ştiinţifice, faunawaching.
Viziunea şi obiectivele strategiei de turism a P.N.B.V.
Viziunea strategiei de turism a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa este:
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În 2018 Parcului Naţional Buila-Vânturariţa va deveni un centru ecoturistic al zonei istorice „Oltenia
de sub Munte”.
Obiectivele generale ale strategiei de turism a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa sunt:
1. Dezvoltarea ecoturismului în parc pentru recreere şi educaţie, fără a aduce atingere
biodiversităţii, geodiversităţii şi diversităţii culturale ale parcului.
2. Dezvoltarea turismului în localităţile din zona parcului, prin implicarea comunităţilor locale
în activităţi specifice.
Teme şi activităţi
Tema I: Zonarea din punct de vedere al recreerii şi turismului
Zonarea din punct de vedere al recreerii şi turismului a P.N. Buila-Vânturariţa, în
concordanţă cu zonarea internă funcţională a acestuia, este următoarea:
a)

Zone de linişte = zone de sălbăticie unde este permisă vizitarea - conform planului de
management - numai în compania unui ghid/ranger: zona traseului de creastă între Vf.
Vânturariţa şi Curmătura Oale şi toate zonele din afara traselor turistice marcate.

În aceste zone lipsesc orice fel de amenajări de infrastructură turistică.
b)

Zone cu trasee turistice/poteci tematice = zone în care este permis numai accesul pentru
drumeţie pe trasee/poteci tematice marcate, cu sau fără ghid: zona celor 19 trasee turistice
marcate şi a traseelor tematice - Porţile P.N. Buila-Vânturariţa: natură şi spiritualitate, Junior
Ranger al P.N. Buila-Vânturariţa etc..

Infrastructură turistică a acestor zone este constituită din: drumuri forestiere şi poteci cu
amenajări în zone periculoase - balustrade, trepte - pe care sunt marcate traseele turistice, stâlpi
cu săgeţi indicatoare la intrările şi intersecţiile traseelor, panouri informative, semne de
avertizare, locuri de odihnă, surse de apă amenajate, adăposturi, spaţii de campare amenajate,
refugii, observatoare, puncte de belvedere.
c)

Zone cu trasee pentru cicloturism şi turism ecvestru = zone în care este permis accesul,
cu sau fără ghid, pentru cicloturism, mountain-bike şi turism ecvestru pe trasee marcate:
drumurile forestiere Valea Bistriţa, Valea Costeşti, Valea Cheia, Izvorul Frumos, Valea
Olăneşti.
In plus faţă de zonele anterioare, aici infrastructura turistică mai cuprinde şi marcaje specifice.

d)

Zone pentru escaladă-alpinism = zone în care este permis accesul pentru practicarea
escaladei-alpinismului: zonele cu trasee amenajate din Cheile Cheia, Cheile Folea, Cheile
Bistriţei, Cheile Costeşti, Arnota.
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Faţă de infrastructura turistică specifică parcului, aici se mai găsesc indicatoare şi panouri
informative specifice, infrastructura şi amenajările specifice traseelor de escaladă.
e)

Zone pentru turismului monahal = zone în care este permis accesul pentru activităţi
specific religioase - sărbători, pelerinaje: mănăstirile, schiturile, bisericile şi căile de acces spre
acestea, din parc sau din imediata vecinătate a acestuia: Mănăstirea Bistriţa, bisericile rupestre
din Peştera Liliecilor, Schitul Păpuşa, Mănăstirea Arnota, Schitul 44 Izvoare, Schitul Pătrunsa,
Schitul 44 Izvoare. Zona se extinde şi în afara parcului la celelalte obiective cultural-istorice
din localităţile din preajma parcului, pentru integrarea acestora în circuite turistice culturale:
alte 5 obiective în Comuna Costeşti, 6 în Comuna Costeşti, 5 în Băile Olăneşti, 8 în Horezu, 4
în Comuna Măldăreşti, 3 în Comuna Stoeneşti, 1 în Comuna Păuşeşti-Măglaşi.
Faţă de infrastructura turistică specifică parcului, aici se mai găsesc indicatoare şi panouri
informative specifice, infrastructura specifică obiectivelor turistice.

f)

Zone de circulaţie auto = zone în care este permis accesul mijloacelor motorizate ce se
deplasează în interes de serviciu: drumurile forestiere.
In plus faţă de zonele anterioare, aici infrastructura turistică mai cuprinde şi amenajări şi
marcaje specifice.

g)

Zone pentru parcare = zone în care accesul este permis şi cu vehicule cu motor: intrările în
parc: Bistriţa, Arnota, Pietreni, Bărbăteşti, Pahomie, Valea Neagră, Folea.
Aici infrastructura turistică cuprinde: parcări, containere pentru gunoi, bariere, panouri
informative, alte amenajări specifice.

h)

Zone pentru campare şi picnic = zone în care este permisă camparea, picnicul, aprinderea
focului: cele 7 spaţii de campare amenajate special şi cele din curtea cabanelor: Cheile Bistriţa,
Între Râuri, Prislop, Scărişoara, Pătrunsa, Pahomie, Cabana Codric, Valea Cheia-tunel, Cabana
Cheia, Cheile Folea.
Aici infrastructura turistică mai cuprinde: panouri informative, containere pentru gunoi, vetre
de foc, mese, bănci, foişoare.

i)

Zone pentru cazare = zone administrative, cu facilităţi de cazare: Cabanele Între Râuri,
Cantonul Silvic şi tabăra Prislop, Cabana Codric, Cabana Valea Cheia, Cabana Cheia
Aici infrastructura turistică mai cuprinde: panouri informative, containere pentru gunoi, vetre
de foc, mese, bănci, foişoare, alte amenajări specifice.
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Tema II: Planul de informare şi interpretare:

Teme de

Zone

interpretare

Zone de linişte

Zone

cu

Infrastructura necesară

Tehnici de interpretare

pentru interpretare

Geodiversitate Personală: informaţii despre parc, Broşuri, hărţi, ghiduri
Biodiversitate

relief,

peşteri,

habitate,

Conservare

faună, istorii locale

floră,

trasee Geodiversitate Personală: informaţii despre parc, Trasee

turistice/poteci tematice Biodiversitate
Conservare
Educaţie
Recreere

relief,

peşteri,

habitate,

turistice

floră, amenajate:

faună, istorii locale

panouri

informative,

Nonpersonală:

panouri

locuri

de

popas, adăposturi, surse
de apă amenajate

informative

Broşuri, hărţi, ghiduri
Zone cu trasee pentru Geodiversitate Personală: informaţii despre parc, Trasee

turistice

cicloturism şi turism Biodiversitate

relief,

panouri

ecvestru

faună, istorii locale

Conservare
Educaţie
Recreere

peşteri,

habitate,

floră, amenajate:
informative,

Nonpersonală:

panouri

locuri

de

popas, adăposturi, surse
de apă amenajate

informative

Broşuri, hărţi, ghiduri
Zone pentru escaladă- Geodiversitate Personală: informaţii despre parc, Trasee de escaladă cu
alpinism

Biodiversitate

istoricul căţărării în zonă

Conservare

Nonpersonală:

Educaţie

informative

Escaladă

amenajări specifice
panouri Panouri informative şi de
avertizare
Broşuri, hărţi, ghiduri

Zone pentru turismul Cultură-

Personală: informaţii despre parc, Amenajări

monahal

istoricul zonei şi monumentelor panouri informative la

Istorie

Geodiversitate culturale,

legende,

Biodiversitate

locale

Conservare

Nonpersonală:
informative

Zone de circulaţie auto

comunităţi monumentele

istorice,

locuri de popas
panouri Puncte informare
Broşuri, hărţi, ghiduri

Conservare

Personală: informaţii despre parc Amenajări

Reguli

şi regulamentul acestuia
Nonpersonală:

specifice:

specifice:

panouri informative la
panouri intrările

în

parc,
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informative şi avertizoare

indicatoare, bariere
Broşuri, pliante

Zone pentru parcare

Conservare

Personală: informaţii despre parc Amenajări

Reguli

şi regulamentul acestuia
Nonpersonală:

specifice:

panouri informative la
panouri

intrările

în

parc,

indicatoare, bariere

informative şi avertizoare

Broşuri, pliante
Zone pentru campare şi Geodiversitate Personală: informaţii despre parc Panouri informative
picnic

Biodiversitate

şi regulamentul acestuia, obiective Broşuri, hărţi, ghiduri

Conservare

turistice, relief, peşteri, habitate,

Cultură-

floră, faună, istorii locale,

Istorie

Nonpersonală:

Educaţie

informative şi avertizoare

panouri

Reguli
Zone pentru cazare

Geodiversitate Personală: informaţii despre parc Panouri informative
Biodiversitate

şi regulamentul acestuia, obiective Puncte informare

Conservare

turistice, relief, peşteri, habitate, Broşuri, hărţi, ghiduri

Cultură-

floră, faună, istorii locale,

Istorie

Nonpersonală:

Educaţie

informative şi avertizoare

panouri

Reguli
Tema III: Infrastructura pentru informare şi educare – centre de vizitare, puncte de
informare:
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa îşi va îndeplini scopul de informare-conştientizare şi educaţie
printr-un 1 centru de vizitare situat în una din localităţile de intrare în parc şi prin cel puţin 14 puncte
de informare, în afara panourilor informative montate la intrările în parc şi spaţiile de campare.
Punctele de informare vor fi realizate în locaţiile:

- în parc:
a) Cabana Între Râuri – va fi realizat în cabana administraţiei parcului
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 36% dintre vizitatorii parcului, cei care intră pe Valea Bistriţa, cea mai vizitată
zonă din parc.
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Funcţiile cabanei-punct de informare: informare publică, educaţie-conştientizare, organizare
evenimente, cazare voluntari şi cercetători, scop administrativ.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, chei, peşteri -, biodiversitate habitate, floră şi faună specifice zonei.
Tehnici de interpretare: expoziţii tematice, machete, panouri informative, exponate în aer
liber, materiale informative tipărite.
b) Tabăra Prislop – va fi realizat în viitoarea tabără a administraţiei parcului
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 16% dintre vizitatorii parcului, cei care intră pe Valea Costeşti.
Funcţiile taberei-punct de informare: informare publică, educaţie-conştientizare, organizare
evenimente, cazare voluntari şi cercetători, scop administrativ.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, chei, peşteri, biodiversitate - habitate,
floră şi faună specifice zonei.
Tehnici de interpretare: expoziţii tematice, machete, panouri informative, exponate în aer
liber, materiale informative tipărite.
c) Cabana Codric – va fi realizat în cabana administraţiei parcului
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 25% dintre vizitatorii parcului, o parte dintre cei care intră pe Valea Cheia, a
doua cea mai vizitată zonă din parc.
Funcţiile cabanei-punct de informare: informare publică, educaţie-conştientizare, organizare
evenimente, cazare voluntari şi cercetători, scop administrativ.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, chei, peşteri, biodiversitate - habitate,
floră şi faună specifice zonei.
Tehnici de interpretare: expoziţii tematice, machete, panouri informative, exponate în aer
liber, materiale informative tipărite.
d) Cabana Cheia – va fi realizat în cabana turistică Cheia
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 15% dintre vizitatorii parcului, o parte dintre cei care intră pe Valea Cheia, a
doua cea mai vizitată zonă din parc.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
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Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, chei, peşteri, biodiversitate -habitate,
floră şi faună specifice zonei.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
e) Cabana Iezer – va fi realizat în curtea cantonului silvic. Va fi realizat în colaborare cu
Ocolul Silvic Rm. Vâlcea.
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 15% dintre vizitatorii parcului, cei care intră prin Cheia.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, biodiversitate - habitate, floră şi faună
specifice zonei, obiective cultural-istorice.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
f) Cabana Comanca – va fi realizat în colaborare cu Ocolul Silvic Rm. Vâlcea.
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 5% dintre vizitatorii parcului, o parte dintre cei care intră prin Băile Olăneşti.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, biodiversitate - habitate, floră şi faună
specifice zonei, obiective cultural-istorice.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.

- la limita parcului:
a) Mănăstirea Bistriţa – va fi realizat în colaborare cu Mănăstirea Bistriţa
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 36% dintre vizitatorii parcului, cei care intră pe Valea Bistriţa, cea mai vizitată
zonă din parc.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, biodiversitate - habitate, floră şi faună
specifice zonei, obiective cultural-istorice.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
b) Mănăstirea Arnota – va fi realizat în colaborare cu Mănăstirea Arnota
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Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 18% dintre vizitatorii parcului, o parte dintre cei care intră pe Valea Bistriţa, cea
mai vizitată zonă din parc.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic -, biodiversitate -habitate, floră şi
faună specifice zonei, obiective cultural-istorice.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
în afara parcului:
a) Oraşul Horezu – sediul Administraţie parcului – va fi realizat în sediul administraţiei
parcului
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către un număr foarte mare de turişti, cei care vizitează Oraşul Horezu şi obiectivele
turistice din zonă.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare, organizare
evenimente, scop administrativ.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, chei, peşteri, biodiversitate - habitate,
floră şi faună specifice zonei.
Tehnici de interpretare: expoziţii tematice, machete, panouri informative, exponate în aer
liber, materiale informative tipărite.
b) Oraşul Horezu – ateliere ceramică meşteri populari – va fi realizat unul sau mai multe
puncte de informare, în colaborare cu meşteri olari care deţin magazine de desfacere.
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către un număr foarte mare de turişti, cei care vizitează Oraşul Horezu şi obiectivele
turistice din zonă.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate (relief carstic, chei, peşteri), biodiversitate (habitate,
floră şi faună specifice zonei), obiective turistice, tradiţii locale.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
c) Comuna Bărbăteşti – va fi realizat în parteneriat cu Consiliul Local al Primăriei
Bărbăteşti.
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Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea centrului oferă posibilitatea
informării a 11% din totalul vizitatorilor.
Aici vizitatorii pot ajunge din Tg. Jiu (75 km), Craiova (120 km), Horezu (11 km) şi Rm.
Vâlcea (33 km) şi pot vizita parcul folosind intrarea în parc din Comuna Bărbăteşti.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, chei, peşteri, biodiversitate - habitate,
floră şi faună specifice zonei, obiective turistice, tradiţii locale.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
d) Oraşul Băile Olăneşti – va fi realizat unul sau mai multe puncte de informare, în
colaborare cu operatori de turism.
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către un număr foarte mare de turişti, cei care vizitează Oraşul Băile Olăneşti şi
obiectivele turistice din zonă.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate (relief carstic, chei, peşteri), biodiversitate (habitate,
floră şi faună specifice zonei), obiective turistice, tradiţii locale.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
e) Schitul Iezer – va fi realizat în colaborare cu Schitul Iezer
Locaţia – analiza fluxului şi circuitul vizitatorilor: Amplasarea oferă posibilitatea vizitării
acestuia de către 30% dintre vizitatorii parcului, cei care intră pe Valea Cheia, a doua cea mai
vizitată zonă din parc.
Funcţiile punctului de informare: informare publică, educaţie-conştientizare.
Teme, expoziţii tematice: geodiversitate - relief carstic, biodiversitate - habitate, floră şi faună
specifice zonei, obiective cultural-istorice.
Tehnici de interpretare: panouri informative, materiale informative tipărite.
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Tema IV: Măsuri pentru implementarea zonării turistice şi a planului de management al
vizitatorilor
Resurse necesare
Nr.
crt.

1

Infrastructură

Activitate

Monitorizarea

Timp

traficului 2013-

turistic

2018

Analiza situaţiei obiectivelor
2

cultural-istorice din parc şi
din preajma acestuia
Analiza situaţiei tradiţiilor,

3

meşteşugurilor şi obiceiurilor
zonei
Monitorizarea

turistice

şi

stabilirea unor măsuri de
diminuare

Necesară

Chestionare,

Chestionare,

Baze de date

baze de date

Financi

(zile/om

are

)

(RON)

500

0

100

20.000

100

20.000

100

0

Rapoarte

2013-

-

2018

Fişe monument
Baze de date
Chestionare,

2013-

-

2018

Rapoarte
Baze de date

impactul

activităţilor
4

Existentă

Umane

a

impactului

20132018

Chestionare,

Chestionare,

Baze de date

Baze de date

Rapoarte

Rapoarte

negativ al acestora
Întreţinerea
turistice

infrastructurii

existente

indicatoare,
informative,

(trasee,

19 trasee

58 stâlpi şi 168

panouri

58 stâlpi

s.

spaţii

de

campare, refugii, puncte de
5

informare,

19 trasee într.

observatoare,

cabane etc.)

168
20132018

indicatoare

s. într.

indicatoare

40 panouri info

26 panouri info

12

spaţii 100

50.000

9 spaţii campare campare
3 cabane

3

cabane-

4 refugii

reparat

2 observatoare

4 refugii-reparat
2 observatoare

Realizarea
6

tematice
mănăstirilor,

unor

trasee
(drumul
drumul

20132018

1 traseu tematic

3
tematice

trasee

100

45.000

213

Resurse necesare
Nr.

Infrastructură

Activitate

crt.

bulzului,

Timp

Existentă

Necesară

Umane

Financi

(zile/om

are

)

(RON)

drumul carstului

etc.)
Amenajarea şi întreţinerea

3 intrări în parc

celor 8 intrări în parc

6

7

intrări

2009-

panou

2018

informativ

cu 7 bariere
9 seturi panouri
şi informare-

container gunoi

50

12.000

100

50.000

100

50.000

100

500.000

20

5.000

20

5.000

20

5.000

20

5.000

20

5.000

50

10.000

avertizare
3 containere

Lucrări
8

de

reparaţie

şi

modernizare Cabana Între
Râuri

9

10

11

12

13

Lucrări

de

Realizarea

Centrului

vizitare al parcului

degradată

2018

2018

Realizare punct de informare 2016Mănăstirea Bistriţa

2018

Realizare punct de informare 2016Mănăstirea Arnota

2018

Realizare punct de informare 2016Horezu – sediu parc

2018

puncte

de

informare Horezu – ateliere

Realizare punct de informare
Schitul Iezer
Realizarea

16

2018

de 2016-

ceramică
15

1

şi 2009-

modernizare Cabana Codric

Realizare
14

reparaţie

2009-

informare
Bărbăteşti

punct

de

Comuna

20162018

2012

20162018

cabană 1

1

-

-

-

-

-

-

-

de

amenajat

cabană 1

degradată

cabană

cabană

de

amenajat
1

centru

amenajat
1

punct

de

informare
1

punct

de

informare
1

punct

de

informare
1

punct

de

informare
1

punct

de

informare
1
amenajat

centru
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Resurse necesare
Nr.
crt.

17

18

Infrastructură

Activitate

Timp

Existentă

Înfiinţarea unei tabere de 2016căsuţe în zona Prislop

)

(RON)

60.000

200

0

50

50.000

50

500.000

50 parteneriate

100

0

-

5 proiecte

100

0

-

5 proiecte

100

0

degradate

punerea

are

100

agroturistice din parc
şi

(zile/om

800.000

7

Realizarea

80

Financi

100

Modernizarea a trei stâne 20132018

Tabără

-

2018

Necesară

Umane

locuri
stâni 3

stâni

modernizate

în

practică a unor pachete de
19

servicii oferite vizitatorilor: 2013ghidaj,

treking, 2018

faunawaching,

-

10

pachete

servicii

escaladă,

speoturism etc.
Organizarea unor evenimente
20

locale

(târguri,

concursuri,

5

expoziţii, 2013competiţii, 2018

-

tabere)
unor

materiale

5

alte

2000 tricouri

pentru vânzare în centrele de
vizitare:

tricouri,

articole
articole

anuale

evenimente

Realizarea

21

evenimente

2000 pălării

pălării, 2013-

personalizate, 2018
artizanat,

-

ghiduri

50.000 alte art.
5.000 ghiduri
50.000

turistice, hărţi

publicaţii

Colaborare şi încheiere de
parteneriate cu tur operatori,
22

facilităţi de cazare locale şi
întreprinzători

locali

în

20132018

6 parteneriate

domeniul serviciilor turistice
Realizarea de proiecte de
23

promovare

a

cultural al zonei
24

potenţialului

20132018

Realizarea de proiecte pt. 2013-
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Resurse necesare
Nr.

Infrastructură

Activitate

crt.

Timp

Existentă

Necesară

Umane

Financi

(zile/om

are

)

(RON)

conservarea şi promovarea 2018
obiectivelor

culturale,

tradiţiilor, meşteşugurilor şi
obiceiurilor
Colaborarea cu comunităţile
locale în vederea promovării

25

activităţilor

durabile

valorificare

a

de

resurselor

tradiţionale, prin promovarea

20132018

-

10

produse

certificate

100

0

şi certificarea de produse
ecologice
TOTAL

3.230

3.754.0
00

Tema V: Integrarea PMV în elementele strategice de dezvoltare a turismului durabil în zona
ariei protejate (Strategia de Dezvoltare Durabilă a Turismului - SDDT)
Strategia de turism a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa se încadrează şi este în concordanţă cu
obiectivele propuse în următoarele strategii şi planuri judeţene şi naţionale:
a) Strategia de Dezvoltare a Turismului în Judeţul Vâlcea 2007-2013, elaborată şi
aprobată de către Consiliul Judeţean Vâlcea în 2008;
b) Plan Local de Acţiune pentru Mediu Vâlcea, elaborat de către Consiliul Judeţean
Vâlcea;
c) Strategia Culturală a Judeţului Vâlcea 2008-2013, elaborată de către Consiliul
Judeţean Vâlcea;
d) Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Vâlcea 2009-2013, elaborată
de către Consiliul Judeţean Vâlcea;
e) Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013-2020-2030,
elaborată şi aprobată de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile în 2008;
f)Strategia de Dezvoltare Durabilă a Turismului
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Punerea în practică şi integrarea elementelor strategiei în cele judeţene şi naţionale se face
printr-o serie de parteneriate şi cooperări în vederea dezvoltării ecoturistice a ariei protejate. La ora
actuală există mai multe parteneriate care vizează şi dezvoltarea ecoturistică parcului :
i) cu Primăria Costeşti pentru realizarea unul centru de vizitare al parcului si a unei baze
turistice a acestuia ;
ii) cu Primăria Păuşeşti-Măglaşi pentru realizarea unul centru de vizitare al parcului ;
iii) cu 3 structuri de cazare - pensiuni şi cabane - din Horezu, Costeşti;
iv) cu Obştea Moşnenilor Bărbăteşti pentru reconstruirea refugiului de creastă din Curmătura
Builei ;
v) cu organizaţia Bouworde Vlaaderen din Belgia pentru reconstrucţia Cabanei Codric, cu
scop educativ, de cercetare şi punct de informare ;
vi) Parteneriate de administrare a unor zone din parc : cu Mănăstierea Bistriţa pentru Peşterea
Liliecilor/Sfântul Grigore Decapolitul, cu Asociaţia Alpin Club Rm. Vâlcea pentru zonele de
căţărare ;
vii) Parteneriate de promovare cu structuri de cazare din zonă, cu agenţii de turism - EcoNatur
Travel Rm. Vâlcea, mănăstirile şi schiturile din parc şi din preajma parcului, meşteri populari
- olari din Horezu, şcoli ;
viii)

Parteneriate educaţionale încheiate cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, cele 10

şcoli şi licee din imediata apropiere a parcului, alte 6 şcoli şi licee din judeţ, urmând ca
acestea să fie extinse şi la alte instituţii de învăţământ ;
ix) Parteneriate de voluntariat cu şcoli şi ONG-uri locale - CTA Vânturariţa, CS Loviştea,
TinEcoArt Horezu, Asociaţia Alpin Club Rm. Vâlcea - în vederea realizării activităţilor de
întreţinere a infrastructurii turistice, monitorizare, infomare-conştientizare, educaţiei.
x) Parteneriate de cercetare cu instituţii de învăţământ şi cercetare pt. cunoaşterea geodiversităţii
şi biodiversităţii parcului: Facultatea de Geologie şi Geofizică Bucureşti, Facultatea de
Ecologie Sibiu, Institutul de Speologie Emil Racoviţă, concretizate până în prezent cu peste
35 lucrări de licenţă, master şi doctorat, alte 8 aflându-se în curs, articole ştiinţifice publicate.
xi) Parteneriate de patrulare cu Jandarmeria Română, Serviciul Public Salvamont Rm. Vâlcea,
Poliţie.
Monitorizare si revizuire
Administraţia parcului va monitoriza în permanenţă prin observaţii şi completări de
chestionare adresate turiştilor, impactul turismului asupra parcului şi cel al implementării strategiei
turistice.
Strategia va fi revizuită ori de câte ori va fi cazul.
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Anexa nr. 1 la Strategia de Turism a PNBV
Trasee de căţărare amenajate
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ALPINISM ŞI ESCALADĂ - FRAE
Nomenclatorul traseelor de alpinism şi escaladă Masivul : CĂPĂŢÂNII / COZIEI I Anul 2000
Nr. de
cod

ZONA ALPINĂ

GRADUL DE DIFICULTATE

Peretele :

FRAE

Total

UIAA

1

2

3

4

5

6

II

III

IV

V

VI

-

-

-

-

5

VII

11

8

7

11

7

5

12.01.1.

Peretele Sălcetului

1

2

1

2

2

-

8

12.01.2

Peretele Claia Strâmbă

-

1

2

4

1

4

12

12.01.3

Santinela Cheii

1

3

3

3

1

-

12.01.4

Vârful Stogul

3

1

-

-

-

-

4

12.01.5

Peretele Stogşoarelor

6

1

1

2

3

1

14

12.02

CHEILE

-

-

-

2

2

-

4

-

-

5

5

7

-

X

BUILA - VÂNTURARIŢA

-

7

IX

12.01

-

5

VIII

-

-

66

-

28

OLĂNEŞTILOR/FOLII
12.02.1

Peretele Arnăuţilor

-

-

-

-

1

-

1

12.02.2

Peretele Peşterii

-

-

-

2

-

-

2

12.02.3

Ţancul Însorit

-

-

-

-

1

-

1

12.03

CHEILE COŞTEŞTILOR

-

-

1

1

1

-

3
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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ALPINISM ŞI ESCALADĂ - FRAE
Nomenclatorul traseelor de alpinism şi escaladă Masivul : CĂPĂŢÂNII / COZIEI I Anul 2000
Nr. de
cod

ZONA ALPINĂ

GRADUL DE DIFICULTATE

Peretele :

FRAE

Total

UIAA

1

2

3

4

5

6

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

12.03.1

Peretele de Jos

-

-

1

-

1

-

2

12.03.2

Peretele de Sus

-

-

-

1

-

-

1

12.04

CHEILE BISTRIŢEI

-

-

-

3

-

-

4

12.04.1

Peretele Crucii

-

-

-

1

-

-

2

12.04.2

Peretele Corlatelor

-

-

-

2

-

-

2

12

9

13

20

14

5

TOTAL

-

-

-

-

11

11

8

-

-

103
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Zona Cheile Cheii
Este cea mai cunoscută şi cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere al practicării escaladei,
aici desfăşurându-se în ultima vreme şi o intensă campanie de reamenajare a traseelor.
Accesul în zonă se face pe şoseaua Rm. Vâlcea – Băile Olăneşti - 15 km în direcţia nord, apoi
pe drumul asfaltat ce se desprinde spre stânga, spre satul Valea Cheii. Din capătul satului se urmează
pe vale un drum forestier - circa 14 km, se trece pe lângă Schitul Iezer - 3 km şi se ajunge în aval de
Cheile Cheii. De aici, drumul continuă în urcuş mai accentuat spre dreapta cu câteva serpentine pe
versantul sud-estic al Stogşoarelor şi trece de tunelul de sub Curmătura Stogşoare. După tunel
drumul coboară până la cantonul Cheia. Pentru pedeştrii, o variantă mai scurtă spre cantonul Cheia
este poteca peste Brâna Caprelor marcată cu triunghi albastru. Intrarea pe potecă se face din dreptul
cantonului Comarnice, ascuns pe stânga în pădure la circa 1 km în aval de podeţul care marchează
prima serpentină a drumului forestier. Timp de mers din Valea Cheii până la canton: 4 ore. În jurul
cantonului există locuri bune pentru campare, iar în canton se poate dormi în condiţii de bivuac.
Cheile Cheii – Sectoare
1

Peretele Sălcet

2

Claia Strâmbă

3

Peretele Livezii cu Mesteceni

4

Santinela Cheii

5

Stogu

6

Stogşoare I

7

Stogşoare II

8

Stogşoare III

9

Stogşoare IV

10

Alte trasee
Trasee de escaladă în Cheile Cheii

Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

Obs.

UIAA

1. Sălcet - Peretele
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE

LC

Premiera

Anul

10

Iosif Gheţie,

1971

Reamenajare

Obs.

UIAA

Nordic
1.

12.0

Hornul

1.1.0

Surprizelor

4A

C-tin

1
2.

Georgescu

12.0

Umerii

1.1.0

Sălcetului

2B

6

M. Dinu

12.0

Traseul

1.1.0

Lunii *

5A

6

I. Gheţie,

1970

N.

3
4.

1969

Anghelide,

2
3.

N.

Tătulescu

12.0

Creasta în 3

1.1.0

trepte

2B

3

I. Gheţie,

1973

C-tin

4

Georgescu,
N.
Tătulescu

5.

12.0

Vâlcelul

1.1.0

Lunii

1B

2

Georgescu

12.0

Hornul

1.1.0

Ploilor

5B

10

12.0

Hornul

1.1.0

Clăii

3A

6

M. Dinu,

1970

C-tin.
Georgescu

12.0

Creasta

1.1.0

Margareta

4A

6

Vlad Petcu,

1972

Mihai

8
9.

1971

Georgescu

7
8.

I. Gheţie,
C-tin.

6
7.

1974

C-tin.

5
6.

I. Gheţie,

Pupeza
Brâna

1A

I. Gheţie

1969
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE

LC

Premiera

Anul

11

Vlad Petcu,

1974

Reamenajare

Obs.

UIAA

întreruptă *
2. Claia Strâmbă
1.

12.0

Trseul

6A

1.2.0

Memorial

M.

1

Mihai

Stoenescu,

Szalma

Hartnath

Nepitonat

Csaba
2.

12.0

Iris / IPGG

1.2.0

1

6B

14

V. şi

1975

Marian

2

Petcu,
Cristian
Andreescu

3.

12.0

Păianjenul

6B

(ED-

1.2.0

Galben /

), 6+

3

IPGG 2 *

13

D.

1973

Leslie Fucsko,

1-6 lc

Vasilescu,

Ion Neagoe,

7-13

A1/A

Doru Petcu,

2002

lc

2

Cr.
Andreescu

4.

12.0

Pasărea

6A

8-(6+

13

I. Gheţie,

1970

L. Verigeanu,

1.2.0

Phoenix /

A0);

N.

F. Schobel/lc

4

IPGG 3 *

pe

Tătulescu,

5,6,

LC:

Alex

C. Braneci, 2000

6+,

Bulgare,

6-8,4,7+,
6+,6,
7,5+,
4,65.

Hornul

4A

6

M. Dinu,

1970
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

Obs.

UIAA

Clăii

C-tin
Georgescu

6.

Eduard-

C. Braneci

neterminat

F. Schobel

Creasta de

7.

3A

sus *
3. Peretele Livezii cu Mesteceni
1.

12.0

Traseul

1.2.0

Grădinaru

4A

4

3.

12.0

1973

C.

5
2.

V. Petcu,

Andreescu
23 a 8-a

4B

4

D.

1972

D. Vasilescu,

1.2.0

Vasilescu,

Cezar Manea,

6

V. Petcu

2000

12.0

Surplombe-le

5B

5

Gh. Peteu,

1970

curaţat

1.2.0

Livezii cu

N.

B. Dudau & Co,

7

Mesteceni *

Tătulescu,

2002

M.
Săndulescu
4.

5.

12.0

Hornul cu Cheie

4A

6

I. Gheţie,

1971

Doru Păunescu,

1.2.0

M.

L. Verigeanu,

8

Gherasim

2002

12.0

Traseul cu

1.2.0

Fereastră

3B

5

C-tin.

1973

Georgescu,

9

N.
Tătulescu,
I. Gheţie

6.

12.0

Creasta

1.2.1

Fotoreporteru-

2B

10

N.

1969

Tătulescu,
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE
0

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

Obs.

UIAA

lui *

I. Gheţie,
N.
Anghelide

7.

8.

12.0

Hornul Surpat

4B

5

1.2.1

/ Livada cu

M.

1

Mesteceni *

Săndulescu,

12.0

Creasta de Sus

3A

5

Gh. Peteu,

N.

1.2.1

Tătulescu,

2

I. Gheţie,

1970

1969

N.
Anghelide
4.

Sector

Santinela

Cheii
1.

12.0

Creasta

1A

2

I. Gheţie,

1.3.0

Santinelei Cheii

N.

1

*

Tătulescu,

1969

N.Anghelid
e
2.

12.0

Mignon *

2A

V,

2

I. Gheţie,

1.3.0

6(5+

Dan

2

A0)

Nicoară

1973

D. Vasilescu,
2000

pe lc:
5,6
3.

12.0

Liebe Lulla

VII,

20

Frank

1.3.0

5+

m

Schobel

3

var

2

C. Braneci,

2000

strt
4.

12.0

1Mai *

2A

IV,

1987

C. Braneci,
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

Obs.

UIAA

1.3.0

6- pe

4

lc: 5,

F. Schobel

F. Schobel, 2000

65.

12.0

Începătorului

2B

V, 5+

2

M.

1973

D. Vasilescu,

1.3.0

(5

Gherasim +

E. Diaconescu,

5

A0);

M

2000

pe lc:
5,5+
6.

12.0

Trocadero

3B

1.3.0

VI,

15

6-

m

6+ (5

4

F. Schobel

1986

F. Schobel,
2000

6
7.

12.0

Hornul

1.3.0

Dezgheţat *

3B

7

V. Petcu,

1974

F. Schobel,

A0);

Cz.

L.Verigeanu,

pe lc:

Hartnath

2000

5,6+,
3
8.

12.0

Alpinet

1.3.0

VII,

24

F. Schobel,

7

m

2000

6-

5

Dan si Doru

8
9.

12.0

Hornul Îngheţat

1.3.0

*

9

3A

(5+

Vasilescu,

A0);

M. Pupeza

1970

L. Verigeanu,
F. Schobel, 2000

pe lc:
6-,
4+, 3
10

12.0
1.3.1

Florio

VI

15

Schobel

m

Frank

0
225

Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE
11

12.0

Bachus

1.3.1

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

VII,

25

F. Schobel,

1992

L.Verigeanu,

7-

m

L.

UIAA

1
12

12.0

Bastion

VIII

25

F. Schobel,

m

L.

2
12.0

F. Schobel, 2000

Verigeanu,

1.3.1

13

Obs.

1992

L.Verigeanu,
F. Schobel, 2000

Verigeanu
Coamei

3B

1.3.1

VII+

30

L.Verigeanu,

7

m

F. Schobel, 2000

3
14

12.0

La Plăcinte

VI+

15

F. Schobel

2000

1.3.1

Înainte

7/7+

m

12.0

La Război

VIII+

2

F. Schobel

2000

1.3.1

Înapoi

~8+..

3

F.

198..

4
15

5

9?
Pr.

16

12.0

Liliacul Sălbatic

4A

VI+

1.3.1

6+ (6

6

A0):

Dumitrescu

L. Verigeanu,
2000

pe lc:
6+,
6-, 2
17

12.0

Traseul Frontal

1.3.1

*

4A

7

8- (6

3

D.

1970

F. Schobel,

A0);

Vasilescu

L. Verigeanu,

pe lc:

+Doru,

2000

8-, 6-

Al. Bulgăre

,2
18

12.0

Trabi Duru

VI+

15

F. Schobel

1995

F. Schobel,
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE
1.3.1

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

Obs.

UIAA

6

m

2000

8
19

12.0

Creasta Estică *

5A

6+

3

C. Braneci,

1.3.1

A1;p

F. Schobel,

9

e

M.

lc:6+,

Dumbrăvea

6+A0

nu

1987

C. Braneci,
F. Schobel, 2000

6A0,
2
20

12.0

Dumcon

VII

18

1.3.2

F. Schobel

1984

m

F. Schobel,
2000

0
21

12.0

Tatiana

VIII

~8+?

1.3.2

18

F. Schobel

2000

Proie

m

ct

1
22

12.0

Diedrul cu Brazi

1.3.2

*

2

4B

VII

4

D.

1973

L. Verigeanu,

(6

Vasilescu,

F. Schobel,

A0);

Niţescu

2000

pe lc:

Crina, G.

6-, 7,

Iusco

6, 3
23

12.0

Rasputin 40

VI

1.3.2

18

L.

m

Verigeanu,

3
24

12.0
1.3.2
4

1993

L.Verigeanu,
F. Schobel, 2000

F. Schobel
Rasputin 75

VIII

25

F. Schobel,

m

L.
Verigeanu

1993

L.Verigeanu,

Neter

F. Schobel, 2000

minat
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE
25

12.0

Formula I

Premiera

Anul

Reamenajare

1

L.

1993

L.Verigeanu,

8-

Verigeanu,

5
26

12.0

Obs.

UIAA
VIII

1.3.2

LC

F.Schobel, 2000

F. Schobel
Sula în Coaste

1.3.2

VIII

20

8-

m

1

F. Schobel

1994

F. Schobel

2000

F. Schobel, 2000

6
27

12.0

Spaima

VIII-

1.3.2

Castraveţilor

IX

Wesp

VII+

25

F. Schobel,

8

m

L.

Proie
ct

7
28

12.0
1.3.2
8

1993

L.Verigeanu,
F. Schobel, 2000

Verigeanu

5. Stogul
1.

2.

3.

12.0

Creasta Stogului

2B

4

1.4.0

Veronica

1

Gheţie

12.0

Vâlcelul Viperei

1B

Iosif şi

1.4.0

Veronica

2

Gheţie

12.0

Vâlcelul

1.4.0

Stogului

1A

Iosif şi

12.0

1969

1969

1969

Veronica

3
4.

Iosif şi

Gheţie
Vâlcelul Mare

1A

Iosif şi

1.4.0

Veronica

4

Gheţie

1969

6. Stogşoare I
1.

12.0

Brânduşa de

1.5.0

toamnă *

5A

6

Dan şi Doru
Vasilescu

1970

D. Vasilescu,
M. Cezar,
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE

LC

Premiera

Anul

12.0

Ionescu, 2000
Traseul

3B

6

1.5.0 Amurgului*
2
3.

12.0

Vâlcelul

1.5.0

Albinelor *

2A

Tătulescu,

D. Vasilescu,

C. Manea

2000

5A

3

1969

Vâlcelul Galben

Tudor
Pădurariu

1A

Iosif şi

1.5.0

Veronica

5

Gheţie
Vâlcelul

6.

M. Cezar,

Gheţie
Fisura lui

12.0

1970

Veronica

Barosanu
5.

N.

Iosif şi

3
4.

Obs.

UIAA

1
2.

Reamenajare

1A

Arinilor
7. Stogşoare II
1.

12.0

Fagul Trăznit

4B

5

M. Pupeza,

1.5.0

D.

4

Vasilescu,
C.
Andreescu,
1973
V. Petcu

2.

12.0

Creasta cu Pini

1.5.0

*

4A

6
3.

12.0

Vâlcelul

1.5.0

Turnului

9

1A

8

I. Gheţie,

1970

M. Cezar,

N.

M. Săndulescu,

Tătulescu,

2000

I. Gheţie,

1969

N.
Tătulescu
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE
4.

12.0

Brâna cu Arini *

1A

12.0

Brâna în Trepte

1A

1.5.1

*

LC

Premiera

Anul

Iosif şi

1969

Reamenajare

Obs.

UIAA

1.5.1
0
5.

Veronica

1

Gheţie

8. Stogşoare III
1.

12.0

Vâlcelul

1.5.0

Caprelor *

1B

Iosif şi
Veronica

7

Gheţie,
1969

2.

12.0

Turnul Mirajului

1.5.0

*

5A

9

8

N.

M. Săndulescu,

Tătulescu,

2000

I. Gheţie,
M.
Săndulescu,
1970

9. Stogşoare IV
1.

12.0

Hornul cu

5B

6

C. Braneci,

1.5.1

Peşteră

(6A)

F. Schobel

12.0

Creasta

1A

D. Vasilescu,

1.5.1

Stogşoare

1989

3
2.

1987

A. Vasilescu

2
3.

12.0

Traseul

1.5.1

Racului/Tavanul

4

lui Bebe

5B

7

C. Braneci

1985

10. Alte trasee
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Nr.

Nr.

Denumire

Grad de

cod

traseu

dificultate

FRAE
1.

Cheile Cheii pe firul

LC

Premiera

Anul

Reamenajare

Obs.

UIAA

2A

văii
2.

Cheile Cheii cu ocolirea

1B

părţii finale
3.

Brâna Caprelor

1A

4.

Cr. Buila-Vânturariţa

1B

* detalii

Detalii trasee din Cheile Cheii
1. Sectorul Sălcet - peretele Nordic
a) Traseul Lunii
Traseul se află în peretele de nord-est al Sălcetului. Roca este calcaroasă, în general masivă,
cu mici porţiuni friabile. Regrupările sunt în general comode şi sigure. Pentru a intra în traseu se urcă
de la canton - poteca marcată cu „dungă roşie”, care se menţine şi după bifurcaţia pe „cruce roşie”, se
trece prin porţiunea inferioară a „Zonei Bombei Atomice” şi se ajunge pe poteca de pe Brâul
Caprelor. După ce se trece vâlcelul Hornul Clăii şi se trece de scocul ce are în stânga Turnul din
Chei, se urmăreşte peretele din dreapta, pe care se disting câteva fisuri largi, dintre care una marcată
la intrare cu vopsea roşie „Traseul Lunii”, constituind linia de escaladă a întregului traseu.
De la canton, circa 20 minute, traseul este complet fisurat, îmbinând porţiuni dificile de
căţărare liberă cu porţiuni de căţărare artificială relativ uşoare.
Materialele necesare: 2 corzi de 40 metri, 20 de carabiniere, scăriţe, pitoane.
Traseul are 6 lungimi de coardă, durata escaladei pentru 2 coechipieri 4 – 4 ½ ore. Diferenţa
de nivel: 180 - 200 metri. Gradul de dificultate al traseului: 5B.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. De la intrare escaladăm direct o faţă verticală de 7 - 8 metri, se depăşeşte, apoi, prin
căţărare, o dală de piatră, se traversează spre stânga şi se iese pe un mic brâneag, efectuându-se
prima regrupare.
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Grad de dificultate: 4 – 5.
2 L.C. Se continuă linia unei fisuri largi pe care căţărarea se efectuează având pitoane de
asigurare la intervale mai mari; se trec două hornuri scurte şi înguste din care ieşirea este dificilă şi se
efectuează o regrupare, în final, pe vârful unei dale, după 30 metri de coardă. Regruparea, incomodă,
permite aducerea secundului care va regrupa 4 - 5 metri mai jos.
Pasajele au gradul 5 de dificultate.
3 L.C. Se urmează, cu ajutorul scăriţelor, circa 10 metri de pasaje uşor surplombate cu
pitoane îndepărtate, se iese pe o faţă verticală bogată în gresie, pentru ca după câteva trepte să se
ajungă la baza unei grote cu o boltă mare în care se efectuează o regrupare comodă.
Pasajele au grad de dificultate 4 - 6.
4 L.C. Pe faţa din stânga, destul de friabilă, se înaintează în scăriţe, depăşind un pasaj uşor
surplombat. După o traversare în scăriţe spre stânga, urmează o fisură pe verticală unde lamele
orizontale au intrat destul de puţin. Se traversează din nou în dreapta, ieşind după un diedru la un
mesteacăn ce atârnă deasupra golului ce marchează atingerea traseului „Brâna Întreruptă”, care se
urcă până la baza stâncii, trecând 15 - 20 metri spre stânga după colţ, unde un brad marchează
intrarea în lungimea următoare.
Gradul pasajelor până la ieşirea pe brână este 5D.
5 L.C. Din dreptul regrupării pitoanele nu se văd, dar o săgeată de vopsea roşie aflată şi pe
Brână după ieşirea din lungimea a 4-a indică continuarea traseului. Se urcă la liber circa 8 metri, se
traversează spre stânga, apoi, pe o faţă verticală, cu scăriţe sau prin căţărare, se înaintează până în
dreptul unui pinten lipit de perete unde se efectuează o regrupare.
Gradul pasajelor: 5.
6 L.C. În traversare ascendentă spre stânga se urmează pasaje dificile, unele uşor friabile,
ieşind după circa 25 - 30 metri pe o mică brână marcată de câţiva mesteceni, unde se efectuează o
altă regrupare.
Gradul pasajelor: 5.
Pentru coborârea din traseu se iese pe vârful Pintenului Lunii, în care se efectuează ultimele
două lungimi, după care se coboară Vâlcelul Lunii aflat imediat după pinten. Vâlcelul nu are decât o
mică săritoare după care se ajunge, fără dificultăţi, în partea de jos a Brânei Întrerupte.
Brâna conduce după două praguri la baza Circului Hornului Clăii. Coborând pe feţele din
dreapta Vâlcelului Hornului Clăii se ajunge, în final, pe poteca de pe Brâna Caprelor de unde, după
circa 20 minute, se ajunge la canton.
Durata totală a coborârii până la canton: circa 1 oră.
Traseul a fost omologat la gradul 5 A.
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b) Brâna Întreruptă
Brâna înconjoară o parte din peretele Sălcetului, mai exact din peretele nord-estic al
Sălcetului.
Roca predominantă este calcarul.
Brâna are mai multe pasaje de căţărare elementară şi câteva mici traverse, în unele din ele
fiind necesare coarda pentru asigurarea coechipierilor, brâna având o lăţime foarte mică.
Pentru a intra în traseu, se urmăreşte de la cantonul Cheia poteca marcată cu dungă roşie ce
conduce în Brâna Caprelor. Din dreptul Vâlcelului Hornului Clăii începe traseul care, în prima parte,
urmează chiar firul vâlcelului. Drumul de la canton până la intrarea în vâlcele se parcurge în 20 – 25
minute.
Traseul poate fi parcurs fără utilizarea pitoanelor. Pentru începători se impune coardă pentru
asigurare.
Timpul de parcurgere al brânei este de 1 – 1,50 ore, iar de la terminarea traseului până la
canton se mai face circa 1 oră.
Diferenţa de nivel este de circa 220 metri. Gradul de dificultate este 1 A.
Descrierea tehnică a traseului
Urcând Vâlcelul Hornului Clăii, se intră la început pe fir, urmează apoi o angajare pe feţele
din stânga, se iese după 10 – 12 minute din nou în centrul vâlcelului. Se urcă treptele ierboase de pe
stânga vâlcelului şi se iese în arcul Hornului Clăii, de unde firul vâlcelului este barat de porţiuni
verticale a căror parcurgere se poate face numai cu ajutorul pitoanelor.
Urmează de urcat două praguri mari de stâncă, aparent greu accesibile, şi se iese după 15
minute la nivelul unei brâne care în acest punct este foarte bine evidenţiată. Brâna continuă deasupra
peretelui, trece peste Vâlcelul Lunii şi iese într-o zonă mai lată şi bogată în vegetaţie, punct în care
Traseul Lunii se angajează în continuare în ultimele două lungimi în faţa Pintenului Lunii. Brâna
continuă cu mici traverse care impun multă atenţie, din care un pasaj de circa 15 metri constituie cel
mai greu punct al porţiunii superioare. Brâna se îngustează şi va sfârşi într-un punct marcat de o
grotă-tunel. Cu ajutorul pitoanelor se poate depăşi faţa ce conduce în vârful Pintenului până ce se
atinge brâna în porţiunea de mijloc. Astfel, drumul se parcurge la întoarcere pe acelaşi itinerar urmat
la urcare. Coborârea pe Vâlcelul Lunii este întreruptă de o singură săritoare, care se ramonează în
coborâre. Grohotişul mărunt de pe brână impune multă atenţie la mers.
Traseul a fost omologat cu gradul 1 A.
2. Sectorul Claia Strâmbă
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Cel mai important obiectiv alpin din Masivul Buila-Vânturariţa este Claia Strâmbă, al cărui
perete nordic se înalţă deasupra Cheilor Văii Cheia. Prin perete conduc mai multe trasee, din care trei
de maximă dificultate. Baza este cantonul Silvic Cheia. Intrarea în trasee se face din poiana „La
Livadă“, spre care duce o potecă marcată cu cruce roşie.
a) Păianjenul Galben
Descriere este preluată după Walter Kargel, Trasee Alpine în Carpaţi, 1976.
Escalada în traseul din peretele Nordic al Clăii fiind artificială, a necesitat 28 de zile efective
în perete, cu baterea a peste 300 de pitoane - două ecartabile, acesta surplombând cu 10 metri peste
verticala bazei. Traseul se realizează în 12 lungimi de coardă. Primii 25 de metri nu prezintă
probleme deosebite. În continuare, traseul prezintă un horn surplombant, dificil, cu pene de lemn.
Următoarele două lungimi se desfăşoară pe 60 metri, cu prize puţine şi multe pitoane, ajungându-se
până la brâna oblică, ce duce în Livada cu Mesteceni. Un prim punct de VI periculos îl reprezintă
trecerea unei stânci de 5 metri, desprinsă din perete, de unde se ajunge la un loc de bivuac. Cea mai
surplombantă lungime - 7 metri şi a doua ca dificultate după Păianjen este a şasea lungime de coardă.
După o fisură cu stâncă solidă

se ajunge în „Marele J“, o lespede de 10 metri desprinsă şi

periculoasă, care se depăşeşte cu ajutorul unor ţevi şi al unui piton ecartabil, apoi se face o traversare
la stânga, pe un traseu echipat cu un piton ecartabil şi o coardă fixă de 1,5 metri. Pe lungimea a
şaptea se depăşeşte zona de maximă dificultate a traseului, numită zona Păianjenului, care se întinde
pe 25 metri cu pitoane subţiri. După ieşirea din zona surplombantă a Păianjenului urmează o zonă
verticală bine pitonată. Ultimele două lungimi de coardă, mai uşoare, se abat din linia naturală a
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traseului - pe unde iese traseul Pasărea Phoenix - spre stânga, ieşind în creasta Clăii Strâmbe în
apropierea celor două variante ale traseului Pasărea Phoenix.
Lungime: 350 metri – 13 lungimi de coardă
Înălţime: 300 metri
Dificultate: ED- 6a, A1/2 obl.
UIAA 6, A1/2
Maxim liber: 7a (8-)
Maxim artificial: A1/2 echipat uşor, cu pitoane care nu
inspiră încredere
Reamenajat între 16-20 iulie 2002 - un bivuac cu 44
gujoane - ancore mecanice, 20 în regrupări - 1 inox + 1
bichromat şi 24 în cele 10 lungimi. Unele lungimi au fost
modificate din cauza imposibilităţii de a face o regrupare
bună în acelaşi loc unde se aflau. Din această cauză
utilizarea corzilor de 50 metri este obligatorie, în special
pentru a 3-a lungime. În starea actuală, traseul nu necesită
demontabile, dar s-ar putea face aproape integral pe
frienduri şi nuci în cazul în care traseul ar fi „curăţat” de
sutele de pitoane ruginite care au o rezistenţă mult
inferioară decât rezistenţa demontabililor. Cele mai multe
pitoane schimbate cu gujoane au fost scoase fără nici o
greutate.
Reamenajarea Păianjenului Galben s-a sub egida
PROCLIMBING în cadrul stagiului de big wall din Buila
de către Leslie Fucsko & Co în cadrul Proiectului Buila.
b) Pasărea Phoenix
i) Descrierea Phoenixului după ascensiunea rot punkt a lui Lucian Verigeanu în 1993:
Prima lungime de coardă - VI A1 dificultate acordată de realizatori, VI+ dificultate apreciată
la ascensiunea rot punkt - se desfăşoară oblic dreapta, urmând linia marcată cu pene de lemn
putrezite şi pitoane firave până la surplomba unde lipsa unui piton impune plasarea unui friend.
Lungimea a doua - A0, VI - oferă unele dintre cele mai frumoase pasaje de pe parcursul întregului
traseu. Punctul cheie al Phoenixului îl întâlnim în primii metri ai celei de-a treia lungimi - A1 VI,
VIII- pe un diedru deschis asigurat nesatisfăcător, care se depăşeşte cu ajutorul unor şpraiţuri finuţe.
A patra lungime este uşoară şi ne scoate în Livada cu Mesteceni, de unde se poate eventual abandona
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traseul. A cincea lungime - V+ A0, VII - depăşeşte o surplombă delicată, după care se angajează
oblic stânga pe faţa unui diedru cu mâzgă, ale cărui pitoane sunt extrem de uzate din cauza umezelii
persistente şi în timpul verii. Regrupăm în această atmosferă nesigură şi se continuă ascensiunea
oblic spre stânga, pelungimea a şasea - V A1, VI+ , deasupra sau sub linia pitoanelor, în funcţie de
situaţie, în lungul unor fisuri. O lungime scurtă, a şaptea - V, duce în comun cu Irisul sub o mică
burtă, unde regrupăm. Urmează lungimile lc 8, VI A1şi VII o mica surplombă, apoi descendenţa spre
dreapta, după care se abordează porţiunea cea mai frumoasă - pentru ca este şi cea mai expusă -din
tot traseul. Este porţiunea care solicită fizic cel mai mult. Mica grotă unde se poate realiza regruparea
este un nod important în Claie. De aici, spre dreapta, se desprinde Irisul spre Undita. Phoenixul
continuă pe un brâneag spre stânga cu lc 9, VI A0, VI. A zecea lungime - IV ajunge la baza Secerii.
După ascensiunea hornului pe lungimile lc 11, VI A0, VI toate variantele duc la vale.

ii) Intrarea în traseu se face din poiana - La Livadă.
Linia traseului urmăreşte posibilităţi clasice de escaladă pe fisuri largi, clare, mici hornuri,
traversări pe latura vestică a peretelui. Roca este calcaroasă, în partea inferioară prezentând o
stratificaţie masivă cu blocuri imense, uneori puţin stabile, acoperite cu un muşchi negru ce-i dă un
aspect granitic; în treimea mijlocie calcarul este masiv, fisurile fiind mai mari, pentru ca în treimea
superioară calcarul să prezinte numeroase fisuri, dând multiple posibilităţi de escaladă liberă.
Pentru a ajunge la baza peretelui, plecând de la cantonul forestier Cheia, se urmăreşte malul
drept al râului Cheia până se ajunge sub peretele Santinela Cheii. De aici, pe marcajul cruce roşie, se
ocoleşte pe stânga Santinela Cheii, trecând pe partea inferioară dreaptă a traseului Bomba Atomică.
Urmând marcajul, se urcă pe stânga Crestei Fotoreporterului prin mici serpentine până la baza
peretelui pe care îl avem tot drumul în faţă. Mergând spre stânga lângă perete, se intră pe traseul
Pasărea Pheonix, traseu marcat la intrare cu vopsea roşie cu semnul IPGG 3 şi un pătrat.
De la canton la intrarea în traseu se parcurg aproximativ 20 - 25 de minute.
Materialele necesare sunt: 2 corzi a 40 metri, 30 carabiniere, scăriţe, pitoane.
Traseul are 12 lungimi de coardă şi o diferenţă de nivel de 300 metri, fiind accesibil
alpiniştilor cu o excelentă pregătire: zece lungimi de coardă extrem de dificile de gradul 5B, 6A, 6B,
celelalte două fiind mai uşoare. Durata escaladei pentru doi coechipieri este de 8 - 10 ore.
Diferenţa de nivel, dificultatea pasajelor, reclamă gradul maxim de dificultate. Acesta este
diminuat de posibilitatea ca după patru lungimi de coardă, la marginea unui brâneag, să se poată ieşi
din traseu.
Descrierea tehnică a traseului
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1 L.C. În stânga locului marcat la intrare cu IPGG 3 se urcă câţiva metri pe trepte ierboase,
putându-se ajunge cu ajutorul pitoanelor pe o figură frământată, cu numeroase dale de piatră.
Urmează un pasaj de căţărare dificil, urmat de o traversare ce conduce într-o nouă fisură, care se urcă
cu ajutorul pitoanelor. Pasajul următor angajează căţărătorii, după o porţiune liberă, sub o nouă
surplombă formată din blocuri masive care se traverseză cu ajutorul scăriţelor. Ieşirea din surplombă
pe regrupare impune multă atenţie şi un echilibru perfect. Regruparea se poate face pe lângă o
imensă dală ce stă pe platformă.
Gradul de dificultate al pasajelor: 5-6.
2 L.C. Urmează traversarea unei fisuri clare cu ajutorul cheilor de mână. Se urcă, apoi,
pasaje cu pitoane distanţate şi o nouă surplombă, din care ieşirea se face dificil, prin căţărare prin
tracţionarea unor prize solide. Apoi, pe trepte pietroase, fără dificultăţi, se apropie uşor, urcând spre
dreapta, spre a doua regrupare confortabilă, marcată de două lame. Zona prezintă friabilităţi.
Gradul pasajelor este: 5.
3 L.C. Prin duritatea surplombei care se trece, urmată de porţiuni de escaladă liberă printr-o
zonă haotică de blocuri pe verticală, prin manevrele de corzi, lungimea este cea mai serioasă din
traseu. Printr-un traverseu uşor spre stânga, se urcă la baza unei fisuri ce surplombează puternic,
ocolind pe stânga tavanele de deasupra regrupării. Surplomba este urmată la rândul ei de pasaje
surplombate în care tracţionarea blocurilor trebuie făcută cu foarte mare grijă. Ieşind din surplombă
se traversează aerian spre dreapta, urcând un horn din plăci. Se trece, apoi, la liber o surplombă şi se
iese spre regruparea care se face în capătul hornului marcat de câteva pitoane.
Gradul pasajului: 6.
4 L.C. Se iese din regrupare printr-un traverseu, se urcă o mică surplombă, apoi, prin căţărare
pe prize sănătoase, se atinge după 30 de metri un brâneag de piatră, loc bun de regrupare.
Gradul pasajelor: 4-5.
5. L.C. Traseul continuă în căţărare pe trepte aparent uşoare spre dreapta sus şi urmează a se
depăşi un diedru surplombat. După 15 metri urmează o zonă surplombată care impune o atentă
manevrare a corzilor, căci cuprinde un traverseu dificil sub o mică grotă cu ieşire surplombată.
Regruparea se face la doi morcovi de repel. Aceasta este singura regrupare în scăriţe din tot traseul.
Gradul pasajelor: 5-6.
6 L.C. Urmează din regrupare parcurgerea unei alte zone surplombante. Pitoanele distanţate
impun folosirea integrală a posibilităţilor de escaladă prin opoziţie şi chei. După 15 metri se intră în
surplomba finală a pasajului, ce impune o ieşire în exterior, diedrul îngustându-se mult. Se trece în
continuare pe faţă din stânga diedrului, se iese pe faţă şi se părăseşte fisura de bază ce prezintă mai
multe lespezi greu de trecut. Se trec succesiv două zone surplombate într-un horn deschis, ce impune
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o căţărare extrem de dificilă. Manevrarea atentă a corzilor este esenţială. Lungimea fiind de circa 45
metri se impune fie o regrupare de la bun început mai sus decât locul indicat, fie ieşirea secundului
din regrupare, lucru periculos pentru capul de coardă aflat într-o porţiune de căţărare.
Gradul lungimii: 6.
7 L.C. Lungime completă: 40 metri. Prin cele trei traversee succesive în surplombe, cu un
traverseu descendent final ce impune cea mai delicată şi periculoasă angajare a corzilor pentru a
evita blocarea capului de coardă în cea mai dificilă porţiune, această lungime este deosebit de grea.
Se urcă fisura orientată uşor spre dreapta, se trece în scăriţe prima zonă surplombată, prin căţărare
depăşind un arc care ne trece peste a doua surplombă. La câţiva metri deasupra se trece o imensă
dală, pe dreapta ei dalele nefiind vizibile dacât dupa ce se face angajarea în ultima surplombă, urmată
de un dificil traverseu descendent. Regruparea se face pe o placă ieşită din perete.
Gradul pasajului: 6.
8 L.C. Cuprinde pasaje de căţărare artificială cu trecerea a două surplombe aflate pe parcursul
a două fisuri alăturate.Trecerea dintr-o fisură în alta impune pentru secund folosirea unei balustrade
recuperabile. Din a doua surplombă se iese în regruparea făcută într-o grotă, la câteva pitoane aflate
în grotă şi deasupra.
Gradul pasajelor: 5.
9 L.C. Traverseul ce se face la stânga din grotă, deşi partea dificilă nu are decât 20 metri,
constituie pasajul cel mai dificil, defilând deasupra peretelui la peste 200 metri diferenţă de nivel.
Din grotă în scăriţe se trece în stânga. Se traversează la liber pe prize întoarse, trecând în scăriţe sub
un bolovan. Pitoanele distanţate în următoarea parte impun o căţărare atentă. După 30 metri se face o
altă regrupare.
Gradul lungimii: 6.
10 L.C. Următorul pasaj continuă în traverseu spre stânga. Se urcă cu pitoanele un pasaj uşor
surplombat. Regruparea se face după acest pasaj de gradul 4-5 într-un scoc pietros.
11 L.C. Cuprinde pasaje frumoase de căţărare pe o faţă bogată în fisuri. În punctul în care se
surplombează se trece spre dreapta, se urcă pe faţă cu ajutorul scăriţelor, traversând spre dreapta în
hornul care se urcă la liber pe o platformă ierboasă, unde se face o regrupare la baza hornului final.
Gradul lungimii: 5.
Din acest punct există două variante de ieşire: una cu o singură lungime prin hornul numit
Secera, cealaltă cu două lungimi ce conduce în apropierea vârfului Claia Strâmbă.
Varianta I
12 L.C. Se face o angajare într-un ramonaj înghesuit chiar pe baza hornului. După 15 metri
urmează un traverseu ce barează ieşirea din horn. Cu ajutorul a câtorva pitoane se iese complet la
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liber într-un şpraiţ peste surplombă. Se ajunge în porţiunea finală din care se iese spre dreapta într-un
traverseu. Aceasta este porţiunea finală negradată a Crestei Fotoreporterului, care duce fără
dificultăţi alpine pe vârf.
Gradul lungimii: 5-6.
Varinata a II-a
13 L.C. Urcând spre regrupare se trece pe lângă o fisură largă cu o ţeavă bătută în ea. Prin
acest punct aflat sub regruparea anterioară se traversează spre stânga, intrând în scocul alăturat.
Pentru depăşirea la liber a următoarelor pasaje se vor folosi pitoane. În final, se iese pe o platformă
largă cu brazi în vecinătatea vârfului, până la care se merge pe creastă 15 - 20 metri spre stânga.
Traseul, în general extenuant, cu manevre dificile de coardă, mai prezintă un inconvenient
destul de mare: în Buila-Vânturariţa deseori se dezlănţuie furtuni de vară, Claia Strâmbă fiind un
excelent paratrăznet. În asemenea situaţii se impune neatingerea porţiunilor ude de stâncă sau
pitoane.
Pentru coborârea din traseu se urmează Creasta Fotoreporterului până la ieşirea din varianta I
aflată la 35 metri mai jos, după care, în traverseu spre stânga, se coborară ocolind vârful Clăii
Strâmbe, înspre şaua Clăii. De aici, pe Vâlcelul Clăii urmează o caţărare, timp de 10 minute, până se
ajunge în dreptul Vâlcelului Livezii. De aici, marcajul „dungă orizontală” conduce peste o zonă de
grohotiş, apoi prin pădure până în apropierea cantonului.
De la ieşirea din traseu mai sunt circa 35 de minute până la canton.
Traseul este omologat şi are gradul 6A.
Varianta a III-a
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Descriere după Buletinul CSU-IPGG numărul 6,
preluată din Walter Kargel, Trasee Alpine în
Carpaţi, 1976:
Traseul marcat cu numărul 1 este Pasărea
Phoenix, care se desfăşoară pe 11 lungimi de
coardă. Prima lungime porneşte în sus, traversare
dreapta, peste surplombă. A doua lungime de
coardă: fisura, surplomba şi uşor spre dreapta.
Lungimea cheie a traseului este cea de-a treia:
surplomba, traversare spre dreapta, intrare pe horn.
Lungimea a patra cuprinde căţărare liberă, brâneag
spre dreapta. Lungimea a cincea: în sus spre
dreapta vizând un diedru negru şi regrupare
incomodă. A şasea lungime de coardă este de 45
metri: un diedru şi surplombe succesive. Urmează
în a şaptea lungime trei traversări succesive la
dreapta în surplombă, traversare descendentă
dreapta şi din nou fisura cu surplomba, apoi grota.
A noua lungime: traversare aeriană stânga.
Lungimea a zecea cuprinde traversare stânga şi în
sus. În sfârşit, pe a unsprezecea lungime are loc
urcarea pe faţă în sus, dreapta şi intrare în horn.
Ieşirea din horn se poate face în două variante:
a) dreapta prin hornul Secera, spre Creasta
Fotoreporterului;
b) stânga două lungimi direct spre vârf.
c) Creasta de Sus
Traseul este situat în Claia Strâmbă. Roca predominantă: calcarul. Diferenţa de nivel: 140
metri.
Drum de acces: se merge pe marcajul cu bandă roşie orizontală până la indicatorul de
bifurcaţie: Claia Strâmbă – Livada cu Mesteceni. Se urcă vâlcelul până la Livada cu Mesteceni.
Timp scurs până la baza traseului: 1 oră. Număr de pitoane pe lungimi de coardă:
1. L.C.

8 pitoane

regrupare 2 pitoane

2. L.C.

fără piton

regrupare fără piton
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3. L.C.

fără piton

regrupare fără piton

4. L.C.

fără piton

regrupare fără piton

5. L.C.

fără piton

regrupare la pini

Material tehnic folosit: coardă 80 metri, 15 carabiniere, scăriţe, 10 pitoane.
Timp de escaladă: 1 ½ ore. Timp necesar de la ieşirea din traseu la cantonul forestier: 1 oră.
Descrierea tehnică a traseului
Traseul se distinge prin 2 porţiuni: una de perete, care conduce în creastă, iar cealaltă fiind
creasta propriu-zisă.
1 L.C. Din partea superioară a Livezii cu Mesteceni se execută o traversare pe 5 prize, vizând
două fisuri paralele în care sunt fixate trei pitoane şi o pană. Depăşind acest pasaj vertical de 8 metri
cu scăriţe, se merge în escaladă liberă până sunt depăşite câteva lespezi verticale de 10 metri, până la
baza unor surplombe. Depăşind direct această surplombă cu ajutorul unui piton, urmează o căţărare
pe o fisură până sub tavan, care este depăşit direct. Regruparea se face pe o platformă.
Gradul de dificultate: 4 B. Lungimea: 37 metri.
2 L.C. Se urmăreşte o fisură cu prize bune, care după circa 15 metri conduce în creasta
marcată cu pini. Regruparea se face pe un umăr al crestei.
Gradul de dificultate: 4 B. Lungimea: 15 metri.
3,4,5 L.C. Urmăreşte creasta pe prize bune cu regrupări la pini. Pe lungimea a 4-a se remarcă
o fisură dificilă de circa 10 metri, care se depăşeşte prin căţărare liberă. Dificultatea acestor lungimi
variază între 2 A şi 3 B. Traseul ia sfârşit aproape de vârful Clăii Strâmbe.
Dificultatea apreciată: 3 B, omologat la gradul 3 A.
3. Sectorul Peretele Livezii cu Mesteceni
a) Surplombele Livezii cu Mesteceni
Traseul se află situat pe peretele nord-estic din Claia Strâmbă. Roca predominantă este
calcarul. Diferenţa de nivel este de 180 metri.
Drumul de acces: urmând marcajul cu cruce roşie se urcă până sub peretele Clăii Strâmbe. De
la linia de întâlnire a Crestei Fotoreporterului cu peretele Livezii cu Mesteceni se merge spre stânga
circa 20 metri, unde se observă linia de pitoane.
Timp necesar de acces: 30 minute. Numărul de pitoane:
1. L.C.

7 pitoane

1. în regrupare

2. L.C. 10 pitoane

2.

3. L.C.

8 pitoane

2.

4. L.C. 16 pitoane

2.

5. L.C. 14 pitoane

2.
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6. L.C. 12 pitoane
7. L.C.

fără

1.
ieşire

Material tehnic folosit: o coardă de 80 m, 25 carabiniere, scăriţe, 83 pitoane.
Timp de escaladă: 3 - 4 ore. Timp necesar de la ieşirea din traseu la canton: 45 minute.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. Se desfăşoară în căţărare liberă pe trepte surplombate, necesitând o tehnică şi o forţă în
degete deosebită. Obstacolele surplombate ale acestei lungimi se depăşesc printr-o escaladă
depărtată, cu paşi largi laterali, folosind pentru mâini prize foarte mici sau aderenţa. Posibilitatea de a
bate pitoane este foarte redusă din cauza lipsei fisurilor. După circa 15 metri se iese prin aderenţă
într-un traverseu mic spre dreapta pe plăci spălate, pe care le escaladăm cu deosebită atenţie,
ajungând pe o mică brână. De aici se traversează la stânga spre regrupare.
Grad de dificultate: 5 B. Lungimea: 25 metri.
2 L.C. Se porneşte din regrupare pe prize circa 3 metri, după care alpiniştii se angajează întrun diedru vertical, cu porţiuni surplombate, pe care se folosesc scăriţele. După circa 30 metri se
ajunge pe o treaptă de piatră, de pe care se traversează limita dreaptă şi se urcă circa 4 metri un
perete înierbat, care iese pe regrupare. Regruparea este marcată cu două pitoane de rapel.
Grad de dificultate: 5 B. Lungimea: 37 metri.
3 L.C. Se porneşte în traverseu dreapta, la început, pe o brână îngustă de iarbă - 4 m, care
apoi dispare în perete şi obligă la continuarea pe un prag lat de două degete, folosindu-se prize mici
de mână încă 3 metri. Se escaladează o surplombă şi o fisură verticală cu trei pitoane, după care se
urcă în căţărare liberă circa 10 metri pe mici prăguleţe stâncoase. Un piton bătut la capătul acestui
pasaj marchează începutul unei traversări la stânga de circa 8 metri pe mici prăguleţe şi prize de vârf
de deget, care conduce într-o regrupare pe care se poate sta în picioare. Este marcată de două
pitoane.
Grad de dificultate: 5B. Lungime: 33 metri.
4 L.C. Se porneşte din regrupare pe o fisură stânga – dreapta, care conduce sub surplomba ce
iese în afara liniei peretelui cu circa 2,5 metri. Depăşind cu scăriţe acest pasaj, se atinge prin căţărare
liberă pe distanţa de 3 metri un piton bătut la baza surplombei. Cu ajutorul a trei pitoane surplomba
este depăşită frontal, după care urmează un diedru vertical cu pasaje surplombante, pe care se
înaintează pe scăriţe, şi scurte porţiuni de căţărare. În punctul în care diedrul are o surplombă de
proporţii mari se ocoleşte spre dreapta şi se urcă un perete de circa 8 m, până în regruparea marcată
cu două pitoane.
Grad de dificultate: 6. Lungime: 37 metri.
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5 L.C. Prin căţărare liberă se ajunge la pitonul aflat pe peretele din dreapta a diedrului
surplombat ce formează începutul acestei lungimi. Un şir de cinci pitoane conduc spre depăşirea
acestui obstacol. În continuare, urmează un pasaj de 10 metri, care se depăşeşte prin căţărare cu
ajutorul pitoanelor. Acest pasaj conduce la un nou diedru, care se depăşeşte cu ajutorul scăriţelor. La
capătul acestui diedru se regrupează în spatele unui ţanc - două pitoane.
Dificultate: 5B. Lungimea: 35 metri.
6 L.C. De pe vârful ţancului lângă care se efectuează regruparea căţărătorii se angajează întro fisură largă cu marginile rotunjite, care se depăşeşte folosind două pene de lemn şi o ţeavă.
Intervalul între aceste pitoane este acoperit prin căţărare liberă, natura obstacolului nepermiţând
baterea altor pitoane. Traseul continuă peste o succesiune de trepte surplombante şi fisuri largi,
angajându-se în hornul final. Escalada acestei porţiuni cere o deosebită atenţie din cauza friabilităţii
rocii.
Hornul se escaladează prin opoziţie laterală şi apoi pe praguri înclinate se ajunge în regrupare
- un piton.
Grad de dificultate: 6. Lungime: 35 metri.
7 L.C. Din regrupare se escaladează o fisură de circa 8 metri, depăşindu-se, prin opoziţie,
surplomba de la intrare. O faţă înierbată conduce în creastă.
Grad de dificultate: 2. Lungime: 40 metri.
Ieşirea din traseu se face urmând vâlcelul care coboară din Livada cu Mesteceni şi, apoi, pe
marcajul cu bandă roşie, până la canton.
Grad de dificultate propus: 5 B, omologat 5 B.
b) Creasta Fotoreporterului
Traseul este localizat în Valea Cheia. Roca predominantă este calcarul.
Diferenţa de nivel: 220 metri.
Drumul de acces: se urmăreşte de la cantonul Cheia marcajul cu cruce roşie spre baza Clăii
Strâmbe, până la o brână laterală dreapta care marchează intrarea în traseu.
Timp necesar: 20 minute.
Numărul de pitoane necesare: 7. Materiale tehnice folosite: coardă - 80 metri, 10 carabiniere,
scăriţe, pitoane. Timp de escaladă: 1oră – 1 ½ oră. Timp scurs de la ieşirea din traseu la canton: 30
minute.
Descrierea tehnică a traseului
Traseul urmează o creastă ascendentă, distinctă, în care porţiunile de creastă îngustă
alternează cu pasaje puternic înclinate - hornuri, diedre, plăci.
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După primele două lungimi de căţărare liberă pe o creastă îngustă, uşor accesibilă, de
dificultate 1A, urmează o succesiune de diedre şi hornuri de înălţime mică, de 3 - 10 metri, care se
trec prin căţărare liberă, dificultate 2A-3A, pe parcursul a patru lungimi de coardă. Regrupările sunt
comode, asigurarea făcându-se după colţuri de stâncă.
7 L.C. Începe printr-un rapel de circa 15 metri până în strunga în care iese traseul Scara de
piatră. Depăşind o faţă în trepte, se ajunge în strunga prin care se iese din traseul Hornul Părului
Sălbatic, traseu de dificultate 2 A, unde se regrupează la doi mesteceni pitici.
8 L.C. Porneşte peste o placă foarte dificilă de 4 - 5 metri, care se continuă cu o fisură largă şi
apoi cu o succesiune de trepte de stâncă, dificultate 2B.
9 L.C. Continuă căţărarea liberă pe o faţă înclinată la circa 60 0 pe o lungime de 30 m, după
care urmează o regrupare, dificultate 2A.
10 L.C. Este verticală. După depăşirea prin opoziţie a unei trepte surplombante, se ramonează
pe un horn până la baza unei surplombe. Aceasta se trece direct, folosind cele două pitoane de
asigurare bătute în acest scop. Continuând apoi hornul - două pitoane -prin opoziţii, se ajunge în
Livada cu Mesteceni, unde acest traseu ia sfârşit.
Gradul de dificultate: 3B. Lungimea: 30 metri.
Ieşirea din traseu se face prin vâlcelul care coboară din Livada cu Mesteceni, pe marcaj cu
bandă roşie orizontală.
Grad de dificultate propus: 2 B, omologat la gradul 2B.
c) Hornul Surpat
Traseul a fost denumit Hornul Surpat datorită deschiderii sub nivelul solului, cu care hornul
se continuă în jos aproximativ 40 metri. Numărul de pitoane:
1. L.C.

1 piton

regrupare fără piton

2. L.C.

2 pitoane

regrupare 1 piton

3. L.C.

8 pitoane

regrupare 1 piton

4. L.C.

12 pitoane

regrupare 1 piton

5. L.C.

5 pitoane

regrupare cu asigurare la brâu

Materiale tehnice folosite: o coardă de 80 metri, 20 carabiniere, scăriţe, 35 pitoane, ciocane.
Timpul necesar ajungerii la cantonul silvic: circa 30 minute.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. Prima lungime are circa 10 metri şi se efectuează în horn prin ramonaj deasupra unui
pat de aproximativ 40 metri.
Gradul de dificultate: 5B.
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2 L.C. Are 35 metri lungime, escalada făcându-se prim ramonaj, la început în interiorul
hornului, iar apoi în exterior, pentru că partea de sus este îngustă.
Gradul de dificultate: 5A.
3 L.C. Plecarea se face printr-o piramidă, după care începe o escaladă dificilă pe o fisură cu
rocă friabilă şi mici surplombe de iarbă. Pitoanele bătute sunt în general de asigurare.
Gradul de dificultate: 6A. Lungimea: 38 metri.
4 L.C. Începe printr-un traverseu la stânga pe o placă înclinată şi fără prize, care are la
început două pitoane şi o lungime de aproximativ 10 metri. Urmează apoi o traversare tot la stânga,
de circa 5 metri, pe care sunt bătute două pitoane. Traversarea pe placă se face fără pitoane, pe nişte
prize de mână foarte fine şi este dificil din cauza înclinării şi lipsei prizelor de picior. După ultimul
traverseu urmează o fisură de circa 18 metri, uşor surplombată, unde escalada se face cu ajutorul
pitoanelor. Ieşirea din această fisură se face într-o zonă friabilă. Pe fisură şi la ieşirea din această
lungime roca este friabilă.
Gradul de dificultate al acestei lungimi a fost apreciat la 5 B, iar lungimea de 35 metri.
5 L.C. Această lungime este similară ultimei lungimi din traseul Creasta Fotoreporterului şi
este apreciată ca având gradul de dificultate 4 B, din cauza prezenţei unei surplombe şi a rocii
friabile.
Are o lungime de aproximativ 25 metri. Plecarea se face din potecă.
Regruparea I se face pe o platformă foarte largă, în horn. În această regrupare secundul
trebuie să fie atent la pietrele ce cad din partea superioară a hornului.
Regruparea a II-a se face pe o mică brână – platformă şi este foarte comodă.
Regruparea a III-a se face în colţul unui diedru, pe o placă unde se stă destul de comod.
Regruparea a IV-a se face pe o brână – platformă.
Sunt posibile retrageri, după cum urmează: din regruparea a II-a printr-o traversare pe brână
către stânga şi apoi o coborâre dificilă la liber sau rapel. Din regruparea a III-a prin rapel de 40 metri
pe regruparea a II-a şi apoi în continuare pe brână cum s-a descris mai sus. Din regruparea a IV-a
prin rapel de 40 metri pe Creasta Fotoreporterului şi apoi coborâre la liber.
Se poate intra în traseu în a II-a regrupare prin traverseu pe brâna mai sus menţionată, iar în a
IV-a regrupare prin traseul Creasta Fotoreporterului.
Ieşirea din traseu se face pe o creastă largă cu pomi, de unde se coboară comod pe un vâlcel
până în potecă.
Gradul de dificultate propus: 4 B, omologat la 4 A.
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4. Sectorul Santinela Cheilor Cheii

Santinela Cheilor Cheii, situată în faţa peretelui nordic al Clăii Strâmbe, prezintă ca şi aceasta
o stâncă curată, spre deosebire de Stogşoare cu pereţii lor străbătuţi de fisuri înierbate. Traseele au
pasaje comparabile cu cele de maximă dificultate din Claia Strâmbă, producând o satisfacţie prin
varietatea obstacolelor. Cele trei trasee ies în Creasta Santinelei, de unde se coboară liber pe
versantul nordic, spre cantonul silvic Valea Cheii.
a) Creasta Santinelei
Traseul se află în zona văii Cheia.
Santinela Cheii reprezintă un imens bastion cu pereţi de circa 80 – 90 m, ce se află la intrarea
în cheile propriu-zise ale văii Cheia. Pentru a atinge vârful pe drumul cel mai uşor se ocoleşte
Santinela Cheii pe drumul din stânga marcat cu cruce roşie, urcând în strunga ce o separă de Creasta
Fotoreporterului.
Durata de la canton: 15 - 20 minute. Diferenţa de nivel: circa 30 metri, cuprinde şi o lungime
de creastă. Întoarcerea din traseu, după efectuarea unui rapel, se face pe acelaşi drum.
Gradul de dificultate a traseului: 1A.
Descrirea tehnică a traseului
Din şaua sus amintită, legat în coardă, se urcă circa 30 metri pe latura stângă a turnului, se
trece o succesiune de mici hornuri şi fisuri largi bogate în prize şi se iese pe Santinelă. Pentru
atingerea vârfului se urcă, tot asigurat, creasta, mergând pe partea dreaptă.
Pentru revenire se urmăreşte creasta în sens invers, efectuând un rapel, de circa 20 metri, spre
dreapta şi punând coarda după unul din numeroasele blocuri răspândite haotic pe creastă.
Traseul a fost omologat la gradul 1A.
b) Traseul Mignon - 2A
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Este cu siguranţă un traseu a cărui dificultate nominală demonstrează hibele sistemului
românesc de cotaţie. Pe cele două lungimi de coardă sunt pasaje de continuitate în gradul IV şi V,
care nu au nimic de-a face cu gradul doi. Prima lungime de coardă vizează linia unui horn, a doua
urmând o succesiune de diedre până în Creasta Santinelei. Roca friabilă şi pitoanele slabe solicită o
atenţie sporită din partea căţărătorilor.
c) Traseul 1 Mai - 2A
Este un traseu care prin claritatea liniei oferă posibilitatea unor mari satisfacţii căţărătorilor
de orice nivel. Primii metri sunt relativ friabili, conducând spre un mic horn. Urmând apoi o rampă
uşor spre stânga, se ajunge în regrupare. De aici se poate ieşi direct în sus pe creastă sau se poate
folosi spre dreapta retragerea mai comodă a traseului Mignon.
d) Hornul Dezgheţat - 3B
Se desfăşoară pe trei lungimi de coardă. Traseul are o linie clară, marcată cu pitoane, pasajul
caracteristic fiind reprezentat de un horn de dificultate medie,după W. Kargel.
e) Hornul Îngheţat
Localizarea traseului: Valea Cheii. Roca predominantă: calcarul. Diferenţa de nivel: 115
metri.
Drum de acces: de la cantonul Cheia se urmează marcajul cu cruce roşie până sub Santinelă,
unde distingem în peretele sud-estic, la 50 metri de creastă, acest horn surplombant.
Timp scurs până la baza traseului: 10 minute. Număr de pitoane pe lungimi de coardă:
1. L.C.

15 pitoane

2. L.C

8 pitoane

3. L.C.

3 pitoane

4. L.C.

3 pitoane

Materialele tehnice folosite: 2 corzi a 40 metri, 25 carabiniere, scăriţe, pitoane.
Timp necesar pentru escaladă: 2 ore. Timp necesar de la ieşirea din traseu până la cantonul
Cheia: 10 minute.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. Prima parte a traseului parcurge hornul amintit, care este puternic surplombat pe faţa
stângă, printr-o căţărare liberă, dificilă. După 25 metri se ajunge la o mică grotă, de unde se
efectuează un traverseu de 5 metri în scăriţe, spre dreapta, ajungând la o altă fisură situată pe faţa
dreaptă a hornului. După parcurgerea acestei fisuri pe încă 4 metri, se efectuează prima regrupare.
Gradul de dificultate: 5A. Lungime: 35 metri.
2 L.C. Se parcurge în continuare o mică creastă situată pe faţa dreaptă a hornului, după care
se efectuează a doua regrupare.
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Gradul de dificultate: 3. Lungimea: 25 metri.
3 L.C. Apoi se traversează spre stânga, unde 30 metri se merge pe o brână friabilă
ascendentă.
Gradul de dificultate: 2-3. Lungimea: 25 metri.
Pe această creastă se mai merge circa 20 metri, vizând o crăpătură pronunţată, pe care se
coboară însă pe versantul opus, aflat pe cantonul Cheia.
Grad de dificultate propus: 3 B, omologat la gradul 3 A.
f) Traseul Frontal - 4A
Duce direct pe vârful Santinelei Cheilor Cheii, fiind de trei lungimi de coardă. Din mijlocul
lungimii a doua, se poate ajunge printr-o traversare de 10 metri la prima regrupare a traseului Hornul
Îngheţat - posibilitate de a greşi traseul, după W. Kargel.
g) Diedrul cu Brazi - 4B
Este cel mai dificil traseu din Santinela Cheilor Cheii, caracterizat printr-o surplombă dificilă
în lungimea a doua de coardă. Acest pasaj este de gradul 4. A treia lungime de coardă se desfăşoară
de-a lungul diedrului care a dat numele traseului, după care se iese în Creasta Santinelei, după W.
Kargel.
h) Creasta Estică - 5A
Este prin complexitatea lui de departe cel mai dificil traseu clasic din Santinela Cheii, el
purtând amprenta distinctă a realizatorului lui. El impune o căţărare artificială dificilă, alternată cu
frecvente probleme delicate de căţărare liberă. Prima lungime de coardă urmează un diedru deschis
cu o mică surplombă ce duce în gura unui tunel. A doua, care este şi cea mai dificilă, se angajează
oblic dreapta pe sub o surplombă, după care revine spre stânga paralel cu linia muchiei de-a lungul
unei fisuri surplombante. A treia lungime prezintă două obstacole majore: un traverseu foarte dificil
oblic stânga, urmat spre finalul lungimii de o surplombă care ne scoate în regruparea comună cu
traseul Frontal, traseele urmând după aceea o linie comună.
i) Creasta Nordică
Denumirea locului unde se găseşte traseul: Valea Cheii. Roca predominantă: calcarul.
Diferenţa de nivel: 125 metri. Drumul de acces: de la cantonul Cheia se urmăreşte drumul marcat cu
cruce roşie până la baza Santinelei Cheii. Baza este notată cu indicativul 1.
Timp necesar până la bază: 10 minute. Număr de pitoane:
1. L.C.

30 pitoane

2. L.C.

15 pitoane

3. L.C.

8 pitoane

Material tehnic folosit: 2 corzi de 40 metri, 5 scăriţe, 25 carabiniere, 2 ciocane, 55 pitoane.
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Timp necesar pentru escaladă: 2 ore. Timp necesar de la ieşirea din traseu până la cantonul
Cheia: 10 minute.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. Traseul parcurge la început faţa sudică puternic înclinată, pe o fisură clară şi orientată
spre creastă. Parcurgerea se face în mare parte cu ajutorul scăriţelor, iar în final se efectuează un
traverseu de 10 metri la stânga într-un pasaj vertical. Regruparea se face pe un bloc sfărâmicios.
Grad de dificultate: 5B. Lungime: 40 metri.
2 L.C. Din regrupare se parcurg 8 m pe o fisură orientată spre stânga şi ajungem pe o brână
suspendată în perete, care are doi brazi. Din acest loc se prinde un horn îngust şi surplombant spre
dreapta care, după 20 metri, se termină în plin perete. După ce se parcurge acest perete vertical pe
încă 10 metri, se iese în creastă, unde se efectuează o nouă regrupare.
Grad de dificultate: 5. Lungime: 35 metri.
3 L.C. Parcurge finalul crestei acoperită pe alocuri cu ienupăr pe încă 40 metri.
Gradul de dificultate: 3-4. Lungime: 40 metri.
În continuare, căţărătorii parcurg partea finală a crestei orientându-se spre strunga din partea
stângă, pe unde se coboară.
Grad de dificultate propus: 4 B, omologat la gradul 4 A.

5. Sectorul Stogsoare
a) Traseul Amurgului
Traseul este situat în Turnul Stogşorul I. Roca predominantă este calcarul. Diferenţa de nivel
este de 180 metri. Drumul de acces: se traversează râul Cheia, se urmăreşte primul vâlcel cu grohotiş
până la baza versantului Stogşorul II. De aici, se traversează spre stânga până se ajunge la Vâlcelul
Albinelor, pe care se urcă până la baza peretelui Stogşorul I.
Timp necesar intrării pe traseu: circa 30 minute. Numărul de pitoane:
1. L.C.

8 pitoane

regrupare

2 pitoane

2. L.C.

5 pitoane

regrupare

2 pitoane

3. L.C.

nici un piton

regrupare

2 pitoane

4. L.C.

2 pitoane

regrupare

2 pitoane

5. L.C.

2 pitoane

regrupare

1 piton

6. L.C.

nici un piton

regrupare

nici un piton

ieşire din traseu
Materialul tehnic folosit: o coardă de 80 metri, 20 carabiniere, scăriţe, 24 pitoane.

249

Timp de escaladă: 2 ore. Timp necesar de la ieşirea din traseu la cantonul forestier: 45
minute.
Descrierea tehnică a traseului
Traseul începe din Vâlcelul Albinelor, din punctul în care remarcăm două pitoane în perete.
1 L.C. Se desfăşoară în căţărare liberă pe prize mici, la verticală, marcată de pitoane de
asigurare.
Linia acestei lungimi urmează peretele marcat de o fisură, traversează această fisură şi se
angajează pe partea ei stângă, conducând la o regrupare pe un prag de piatră.
Lipsa fisurilor a împiedicat fixarea a mai mult de opt pitoane, care folosesc numai pentru
asigurare, escalada desfăşurându-se pe prize mici şi aderenţă.
Grad de dificultate: 5A. Lungime: 38 metri.
2 L.C. Se execută o traversare de 5 metri pe un prag pietros, după care se înaintează 5 metri
pe o porţiune cu perniţe de iarbă. De aici, cu ajutorul a patru pitoane, se depăşeşte prin căţărare un
diedru vertical a cărui surplombă terminală se ocoleşte prin stânga pe o creastă alcătuită din blocuri
mari prăbuşite. Căţărarea liberă continuă pe o faţă de circa 10 metri, care conduce fără dificultăţi
deosebite în regrupare. Regruparea se face într-un fund horn, prevăzut cu două pitoane.
Grad de dificultate: 4B. Lungime: 37 metri.
3. L.C. Escaladând prin opoziţie hornul, după circa 30 metri, se ajunge în zone în care aceasta
capătă aspect de diedru deschis, total lipsit de prize care impune escalada artificială. Cum aspectul
general al traseului este escalada liberă, este recomandat a se evita această porţiune printr-o
traversare la dreapta pe prize pe o lungime de 5 metri şi apoi pe un prag ierbos în regrupare.
Regruparea se face pe acest prag şi este marcată de două pitoane.
Gradul de dificultate este 4A. Lungime: 38 metri.
4 Continuând traversarea pe acest prag ierbos pe o lungime de 5 metri, apoi se urcă o
succesiune de trepte stâncoase circa 10 metri.
Escalada se continuă prin opoziţie pe o fisură care surplombează, necesitând pentru trecere
două pitoane. În continuare, prizele bune, sub formă de muchii, conduc într-o căţărare aeriană spre o
regrupare. Regruparea se face pe un prag de iarbă, prevăzut cu două pitoane.
Grad de dificultate: 4B. Lungime: 40 metri.
5 L.C. Porneşte din regrupare pe o placă de 10 metri, înclinată cam la 60 0, care conduce într-o
zonă de plăci prăbuşite, pe care căţărarea se face prinzând cele două pitoane fixate în surplomba ce
urmează.
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Depăşind cu scăriţe acest obstacol, urmează a depăşi o fisură aproape verticală, care conduce
spre a 5-a regrupare. Lungimea se caracterizează prin căţărare liberă pe prize bune, alternând cu
aderenţa.
Grad de dificultate: 4 B. Lungime: 45 metri.
6 L.C. Din regruparea marcată cu un piton se escaladează fisura cu prize bune, care conduce
la peretele terminal, vertical şi cu prize mici, pe care se depăşeşte printr-o escaladă atentă. Traseul ia
sfârşit într-o strungă vizibilă de la baza peretelui.
Grad de dificultate: 4 A. Lungime: 25 metri.
Dificultate apreciată: 4 B, omologat la gradul 3 B.
b) Vâlcelul Albinelor
Acest traseu se află în Masivul Stogşoarele. Roca predominantă este calcarul.
Pentru a intra în vâlcel se porneşte de la cantonul forestier Cheia, se urmează drumul spre
Intreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport Mânzu. Pe serpentinele ce duc în culmea Stogul
– Stogşoarele, după ce se întâlneşte a doua oară un pârâu aflat pe firul vâlcelului împădurit, se trece
pârâul. Mergând spre dreapta, uşor în urcare, până la apropierea de peretele vârful Stogşoare I, care
se ocoleşte pe dreapta, se intră în Vâlcelul Albinelor, care la bază are un con de dejecţie de grohotiş.
Durata de la canton la intrarea în traseu - vâlcel: 20 - 25 minute. Pentru prima parcurgere a
vâlcelului se folosesc coardă, pitoane. Numărul de pitoane de pe traseu este de 4.
Timp de escaladă: circa 1 h - 1 h 15 minute. De la ieşire din traseu până la cantonul Cheia
sunt necesare circa 35 - 40 minute.
Gradul de dificultate al traseului: 2. Diferenţa de nivel: circa 150 metri.
Descrierea tehnică a traseului
Se urcă de-a lungul vâlcelului, după care urmează un horn de circa 15 - 20 metri ce constituie
punctul cel mai interesant al traseului, pasajul fiind de gradul 4-5. Trecerea se face direct în ramonaj,
ieşind la liber din hornul ce surplombează în partea superioară. După ieşire, ca şi pe parcurs, sunt
pitoane. Vâlcelul continuă cu o înclinaţie ridicată, trecând alte două mici săritori. Ultima săritoare, în
general umedă, formată dintr-o lespede ce barează înaintarea, se trece direct în şpraiţ. Urmând
coastele înierbate şi cu vegetaţie, se iese într-o curmătură dintre vârfurile Stogşoare I şi Stogşoare II.
Pentru coborâre se urmăresc feţele împădurite de pe versantul opus al vârfului Stogşoare I şi
se iese, după o serie de ocolişuri, la banca aflată pe drumul canton Cheia – Intreprinderea Forestieră
de Exploatare şi Transport Mânzu, de unde se revine la canton.
Traseul a fost omologat la gradul 2 A.
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c) Brâna Arinilor
Brâna Arinilor este una din brânele ce înconjoară peretele Stogşoare. Roca predominantă este
calcarul, cu multe zone friabile, cu scurgeri de grohotiş mărunt. Pentru a intra în brâul ce trebuie
parcurs numai într-un sens, se urcă Vâlcelul Galben din faţa cantonului Cheia până în zona în care
încep pereţii galbeni ce barează în final Vâlcelul. Durata de la canton la intrarea în brână este de
circa 40 minute. Pentru parcurgerea traseului se impune o coardă pentru asigurare. Caracteristicile
brânei sunt numeroasele pâlcuri cu arini. De la ieşirea din traseu până la canton sunt circa 14 minute.
Durata de parcurgere a brânei este de circa 1,25 – 1,5 ore.
Gradul de dificultate este 1A. Diferenţa de nivel este de circa 120 metri.
Descrierea tehnică a traseului
În partea superioară a vâlcelului se urmăreşte un traverseu cu mici urcări şi coborâri de circa
100 - 120 metri, pe o brână mai largă. Grohotişul mărunt impune atenţie la mers. Într-o porţiune
marcată cu pâlcuri de arini, ce se lasă spre vale, urmează o coborâre de circa 50 metri, în diagonală,
uşor spre dreapta. Într-o nouă traversare, se trece peste o muchie aeriană acoperită de o vegetaţie
abundentă, după care traseul parcurge circa 40 metri pe o porţiune bogată în prize. Traversarea spre
dreapta, cea mai dificilă din traseu, impune multă atenţie şi se iese în dreptul unui copac uscat. Pe
partea stângă, jos, se află Vâlcelul Albinelor. Traseul se termină cu ieşirea în creasta Stogşoare, sub
vârful Stogşoare II.
Pentru revenirea la canton, fie se urmăreşte drumul spre vârful Stogşoare I şi apoi poteca
turistică Intreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport Mânzu – canton Cheia, fie se urmăreşte
creasta foarte accidentată cu pasaje de căţărare şi cu probleme de orientare până ce se trece de vârful
Stogşoare II. Urmează coborârea ce duce pe brâul în Trepte – 1 A, exact la punctul de la care s-a
plecat.
Traseul a fost omologat la gradul 1 A.
d) Brânduşa de Toamnă - 5A
i) Se desfăşoară în Stogşoare I, în partea mediană a peretelui sud-vestic, de-a lungul unui
diedru şi al unui horn marcant. Prima lungime de coardă vizează atingerea acestui diedru, urmând o
succesiune uşor spre dreapta de plăci şi zone înierbate. A doua lungime de coardă se angajează pe
acest diedru până în dreptul unui scurt pasaj surplombant spre dreapta, care duce în a doua regrupare.
A treia lungime de coardă duce, puţin oblic spre stânga prin hornul ce se deschide deasupra, până pe
o platformă înierbată, unde se regrupează. Următoarele două-trei lungimi care ne scot pe creastă se
desfăşoară pe feţe înierbate, care nu mai prezintă dificultăţi tehnice, dar care pot genera dificultăţi de
orientare.
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S-a lucrat şi se lucrează la reamenajarea traseelor de căţărare din Cheile Cheii, această zonă
fiind foarte cunoscută şi căutată de căţărători.
În urmă cu numai şapte ani, în chei au fost realizate unele trasee echipate cu ancore, care,
însă, datorită materialului neadecvat folosit, au ajuns rapid într-o stare periculoasă de degradare.
Deci, se impune refacerea lor şi a celorlalte trasee cu material inoxidabil longeviv, compatibil cu
evoluţia modernă a alpinismului, care să asigure plăcerea şi siguranţa în practicare a căţărătorilor, fie
ei începători sau avansaţi.
Proiectul coordonat de Frank Schobel - Şpiţuri în Buila-Vânturariţa s-a desfăşurat în iulie
2000, ocazie cu care s-au montat peste 400 de ancore. În regrupări s-a folosit inox de 12 mm, în rest
material zincat Fixe M10.
ii) Drumul de acces de la cantonul forestier din valea Cheii parcurge drumul turistic de acces
ce vine dinspre Olăneşti până la izvorul situat la 10 minute de firul văii. După acest punct se
traversează oblic spre dreapta spre baza turnului denumit Stogşoare I sau Claia Strâmbă.
Timp necesar pentru escaladă: 4 - 5 ore. Numărul de pitoane:
1. L.C.

25 pitoane

2. L.C.

18 pitoane

3. L.C.

25 pitoane

4. L.C.

15 pitoane

5. L.C.

25 pitoane

6. L.C.

4 pitoane

Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. Prima porţiune parcurge partea inferioară a turnului Stogşoare I. În primii metri se
parcurge o placă apropiată de verticală, după care se continuă escalada pe linia crestei într-o zonă
friabilă. Ultimii 5 metri parcurg o placă acoperită cu iarbă, după care urmează regruparea la baza
unei feţe stâncoase.
Grad de dificultate: 4-5. Lungime: 48 metri.
2 L.C. Această lungime parcurge pe încă 18 metri o zonă de hornuri înierbate, după care se
angajează pe fisura ce spintecă acest turn. O parte a fisurii se parcurge prin metode clasice, la finalul
lungimii folosindu-se scăriţe.
Grad de dificultate: 5-6. Lungime: 45 metri.
3 L.C. Reprezintă partea cea mai caracteristică şi mai frumoasă a traseului. Primii 8 metri
parcurg o fisură largă şi verticală, după care urmează un horn surplombat de circa 15 metri. Pasajul
cel mai dur începe la 4 metri după ieşirea din horn, punct în care marea spintecătură este blocată de

253

câteva blocuri surplombate şi continuăm escalada pe faţa stângă a sa. Următorii 6 metri parcurg
această faţă cu ajutorul câtorva pitoane.
Grad de dificultate: 6. Lungimea: 40 metri.
4 L.C. Se parcurge în cea mai mare parte la liber.
Grad de dificultate: 4. Lungime: 40 metri.
5 L.C. Se depăşesc câteva mici surplombe. După depăşire se efectuează un traverseu dificil la
stânga şi se ajunge într-o zonă mai puţin verticală, unde se efectuează o regrupare.
Grad de dificultate: 5. Lungime: 40 metri.
6 L.C. Parcurge ultimii 30 metri pentru a ajunge pe vârful turnului marcat de un mesteacăn.
Porţiunea verticală şi puternic frământată se parcurge în căţărare liberă, evitând unele porţiuni
surplombate prin traversări la stânga.
Grad de dificultate: 4-5. Lungime: 30 metri.
Ieşirea din traseu se face urmând această creastă pe circa 30 metri, după care se traversează
pe faţa nordică. După circa 150 metri se ajunge la un vâlcel, care scoate alpiniştii în strunga numită
La mese.
Gradul de dificultate propus: 5B, omologat la 5A.
e) Turnul Mirajului
Denumirea locului unde se găseşte traseul este Turnul Stogşoarele. Roca predominantă:
calcar. Diferenţa de nivel: 220 metri.
Drum de acces: se traverseză râul Cheia şi se urcă vâlcelul care coboară sub traseu. La
început se trece peste grohotişul puţin stabil, apoi se escaladează o succesiune de figuri şi de feţe
spălate şi verticale foarte dificile până la o brână, de unde legat în coardă, se iese, din nou, în vâlcelul
părăsit, din cauza dificultăţilor excesive. De aici începe traseul propriu-zis.
Timp necesar: 1 oră. Număr de pitoane:
1. L.C.

1 piton

regrupare fără piton

2. L.C.

10 pitoane

regrupare fără piton

3. L.C.

12 pitoane

regrupare 2 pitoane

4. L.C.

15 pitoane

regrupare 3 pitoane

5. L.C.

14 pitoane

regrupare 3 pitoane

6. L.C.

19 pitoane

regrupare la pin

7. L.C.

fără pitoane

regrupare la pin

8. L.C.

fără pitoane

regrupare la pin

9. L.C.

fără pitoane

regrupare la pin

Materiale folosite: o coardă de 80 metri, 25 carabiniere, scăriţe, 75 pitoane.
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Timp de escaladă: 3 - 4 ore. Timp necesar de la ieşirea din traseu la canton: 2 ore.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. Se escaladează zona superioară a vâlcelului, circa 15 metri, după care se urcă un perete
vertical 20 metri cu prize bune - un piton de asigurare. Regruparea se face într-o grotă.
Grad de dificultate: 4A. Lungime: 35 metri.
2 L.C. Se traversează spre stânga, 7 metri, pe un prag până în dreptul unui diedru puternic
surplombat. Se depăşeşte o surplombă cu ajutorul scăriţelor, după care căţărătorii se angajează într-o
fisură deschisă, depăşită prin căţărare liberă, cu periculozitate mare, alternând cu pasaje de scăriţe în
zonele surplombante. Se ajunge într-o regrupare cu grotă a cărei intrare este parţial acoperită de un
contrafort.
Grad de dificultate: 5B. Lungime: 30 metri.
3 L.C. Se iese pe prize fine pe faţa contrafortului, se urcă pe vârf, de unde cu ajutorul
scăriţelor se traversează spre stânga 5 metri pe sub un tavan. La capătul traversării se escaladează o
fisură verticală cu porţiuni surplombate cu ajutorul scăriţelor şi prin căţărare. Se efectuează o
traversare dificilă spre dreapta, 5 metri, cu un piton, după care se escaladează liber prin aderenţă o
placă de 10 metri, un piton. Se traversează pe un prăguleţ până în regruparea marcată de două
pitoane.
Grad de dificultate: 5B. Lungime: 35 metri.
4 L.C. Pornind din regrupare, se depăşeşte în escaladă directă o surplombă, două pitoane,
apoi o fisură verticală cu ajutorul scăriţelor şi prin escaladă liberă, după care urmează regruparea, trei
pitoane.
Grad de dificultate: 5. Lungime: 35 metri.
5 L.C. Din regrupare se porneşte pe pitoanele ce dirijează spre dreapta, şi apoi cu ajutorul
scăriţelor se trec trei trepte surplombante, după care urmează o fisură orientată, de asemenea, spre
dreapta. Lungimea se termină prin căţărare liberă până la o platformă de iarbă, două pitoane.
Grad de dificultate: 5B. Lungime: 35 metri.
6 L.C. Prin opoziţie „a la bavaresse” se depăşeşte o placă de 5 metri înălţime, după care se
trece direct o surplombă. Escalada continuă pe o fisură surplombată în care căţărarea artificială
alternează cu cea liberă. Regruparea se face pe o platformă cu pini.
Dificultate: 6. Lungime: 35 metri.
7, 8, 9 L.C. Urmează o creastă distinctă, puternic ascendentă, pe care se depăşesc, prin
escaladă liberă, pasaje de gradul 2A-3A. Traseul se termină în creasta principală ce leagă vârful
Stogşoare II de Stogşoare III.
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Ieşirea din traseu se face continuând creasta care coboară spre vârful Stogşoare IV şi, apoi,
prin Vâlcelul Ursului, spre valea Cheii. Coborârea de pe creastă se face printr-un rapel de 40 metri pe
unul din pomii de pe creastă.
Grad de dificultate propus: 5 B, omologat la gradul 5 A.
f) Vâlcelul Turnului
Vâlcelul permite urcarea pe Turnul Stogşoare din Peretele Stogşoarele, pe creasta vestică.
Roca predominantă este calcarul.
Pentru a intra în vâlcel, după ce se trece de canton, se urcă pantele împădurite şi cu grohotiş
din stânga turnului până ce escaladarea în strunga dintre Turnul Stogşoare şi Peretele Stogşoare
devine posibilă.
De la canton până la intarea în vâlcel se fac circa 20 minute. Folosirea coardelor şi pitoanelor
este opţională, vâlcelul având doar câteva puncte mai dificile. Timp de escaladă: 45 minute - 1 oră.
De la ieşirea din traseu până la canton se fac circa 20 minute. Diferenţa de nivel este de circa 150
metri.
Gradul de dificultate al traseului este 1 A.
Descrierea tehnică a traseului
Intraţi pe firul vâlcelului, care are în partea inferioară, spre pădure, o cantitate mare de
grohotiş instabil, apoi se urcă pe trepte stâncoase sau ierboase. Prima săritoare şi cea mai dificilă
constă într-un pasaj înclinat, un diedru în general umed, de circa 30 metri, în care în unele porţiuni se
foloseşte ramonajul. După depăşirea acestui pasaj urmează de escaladat direct trepte stâncoase sau
ierboase. Ca o variantă de un grad asemănător, se pot urca feţele ce conduc direct spre turn, pasajele
fiind frumoase, cu prize numeroase şi mici brâne pentru regrupare. Ultima săritoare pe vâlcel, cu
puţin sub strungă, se trece tot direct, după care din strungă, prin escaladarea unui ac, se iese pe vârful
Turnului Stogşoare, unde traseul ia sfârşit.
Coborârea cea mai lejeră se face pe partea dreaptă, ieşind printre copaci pe o brână subţire ce
vine dinspre strungă. Brâna urmată spre dreapta, cu mici urcuşuri şi coborâşuri care impun atenţie,
conduce după 10 – 15 minute în vârful Vâlcelului Galben, pe care se coboară direct până la râul
Cheia, care se trece pentru a ajunge la canton.
Traseul a fost omologat la gradul 1 A.
5.g. Brâna în Trepte
Traseu localizat în peretele Stogşoarele. Acest traseu, datorită poziţionării lui, permite un
acces uşor din Vâlcelul Galben spre vârful Stogşoare III, putând fi folosit, de asemenea, ca drum de
întoarcere din traseul Turnul Mirajului 5 A şi parţial pentru Creasta cu Pini 4 A.
Roca predominantă este calcarul.
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Pentru a intra în traseu se urcă de la cantonul Cheia, după trecerea văii Cheia, pe un vâlcel
plin de grohotiş – Vâlcelul Galben.
Durata de la canton până la intrarea în brână: circa 40 minute. Pentru parcurgerea brânei se
impune o coardă pentru asigurare. De la ieşirea din traseu până la canton se face circa 1,25 – 1,50
ore.
Durata parcurgerii brânei: circa 1,25 ore.
Gradul de dificultate: 1. Diferenţa de nivel este de circa 160 metri.
Descrierea tehnică a traseului
Se urcă faţa unui perete cu un număr mare de prize, prima regrupare făcându-se pe o
platformă largă formată pe linia Crestei cu Pini, traseul cu acelaşi nume terminându-se în aceeaşi
porţiune.
Se urmăreşte brâna coborând uşor circa 10 m, apoi se urcă feţe înclinate printre arbuşti şi se
iese pe un brâneag subţire. Brâneagul urcat cu atenţie circa două lungimi de coardă are o ieşire din
abrupt în zona Vâlcelului Hornului, care se traversează trecând în urcuş în Vâlcelul Caprelor, care se
urcă până la ieşirea în creasta principală. Creasta aflată pe partea dreaptă a Vâlcelului Caprelor
constituie ieşirea din traseul Turnul Mirajului.
Coborârea din traseu se poate face fie urmând drumul foarte accidentat peste vârful Stogşoare
III, II, I până în poteca turistică Cheia – canton Intreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport
Mânzu, fie coborând un vâlcel înclinat al versantului opus, coborând spre dreapta şi ocolind în urcare
vârful Stogşoare III până se iese în şaua dintre Stogşoare IV şi III. Traseul a fost omologat la gradul
1 A.
5.g. Vâlcelul Caprelor
Traseul se află în zona Stogşoare. Roca predominantă: calcarul.
Pentru a ajunge la baza vâlcelului de la cantonul Cheia se trece râul, apoi se urcă coasta
împădurită şi plină de grohotiş, vizând un vâlcel mai îngust, al doilea din stânga Scocului Ursului.
Din capătul vâlcelului se ridică brusc un turn, pe care a fost realizat traseul Turnul Mirajului 5A.
Acest turn va fi punctul de reper pentru alegerea Vâlcelului Caprelor.
Durata de la canton la baza vâlcelului: 15 – 20 minute. Pitoanele sunt opţionale. Se impune
coardă pentru asigurare. Diferenţa de nivel este de aproximativ 150 metri. De la ieşire până la canton
sunt circa 20 minute. Gradul de dificultate al traseului: 1 B.
Descrierea tehnică a traseului
După ce se depăşeşte porţiunea inferioară cu mult grohotiş, se intră pe firul vâlcelului cu o
rocă albă spălată de apă, dar cu prize mai solide, pe care căţărarea se face cu uşurinţă. Urmează o
săritoare de circa 20 – 25 metri, care se depăşeşte cu ajutorul pitoanelor pentru asigurare. O trecere
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mai uşoară, fără pitoane, se face pe stânga, după o lungime intrându-se din nou în firul vâlcelului.
Porţiunea ce urmează conduce lejer până la baza traseului Turnul Mirajului, aflat în capătul
vâlcelului.
Vâlcelul Caprelor se continuă cu porţiuni de dificultate ridicată, constituind alte posibilităţi
de escaladă negradate încă.
Acest traseu, după ce urcă într-o mică muchie pietroasă, se angajează într-o traversare de vreo
trei lungimi de coardă, ceea ce necesită o asigurare reciprocă. Se trece Vâlcelul Săltat, ce seamănă
mult cu porţiuni din Spiralele Pietrei Craiului, ieşind în final în Scocul Ursului, cel mai larg din
această regiune, de unde se coboară lejer până la Pârâul Cheia, de unde cantonul se atinge foarte
uşor.
Traseul a fost omologat la gradul 1 B.
5.h. Creasta cu Pini
Traseul Creasta cu Pini este cea mai evidentă linie de escaladă în peretele Stogşoarele. Roca
este calcaroasă, cu mici porţiuni friabile. Regrupările sunt foarte comode; micile platforme despart
porţiunile verticale, chiar surplombante, ce ridică probleme interesante de escaladă.
Pentru a intra în traseu se urcă, după trecerea râului Cheia de la canton, pe Vâlcelul Galben.
O mică platformă în linia crestei, pe unde trece Brâna Ţapilor, depăşeşte porţiunea inferioară a
crestei, mai puţin interesantă. Intrarea este marcată cu o inscripţie mare, roşie „Creasta cu Pini”.
Durata de la cantonul Cheia: 15 minute.
Traseul este pitonat, având pasaje de câte 40 metri cu 2 - 3 pitoane, fiind prin excelenţă un
traseu de escaladă liberă, chiar dacă unele puncte se trec cu ajutorul scăriţelor.
Materialele necesare: o coardă de 40 metri, 8 carabiniere, 2 scăriţe, pitoane.
Timp de escaladă pentru doi coechipieri: 2 ½ h- 3 h. Diferenţa de nivel: 200 metri.
Gradul de dificultate al traseului: 4 A.
Descrierea tehnică a traseului
1 L.C. De pe platforma marcată la intrare se urcă creasta, trecând un dinte foarte ascuţit, se
escaladează câteva trepte friabile şi, când linia crestei surplombează, se urcă într-un traverseu pe
stânga crestei până într-o mică strungă, unde se realizează prima regrupare.
2 L.C. Pe prize sigure se urcă o faţă înclinată punctată de ienuperi nesiguri şi o faţă stâncoasă,
apoi se realizează a doua regrupare. Pe parcurs sunt două pitoane.
Gradul pasajelor: 3-4.
3 L.C. Se pătrunde sub o surplombă mare sub care se traversează spre stânga, se urcă o fisură
verticală şi se iese, după câteva trepte înclinate, pe o platformă de regrupare.
Gradul lungimii: 3-5.
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4 L.C. Cu ajutorul scăriţelor se depăşeşte o mică surplombă şi se iese la liber pe linia acesteia.
Acest pasaj se caracterizează prin prezenţa bolovanilor instabili.
5, 6, 7 L.C. Cu ajutorul scăriţelor se depăşeşte o porţiune uşor surplombantă, cu trei pitoane,
se urcă o faţă verticală la liber şi se regrupează pe linia crestei, pe lângă câteva blocuri mari de
stâncă.
Gradul de dificultate al pasajelor: 4-5.
8 L.C. Înclinaţia crestei fiind redusă, ultima lungime, mai scurtă, nu ridică probleme
deosebite, conducând după mici ocolişuri, din cauza lamelor de pe creastă, pe o platformă largă cu
mesteceni.
Coborârea din traseu se face urmând brâna în trepte spre stânga, ce conduce, după circa 10
minute, în Vâlcelul Galben, pe care se coboară până la canton.
Traseul a fost omologat la gradul 4 A.
Zona Cheile Bistriţei
Accesul se face urmând şoseaua asfaltată Drumul Naţional 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu pe
o distanţă de 38 km, apoi din Costeşti se urmează drumul comunal până în satul Bistriţa, 7 km.
Cheile Bistriţei încep imediat după mănăstirea Bistriţa, unde se poate găsi şi cazare în condiţii foarte
bune. De asemenea sunt condiţii foarte bune de campare în poienile din aval şi amonte de zona cea
mai îngustă a cheilor.
În sectorul Cheilor Bistriţei sunt amenajate câteva trasee de escaladă, în peretele estic, la
ieşirea Bistriţei dintre pereţii de calcar, excelente pentru antrenamente şi lecţii de căţărare.
Au fost şi alte trasee amenajate în pereţii din amonte, dar cu destula vreme în urmă,
nemaiprezentând condiţii de siguranţă. Aceşti pereţi, ce ating înălţimi de aproape 200 metri, cu
numeroase sectoare surplombate, prezintă un mare potenţial sportiv şi se intenţionează amenajarea
unor trasee de căţărare la standardele şi tendinţele actuale ale acestui sport.
Trasee de escaladă în Cheile Bistriţei
Nr

Nr.

crt

cod

Denumire traseu

Grad de

LC

Premiera

Anul

dificultate
FRAE

Reamena

Ob

jare

s

UIAA

1. Peretele Crucii
1

12.04.

Peretele Bistriţa

4A

3

1.01

C. Braneci,

1982

M.
Dumbravă

2

12.04.

CCA

VII

20 m F. Schobel,

1984
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1.02

L.
Verigeanu

2. Peretele Corlatelor
1

12.04.

Corlate

4B

4

2.01

M.

1974

Gherasim,
Dan
Vasilescu,

2

12.04.

Arnota

4B

4

2.02

Dan

1974

Vasilescu,
M. Petcu

3.
Sector Disneyland
1

Guffy

6

Frank

2004

Schobel
2

Cruella

8

Frank

2004

Schobel
3

Morocanosu'

Frank

2004

Schobel
Zona Cheile Costeşti
Accesul se face urmând aceeaşi şosea asfaltată - Drumul Naţional 67 Râmnicul Vâlcea Târgu Jiu pe o distanţă de 38 km, apoi din Costeşti se urmează drumul comunal asfaltat până în
centrul comunei, 2 km, de unde, pe acelaşi drum, se continuă spre nord, până în satul Pietreni, încă 4
km. Din centrul satului se porneşte pe un drum pietruit până la ieşirea râului Costeşti din chei, 1,5
km, sau până la Schitul 44 Izvoare, de unde, pe o potecă nemarcată ce urcă înspre NV, se poate
ajunge pe o mică culme chiar în inima cheilor.
Din păcate, o mare parte din chei a fost colmatată cu anrocamente căzute din exploatarea
minieră a carierei Bistriţa, iar o bună parte din versantul vestic a fost distrus. Se mai poate practica
escalada în câteva trasee din versantul estic, trasee deschise ca şi cele din Cheile Bistriţei cu mult
timp în urmă, nemaiprezentând condiţii de siguranţă.
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Trasee de escaladă în Cheile Costeşti
Nr

Nr.

Denumire

Grad de

.

cod

traseu

dificultate

LC

Premiera

Anul

Reamenaj Obs
are

.

crt
.
FRAE

UIAA

1. Peretele de Jos
1.

12.03.1.

Muchia

01

Cucuvelelor

5A

7

Dan

1975

Vasilescu,
Gabriel
Vlad,
Dan
Tescoveanu

2.

12.03.1.

Hornul Florilor

3B

4

02

Dan

1975

Vasilescu,
G. Iusco

2. Peretele de Sus
1.

12.03.2.

Universitatea

01

'75

4A

4

M.

1975

Gherasim,
G. Iusco,
Dan
Vasilescu

Zona Cheile Olăneşti / Folea, Mânzului, Valea Rea
Aceste chei, situate în extremitatea nord-estică a Masivului Buila-Vânturariţa, deşi sunt mai
scurte, nu sunt mai puţin spectaculoase, mai ales în porţiunea din aval, unde pereţii sunt foarte înalţi
şi valea cade în cascade.
Accesul în zonă se face pe şoseaua Râmnicul Vâlcea – Băile Olăneşti, 21 km în direcţia nord,
apoi pe drumul forestier de pe valea râului Olăneşti, 12 km.
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Trasee de escaladă în Cheile Olăneşti
Nr

Nr.

Denumire

Grad de

.

cod

traseu

dificultate

LC

Premiera

Anul

Reamenaj Ob
are

s.

crt
.
FRAE

UIAA

1. Peretele Arnăuţilor
1.

12.02.1.

Hornul

1

Arnăuţilor

5B

8

C-tin

1976

Georgescu,
Cristian
Andreescu

2. Peretele Peşterii
1.

12.02.2.

Scara

01

Melcişorilor

4B

5

C-tin

1978

Georgescu,
Constantin
Braneci

2.

12.02.2.

Hornul Spălat

02
3.

12.02.2.

Fisura Paltinului

4A

3

03

D. Pandiu,

1978

Constantin
Braneci

3. Ţancul Însorit
1.

Tavanele
Rândunelelor

5A

5

C-tin

1977

Georgescu,
Florin
Dumitrescu
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Anexa nr. 2 la Stategia de Turism a PNBV
Trasee turistice montane
Mănăstirea Bistriţa - racord cu traseul 2 – Cheile Bistriţei – Între Râuri – Valea Cuca –
Plaiul Zănoaga – Curmătura Rodeanu racord cu traseul crestei principale a Munţilor

1

Căpăţânii

Lungime

Altitudine

Altitudine

Altitudinea

reală - km

start - m

finală - m

maximă - m

17,36

533,3

1760,3

1760,3

Amplitudine

Diferenţă nivel
pozitivă - m

1230,1

1675,3

Diferenţă
nivel negativă
-m
-448,4

Marcaj: Triunghi albastru
Timp de mers :
-

vara: 4 ½ - 5 ½ ore

-

iarna: nu se recomandă pe porţiunea Plaiul Zănoaga – Curmătura Rodeanu

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă; Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Mănăstirea Bistriţa, Cantonul Silvic Între Râuri, adăpost Valea Bistriţa,
adăposturi Cuca Mică, Stânele Zănoaga, Stânele Rodeanu
Puncte de alimentare cu apă: Mănăstirea Bistriţa, Fântâna lui Chirachide - Cheile Bistriţei, Între
Râuri, adăposturi Cuca Mică, Stânele Zănoaga, Stânele Rodeanu
Este unul din cele 5 trasee care traversează Parcul Naţional Buila-Vânturariţa de la sud la
nord, făcând legătura dintre localităţile din sud şi creata principală a Munţilor Căpăţânii.
Traseul are punctul de pornire în Satul Bistriţa, mai exact de la poarta Mănăstirii Bistriţa,
unde se află un panou informativ şi un stâlp cu săgeţi indicatoare. Traseul se suprapune parţial - în
prima parte - pe un traseu de ecoturism amenajat în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa.
Este un traseu lung dar fără dificultăţi deosebite, în cea mai mare parte desfăşurându-se pe
drumuri forestiere.
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Se porneşte înspre nord pe drumul forestier de pe Valea Bistriţa. După circa 100 metri se
ajunge la o intersecţie de drumuri - drumul care traversează Râul Bistriţa înspre dreapta urcă spre
cariera de calcar şi Mănăstirea Arnota – 4 km. După alţi 100 metri se ajunge în dreptul Mănăstirii
Bistriţa, unde se află o intersecţie de trasee marcată cu stâlp indicator, de unde se desprinde în
dreapta traseul 2, marcat cu bandă albastră, care urcă în creasta principală a Munţilor Căpăţânii
trecând pe la Mănăstirea Arnota, prin Vârful Arnota şi Vârful Prislop. În continuare pe drumul
forestier se trece de o barieră şi se ajunge, după ce se trece de Mănăstirea Bistriţa la intrarea în Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa de pe Valea Bistriţa, care coincide cu ieşirea Bistriţei din chei, intrare
marcată printr-un panou informativ şi semnul de limită de parc naţional - pătrat roşu cu chenar alb.
Aici se află un stâlp indicator spre Peştera Liliecilor/Peştera Sfântul Grigore Decapolitul.
Se intră în chei şi după 200 metri se ajunge la un pod, unde cheile se îngustează. Aici se află
un panou informativ cu informaţii despre chei şi container de colectare a deşeurilor. Din acest punct
se parcurge cel mai îngust sector al cheilor, cu o lungime de circa 1 km, sector în care se află un alt
obiectiv turistic: Peştera Urşilor, marcată printr-un panou informativ şi un stâlp indicator. Înainte de
a ajunge la zona în care valea se lărgeşte, se trece pe lângă un loc de popas unde se afla şi o fântână Fântâna lui Chirachide. Valea începe să se lărgească imediat ce se trece de zona cu calcare. Imediat
pe dreapta se află o poiană, apoi o topliţă veche - mic iaz pentru aclimatizarea puieţilor de păstrăv,
după care se ajunge într-o zonă şi mai largă, cu poieni de-o parte şi de alta a drumului. În poiana din
partea dreaptă a drumului, înainte de un pod peste Bistriţa se află amenajat un spaţiu de campare panou informativ, masă, bănci, vatră de foc, container pentru deşeuri. După 200 metri dincolo de pod
şi 4,3 km de la plecarea din Bistriţa se ajunge la o intersecţie de drumuri şi confluenţă de râuri Gurgui în stânga şi Cuca în dreapta, punct numit Între Râuri. Aici se află câteva clădiri - canton
silvic, cabană a parcului naţional, hidrocentrală - precum şi un izvor.
De la intersecţia drumurilor forestiere se porneşte pe drumul de pe Valea Cuca - dreapta. Se
trece pe lângă clădirea din lemn a unui centru de colectare a fructelor -stânga - şi după trei sute de
metri se ajunge la ramificaţia traseului 4 - marcaj cruce albastră. După aproape 4 km de la punctul
Între Râuri se trece de fosta cabană a înteprinderii Forestiere Bistriţa, iar după încă 1 km se părăseşte
drumul principal urcând pe drumul forestier din stânga, de pe Valea Cuca Mică. După circa 500
metri se traversează Pârâul Cuca Mică, apoi se urcă prin stânga acestuia spre obârşia lui. După circa
jumătate de oră de urcat pe drumul secundar se ajunge la un izvor unde se află şi un adăpost. De aici
traseul urcă în stânga pe un drum de tractor şi printr-o serpentină se înscrie în urcuş pe versantul
vestic al Pârâului Cuca Mică, ce se prezintă ca o zonă defrişată. După 15-20 minute, se ajunge într-o
mică şa, la obârşia izvorului, unde se află un alt adăpost. De aici se intră în pădure şi în 5 minute se
ajunge în culme, unde este un foişor de vânătoare, sub Vârful Cuca. De aici drumul trece pe
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versantul estic printr-o zonă defrişată şi coboară până într-o şa, numită La Şipote, unde se află în
curs de desfăşurare exploatări forestiere. De aici, poteca urcă din greu pe culmea împădurită trecând
prin vecinătatea unui mic canton de vânătoare aflat chiar la marginea pădurii. Înainte de vârful
Zănoaga - 1662 metri se urcă stâncăriile numite Treptele Tribunalului şi se iese în golul alpin. De
aici marcajele sunt aplicate pe pietre, de cele mai multe ori la nivelul solului, însă orientarea este
foarte uşoară, netrebuind decât să se urmeze linia muchiei. Se urcă pe culmea Plaiului Zănoaga până
într-un mic vârf, de unde se coboară spre stânele Zănoaga - izvor, unde se află două stâne şi un
saivan. De aici se urcă pe drumul de tractor spre culmea principală - împădurită în această zonă, se
trece pe lângă clădirea unei alte stâne şi când se ajunge la marginea pădurii de molid, drumul coteşte
spre vest. Traseul merge o porţiune pe sub pădure, apoi intră în aceasta şi continuă relativ pe curbe
de nivel prin pădure până în apropierea Curmăturii Rodeanu - 1628 m, unde se află o stână şi unde
intersectează drumul de tractor de pe creasta principală a Munţilor Căpăţânii.

Mănăstirea Bistriţa - racord cu traseul 1 - Mănăstirea Arnota – Vârful Arnota - 1183m –
Şaua Târnicior - racord cu traseul 4 – Vârful Prislop - racord cu traseul 3 apoi comun –
Vârful Netedu - 1757 m - racord cu traseul 17, apoi comun – Vârful Lespezi - 1822 m –

2

Vârful Govora - 1958 m – Şaua Zmeuret - racord cu traseul crestei principale a Munţilor
Căpăţânii

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

535,7

1951,7

19,82

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

m
1951,7

1415,5

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

2151,2

-744,6

Marcaj: Bandă albastră
-

Timp de mers: vara: 9-10 ore; iarna: nu se recomandă decât pe porţiunea Bistriţa – Vârful
Arnota
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Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă; Dificultate: greu
Locuri de adăpost: Mănăstirea Arnota, Stâna Arnota, Cantonul Gura Plaiului, Stâna Netedu,
Refugiul Lespezi
Puncte de alimentare cu apă: Mănăstirea Arnota, Stâna Arnota, Stâna Netedu, Stâna Lespezi
Acest traseu traversează creasta Masivului Buila-Vânturariţa prin Vârful Arnota şi face
legătura cu creasta principală a Munţilor Căpăţânii prin interfluviul dintre râurile Bistriţa şi Costeşti.
Este un traseu lung şi dur, mai ales în partea de mijloc a sa - Şaua Târnicior – Plaiul Netedu, unde
poteca este greu de distins, cu multă vegetaţie arbustivă, în special în zonele cu foste exploatări
forestiere.
Traseul are punctul de pornire comun cu cel al traseului 1, la poarta Mănăstirii Bistriţa. După
200 metri de la pornire se ajunge la o intersecţie marcată cu stâlp indicator, se traversează pe punte
Râul Bistriţa, se merge în amonte 100 metri pe malul stând al acestuia şi în 5-10 minute de urcuş pe
poteca de lângă gardurile grădinilor se ajunge la Schitul Păpuşa , unde este amplasat un panou
informativ. De aici se urcă prin pădure înspre nord-est, se atinge într-o serpentină drumul care urcă
din Bistriţa spre cariera de calcar şi Mănăstirea Arnota, se mai traversează de două ori acelaşi drum
şi se ajunge după 45 minute – o oră de la plecare la poarta Mănăstirii Arnota , unde este amplasat un
stâlp indicator. De aici se poate urca fie înspre vest pe la mănăstire , unde este amplasat un panou
informativ şi apoi înspre nord prin livada mănăstirii până la drum, fie direct pe drum. Dacă se alege
varianta drumului, după 100 metri se ajunge la o intersecţie de unde se urcă pe varianta din stânga tot înainte se ajunge în carieră. Drumul trece de o serpentină şi ajunge la islazul Muntelui Arnota,
situat în gol alpin. Se mai merge 300 metri pe drum până în dreptul unei văi, de unde traseul coteşte
în stânga spre golul alpin. Traseul face o buclă largă înspre vest - poate fi tăiată direct pe vale printre doline, se întoarce pe versant şi ajunge într-o mică şa, între două doline, de unde se vede
stâna. De aici se urcă direct până în culme, pentru ca apoi traseul s-o urmeze, la început pe islaz, iar
pe ultima porţiune prin pădure până într-o mică poieniţă, pe Vârful Arnota - 1183 metri, unde este
amplasat un stâlp indicator.
Din vârf traseul coboară abrupt spre nord, pe versantul stâncos şi împădurit al Muntelui
Arnota. Coborârea este grea doar la început, până se trece de calcare. De la baza versantului stâncos
calcaros se coboară pe muchie, prin păduri tinere de fag, pierzând încet altitudine până într-o mică
şa, foarte aproape de Valea Râului Costeşti – Şaua Târnicior, de unde se zăreşte golul alpin din
Muntele Cacova. Aici se află un castel de apă al amenajării hidroelectrice şi un stâlp indicator. De
aici se poate coborî rapid fie în Valea Costeşti - 100 metri, fie în Valea Bistriţa - 15-20 minute.
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De aici traseul urcă pe muchie înspre nord, având în stânga păduri tinere de fag, iar în dreapta
plantaţii de răşinoase. La început poteca este foarte bună şi după circa o oră de mers se ajunge într-o
şa, la poalele unui versant cu fagi seculari. Se urcă versantul până în culme, deasupra unei exploatări
forestiere, punct de unde se deschide şi priveliştea către versantul nord-vestic al crestei BuilaVânturariţa. De aici poteca nu mai este atât de clară, uneori pierzându-se în lăstărişuri. Orientarea nu
este însă dificilă, continuarea traseului făcându-se tot pe muchie. Se ocoleşte exploatarea forestieră
prin partea superioară până se ajunge coborând într-o altă şa, unde se intersectează un drum de
tractor ce coboară de-o parte şi de alta a crestei. În Valea Costeşti se poate coborî într-o jumătate de
oră până în dreptul Izvorului Larg, la nord de Cantonul Silvic Prislop. Traseul continuă prin vestul
muchiei înspre nord şi urcă pe un drum forestier având de-o parte – stânga - exploatarea silvică, de
cealaltă crâng tânăr de fag. Pe măsură ce urcă drumul de tractor devine tot mai greu de distins, se
intră într-o pădure de amestec mult mai bătrână. La un moment dat drumul se termină dar se continuă
cu o potecă firavă care urcă oblic spre culmea din faţă. Când se ajunge la acea culme secundară, se
urcă pe ea înspre dreapta până în muchia principală şi se ajunge într-un mic platou împădurit, imediat
sub Vârful Prislop - 1339 metri. În 5-10 minute se urcă pe vârf, de unde se coboară rapid într-o mică
şa, la marginea unei alte exploatări silvice, de această dată pe versantul dinspre Valea Costeşti. În şa
se află şi un indicator, care marchează intersecţia cu traseul 3, marcat cu triunghi galben, care urcă
din Satul Pietreni pe Valea Costeşti. Din acest punct, cele două trasee merg împreună. Tot aici
traseul lasă în urmă sălbăticia pădurii şi se continuă pe muchie pe drum forestier. Se depăşeşte
exploatarea silvică, traversează păduri seculare de fag şi după circa jumătate de oră ajungem la
pădurea de molid de unde imediat ajungem la golul alpin în punctul Gura Plaiului - 1430 metri. Cu
foarte puţin înainte de ieşirea în golul alpin, se ramifică din drumul principal un altul care coboară
uşor spre dreapta până la un mic canton, păstrat în condiţii foarte bune, loc de adăpost pe vreme rea.
De la ieşirea în golul alpin marcajele sunt aplicate pe pietre, de cele mai multe ori la nivelul solului,
însă orientarea este foarte uşoară, netrebuind decât să se urmeze linia muchiei.
Din Şaua Gura Plaiului se deschide panorama spre abruptul nord-vestic al crestei BuilaVânturariţa. Urmează un urcuş pronunţat pe mijlocul Culmii Netedu până în vârful Gura Plaiului 1510 metri. La dreapta se poate alge varianta pe poteca ce duce spre stâna Netedu.
Plaiul Netedu se aşterne golaş spre nord cu pante uşoare, conferind largi perspective spre
Plaiul Lespezi, Curmătura Comarnice şi abruptul Buila-Vânturariţa şi pe măsură ce urcă drumul
devine tot mai larg.
Culmea devine un vast platou. Traseul se îndreaptă către dreapta până într-o şa - interfluviul
dintre văile Costeşti şi Cheia, trece de o intersecţie în care în dreapta se coboară spre Curmătura
Ignat. Ocoleşte vârful Netedu - 1757 metri pe la est, trace de o altă intersecţie în care în stânga se
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urcă pe Vârful Lespezi şi traversează capul Muchiei lui Ignat, unde se află un indicator turistic ce
marchează intersecţia cu traseul 17 care coboară spre Cabana Cheia, punct de unde cele două trasee
pe care se vine şi cel dinspre Cabana Cheia fac trunchi comun până în culmea principală a Munţilor
Căpăţânii. Ca punct de reper al punctului terminus al traseului, se consideră momâia de pe Vârful
Zmeuret, în stânga căruia trebuie ajuns. De aici se coboară în 15 minute până la refugiul din
Curmătura Lespezi - 1610 metri. De aici se urcă pe drum înspre nord, apoi înspre stânga, se
traversează obârşia Văii Bistriţa printr-o serpentină şi se continuă până la o intersecţie, de la care
direcţia se schimbă înspre dreapta, spre obârşia Râului Cheia - Valea Rece. Se ajunge aproape de
obârşie - în dreapta se văd căderile înspumate ale apei şi peste vale ruinele unei stâne, apoi printr-o
altă serpentină – stânga - care ocoleşte Vârful Govora - 1957 metri, se ajunge în creasta principală a
Munţilor Căpăţânii, în Şaua Zmeuret, situată la vest de Vârful Zmeuret - 1978 metri. O variantă mai
scurtă, recomandată în special la coborâre este cea directă, tăind serpentinele largi ale drumului.
Satul Pietreni - racord cu traseul 5 – Cheile Costeşti – Izvorul Priboiului - racord cu
traseul 11 – Valea Prislop - racord cu traseul 4 – Cantonul Silvic Prislop – Valea
Prislop - racord cu traseul 6 – Plaiul Netedu – Vârful Netedu - 1757 m - racord cu

3

traseele 2, 17, apoi comun – Vârful Lespezi - 1822 m – Vârful Govora - 1958 m –
Şaua Zmeuret - racord cu traseul crestei principale a Munţilor Căpăţânii

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

570,0

1951,7

19,91

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

m
1951,7

1386,1

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

1806,2

-433,1

Marcaj: Triunghi galben
Timp de mers:
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-

vara: 8-9 ore

-

iarna: nu se recomandă pe porţiunea Plaiul Netedu – Şaua Zmeuret

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Adăpostul de la Izvorul Priboiului, Canton Silvic Prislop, Cantonul Gura
Plaiului, Stâna Netedu, Refugiul Lespezi
Puncte de alimentare cu apă: Izvorul Priboiului, Stâna Netedu, Stâna Lespezi
Traseul are punct de plecare comun cu traseul 5 care merge la Cabana Cheia - Satul Pietreni,
traversează creasta Buila-Vânturariţa pe Valea Râului Costeşti şi ajunge în creasta principală a
Munţilor Căpăţânii în Şaua Zmeuret.
Traseul se suprapune parţial în prima parte pe un traseu de ecoturism amenajat în Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa.
Este un traseu lung dar fără dificultăţi deosebite, în cea mai mare parte desfăşurându-se pe
drumuri forestiere.
Punctul de pornire îl constituie Satul Pietreni, mai exact intersecţia cu drumul către Satul
Bărbăteşti, punct în care se află un panou informativ şi un stâlp indicator. Se porneşte pe drumul
dinspre nord şi după 100 metri se ajunge la o intersecţie de drumuri şi trasee, unde este amplasat un
stâlp indicator. În dreapta este drumul spre Cabana Cheia care face legătura cu traseul 5, iar traseul 3
continuă pe drumul forestier din stânga. După 200 metri se ajunge la o altă intersecţie , unde este
amplasat un indicator, de unde se poate merge în stânga - 500 metri până la Schitul 44 de Izvoare,
unde este amplasat un panou informativ. Continuă urcarea pe drumul forestier principal, trece de
ultimele case şi ajunge la o barieră - intrarea de pe aceasta vale în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa,
semnalizată cu panou informativ. De aici drumul urcă abrupt în serpentine până într-un punct de
belvedere cu vedere spre satele din sud şi Cheile Costeşti, unde este amplasat un panou informativ.
Continuă urcarea încă jumătate de oră, pe drumul din dreapta râului, din ce în ce mai aproape de
nivelul acestuia. În momentul în care depăşeşte creasta calcaroasă valea se lărgeşte şi cursul râului
se linişteşte. După încă 15 minute ajunge la un adăpost, unde se află şi izvor - Izvorul Priboi şi un
panou informativ. De aici continuă înspre nord şi după 300 metri, înaintea traversării râului pe pod,
ajunge la intersecţia marcată cu stâlp indicator. De aici porneşte în dreapta traseul 11, traseul crestei
Buila-Vânturariţa, marcat cu punct roşu. După traversarea râului şi alţi 100 metri ajunge la o
intersecţie de drumuri, de unde în stânga porneşte traseul 4 spre Valea Bistriţa. Continuă înainte pe
drumul principal, trece de două pepiniere şi după circa 15 minute se poate ajunge la Cantonul Silvic
Prislop, unde este amenajat şi un spaţiu de campare. Traseul continuă înspre nord, pe acelaşi drum
forestier care urmează cursul râului. După 30 minute se ajunge la clădirea din lemn a unui centru
269

pentru colectarea fructelor de pădure, loc de unde porneşte în dreapta traseul 6 marcat cu punct
galben spre Satul Bărbăteşti, unde este amplasat un indicator. După altă jumătate de oră se ajunge la
o confluenţă, unde este amplasat un indicator, de unde traseul părăseşte valea principală şi continuă
înspre nord pe Valea Izvorului lui Ignat, afluent de dreapta al Costeştiului. De aici drumul este prost,
de multe ori turistul trebuie să meargă direct pe firul văii. Drumul se continuă 30 minute pe acesta
până ajunge la capătul parcelei de pădure exploatată aflată pe versantul din stânga, de unde
părăsseşte valea urcând în stânga pe drumul de tractor al exploatării forestiere. După 20 minute
ajunge în culme şi după alte 5 minute de mers pe aceasta înspre nord, la intersecţia cu traseul 2,
marcat cu bandă albastră, care urcă pe muchie din Satul Bistriţa. Din acest punct cele două trasee - 2
şi 3 - merg împreună până în Şaua Zmeuret .
Valea Bistriţa/Între Râuri - racord cu traseul 1 – Valea Târniciorului – Şaua Târnicior racord cu traseul 2 – Valea Prislop - racord cu traseul 3

4

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

689,6

891,9

1,21

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

m
900,5

210,9

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

218,0

-15,7

Marcaj: Cruce albastră
Timp de mers:
-

vara: 30-40 minute

-

iarna: ¾ - 1 ore
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Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă; Dificultate: uşor
Locuri de adăpost: Cantonul Silvic Între Râuri, Adăpostul de la Izvorul Priboiului
Puncte de alimentare cu apă: Între Râuri, Izvorul Priboiului
Este un traseu scurt, fără dificultăţi, care face legătura pe un drum de tractor între văile
râurilor Bistriţa şi Costeşti. Este mult mai uşor de parcurs dinspre Valea Costeşti, întrucât aceasta se
află cu circa 200 metri mai sus faţă de Valea Bistriţa.
Traseul porneşte din drumul forestier de pe Valea Bistriţa, 100 metri amonte de clădirea
centrului de colectare a fructelor. Urcuşul se face greu, pe lângă valea izvorului Târniciorului chiar
dacă este pe drum, panta fiind deosebit de mare. Se urcă în mod continuu 30 minute, la început şi în
partea finală traseul fiind chiar pe limita Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, marcată cu pătrat roşu
cu chenar alb. Când se apropie de culme panta se mai domoleşte şi ajunge în culme în dreptul unui
castel de apă, unde se intersectează traseul 2, marcat cu bandă albastră, care urcă din Satul Bistriţa,
prin Arnota şi ajunge în creasta principală a Munţilor Căpăţânii. La intersecţia celor două trasee este
amplasat un indicator, marcat cu bandă albastră, care urcă din Satul Bistriţa, prin Arnota şi ajunge în
creasta principală a Munţilor Căpăţânii. De aici se coboară imediat - 100 metri în Valea Costeşti.

Satul Pietreni - racord cu traseul 3 – Valea Pârâului Sec/Valea Morii – Poiana Scărişoara
- racord cu traseul 6 – Muntele Cacova - racord cu traseul 11 – La Troiţă - racord cu
traseul 6 – Poiana de Piatră – Poiana Faţa Piscului/Poiana Frumoasă – Curmătura

5

Comarnice - racord cu traseele 10, 17, apoi comun cu traseul 17 – Cabana Cheia - racord
cu traseele 12, 13, 14, 15, 18

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

574,5

894,3

17,13

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

m
1599,2

1024,7

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

1596,0

-1265,7

Marcaj: Triunghi roşu
Timp de mers:
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-

vara: 7 – 8 ore

-

iarna: interzis pe porţiunea Muntele Cacova – Curmătura Comarnice

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Refugiul Scărişoara, Stâna Scărişoara, Stânele Cacova, Refugiul La Troiţă,
Refugiul Piscul cu Brazi, Cabana Cheia
Puncte de alimentare cu apă: Poiana Scărişoara, Stânele Cacova, La Troiţă, Izvoarele din Dosul
Builei, Poiana Comarnice
Acest traseu traversează versanţii nord-vestici ai Masivului Buila-Vânturariţa şi face legătura
între diversele poteci de acces la creastă. Este unul dintre cele mai frumoase trasee turistice din zonă,
care vara nu prezintă dificultăţi deosebite, însă iarna este interzis din cauza zăpezilor abundente şi
persistente pe porţiunea numită “Dosul Builei”, zona de sub versanţii nord-vestici ai crestei.
Punctul de pornire îl constituie Satul Pietreni, mai exact intersecţia cu drumul către Satul
Bărbăteşti, punct în care se află un panou informativ şi un stâlp indicator. Se porneşte pe drumul
dinspre nord, şi după 100 metri se ajunge la o intersecţie de drumuri şi trasee, intersecţie prevăzută
cu stâlp indicator. În stânga este drumul pe Valea Costeşti - traseul 3. Traseul 5 intră pe drumul
forestier din dreapta, pe Valea Morii - Pârâul Sec şi după 300 metri se ajunge la o barieră şi intrarea
în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, marcată cu un panou informativ. Iniţial drumul urmează firul
văii, apoi urcă pe versantul sudic al văii prin două serpentine largi, trece apoi pe versantul vestic prin
traversarea văii în partea superioară a acesteia şi ajunge la o oră de la plecarea din sat într-o culme,
unde întâlneşte limita parcului şi traseul 6 marcat cu punct galben, care urcă din Satul Bărbăteşti.–
punctul de întâlnire este marcat de prezenţa unui indicator marcat cu punct galben, care urcă din
Satul Bărbăteşti. Din acest punct traseul are o porţiune comună cu traseul 6. De aici traseul părăseşte
drumul forestier care continuă în stânga şi urcă înspre nord pe poteca de pe culme, pe care se ajunge
în 10 minute în Poiana Scărişoara. Aici se află un refugiu, izvor, panou informativ şi spaţiu de
campare amenajat.
De la refugiul traversează poiana înspre est până în culme, de unde se deschide o frumoasă
privelişte către munţii Cozia şi Narăţ. Din culme schimbă direcţia spre nord, intră în pădure ocolind
şi ajunge la zona stâncoasă pe care o ocoleşte pe o brână pe la est. După 100 metri ajunge la o vale
unde este o intersecţie prevăzută cu indicator, de unde părăseşte în dreapta traseul 6 care merge spre
Pătrunsa. Urcă în stânga pe un vâlcel şi iese în culme într-o poieniţă. De aici urcă pe culme înspre
nord-vest, intră pentru puţin timp în pădure, pentru a ieşi apoi într-o altă poiană, mai mare, Poiana
Şoprul Ţolii - circa 1175 metri altitudine , unde se află o stână părăsită ce poate servi ca adăpost.
Intră din nou într-o pădure rară de fag, traversează o mică şa de unde se vede în stânga drumul
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forestier, apoi urcă pe potecă înspre nord până iese la golul alpin din Muntele Cacova în dreptul
stânei La Văcărie. Aici este un izvor. De la stână schimbăm direcţia înspre vest, traversează o vale pe
la baza unui versant cu grohotiş şi urcă în culme în dreptul unei doline lângă care se află stâna din
Cacova. De la stână urcă spre nord până în creastă, unde întâlneşte un indicator ce marchează
intersecţia cu traseul crestei Buila-Vânturariţa, traseu marcat cu punct roşu. De aici se poate coborî în
Valea Costeşti pe versantul nord-vestic al Muntelui Cacova. Coborârea se poate face pe creastă pe o
porţiune scurtă în cere cele două trasee merg împreună, până la întâlnirea unui alt indicator, de unde
traseul coboară din creastă pe versantul nord-vestic al acesteia. Se coboară în pădure până la baza
abruptului, de unde poteca continuă să înainteze înspre nord-est pe sub abrupturile munţilor Cacova
şi Piatra, în general pe curbă de nivel. După 20 minute se ajunge la o nouă intersecţie marcată cu
stâlp indicator, de unde coboară în stânga spre Valea Costeşti traseul 6 marcat cu punct galben.
Urmează o mică porţiune de urcuş lejer, pe traseu marcat şi cu punct galben, până în punctul numit
La Troiţă, sub Curmătura Builei. Aici se află un mic refugiu, o troiţă, un izvor cu apă rece şi un stâlp
indicator marcând desprinderea traseului 6 marcat cu punct galben, care urcă în Curmătura Builei.
Traseul continuă pe aceeaşi direcţie înspre nord-est, având în stânga păduri tinere de amestec,
iar în dreapta stâncăriile munţilor Buila şi Ştevioara, văile abrupte şi sălbatice care coboară din
creastă, împădurite cu molizi seculari sau înverzite de jnepeni. În 15 minute ajungem într-o rarişte,
de unde se vede în stânga stâna din Dosul Builei. De aici poteca începe să urce mai accentuat printre
stânci prăbuşite până în Poiana de Piatră - circa 1610 metri, un loc deosebit de pitoresc, unde se
deschide o privelişte deosebită spre abruptul înjnepenit. Apoi traseul traversează o poiană şi intră în
pădurea de molid, trece câteva vâlcele şi după 20 minute iese într-o altă poiană, mai mică şi mult mai
abruptă decât Poiana de Piatră, numită Poiana Faţa Piscului sau Poiana Frumoasă - circa 1530 metri
altitudine. O traversează şi după alte 20 minute prin pădurea de molid ajunge în a treia poiana: Piscul
cu Brazi. Este cea mai mică dintre cele 3 poieni importante din Dosul Builei, însă foarte pitorească.
În partea superioară a acesteia se află şi un refugiu amenajat într-o veche stână, la care se ajunge
urcând înspre sud. Din poiană traseul intră iarăşi în pădure, traversează o vale mai mare, unde se află
şi un izvor care nu seacă, apoi după un urcuş lejer de 15 minute ajunge în Curmătura Comarnice 1525 metri, într-o poieniţă. Aici se intersectează cu traseul 17, marcat cu bandă albastră, care urcă
de la Cabana Cheia - pe unde urmează să coboare şi traseul 5 - spre creasta principală a Munţilor
Căpăţânii. Intersecţia celor două trasee este prevăzută cu indicator. Din poieniţă traseul coboară
înspre est pe o potecă printre molizi şi în 5 minute ajunge în Poiana Comarnice, în care se mai văd
resturile unei stâne. Aici se află o nouă intersecţie marcată cu stâlp indicator, de unde începe traseul
10 marcat cu punct galben, care urcă în creastă în Curmătura Oale şi coboară la Schitul Pahomie.

273

Din poiană se coboară în aproximativ 2 ore la Cabana Cheia. Poteca merge mai întâi înspre
nord prin pădurea de molizi, coborând uşor, pentru ca apoi să-şi schimbe direcţia înspre est pe
versantul sudic al Văii Comarnice. Ajunge într-un platou împădurit cu molizi, coboară în continuare
spre est, trece prin stânga unei o poieni - Poiana Cu Bulbuce – 1320 metri, aflată într-o zonă
depresionară şi după scurt timp ajunge la un vechi drum de tractor. De aici singura dificultate o
constituie vegetaţia arbustivă abundentă care se află pe drum. Traseul coboară pe serpentinele
drumului - 8 curbe la dreapta până la pârâu, de unde poteca îl urmează pe acesta coborând uşor până
la cabană.
Comuna Bărbăteşti - racord cu traseele 7, 8 – Dealul Siliştea – Poiana Scărişoara racord cu traseul 5 – Schitul Pătrunsa - racord cu traseul 8 – Curmătura Builei -

6

racord cu traseele 7, 8, 11 – La Troiţă - racord cu traseul 5 – Valea Costeşti - racord cu
traseul 3

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

517,4

946,8

17,05

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

1882,3

-1452,8

m
1552,9

1037,3

Marcaj: Punct galben
Timp de mers:
-

vara: 5 – 5 ½ ore

-

iarna: nu se recomandă pe porţiunea Schitul Pătrunsa – Valea Costeşti

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: greu
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Locuri de adăpost: Refugiul Scărişoara, Schitul Pătrunsa, Refugiul Curmătura Builei, Refugiul La
Troiţă
Puncte de alimentare cu apă: Poiana Scărişoara, Schitul Pătrunsa, Curmătura Builei, La Troiţă
Este un traseu care are grad mare de dificultate, datorită diferenţei mari de altitudine aproape 1000 metri de urcat şi 800 metri de coborât, care traversează creasta Buila-Vânturariţa de la
sud la nord, în partea mediană a acesteia.
Traseul are ca punct de plecare Satul Bărbăteşti, mai exact capătul satului, în dreptul
ultimelor case, din acelaşi punct cu traseele 7 şi 8. Acestea din urmă urcă spre creastă pe Valea
Otăsăului, pe când traseul de faţă urcă pe interfluviul dintre Otăsău şi Costeşti.
Începutul traseului este marcat cu un stâlp indicator, de unde, urmărind săgeata, traversează
Otăsăul pe o punte, apoi urcă pe malul drept al acestuia pe o uliţă până sub coasta dealului. Urcă pe
deal, traversează o pădure de salcâmi şi după 15 minute ajunge într-o zonă cu fâneţe, ferigă şi pâlcuri
de mesteceni. Poteca urcă pe coasta dealului, pe la marginea pădurii, până ajunge la un vâlcel, pe
care urcă destul de abrupt până într-un tăpşan unde se află o mică poiană înconjurată de păduri
bătrâne de fag. Aici direcţia se schimbă înspre nord-est, trece pe lângă un izvor, apoi printr-o viroagă
iese din nou în muchie. De aici poteca este foarte largă, fără probleme de orientare şi urcă încet spre
creasta întrezărită printre frunze. După circa o oră de la plecare se ajunge într-o mică şa de unde se
zăreşte în stânga drumul forestier care urcă din Pietreni pe Valea Morii, punct în care intersectează
limita Parcului Naţional Buila-Vânturariţa - marcată cu pătrat roşu cu chenar alb. Urcă un mic vârf,
iar după coborârea acestuia prin pădure ajunge la drum într-o şa, în dreptul unei rampe de încărcat
lemne, punct unde intersectează traseul cu numărul 5 marcat cu triunghi roşu, traseu care urcă din
Pietreni. Intersecţia este marcată cu stâlp indicator. De aici în 5 minute de urcat pe muchie ajunge în
Poiana Scărişoara, porţiune comună cu traseul 5 şi cu limita parcului naţional. În Poiana Scărişoara
se află amenajat un spaţiu de campare, un refugiu, izvor, panou informativ.
De aici traversează poiana înspre est până în culme, de unde se deschide o frumoasă privelişte
către munţii Cozia şi Narăţ. Din culme schimbă direcţia spre nord, intră în pădure ocolind şi ajunge
la zona stâncoasă pe care o ocoleşte pe o brână pe la est. După 100 metri ajunge la o vale unde este o
intersecţie prevăzută cu indicator, de unde se desparte de traseul 5 care merge spre creastă şi Cabana
Cheia. Continuă prin pădurea de fag înspre est, relativ pe curbe de nivel spre Schitul Pătrunsa.
Traversează 4 văi mici fără probleme şi ajunge la a 5-a, de unde coboară mai accentuat până într-o
poiană - Poiana Bulzului - unde se văd resturile unui vechi adăpost. Din partea inferioară a poienii
traseul îşi reia direcţia spre est, traversează o mică muchie şi ajunge la o intersecţie marcată cu
indicator, de unde coboară în dreapta spre Bărbăteşti traseul 7 marcat cu cruce albastră. Urcă
păstrând aceeaşi direcţie şi după circa 100 metri ajunge într-o muchie unde se află o cruce de
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marmură albă şi o altă intersecţie, tot cu traseul 7 care de astă dată urcă în stânga spre Curmătura
Builei. De aici mai trece o singură vale - coboară prin poieni, apoi prin pădurea de fag, traversează
albia pietroasă a pârâului şi urcăpână iese în poiana Otăsăului şi ajunge la Schitul Pătrunsa. Trece
printre primele chilii şi ajunge într-o culme de unde se vede biserica nouă şi celelalte clădiri. Aici
intersectează traseul 8 marcat cu cruce roşie, care urcă tot din Bărbăteşti şi continuă până în Satul
Cheia. Intersecţia este marcată cu stâlp indicator. La 50 metri sud de indicator se află un panou
informativ, iar la 100 metri de coborât prin poiană înspre vest se află un spaţiu de campare amenajat.
Tot aici se găseşte şi izvor.
Din dreptul indicatorului de la Pătrunsa traseul urcă prin fâneţe înspre nord, trece pe lângă o
chilie şi ajunge în muchie în dreptul unei alte chilii, pentru ca după 15-20 minute de la plecarea din
poiană să ajungă la baza unei stânci. Traseul o ocoleşte prin stânga şi ajunge după circa 100 metri în
dreptul Casei de Piatră, o frumoasă arcadă de calcar între două stânci. Continuă tot prin stânga stâncii
până o ocoleşte şi iese din nou în muchie. După scurt timp de mers pe muchie iese din pădurea de fag
în golul alpin. De aici direcţia se schimbă înspre vest. Dacă până aici poteca este clară, de aici încolo
aceasta se pierde pe pantele înierbate ale Muntelui Albu. Marcajul este aplicat destul de des, însă pe
stânci, uneori la nivelul solului. Ca punct de reper s-a stabilit crucea de lemn aflată pe un antevârf al
muchiei din faţă. traseul urcă oblic panta înierbată având în permanenţă crucea sus în dreapta până
ajunge în muchie, în dreptul unor stânci ceva mai mari, loc de unde se deschide privelişte spre
Curmătura Builei şi Vârful Ţucla. Din muchie traversează în dreapta pe versant, pe lăsătorile oilor
până ajunge într-un vâlcel abrupt şi pietros, în care regăseşte poteca. Traversează vâlcelul şi printr-o
mică strungă intră pe o brână în valea ce coboară din Curmătura Builei. Coboară până la firul văii, îl
traversează un pic mai sus de marginea pădurii de molid şi urcă înspre vest prin dreapta unui vâlcel.
Îl traversează şi pe acesta şi ajunge la un indicator unde întâlneşte din nou traseul 7 marcat cu cruce
albastră. De aici până în Curmătura Builei - 1450 metri, cele două trasee urcă împreună: urcă puţin,
de data asta prin stânga vâlcelului, îl traversează în dreptul unui izvor cu jgheaburi pentru adăpat
animalele şi urcă pe versant 15 minute înspre nord până la refugiul din Curmătura Builei, trecând pe
lângă un alt izvor. În Curmătura Builei se află un refugiu dărăpănat şi o stână reconstruită recent,
unde pot înnopta 5-6 persoane în perioada în care nu e ocupata de ciobani. Tot aici este amplasat şi
un stâlp indicator ce marchează intersecţia cu traseul 11, traseul de creastă marcat cu punct roşu.
Din Curmătura Builei coboară 10 minute spre nord-vest de cealaltă parte a crestei şi ajunge la
intersecţia cu traseul 5 în punctul numit La Troiţă. Intersecţia celor două trasee este marcată cu stâlp
indicator. Aici se afla un mic refugiu închis pe trei laturi şi un izvor cu apă rece la baza unei stânci.
De aici traseul se orientează înspre vest, pe potecă marcată şi cu triunghi roşu şi după 15 minute
ajunge la o nouă intersecţie marcată cu stâlp indicator, de unde părăseşte traseul 5. Coboară în
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dreapta pe un vechi drum abrupt de tractor în serpentine strânse prin pădurea tânără de fag. După 20
minute ajunge la firul văii, coboară pe aceasta şi după 5 minute ajunge la un drum mai larg, înierbat.
Merge apoi pe acesta în dreapta, pe versantul drept al văii, ocoleşte în dreapta muchia printr-o
serpentină largă şi după 15 minute ajunge într-o altă vale, în dreptul unui observator - loc de adăpost
pe vreme rea. Coboară în continuare pe drum şi printr-o serpentină ajunge în vale, pe care o urmează
până în drumul principal din Valea Prislop - Costeşti. Ajunge în vale după ce trece un pod închis cu
barieră, în dreptul unei clădiri din lemn - centru de colectare fructe de pădure. Aici intersectează
traseul 3, marcat cu triunghi galben, care urcă din Pietreni pe Valea Costeşti. Intersecţia este marcată
cu stâlp indicator.

Comuna Bărbăteşti - racord cu traseul 6 – Valea Otăsăului - comun cu traseul 8 – Valea
Bulzului - racord cu traseul 6 – Vf. Ţucla – Curmătura Builei - racord cu traseele 6, 11

7

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

499,1

1552,3

8,33

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

1276,7

-223,5

m
1552,6

1053,9

Marcaj: Cruce albastră
Timp de mers:
-

vara: 4 – 4 ½ ore

-

iarna: nu se recomandă pe porţiunea Valea Bulzului – Curmătura Builei

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
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Locuri de adăpost: Refugiul Curmătura Builei
Puncte de alimentare cu apă: Valea Otăsăului, Curmătura Builei
Este un traseu care urcă din Satul Bărbăteşti în cresta Buila-Vânturariţa, în partea mediană a
acesteia: Curmătura Builei.
Traseul are ca punct de plecare Satul Bărbăteşti, mai exact capătul satului, în dreptul
ultimelor case, din acelaşi punct cu traseele 6 şi 8. Prima parte este comună cu traseul 8.
Prima parte a traseului este pe drumul forestier - 3 km de pe Valea Otăsăului. Parcurgându-l
traseul trecemai întâi printr-o zonă cu poieni aflate de-o parte şi de alta a râului şi pe rând pe lângă:
barieră, panou informativ, troiţă cu izvor şi amenajări ale unei captări de apă: bazine, filtre, decantor,
baraj de captare. La capătul drumului forestier ajunge la o intersecţie şi confluenţă - Valea Pătrunsa
cu Pârâul Mărului, care formează Otăsăul, unde se află o clădire a Schitului Pătrunsa, panou
informativ şi stâlp indicator ce marchează desprinderea traseului 8 care urcă pe muchie la Schitul
Pătrunsa.
Traseul continuă în stânga pe drumul forestier de pe Pârâul Mărului. După 20 de minute
ajunge la o nouă confluenţă - Pârâul Bulzului şi Pârâul Mărului, unde intră pe teritoriul Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa - limita marcată cu pătrat roşu cu chenar alb. De la confluenţă traseul
părăseşte valea şi urcă pe interfluviul dintre afluenţi, ieşind în poienile de la Piciorul Mărului. Urcă
prin poiană înspre nord până la pădure, de unde schimbă direcţia înspre est pentru a traversa o vale în
poienile Bulzului. Lasă în dreapta două adăposturi pastorale şi urcă din nou înspre nord prin poiană.
La scurt timp după ce trece de un alt adăpost pastoral – localizat pe partea stângă, ajunge la o
intersecţia marcata cu stâlp indicator, unde întâlneşte traseul 6 marcat cu punct galben. Continuă în
dreapta 100 metri - porţiune comună cu traseul 6 - până ajunge într-o muchie prevăzută cu stâlp
indicator, în dreptul unei cruci albe din marmură. În faţă se văd chiliile de la Schitul Pătrunsa. Aici
părăseşte traseul 6 care merge la schit şi urcă în stânga pe muchie, prin poiană, pe marginea pădurii
de fag. După 10 minute de urcat ajunge în partea superioară a poienii, intră în pădurea de fag şi
ajunge într-un mic vârf împădurit din care coboară uşor până în valea din dreapta, la baza stâncilor.
Continuă pe la baza stâncilor ocolindu-le prin dreapta şi urcă în serpentine pe versantul vestic al văii
ce coboară din Curmătura Builei. După 20 minute de urcuş intersectează valea şi mai urcă 10 minute
pe aceasta, până iese din pădure sub abruptul impresionant al Vârfului Ţucla. De aici urcă în stânga
printre molizi, pe lângă un vâlcel şi ajunge la stâlpul indicator care marchează intersecţia cu traseul
6.
De aici până în Curmătura Builei - 1450 metri, cele două trasee urcă împreună: urcă puţin, de
data asta prin stânga vâlcelului, îl traversează în dreptul unui izvor cu jgheaburi pentru adăpat
animalele şi urcă pe versant 15 minute înspre nord până la refugiul din Curmătura Builei, trecând pe
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lângă un alt izvor. În Curmătura Builei se află un refugiu reconstruit în 2009 şi o stână unde pot
înnopta 5-6 persoane în perioada în care nu e ocupata de ciobani. Tot aici se află şi un stâlp indicator
ce marchează intersecţia cu traseul 11, traseul de creastă marcat cu punct roşu.
Comuna Bărbătşti - racord cu traseul 6 – Valea Otăsăului - comun cu traseul 7 –

8

Schitul Pătrunsa - racord cu traseul 6 – Schitul Pahomie - racord cu traseele 9, 10 –
Valea Comarnice – Valea Cheia - racord cu traseul 12, apoi comun – Schitul Iezer –
Satul Cheia

Lungime
reală km

Altitudine Altitudine
start - m

finală - m

532,3

443,1

21,41

Altitudinea
maximă -

Amplitudine

m
1031,4

588,2

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă

nivel

-m

negativă - m

1636,0

-1725,2

Marcaj: Cruce roşie
Timp de mers:
-

vara: 6 ½ - 7 ½ ore

-

iarna: 8 – 9 ore

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Schitul Pătrunsa, Schitul Pahomie, Schitul Iezer
Puncte de alimentare cu apă: Valea Otăsău, Schitul Pătrunsa, Schitul Pahomie, Schitul Iezer
Traseul face legătura între două din satele de la poalele Builei: Cheia şi Bărbăteşti, trecând pe
la 3 dintre schiturile din zonă: Pătrunsa, Pahomie şi Iezer. Este un traseu care nu prezintă dificultăţi,
fiind în mare parte axat pe drumuri forestiere, putând fi parcurs fără probleme şi iarna.
Traseul are ca punct de plecare Satul Bărbăteşti, mai exact capătul satului, în dreptul
ultimelor case, din acelaşi punct cu traseele 6 şi 7. Prima parte este comună cu traseul 7.
Prima parte a traseului este pe drumul forestier - 3 km - de pe Valea Otăsăului. Parcurgându-l
trecem mai întâi printr-o zonă cu poieni aflate de-o parte şi de alta a râului şi pe rând pe lângă:
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barieră, panou informativ, troiţă cu izvor şi amenajări ale unei captări de apă: bazine, filtre, decantor,
baraj de captare. La capătul drumului forestier ajungem la o intersecţie şi confluenţă - Valea Pătrunsa
cu Pârâul Mărului, care formează Otăsăul, unde se află o clădire a Schitului Pătrunsa, panou
informativ şi stâlp indicator ce marchează desprinderea traseului 7 care urcă în Curmătura Builei.
Se urcă pe interfluviul dintre cele două văi, pe poteca abruptă de pe muchie. După 15 minute
se trece de pe muchie pe versantul vestic şi ajungem la o mică şa de unde se coboară uşor pe
versantul estic. În 15 minute se urcă într-o mică şa unde se află amenajat un loc de odihnă, apoi se
urcă din nou, mai întâi pe muchie, apoi pe versantul estic. Se iese din nou în muchie într-un alt loc
amenajat pentru odihnă şi după alte 15 minute se ajunge în Poiana Pătrunsa - 980 metri, în dreptul
unui panou informativ. De aici, la 100 metri de coborât prin poiană înspre vest se află un spaţiu de
campare amenajat. Tot aici se găseşte şi izvor. 50 metri mai sus de panou se află stâlpul indicator ce
marchează intersecţia cu traseul 6 marcat cu punct galben, ce urcă în creastă la Curmătura Builei.
De la intersecţie se porneşte înspre est, printre chilii, se trece de biserica nouă, de clădirile
principale şi biserica veche şi se ajunge la o troiţă cu izvor. Traseul continuă înspre est, traversează o
vale, urcă în muchia marcată cu o cruce, coboară în valea următoare unde se găseeşte o altă troiţă cu
izvor, urcă din nou prin fâneţe până ajunge la marginea pădurii în dreptul unei troiţe de lemn. De
aici, poteca intră în pădure şi după traversarea unei alte văi ajunge la capătului drumului forestier. De
aici, traseul coboară în stânga pe drum, care coincide cu limita Parcului Naţional Buila-Vânturariţa marcată cu pătrat roşu în chenar alb - până în vale, la o rampă de încărcat buşteni, unde se găseşte o
troiţă. De aici drumul devine mult mai bun, pe curbă de nivel şi după jumătate de oră se ajunge la
Schitul Pahomie - 820 metri, având în permanenţă în stânga priveliştea abruptului sud-estic al crestei.
În dreptul ultimei curbe, până a ajunge la schit, se întâlneşte intersecţia cu traseul 9, marcat
cu punct albastru, care urcă în creastă în Şaua Ştevioara. Tot aici se află şi izvor. Înainte de a coborî
la schit se trece pe lângă un panou informativ şi un spaţiu de campare.
De la schit, traseul continuă să coboare pe drumul forestier, trece de cascada Izvorului
Frumos şi de intersecţia cu traseul 10 marcat cu punct galben care urcă în creastă în Curmătura Oale
şi ajunge, după 3 km, în Valea Cheia - 680 metri, intersecţie unde se află o troiţă, panou informativ şi
stâlp indicator - intersecţia cu traseul 12 marcat cu triunghi albastru care urcă pe Valea Cheia. De aici
până în sat traseu este comun cu traseul 12. De la intersecţie coboară pe vale şi ajunge, după 9 km, în
Satul Cheia, trecând pe rând printr-un scurt defileu săpat de Râul Cheia în conglomerate, de Văile
Cracul Tisei, Valea Lupului şi Călăuzul Mare, afluenţi de dreapta ai Râului Cheia. La 3 km de sat se
află Schitul Iezer, după ce trece de un canton silvic şi încă o cabană.
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Schitul Pahomie - racord traseele 8, 10 – Stâna Ştevioara – Muchia Frumoasă – Şaua
Ştevioara - racord traseul 11

9

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

3.14

880.6

1782.2

1786.5

Amplitudine

911.7

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

957.6

-56.0

Marcaj: Punct albastru
Timp de mers:
-

vara: 4 – 4 ½ ore

-

iarna: interzis pe porţiunea Stâna Ştevioara – Şaua Ştevioara

Marcaj: Bandă albastră
Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Schitul Pahomie, Stâna Ştevioara
Puncte de alimentare cu apă: Schitul Pahomie, Stâna Ştevioara
Traseul este unul dificil, prin diferenţa mare de altitudine ce trebuie urcată - aproape 1000
metri - şi prin traversarea unor porţiuni expuse în partea superioară, iarna fiind interzis în porţiunea
de gol alpin.
De la Schitul Pahomie traseul porneşte pe drumul forestier înspre Pătrunsa până ajunge la un
izvor, unde se află stâlpul indicator ce marchează intrarea în traseu.
Traseul spre culme este foarte accidentat, uneori căpătând aspect alpin. Din punctul de
ramificaţie urcă circa 15 minute prin pădurea tânără de fag spre Muchia Frumoasă. Ajunge într-o
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rarişte de unde coboară uşor la dreapta, până la baza stâncilor. Traversează un vâlcel, apoi trece
printr-o mică şa împădurită şi coboară într-un vâlcel sec, dar cu vegetaţie abundentă, pe care urcă
asiduu mai mult de jumătate de oră, până în partea superioară a acestuia. Traversează versantul în
dreapta până în partea superioară a vâlcelului vecin şi după încă jumătate de oră ajunge la limita
pădurii. Traseul intră apoi în poiana unde se află o stână veche şi una recent construită, în spatele
căreia se găseşte şi un bazin în care se adună apa unui mic izvor. De la stână porneşte în stânga şi
după 5 minute de urcat printre fagii seculari ajunge la golul alpin. Urcă pe vale înspre vest, având în
stânga pădure de molizi şi în dreapta abruptul Vânturariţei şi Vioreanului. După 30-40 minute de
urcuş greu ajunge în muchie. De aici urcuşul continuă în dreapta, mai întâi pe muchie, apoi prin
dreapta acesteia şi din nou pe muchie, până iese, în jumătate de oră, pe un platou la poalele Vârfului
Vânturariţa. De aici se schimbă direcţia de mers înspre nord-vest şi ajunge, după 15 minute, în
creastă în Şaua Ştevioara - 1790 metri, unde este amplasat un stâlp indicator ce marchează intersecţia
cu traseul 11, traseul crestei principale, marcat cu punct roşu.

Schitul Pahomie - racord traseele 8, 9 – Stâna Oale – Curmătura Oale - racord cu
creasta Buila-Vânturariţa – Curmătura Comarnice racord traseele 5, 17

10

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

4.18

773.7

1521.5

1591.3

Amplitudine

817.5

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

937.0

-189.3

Marcaj: Punct galben
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Timp de mers:
-

vara: 4 - 5 ore

-

iarna: interzis pe porţiunea Stâna Oale – Curmătura Oale

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Schitul Pahomie, Stâna Oale
Puncte de alimentare cu apă: Schitul Pahomie, Stâna Oale, Izvorul Comarnice
Traseul face legătura dintre versantul nord-vestic şi cel sud-estic al crestei Masivului BuilaVânturariţa.
Traseul este unul dificil, prin diferenţa mare de altitudine ce trebuie urcată - aproape 1000
metri - şi prin traversarea unor porţiuni expuse în partea superioară, iarna fiind interzis în porţiunea
de gol alpin.
De la Schitul Pahomie coboară pe drumul forestier spre Cheia, trecem de Izvorul Frumos şi
după 100 metri ajunge la indicatorul ce marchează punctul de plecare în traseu. Urcă prin rarişte
înspre est până în muchie, unde se află în curs o exploatare forestieră. De aici schimbă direcţia şi
urcă spre nord pe muchie. După 10 minute depăşeşte exploatarea şi intră în pădurea bătrână de fag.
Traversează înspre dreapta câteva vâlcele seci, apoi urcă accentuat pe o vale cu vegetaţie bogată şi
ajunge, după două ore de la plecare, la stâna Oale - o clădire veche şi una nouă. De la stână urcă
înspre nord, intră în pădure şi într-o mică şa este un izvor. De la izvor urcă din nou în dreapta şi
ajunge într-o vale cu păşune, înconjurată de pădure. Urcă pe vale, mai întâi prin partea dreaptă, pe
marginea pădurii, apoi direct pe firul văii, până într-o zonă cu grohotiş în care valea se îngustează.
Traversează valea în dreapta şi intră în pădurea de molid. De aici poteca este mult mai clară. Urcă
înspre nord-est, traversează câteva mici văi şi iese după 40 minute în creasta principală în Curmătura
Oale - 1450 metri, unde se află stâlp indicator marcând intersecţia cu traseul 11, marcat cu punct
roşu.
Din curmătură coboară în stânga pe versantul nord-vestic al crestei prin pădure. După circa
30 minute de coborâre ajunge la un izvor şi după alte 10 minute de urcare ajunge în Poiana
Comarnice, punct terminus al traseului. Aici se află stâlp indicator marcând intersecţia cu traseul 5,
marcat cu triunghi roşu şi traseul 17, marcat cu bandă albastră. În două ore se coboară la Cabana
Cheia.
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Valea Prislop - Izvorul Priboi - racord traseul 3 – Muntele Cacova racord traseul 5 –
Vârful Piatra - 1643 metri – Curmătura Builei - racord traseele 6, 7 – Vârful

11

Vânturariţa Mare - 1885 metri – Curmătura Oale

Lungime
reală-km

Altitudine Altitudine

Altitudinea

start-

finală-

maximă-

m

m

m

689.7

1879.6

1880.8

8.88

Amplitudine

1191.1

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

1461.1

-271.2

Marcaj: Punct roşu
Timp de mers:
-

vara: 7 – 8 ore

-

iarna: interzis

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: greu
Locuri de adăpost: Adăpostul de la Izvorul Priboiului, Refugiul Curmătura Builei
Puncte de alimentare cu apă: Izvorul Priboiului, Curmătura Builei
Este traseul crestei principale a crestei Masivului Buila-Vânturariţa, traseu cu grad sporit de
dificultate, cu diferenţă de nivel de urcat de peste 1000 metri, interzis iarna datorită parcurgerii unor
porţiuni foarte expuse.
Traseul porneşte din Valea Prislop/Costeşti, amonte de Izvorul Priboiului - adăpost, izvor,
panou informativ. Începe urcuşul uşor, pe un drum vechi de tractor, mai întâi prin pădure de molid şi
pin, apoi prin pădurea de fag. După circa 30 de minute ajunge la un platou de unde urcă pe versantul
din dreapta până la un izvor. Aici drumul se pierde şi urcă o porţiune mai abruptă prin stânga
284

izvorului. După această porţiune se regăseşte vechiul drum care duce, în 30 minute, sub stâncile de
pe versantul nord-vestic al Muntelui Cacova. Traseul iese în creastă în punctul unde este un stâlp
indicator ce marchează intersecţia cu traseul 5 marcat cu triunghi roşu, care urcă din satul Pietreni. În
vale se văd 3 stâne, de la dreapta la stânga: Cacova – lângă o dolină cu un mic lac, La Văcărie şi
Piatra – lângă o dolină mai mare, de asemenea cu lac. De aici traseul merge numai pe creastă, linia
abruptului fiind principalul element de orientare. Marcajele sunt făcute pe stânci, de multe ori la
nivelul solului, iar cărarea pe cea mai mare parte a crestei nu este vizibilă.
De aici traseul merge pe creastă în direcţia nord-est. Urcă pe Muntele Cacova şi după 10
minute ajunge la o nouă intersecţie, de unde se desparte de traseul 5, care coboară pe versantul nordvestic al crestei, pentru a ajunge la Cabana Cheia. După alte 10 minute de urcat pe Culmea Pleşuvă
ajunge în Vârful Cacova, de unde coboară într-o şa care marchează limita dintre munţii Cacova şi
Piatra. Continuă urcuşul în aceeaşi direcţie şi după 30 minute ajunge pe Vârful Piatra - 1643 metri,
de unde se deschide privelişte spre Vârful Buila. Dincolo de adâncul Văii Costeşti se înalţă şirul
plaiurilor sudice ale Căpăţânii: munţii Zănoaga şi Netedu, apoi culmile înalte Zmeuretul şi Lespezi.
Spre sud se văluresc la nesfârşit dealurile subcarpatice. Din vârf traseul continuă pe creasta pietroasă,
spre nord, în lungul marilor abrupturi. După aproape 5 minute traseul ajunge la marginea unei mari
rupturi de pantă, care barează calea din trei părţi: în stânga, înainte şi în dreapta, prăpăstii adânci.
Cam la 150 metri în adânc, spre Curmătura Buila, se vede o construcţie părăginită de bârne la
marginea pădurii - refugiul Curmătura Builei/Refugiul Popii, şi o stână recent reconstruită. Pentru a
coborî până acolo trebuie aleasă una din cele două variante prin hornuri, numite de către ciobani
hududăuri, bucinişuri sau hoage. Cel mai accesibil dintre hornuri este cel vestic, numit Bucinişul
Mare. Poteca reapare abia în buza superioară a hududăului şi se lasă între pereţi până jos, unde
hududăul se lăţeşte pe panta ierboasă şi debuşează pe culmea îngustă a Curmăturii Builei - 1540
metri. Aici se află un stâlp indicator la intersecţia cu traseul 6 marcat cu punct galben care urcă din
Bărbăteşti pe la Schitul Pătrunsa şi traversează creasta coborând în Valea Costeşti şi traseul 7 marcat
cu cruce albastră, ce urcă din Bărbăteşti.
De la refugiu, poteca urcă pieptiş prin poiană spre nord-est. După 15 minute prin pădure ea
coteşte la dreapta, spre gol, la marginea căreia traversează o mică strungă prin care se iese în
Muntele Albu. Spre sud-vest se deschide privelişte către Claia Ţucla, pereţii hornurilor şi Vârful
Piatra. Din strungă, direcţia de mers se schimbă spre stânga, poteca apropiindu-se din nou de creastă.
Răzbind pe platoul Muntelui Albu, poteca se răsfiră în fire greu de urmărit. Pe stânga, pe măsură ce
urcă paralel cu creasta, se adânceşte un mic canion relativ adânc, prelungit până sub streaşina
Vârfului Buila - 1849 metri. Traseul urcă până atinge din nou creasta în vârf. Spre nord-est, muchia
de calcar devine din ce în ce mai accidentată, iar piscurile tot mai ascuţite. În imediata vecinătate se
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ridică Vârful Ştevioara cu profil triunghiular, despărţit de Buila printr-o şa înaltă - circa 1780 metri.
La baza pereţilor, dincolo de pânzele de grohotiş, se zăreşte Poiana de Piatră. Din Vârful Ştevioara
urmează o coborâre destul de rapidă printre jnepeni până în şaua nordică, Şaua Ştevioara - 1790
metri. Aici se află un indicator marcând capătul traseului 9 marcat cu punct albastru, care urcă în
creastă de la Schitul Pahomie pe Muchia Frumoasă.
Din Şaua Ştevioara se urcă în 30 minute Vârful Vânturariţa Mare - 1885 metri, cel mai
interesant, accidentat şi mai înalt din masiv. Aici se află un stâlp indicator care arată că traseul de
creastă continuă înspre nord-est, dar avertizează că traseul este periculos şi închis. Porţiunea până în
Curmătura Oale - intersecţia cu traseul 10, marcat cu punct galben - se poate parcurge în circa 3 ore,
dar este recomandată numai turiştilor experimentaţi. Traseul nu este remarcat, prezintă dificultăţi de
orientare prin desele schimbări de direcţie de-o parte şi de alta a crestei, prezintă câteva pasaje
expuse, coborâri pe hornuri înclinate, zone înjnepenite.
Se recomandă pentru acest traseu solicitarea unui ghid la Administraţia Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa.
Satul Valea Cheii – Schitul Iezer – Valea Cheia - comun cu traseul 8 – Cantonul
Silvic Comarnice - racord cu traseul 13 – Cabana Cheia - pe Brâna Caprelor - racord
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traseele 5, 13, 14, 15, 17, 18

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

14.31

442.9

909.3

1216.6

Amplitudine

773.7

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

1664.4

-1198.0

Marcaj: Triunghi albastru
-

Timp de mers: vara: 4- 5 ore

-

iarna: interzis pe Brâna Caprelor
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Marcaj: Bandă albastră
Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă; Dificultate: greu
Locuri de adăpost: Schitul Iezer, Cantonul Silvic Codric, Cabana Cheia
Puncte de alimentare cu apă: Schitul Iezer, Cantonul Silvic Codric
Traseul face legătura dintre Satul Cheia şi versantul nord-vestic al crestei. Este un traseu uşor
în prima parte, pe drum forestier, dar cu grad sporit de dificultate în partea finală, când trebuie
parcursă Brâna Caprelor, traseu cu multe porţiuni expuse, interzis iarna. Se recomandă ca această
porţiune să fie parcursă doar de turişti experimentaţi, pentru restul existând varianta mai lungă, dar
mult mai uşoară a traseului 13, marcat cu cruce galbenă, care ajunge la Cabana Cheia pe drumul
forestier.
Traseul începe din Satul Cheia, unde se află un stâlp indicator. Pe o porţiune de 9 km pe
drumul forestier, traseul este comun cu traseul. 8, marcat cu cruce roşie ce merge în Satul Bărbăteşti
pe la schiturile Pahomie şi Pătrunsa. După 3 km de la plecare ajunge la Schitul Iezer, apoi lăsăm pe
rând în stânga o cabană, un canton silvic şi văile Călăuzul Mare, Valea Lupului şi Cracul Tisei şi
ajunge după 9 km la intersecţia cu drumul spre Schitul Pahomie, de unde se despărte de traseul 8,
marcat cu cruce roşie. Aici se află o troiţă, un panou informativ şi un stâlp indicator.
Traseul continuă pe drumul forestier de pe Valea Cheia, trece de nişte ruine ale unor clădiri şi
de o intersecţie cu un drum forestier care vine din stânga - Valea Neagră -, punct de unde se intră în
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa - limita marcată cu pătrat roşu cu chenar alb - şi după 4 km ajunge
la un stâlp indicator, de unde traseul părăseşte drumul forestier. Înainte pe drum continuă traseul 13,
marcat cu cruce galbenă.
De la intersecţie urcă în stânga în pădure şi ajunge într-un mic platou, în dreptul Cantonului
Silvic Codric. Urcă în stânga pe muchie, prin exploatarea forestieră şi în 30 minute ajunge la baza
stâncilor. De aici se schimbă direcţia de mers înspre dreapta, pe curbă de nivel. După 10 minute iese
într-o rarişte, de unde începe traseul pe Brâna Caprelor. Acesta mai întâi urcă printr-o zonă cu
grohotiş de la baza peretelui calcaros şi apoi prin pădure până într-o muchie. Dacă se urcă 20 metri în
dreapta se ajunge într-un pisc de unde se deschide priveliştea asupra Cheilor Cheii, dar şi asupra
masivelor Cozia şi Narăţ. Poteca firavă continuă prin pădure pe la baza peretelui, traversează o zonă
expusă fără vegetaţie, reintră în pădure printr-un aluniş, apoi coboară printr-o zonă mai abruptă şi
mai periculoasă cu rădăcini ca puncte de sprijin. Continuă pe brâna îngustă având din loc în loc ca
sprijin molizi şi mesteceni şi după 30-40 minute de la intrarea pe Brâna Caprelor ajunge la un alt
punct de belvedere, de unde se vede întregul sector de chei. De aici traseul coboară în stânga pentru a
traversa un vâlcel abrupt cu grohotiş, se înscrie, după traversare, pe lângă peretele din stânga şi
coboară în serpentine scurte până aproape de nivelul râului. Traversează un vâlcel cu grohotiş, apoi o
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zonă cu blocuri mari de calcar prăbuşite şi coboară până în apropierea cascadelor râului. De la râu
traseul începe din nou să urce, strecurându-ne printre şi pe sub blocuri imense de calcar, până ajunge
la zona unde râul se domoleşte, semn că au fost străbătute cheile şi zona cu calcare. De aici poteca
devine vizibilă şi continuă pe malul râului prin pădure. Ocoleşte Santinela Cheii, trece un izvor şi
după 10 minute prin pădure ajungem la Cabana Cheia, situată pe malul stâng al Pârâului Comarnice,
înconjurată de formaţiuni calcaroase: Muntele Stogu în nord-est, Masivul Stogşoare în est, Claia
Strâmbă şi Santinela Cheii în sud.
Cantonul Silvic Codric - racord cu traseul 12 – Şaua La Lac - racord traseele 14, 15,
19, apoi comun cu traseele 14 şi 15 - Şaua Stogşoare - tunel – drum Cabana Cheia
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racord traseele 5, 12, 14, 15, 17, 18

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

9.74

679.2

909.3

1180.3

Amplitudine

503.3

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

849.2

-621.9

Marcaj: Cruce galbenă
Timp de mers:
-

vara: 2 – 2 ½ ore

-

iarna: 3 – 4 ore

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă; Dificultate: uşor
Locuri de adăpost : Cantonul Silvic Codric / Comarnice, Cabana Cheia
Puncte de alimentare cu apă: Cantonul Silvic Codric / Comarnice, Şaua La Lac, Cabana Cheia
Este un traseu turistic de legătură, între Valea Cheia şi Cabana Cheia, pe drumul forestier.
De la intersecţia cu traseul 13 marcat cu triunghi albastru care urcă pe Brâna Caprelor spre
Cabana Cheia, traseul continuă pe drumul forestier de pe vale. După 200 metri ajunge la intersecţia
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cu un mic drum de tractor care duce în stânga la Cantonul Silvic Codric, iar după alţi 500 de metri
ajunge la ieşirea râului Cheia din chei. Se trece podul în dreapta şi traseul părăseşte valea Cheia
urcând pe versantul estic. După 2,5 km şi două serpentine ajunge la un izvor şi apoi în Şaua La Lac 820 metri, importantă intersecţie de trasee. Aici vin din dreapta de pe muchie, 3 trasee dinspre Băile
Olăneşti: traseul 14 marcat cu bandă albastră, care urcă pe Valea Olăneşti şi ajunge la Cabana Cheia,
traseul 15 marcat cu cruce roşie, care urcă pe interfluviul dintre văile Cheia şi Olăneşti şi ajunge la
Cabana Cheia şi traseul 19, marcat cu cruce albastră, care urcă pe interfluviul dintre văile Cheia şi
Olăneşti şi ajunge în creasta principală a Munţilor Căpăţânii. Acest din urmă traseu se desprinde spre
Muntele Stogu tot în Şaua La Lac, dar 50 metri mai sus, chiar în curba drumului - stâlp indicator.
Traseul continuă pe drumul forestier împreună cu traseele 14 şi 15 şi după o serpentină largă,
de 3 km ajunge la tunelul de 200 de metri care străbate creasta calcaroasă spre versantul nord-vestic
pe sub Curmătura Stogşoare. În partea dinspre sud a tunelului este amenajat un spaţiu de campare şi
este amplasat un panou informativ. Trecem tunelul şi la 200 metri de la ieşire întâlnim o intersecţie
marcată cu stâlp indicator, de unde traseele 14 şi 15 coboară direct la Cabana Cheia, pe o scurtătură
prin pădure. Continuăm pe drumul forestier, coborâm 2 km până ajungem la râu, iar cu 500 metri
înainte de râu intersectăm traseul 18 marcat cu triunghi galben care urcă de la Cabana Cheia în
creasta principală a Munţilor Căpăţânii. De la intersecţie cele două trasee merg împreună până la
cabană, la care ajungem după 1,5 km şi după ce traversăm râul de 3 ori. Înainte de ultima traversare
se regăsesc traseele 14 şi 15, intersecţie marcată cu stâlp indicator.
Băile Olăneşti – Valea Olăneşti – Cantonul Silvic Mânzu - comun cu traseul 16 – Şaua
Prislopel - racord cu traseele 15, 19, apoi comun – Şaua La Lac - racord cu traseul 13,
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apoi comun – Curmătura Stogşoare – Cabana Cheia racord traseele 5, 12, 13, 17, 18

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

15.06

485.3

909.3

1181.2

Amplitudine

700.7

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă- nivel negativăm

m

1574.5

-1182.1

Marcaj: Bandă galbenă
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Timp de mers:
-

vara: 6 – 6 ½ ore

-

iarna:8 – 9 ore

Sezonalitate: traseu de primăvară-iarnă
Dificultate: uşor
Locuri de adăpost: Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu, Adăpost Şaua Prislopel, Cabana
Cheia
Puncte de alimentare cu apă: Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu, Şaua La Lac, Cabana
Cheia
Este unul dintre cele 4 trasee care fac legătura între Băile Olăneşti şi Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa.
Este un traseu lejer, fără dificultăţi deosebite, în cea mai mare parte este pe drumuri
forestiere, fără prea mari diferenţe de nivel, care poate fi parcurs atât vara, cât şi iarna.
Traseul porneşte din centrul staţiunii - 430 – 520 metri pe şoseaua care urcă pe lângă parc
spre Izvorul 24. La circa 2 km ajunge în dreptul taberei şi cabanei Comanca. Înainte de podul de
peste Râul Olăneşti se întâlneşte indicatorul care marchează intersecţia cu traseele 15, marcat cu
cruce roşie şi 19, marcat cu cruce albastră, care urcă pe interfluviul dintre râurile Olăneşti şi Cheia.
Trece podul şi continuă pe drumul forestier de pe Valea Olăneştiului. Traseul este comun până la
Cantonul Silvic Mânzu cu traseul 16, marcat cu triunghi galben. Trece de o staţie de captare apă şi
ajunge, după 1 km, în poienile de la Comanca, unde se află o biserică şi câteva cabane. Trece râul şi
după 500 metri ajunge la Cantonul Silvic Comanca - panou informativ. Înainte de confluenţa cu
Valea Radiţa, la care ajunge după încă 2 km, drumul pătrunde în cheile mijlocii ale Văii Olăneşti.
După confluenţă valea este strâmtă şi din nou apar chei. Trecând pe malul stâng, drumul însoţeşte
râul cu numeroase cascade. Trece de Muntele Alionte, care trimite un pinten abrupt, silind râul să se
răsucească. După 6 km de la confluenţă ajunge la Cantonul Silvic Mânzu - 710 metri, unde traseele
se despart -stâlp indicator -, traseul 16 marcat cu triunghi galben continuând pe Valea Olăneşti.
De la Cantonul Silvic Mânzu părăseşte drumul forestier de pe Valea Olăneştiului, traversează
râul 20 mentri aval de canton şi urcă spre vest pe versantul Plaiului Prislopel, prin pădurea de molid.
Ocoleşte pe la nord o pepinieră, după care se continuă urcarea, paralel cu firul izvorului Prislopel,
mai întâi pe versant, apoi pe o muchie, iar după un sfert de oră ajunge în culmea care separă văile
Olăneşti şi Cheia, în Şaua Prislopel - 800 metri. Aici se află un mic adăpost şi un stâlp indicator care
marchează intersecţia cu traseele 15 - marcat cu cruce roşie şi 19 - marcat cu cruce albastră, care urcă
din Băile Olăneşti pe interfluviu şi merg la Cabana Cheia - comun de aici cu traseul curent -,
respectiv în culmea principală a Munţilor Căpăţânii - comun de aici cu traseul descris până în Şaua
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La Lac. Tot aici se întâlneşte şi limita Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, care până în Şaua La Lac
este comună cu traseele turistice, marcată cu pătrat roşu cu chenar alb.
Din Şaua Prislopel schimbă direcţia de mers înspre nord, urcă pe marginea unei poieni până
într-un mic vârf, apoi continuă drumul pe muchie, spre Muntele Sterpu, având în stânga păduri
bătrâne de fag, iar în dreapta păduri tinere, uneori lăstărişuri. După 30 de minute ajunge la un drum
de tractor, şi după încă 5 minute de mers pe acesta ajunge în Şaua La Lac - 820 metri, unde ne
intersectăm cu drumul care urcă pe Valea Cheia - traseul. 13, marcat cu cruce galbenă.
Din Şaua La Lac, traseul descris este comun cu traseul 13, marcat cu cruce galbenă - vezi
descriere - şi cu traseul 15, marcat cu cruce roşie.
Băile Olăneşti – Plaiul Piatra Tăiată - Şaua Prislopel - racord cu traseul 14, apoi

15

comun cu traseele 14 şi 19 – Şaua La Lac - racord cu traseul 13 – Curmătura
Stogşoare - Cabana Cheia racord traseele 5, 12, 14, 17, 18

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

15.28

485.2

909.3

1180.5

Amplitudine

700.1

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

1649.2

-1265.2

Marcaj: Cruce roşie
Timp de mers:
-

vara: 6 – 7 ore

-

iarna: 8 – 9 ore

Sezonalitate: traseu de primăvară-iarnă
Dificultate: uşor
Locuri de adăpost: Adăpost Şaua Prislopel, Cabana Cheia
Puncte de alimentare cu apă: Şaua La Lac, Cabana Cheia
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Este unul dintre cele 4 trasee care fac legătura între Băile Olăneşti şi Parcul Naţional BuilaVânturariţa.
Este un traseu lejer, fără dificultăţi deosebite, fără prea mari diferenţe de nivel, care poate fi
parcurs atât vara, cât şi iarna.
Traseul este numai pe culme, pe interfluviul dintre râurile Cheia şi Olăneşti.
Traseul porneşte din centrul staţiunii - 430 – 520 metri pe şoseaua care urcă pe lângă parc
spre Izvorul 24. La circa 2 km ajungem în dreptul taberei şi cabanei Comanca. Înainte de podul de
peste Râul Olăneşti se întâlneşte indicatorul care marchează intersecţia cu traseele 14 marcat cu
bandă galbenă şi 16 marcat cu triunghi galben, care urcă pe Valea Olăneşti. Traseul este comun cu
traseul 19 marcat cu cruce albastră, până în Şaua La Lac.
De la intersecţie urcă în stânga, pe drumul spre Satul Gurguiata, pentru ca în dreptul primului
stâlp de curent electric drumul să fie părăsit şi să urce în dreapta pe muchie. Urcă pe aceasta, având
în dreapta versanţii cu păduri de fag ai Văii Olăneşti şi în stânga o pădure de stejar - în exploatare.
După 30 minute ajunge într-o culme, de unde coboară până în valea din dreapta, urcă pe firul
acesteia şi în curând ajunge într-o poiană, în Şaua Gurguiata - 775 metri, în dreptul unei troiţe. La 50
metri înainte de a ieşi din pădure se întâlneşte un izvor.
În şa se poate ajunge şi pe alte două variante: pe drumul care porneşte din locul indicatorului
sau pe poteca ce urcă din dreptul izvorului 24. Din şa, dacă urmăm drumul, ajungem în două ore la
Schitul Bradu. Din şa, traseul urmează drumul pe liziera pădurii 100 metri, după care intră pe o
cărare printre două garduri îndreptându-se spre nord. Reintră în pădure şi urcă pe muchia împădurită,
având în stânga şi dreapta poienile din Gurguiata. Urcă pe muchie, pe cărarea largă, mai întâi prin
pădurea de fag, apoi printr-o plantaţie de molid şi ajunge la o troiţă veche în Muntele Gurguiata - 875
metri. Traseul continuă pe muchie şi urcă spre nord, cu mici urcuşuri şi coborâşuri, trece prin stânga
Pietrelor lui Bot - un vârf din gresii împădurit cu pini, apoi urcă şi coboră succesiv Muntele
Fântânele, Plaiul Piatra Tăiată, Muntele Alionte şi Vârful Genunchiul Calului - 930 metri. Din
vârfurile acestora, se dezvăluie printre arbori una dintre cele mai spectaculoase imagini ale crestei
sudice a Masivului Buila-Vânturariţa. Din Vârful Genunchiul Calului traseul coboră constant prin
pădure până la adăpostul din Şaua Prislopel.
Din Şaua Prislopel, traseul este comun cu traseul 14 marcat cu bandă galbenă.
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Băile Olăneşti – Valea Olăneşti – Cantonul Silvic Mânzu - comun cu traseul 14 –
Cheile Olăneşti – Vf. Folea

16

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

22.37

485.2

1582.6

1600.3

Amplitudine

1119.9

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă- nivel negativăm

m

2622.9

-1518.8

Marcaj: Triunghi galben
Timp de mers:
-

vara: 6 – 7 ore

-

iarna: 8 – 9 ore

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu, Stâna Folea, Stâna Bătrână
Puncte de alimentare cu apă: Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu
Este unul dintre cele 4 trasee care fac legătura între Băile Olăneşti şi Parcul Naţional BuilaVânturariţa.
Este un traseu lejer, fără dificultăţi deosebite - în cea mai mare parte este pe drumuri
forestiere, care poate fi parcurs atât vara, cât şi iarna.
Traseul porneşte din centrul staţiunii - 430 metri– 520 metri pe şoseaua care urcă pe lângă
parc spre Izvorul 24. La circa 2 km ajunge în dreptul taberei şi cabanei Comanca. Înainte de podul de
peste Râul Olăneşti se întâlneşte indicatorul care marchează intersecţia cu traseele 15 marcat cu
cruce roşie şi 19 marcat cu cruce albastră, care urcă pe interfluviul dintre râurile Olăneşti şi Cheia. Se
trece podul şi se continuă pe drumul forestier de pe Valea Olăneştiului. Traseul este comun până la
Cantonul Silvic Mânzu cu traseul 16, marcat cu triunghi galben. Traseul trece apoi de o staţie de
captare apă şi ajunge, după 1 km, în poienile de la Comanca, unde se află o biserică şi câteva cabane.
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Traversează râul şi după 500 metri ajunge la Cantonul Silvic Comanca - panou informativ. Înainte de
confluenţa cu Valea Radiţa, la care ajungem după încă 2 km, drumul pătrunde în cheile mijlocii ale
Văii Olăneşti. După confluenţă valea este strâmtă şi din nou apar chei. Trecând pe malul stâng,
drumul însoţeşte râul cu numeroase cascade. Trece de Muntele Alionte, care trimite un pinten abrupt,
silind râul să se răsucească. După 6 km de la confluenţă ajungem la Cantonul Silvic Mânzu - 710
metri, unde traseele se despart - stâlp indicator, traseul 14 marcat cu bandă galbenă urcând spre Şaua
Prislopel.
Traseul continua pe Valea Olăneşti şi după 3 km ajunge la un panou informativ şi la un spaţiu
de campare. După încă 1 km ajunge la o intersecţie de drumuri şi confluenţă de pâraie, de unde
drumul părăseşte firul văii urcând în stânga pe versant, pentru a urca spre Cheile Olăneşti/Folea, la
care se ajunge după 1 km de urcare, trecând de o serpentină, traseul traversează cheile şi după încă 3
km de urcuş pe drumul forestier dintre stânci ajunge la confluenţa a trei pâraie, unde este şi capătul
drumului, lângă ruinele unor clădiri, la circa 1320 metri altitudine. De aici traseul părăseşte drumul şi
urcă pe poteca şerpuită de pe muchia dintre izvoarele din dreapta, printr-o pădure bătrână de
amestec. După 30-40 minute de urcuş destul de greu - 200 metri diferenţă de nivel, traseul ajunge
într-o poiană la marginea unei păduri mai tinere de molid, de unde schimbă direcţia de mers dinspre
nord înspre nord-vest. Intră în pădurea de molid şi după 15 minute de urcuş lejer ajunge într-o poiană
în care se mai văd resturile unei cabane. De aici în 5 minute urcă printre molizi până într-o poiană
mult mai mare, în dreptul unul vechi adăpost situat pe malul unui mic lac -1590 metri, la nord de
Vârful Folea. Aici traseul intersectează un drum de tractor destul de bun, care continuă să urce prin
păşune înspre nord. După 5 minute trece pe lângă o stână – dreapta - şi intră din nou în pădurea de
molid. Drumul urcă prin pădure până într-un vârf împădurit - 1770 metri, al cărui versant sudic a fost
tăiat în urma unei doborâturi de vânt - privelişte către creasta Buila-Vânturariţa. Apoi traseul
coborară înspre nord tot prin pădure până într-o poiană, de unde continuă urcuşul înspre nord-vest.
După 15 minute iese din pădurea de molid la golul alpin, aici acoperit cu ienuperi şi afiniş, în dreptul
unei stâne - 1810 metri, unde se află şi indicatorul care marchează capătul traseului. De aici, se poate
urca în 15 minute pe la marginea pădurii până în Vârful Gera - 1890 metri, unde este capătul din
creasta Munţilor Căpăţânii a alte două trasee: traseul 18 marcat cu triunghi roşu, care urcă de la
Cabana Cheia şi traseul 19, marcat cu cruce albastră, care urcă din Băile Olăneşti pe interfluviul
dintre râurile Cheia şi Olăneşti.
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Cabana Cheia - racord traseele 5, 12, 13, 14, 15, 18 – Curmătura Comarnice comun cu
traseul 5, racord traseul 10 – Plaiul Lespezi – Curmătura Lespezi – Vârful Netedu 1757 m - racord traseele 2, 3, apoi comun – Vârful Lespezi 1822 m – Vârful Govora -

17

1958 m – Şaua Zmeuret racord cu traseul crestei principale a Munţilor Căpăţânii

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

14.21

894.2

1951.7

1951.7

Amplitudine

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă- nivel negativă-

1057.8

m

m

1413.2

-364.9

Marcaj: Bandă albastră
Timp de mers:
-

vara: 8 -9 h

-

iarna: nu se recomandă pe porţiunea Plaiul Lespezi – Şaua Zmeuret

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Cabana Cheia, Stâna Lespezi, Refugiul Lespezi
Puncte de alimentare cu apă: Cabana Cheia, Izvorul Comarnice, Stâna Lespezi, Refugiul Lespezi
Traseul face legătura dintre Masivul Buila-Vânturariţa şi Munţii Căpăţânii, prin Plaiul Lespezi.
Este un traseu dificil prin lungime şi prin importanta diferenţă de nivel ce trebuie urcată - peste
1000 metri.
Traseul, comun în prima porţiune cu traseul 5 marcat cu triunghi roşu, urcă pe Pârâul
Comarnice. După 10 minute părăsim firul văii urcând în dreapta pe versant. Se urcă mai întâi pe un
drum vechi de tractor cu multă vegetaţie arbustivă - 7 curbe la stânga, apoi, din dreptul unui paltin
uriaş pe potecă înspre vest. După circa o oră de la plecare se lasă la stânga Poiana cu Bulbuce - circa
1320 metri, apoi într-un mic platou cu molizi, după care se iese într-o culme, de unde direcţia de
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urcare se schimbă înspre sud-vest. Se continuă pe versantul estic al culmii, prin pădurea de molid şi
după două ore de la plecarea de la cabană se ajunge într-o poiană, unde se văd resturile unei stâne.
Aici se găseşte şi un indicator, care marchează intersecţia cu traseul 10, marcat cu punct galben, care
urcă în creastă şi apoi coboară la Schitul Pahomie. Dacă se continuă traseul 5 minute se găseşte un
izvor. Din poiană traseul urcă prin pădure înspre vest şi ajunge, după 5 minute în culme, în
Curmătura Comarnice - 1525 metri, într-o altă poieniţă, unde se desparte de traseul 5 marcat cu
triunghi roşu, care merge către Satul Pietreni.
Din Curmătura Comarnice poteca porneşte pe culme, spre nord-vest, depăşind pe rând Poiana
Lungă - 1580 metri şi Culmea Groşii Bodeştilor, ajungând după o oră în Poiana Rotundă - cu bordei
prăbuşit. De aici în 10 minute ajunge la golul alpin şi după alte 15 minute urcă Muntele Scânteia 1685 metri, locul de unde avem cea mai frumoasă vedere asupra versantului nord-vestic al crestei
Buila-Vânturariţa. De aici continuă pe muchie, trece pe rând de două mici vârfuri şi ajungem într-o
şa, la obârşia Costeştiului - izvor la 100 metri. De aici se urcă pe lăsătorile oilor spre Vârful Netedu,
se trece pe lângă o stână – dreapta - şi se ajunge în 30 minute la drum, unde este indicatorul ce
marchează intersecţia cu traseul 2, marcat tot cu bandă albastră, care urcă din Bistriţa şi cu traseul 3,
marcat cu triunghi galben, care urcă din Pietreni.
De aici se coboară în 15 minute până la refugiul din Curmătura Lespezi - 1610 metri. De aici
se urcă pe drum înspre nord, apoi înspre stânga, se traversează obârşia Văii Bistriţa printr-o
serpentină şi se continuă până la o intersecţie, de la care direcţia se schimbă înspre dreapta, spre
obârşia Râului Cheia/Valea Rece. Se ajunge aproape de obârşie - în dreapta de văd căderile
înspumate ale apei şi peste vale ruinele unei stâne -, apoi printr-o altă serpentină – stânga - care
ocoleşte Vârful Govora - 1957 metri, se ajunge în creasta principală a Munţilor Căpăţânii, în Şaua
Zmeuret, situată la vest de Vârful Zmeuret - 1978 metri. O variantă mai scurtă, recomandată în
special la coborâre este cea directă, tăind serpentinele largi ale drumului.
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Cabana Cheia - racord traseele 5, 12, 13, 14, 15, 17 – Şaua Hădărău racord traseul 19
– Vf. Căprăreasa – Vf Gera racord cu traseul crestei principale a Munţilor Căpăţânii

18

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

11.08

908.9

1895.0

1895.0

Amplitudine

989.8

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel

m

negativă-m

1823.6

-837.6

Marcaj: Triunghi roşu
Timp de mers:
-

vara: 6 ½ - 7 h

-

iarna: nu se recomandă

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: medie
Locuri de adăpost: Cabana Cheia, Stâna Bătrână
Puncte de alimentare cu apă: Cabana Cheia, Stâna Bătrână
Traseul face legătura dintre Masivul Buila-Vânturariţa şi Munţii Căpăţânii, prin Plaiul
Hădărău.
De la Cabana Cheia traseul porneşte pe drumul forestier înspre nord, traversează Râul Cheia,
trece de intersecţia – indicator - cu traseele 14 - bandă galbenă - şi 15 - cruce roşie -, traversează râul
pentru a reveni apoi printr-o nouă traversare pe malul stâng, după care părăseşte firul văii urcând pe
drum spre sud. După 5 minute ajunge în punctul unde un indicator arată că trebuie părăsit drumul.
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Până aici traseul a fost însoţit şi de marcajul cruce galbenă al traseului 13. De la indicator se urcă în
stânga în pădure şi se atacă pantele Muntelui Hădărău. După numeroase serpentine, pe un drum
foarte vechi de tractor, uneori greu de distins, la capătul a 2 - 2 ½ ore de la plecare, traseul răzbate în
Poiana şi Şaua Hădărău - 1320 metri. Aici este amplasat un indicator şi traseul nostru întâlneşte
traseul 19, marcat cu cruce albastră, care urcă din Băile Olăneşti, cele două trasee fiind de aici
comune până în Vârful Gera, punctul terminus, în creasta principală a Munţilor Căpăţânii.
Dacă până aici traseul a urcat pe un vechi drum de tractor destul de greu de distins, de aici
drumul devine foarte clar. Din poiană continuă spre nord şi intră în pădurea de fag pe faţa estică a
Muntelui Căprăreasa. Drumul, săpat uneori în stânca versanţilor iese încet, prin urcare lentă în câteva
puncte de unde este deschidere spre Vârful Stogu spre sud şi Vârful Folea spre est. După circa 40
minute de mers din Şaua Hădărău, traseul iese într-o zonă cu pădure tânără de molid. Se lasă în
dreapta o poieniţă unde se văd resturile unei construcţii, urcă o serpentină şi se reia urcuşul în lungul
versantului şi în 30 minute se ajunge la un izvor - circa 1600 metri. De aici, poteca coboară puţin
până în dreptul unui vâlcel, apoi iese într-o poiană. Continuă urcarea prin stânga poienii, reintră între
molizi şi după câteva sute de metri iese într-o poiană mai mare, care urcă până în stâncile vârfului
Bogdana Mare. Urcă încă o porţiune prin pădure, în lungul izvorului Olăneştiului şi aproape de
obârşia acestuia ieşim în golul alpin. La obârşia văii se află două clădiri ale unei vechi stâne. De aici
urcă pe versantul sudic înierbat al Vârfului Gera - 1890 metri, punctul terminus al traseului.
Băile Olăneşti – Plaiul Piatra Tăiată - Şaua Prislopel racord cu traseul 14 – Şaua La
Lac racord traseul 13 - Şaua Hădărău racord traseul 18 – Vârful Căprăreasa – Vârful

19

Gera racord cu traseul crestei principale a Munţilor Căpăţânii

Lungime

Altitudine Altitudine

Altitudinea

reală-km

start-m

finală-m

maximă-m

19.54

485.0

1895.0

1895.0

Amplitudine

1417.0

Diferenţă

Diferenţă

nivel pozitivă-

nivel negativă

m

m

2686.8

-1299.7
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Marcaj: Cruce albastră
Timp de mers:
-

vara: 8-9 h

-

iarna: nu se recomandă pe porţiunea Şaua La Lac – Vârful Gera

Sezonalitate: traseu de primăvară-toamnă
Dificultate: greu
Locuri de adăpost: Adăpost Şaua Prislopel, Stâna Bătrână
Puncte de alimentare cu apă: Şaua La Lac, Şaua Hădărău, Stâna Bătrână
Este unul dintre cele 4 trasee care fac legătura între Băile Olăneşti şi Parcul Naţional BuilaVânturariţa.
Traseul porneşte din centrul staţiunii 430 – 520 metri pe şoseaua care urcă pe lângă parc spre
Izvorul 24. La circa 2 km ajunge în dreptul taberei şi cabanei Comanca. Înainte de podul de peste
Râul Olăneşti se întâlneşte indicatorul care marchează intersecţia cu traseele 14 - marcat cu bandă
galbenă şi 16 - marcat cu triunghi galben, care urcă pe Valea Olăneşti. Traseul este comun cu traseul
15 marcat cu cruce roşie - vezi descriere -, până în Şaua La Lac.
Din Şaua La Lac traseul porneşte pe drum către Cabana Cheia şi de unde drumul forestier
face o curbă la stânga în ac de păr, îl părăseşte şi începe să urce pe un drum de tractor, printr-o
rarişte, mai întâi înspre nord, apoi înspre nord-est. După 10 minute ajunge într-o culme, aproape de
drumul de tractor - în dreapta exploatare silvică - de unde urcă pe aceasta prin pădure. În 15 minute
ajunge într-o şa, la poalele abruptului calcaros, de unde schimbă din nou direcţia de mers înspre
nord-est. Poteca se strecoară printre stâncile de calcar, ocolind Muntele Stogu, pe la bază. Trece de o
altă şa, aflată în estul Muntelui Stogu - Şaua Hădărău, de unde se îndreaptă spre vest. Traversează
apoi o vale cu izvor şi iese în culme, într-o altă şa, aflată de astă dată la nord de Muntele Stogu. De
aici traseul continuă înspre nord, pe Muchia Hădărău şi prin dreapta acesteia şi ajunge, după 15
minute, într-o poieniţă unde se văd resturile unor stâlpi de funicular. La 100 metri se află o altă
poiană, unde este şi intersecţia – indicator - cu traseul 18 - vezi descriere -, marcat cu triunghi roşu,
care urcă de la Cabana Cheia şi merge împreună cu traseul nostru până în culmea principală a
Munţilor Căpăţânii.
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Anexa nr. 3 la Strategia de Turism a PNBV

Anexa nr. 4 la Strategia de Turism a PNBV

Obiective turistice antropice
Obiective cultural-istorice în perimetrul parcului

1. Mănăstirea Bistriţa
2. Biserica Bolniţa - Bistriţa
3. Biserica Sfinţii Arhangheli – Peştera Liliecilor/Sfântul Grigore Decapolitul
4. Biserica Ovidenia – Peştera Liliecilor/Sfântul Grigore Decapolitul
5. Schitul Păpuşa – Bistriţa
6. Mănăstirea Arnota – Bistriţa
7. Schitul 44 Izvoare – satul Pietreni
8. Schitul Pătrunsa – Bărbăteşti
9. Schitul Pahomie – Cheia
a) Mănăstirea Bistriţa
Acces: 45 km V de Râmnicu Vâlcea - 38 km DN 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu până la Costeşti,
apoi 7 km până în satul Bistriţa
Hramul: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Costeşti, jud. Vâlcea
Stareţa: Mihaela Tamaş
Cazare: 60 de locuri, dormitoare cu 4-6 locuri
Telefon: +402508633.27
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Ctitorie a boierilor Craioveşti, banul Barbu şi fraţii săi Pârvu, Danciu şi Radu, mănăstirea
Bistriţa datează din jurul anului 1490, însă prima atestare documentară a mănăstirii se păstrează în
„Hrisovul de danie”, datat 16 martie 1494, aparţinând lui Vlad Vodă Călugărul. Din 1497 marele ban
Barbu Craiovescu a adus de la Constantinopol moaştele Sfântului Grigore Decapolitul care a trăit în
perioada 780-842. Mănăstirea a fost puternic avariată de expediţia condusă de Mihnea cel Rău în
1509. După înlăturarea acestuia, banul Barbu, cu sprijinul lui Neagoe Basarab, o reface între anii
1515-1519. Pictura a fost atribuită meşterilor zugravi Dumitru, Chirtop şi Dobromir, de numele
cărora se leagă şi fresca Mănăstirii Dealu, de lângă Târgovişte, şi executarea lucrărilor în piatră de la
ansamblul Curtea de Argeş.
Din ctitoria Craioveştilor, astăzi se mai păstrează doar bisericuţa Bolniţei, ridicată în anii
1520-1521.
În cele peste cinci secole de existenţă, mănăstirea a fost un centru de cultură foarte important
pentru Ţara Românească, comparabil cu mănăstirea Neamţ din Moldova. De remarcat faptul că în
complexul monahal de la Bistriţa s-a instalat prima tiparniţă din Ţara Românească, a ieromonahului
Macarie, precum şi o legătorie de cărţi bisericeşti. Aici - după opinia unor cercetători, s-a tipărit, în
anul 1508, Liturghierul slavon al călugărului Macarie, prima carte tipărită pe pământ românesc.
Ieromonahul Eftimie, egumen al mănăstirii, a redactat în limba română primul act mănăstiresc,
cunoscut sub numele de Zapisul lui Eftimie, în 1573. Un alt reprezentant al şcolii slavo-române este
ieromonahul Mihail Moxa, călugăr la Mănăstirea Bistriţa, care în 1620 tipăreşte Cronica Universală,
iar în 1640 Pravila de la Govora.
În anul 1683, domnitorul Constantin Brâncoveanu dăruieşte mănăstirii un policandru ornat cu
ouă de struţ, lucrat la Viena, mai multe obiecte de cult, cărţi liturgice şi clopotul mare, care
cântăreşte 800 kg. Tot acum a fost reparat întreg complexul monahal, aşezământ zugrăvit în 1820 de
banul Grigore Brâncoveanul.
După anii 1877-1878, aici a funcţionat un spital militar al Crucii Roşii, iar între 1883-1895 a
funcţionat o şcoală militară, pe băncile căreia s-au format Alexandru Averescu, Ion Dragalina, David
Praporgescu, Eremia Grigorescu. În anul 1904 este înfiinţat aici, de către mareşalul Averescu, un
orfelinat; între 1908-1911 aici îşi are sediul primul Seminar Episcopal al Râmnicului; între 19131948 aici a funcţionat un liceu de fete; în 1948 a fost transformată, prin hotărârea Sfântului Sinod, în
mănăstire cu obşte de maici, iar apoi prin decretul 410/1959 desfiinţată. În anul 1940, aici a stat cu
domiciliu forţat generalul Ion Antonescu, înainte de preluarea puterii de la regele Carol al II-lea.
În 1984 se începe un amplu proces de revigorare a vieţii monahale sub îndrumarea
episcopului Gherasim, organizându-se un centru de conservare şi restaurare a bunurilor de
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patrimoniu: icoane şi cărţi. Din anul 2003 se va deschide, în incinta mănăstirii Bistriţa, şi un muzeu
al tiparului şi cărţii bisericeşti vâlcene.
Construcţia actuală a mănăstirii datează din vremea domniei lui Gheorghe Bibescu.
Puternicul cutremur din 1838 va afecta întreaga construcţie, ce va fi restaurată timp de 10 ani,
începând cu 1846 şi terminând la 15 august 1855, în timpul domnitorului Ştirbei Vodă, când a fost
sfinţită biserica mare închinată Adormirii Maicii Domnului.
Biserica este construită în stil neogotic, cu dimensiuni generoase, având aspect de catedrală.
Are o turlă mare, cilindrică pe naos, şi altele două mai mici, paralelipipedice pe pronaos, o absidă
flancată de două absidiole laterale şi două frontoane triunghiulare pe laturi. Interiorul impresionează
prin mărime, iar ochiul deprins cu stilul bizantin este contrariat de catapeteasma în stil gotic,
executată la Viena. Pictura noii biserici, în ulei, a fost executată de pictorul Gheorghe Tătărescu în
1850, o pictură realistă, monumentală, cu registre largi. Pictura este modernă, la intrare aflându-se
portretele murale ale lui Barbu Craiovescu şi al principelui domnitor din anul 1855, Barbu Ştirbei. În
interior se află şi mormântul ctitorului.
Printre elementele decorative valoroase din interior se remarcă icoana cu şase feţe, pictată de
un călugăr în 1833, reprezentând pe o parte pe Iisus Hristos, Sfânta Maria şi Sfântul Ion, iar pe
cealaltă parte pe sfinţii mucenici Vasile, Grigore şi Ioan, prin dispunerea ingenioasă a unor lamele
perpendiculare pe feţele principale ale icoanei.
Tot în interior se află şi moaştele Sfântului Grigore Decapolitul - sfânt ce a trăit în Asia Mică
în jurul anului 780 d. Hr., aduse aici de către Barbu Craiovescu, la scurt timp de la ctitorire,
adăpostite de o frumoasă raclă de argint, bogat ornamentată, daruită mănăstirii de către doamna
Bălaşa, soţia domnitorului Constantin Şerban-Vodă, în anul 1656.
Biserica este înconjurată de clădiri impunătoare, având două curţi interioare. Curtea
principală este alcătuită din clădiri cu etaj pe trei părţi: Palatul Domnesc pe latura nordică, pe sub
care se trece, printr-o arcadă, în cea de-a doua curte interioară; un şir de clădiri crenelate în partea
superioară, pe sub care este intrarea, pe latura sudică; un alt şir de clădiri cu etaj şi clopotniţa, pe sub
care se trece, printr-o arcadă, spre biserica Bolniţa şi spre Peştera Liliecilor, pe latura vestică. Pe
latura dinspre est, cea care dă spre râul Bistriţa, se află doar un foişor elegant, susţinut de 12 coloane
de piatră şi străjuit de două mici turnuleţe, de unde priveliştea se deschide spre Cheile Bistriţei şi
schitul Păpuşa.
b) Biserica Bolniţa
Acces: În vestul mănăstirii Bistriţa, imediat în afara incintei, pe sub clopotniţă
Hramul: Schimbarea la faţă
Biserică a mănăstirii Bistriţa
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Imediat lângă incinta mănăstirii Bistriţa se află biserica Bolniţa, cel mai vechi lăcaş păstrat în
formă originală. Se ajunge la ea trecând prin arcada de sub turnul clopotniţă şi urcând treptele spre
un şir de clădiri aflate în vestul mănăstirii. Mulţi specialişti cred că este chiar mai veche decât ctitoria
principală, fiind clădită în secolul al XIV-lea de către călugării sihaştri, probabil la îndemnul lui
Nicodim de la Tismana. Prezenţa chipului lui Barbu Craiovescu şi al soţiei sale Salomia pe unul din
pereţi i-a făcut pe cercetători să-i atribuie lui ctitorirea bisericii.
Din ctitoria Craioveştilor, astăzi se mai păstrează doar bisericuţa Bolniţei, 1520-1521, o
construcţie modestă, de 11 x 4 m, din piatră - bolovani de râu şi pe alocuri cărămidă, de tip navă, fără
turlă, acoperită cu şiţă. Biserica are un naos pătrat, cu altarul rotunjit în interior, fără pronaos. Bolta
este de formă cilindrică şi fără turlă - indiciu de vechime mare – asemănare cu Cotmeana. Are o
impresionantă frescă interioară, realizată de Dumitru Chirtop în jurul anului 1520, fiind a doua ca
vechime din Oltenia după cea de la mănăstirea Cozia, realizată în 1388, din tradiţia paleologă târzie,
când începeau să pătrundă în Balcani elemente artistice folosite de iconografii cretani. Biserica este
închinată „Schimbării la faţă”. Ulterior, vornicul Şerban Cantacuzino al cărui portretul este zugrăvit
în stânga uşii, împreună cu cel al doamnei sale Adriana, i-a adăugat un pridvor deschis, de zidărie, pe
stâlpi de piatră, zugravit de Iosif ieromonahul şi Harinte, în stil brâncovenesc - 1710.
Uşa de la intrare, frumos sculptată, datează din epoca lui Matei Basarab.
În imediata apropiere a bisericii Bolniţa, se mai pot vedea:
i) Casa bolniţei – construită de către arhimandritul Gavriil Petrovici în anul 1836, spaţiile
sale cunoscând diferite întrebuinţări: spital, şcoală, stăreţie, locuinţă - casa preoţilor - şi domiciliu
forţat al lui Ion Antonescu.
ii) Cavoul Dăscăliţei – construit din cărămidă de către arhitectul Nae Panait, adăpostind
osemintele Mariei Dumitraşcu, întâia învăţătoare a orfelinatului.
iii) Cavoul episcopului Vartolomeu Stănescu – clădire monumentală în stil bizantin, datând
din anul 1933.
iv) Vila episcopului Vartolomeu – construită în 1933 de acelaşi episcop, remarcându-se prin
autenticul stil românesc, cu cerdacuri deschise, cu arcuri în semicerc, aşezate pe stâlpi din lemn
sculptat şi vopsit.
v) Câteva exemplare de castani comestibili - Castanea sativa seculari, în grădina din vestul
mănăstirii.
vi) Podul Bibescu Vodă, aflat la ieşirea Bistriţei din chei, construit între anii 1846-1848.
vii) Crucile monumentale săpate în peretele drept al Cheilor Bistriţei, la ieşirea acesteia
dintre pereţii de calcar, datând din timpul domniei lui Carol I - probabil 1867, în urma vizitei
acestuia.
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c) Biserica Sfinţii Arhangheli
Acces: Pe sub clopotniţa mănăstirii, apoi pe o potecă amenajată cu balustrade, ce urcă 15 minute
înspre nord-est până la Peştera Liliecilor
Hramul: Sfinţii Arhangheli
Biserică a mănăstirii Bistriţa
Se află în Peştera Liliecilor, în dreptul deschiderii celei mari a acesteia, beneficiind de lumina
ce vine dinspre Cheile Bistriţei.
Este ctitoria, din anul 1637, a mitropolitului Teofil al Ţării Româneşti, pe ruinele unui alt
lăcaş, mult mai vechi, datând încă din secolul al XIII-lea. A fost restaurată în anii 1781-1782, 1829,
1944-1945 şi 1977-1978.
Arhitectura bisericii este simplă, are dimensiuni modeste - interior: 6,75 x 3,15 m, formă de
navă, cu naos, pronaos şi altar, fiind acoperită cu şiţă. Absida altarului este semicirculară, prevăzută
cu trei ferestre şi acoperită de o calotă sferică. În partea vestică, lipită de biserică, se află o încăpere
ce a servit drept chilie ultimilor călugări care au vieţuit în peşteră.
Pictura este executată la data ctitoriei de către un autor necunoscut şi are o valoare stilistică
deosebită, aparţinând fazei de tranziţie de la stilul vechi la stilul nou, cel al epocii lui Matei Basarab.
Ulterior, aceasta a fost restaurată în două rânduri, o dată între anii 1781-1782 de către Efrem
Zugravul, iar apoi, în 1829, de către ieromonahul Partenie Zoba, care a desfăşurat o viaţă artistică
deosebit de intensă la mănăstirea Bistriţa.
d) Biserica Ovidenia
Acces: Pe sub clopotniţa mănăstirii, apoi pe o potecă amenajată cu balustrade, ce urcă 15 minute
înspre nord-est până la Peştera Liliecilor
Hramul: Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Biserică a mănăstirii Bistriţa
Cel mai vechi monument istoric aflat în Peştera Liliecilor este bisericuţa Ovidenia. Se
presupune că prima biserică din peşteră a fost ridicată la sfârşitul secolului al XIII-lea, aceasta
ruinându-se în secolul al XIV-lea, când călugării au părăsit peştera şi au construit biserica Bolniţa, în
vremea egumenului de la Tismana.
Biserica Ovidenia a fost ctitorită între anii 1633-1635, dar ultimele cercetări au stabilit că a
fost construită în acelaşi timp cu aducerea moaştelor Sfântului Grigore Decapolitul la mănăstirea
Bistriţa, în anul 1497. Ctitorul bisericuţei se consideră a fi egumenul Macarie, al cărui portret votiv
se află pe peretele nordic, alături de cel al egumenului Daniil, ultimul dintre restauratori - 1828, după
altele în 1609 şi 1769. Restaurări ulterioare au mai fost făcute în anii 1944-1945 şi 1977-1978.
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Biserica a fost construită atât pentru a servi drept lăcaş de cult, dar mai ales pentru a fi
„tainiţă” a mănăstirii. Aici au fost ascunse, în repetate rânduri, moaştele Sfântului Grigore
Decapolitul, odoarele mănăstirii şi chiar bunurile de preţ ale domnitorilor acelor vremuri, când ţara
se afla în pericol. În acest scop, a fost construită o firidă, între peretele galeriei peşterii şi zidul vestic
al bisericii, a cărei intrare era prin altar, şi care se zidea şi se masca după ce bunurile de preţ erau
ascunse acolo. Acestei ascunzători i se datorează păstrarea până în zilele noastre a numeroase cărţi de
valoare şi a altor obiecte de artă cu care se mândresc muzeele de astăzi.
Biserica este construită la capătul unui mic diverticul ce se desprinde din galeria principală a
peşterii, într-un loc ascuns, fiind greu de observat, şi este construită parţial din zid de cărămidă,
parţial cioplită în pereţii galeriei.
Din cauza conformaţiei galeriei nu respectă specificul bisericilor ortodoxe, având altarul
dispus spre nord-vest. Este alcătuită doar dintr-un naos de dimensiuni modeste - 3 x 2,20 m şi dintrun altar, iar în pereţii laterali au fost decupate firide ce simulează ferestrele.
Pictura, executată în stil bizantin, este destul de rău păstrată, atât din cauza umezelii din
peşteră, cât şi a turiştilor care şi-au lăsat urmele pe zidurile bisericii. Având în vedere anul ctitoriei,
se poate presupune că ar fi opera aceloraşi meşteri zugravi care au pictat şi biserica Bolniţa Dobromir şi ucenicii Dumitru şi Chirtop.
e) Schitul Păpuşa
Acces: 15 minute de mers de la mănăstirea Bistriţa, pe potecă, peste râu, înspre NE
Hramul: Sfântul Grigore Decapolitul
Adresa: Costeşti, jud. Vâlcea
Biserica parohială – Bistriţa
Preot: Ion Mladin
Schitul se află în vecinătatea mănăstirii, ajungându-se aici în 15 minute, pe o potecă ce urcă
peste râul Bistriţa înspre nord-est. Fiind situat peste râu, el poate fi văzut foarte bine din poteca ce
duce la Peştera Liliecilor/Sfântului Grigore Decapolitul. După turla octogonală şi pridvorul deschis,
bisericuţa pare a fi din epoca brâncovenească. Într-adevăr, a fost zidită în 1712, dar ea nu este
ctitorită de domnitorul Constantin Brâncoveanu, ci de călugării bistriţeni care îl aveau în frunte pe
egumenul Ştefan. Aceştia au închinat-o Sfântului Grigore Decapolitul. Zugrăveala însă, din aceeaşi
epocă, a fost făcută cu cheltuiala unor membri ai familiei Brâncoveanu, printre care şi vornicul
Iordache Creţulescu, ginerele domnitorului, căsătorit cu domniţa Safta.
La început, aici erau numeroase chilii în care se retrăgeau în linişte călugării cărturari de la
mănăstirea Bistriţa, dar astăzi nu s-a mai păstrat din vechiul schit decât biserica, aflată lângă cimitirul
satului - serveşte şi în prezent ca biserică parohială a satului Bistriţa.
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Planul construcţiei este dreptunghiular - 9,5 x 4,5 m la exterior, cu pridvorul retras cu circa
70 cm faţă de zidul naosului. Este alcătuită din pridvor, naos şi altar. Pridvorul este alcătuit din şase
coloane şi două semicoloane cilindrice, cu arcade în semicerc. Pe naos se află o turlă, în plan
octogonal, cu o bază paralelipipedică înaltă. Ca elemente decorative, la exterior sunt prezente brâuri
de cărămidă aparentă, care înconjoară biserica în dreptul streaşinii, bazei şi părţii superioare a turlei.
Pictura bisericii datează din anul 1712, fiind opera zugravului Iosif şi a ieromonahului Teodosie.
f) Mănăstirea Arnota
Acces: drum pietruit de la mănăstirea Bistriţa - 5 km - ce urcă spre NE prin cariera de calcar Bistriţa
Hramul: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Adresa: Costeşti, jud. Vâlcea
Stareţa: ţine de mănăstirea Bistriţa
Telefon: +40745303138
A fost ctitorită de Matei Basarab în anii 1633-1634, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil, pe temelia unei biserici mai vechi, şi este situată la 37 km de Râmnicu Vâlcea, aproape de
mănăstirea Bistriţa. Conform unei legende, Matei Basarab a zidit mănăstirea aici deoarece, înainte de
a fi domn, găsise scăpare în aceste locuri, când s-a ascuns în nişte tufărişuri, pe când era urmărit de
turci. Cercetările din anul 1974, efectuate sub egida Direcţiei Monumentelor Istorice, au permis să se
constate că la temelia actualei biserici se găsesc urmele altor biserici încă nedatate, care vor fi existat
aici. Pridvorul cu turla i-a fost adăugat de către Constantin Brâncoveanu, la începutul domniei lui, o
dată cu reparaţiile, în anii 1705-1706. Tot el îi reconstruieşte catapeteasma, o adevarată operă de artă
sculpturală, în stil brâncovenesc care din 1913 se află la muzeul de artă brâncovenească de la
Mogoşoaia şi renovează pictura, fără să o înlocuiască pe cea originală.
Uşa bisericii, sculptată în lemn de castan, are o inscripţie în limba slavonă, în care se spune
astfel: „Aceste uşi le-a făcut Constantin Brâncoveanu vel-logofăt”. Ele păstrează pictura originală
„dreasă” sub evlaviosul domn, când s-a zugrăvit şi pridvorul, pe care tot el îl adaugase. Pictura
iniţială are o mare valoare artistico-documentară, foarte valoros fiind şi portretul lui Matei Basarab,
realizat în 1644 de zugravul Stroe din Târgovişte.
Biserica mănăstirii este o construcţie mică, cu o linie simplă şi sobră, fiind realizată după un
plan trilobat, cu abside poligonale şi pridvor deschis. Deasupra naosului este aşezată o turlă înaltă, iar
pe pridvor este o altă turlă mai mică, cea din timpul lui Brâncoveanu. Faţadele au fost împărţite, cu
ajutorul unui brâu din cărămidă aparentă, în două registre: cel inferior, în care se observă frumoase
firide rotunjite, şi cel superior, în care s-au realizat ocniţe adâncite. Pereţii şi turlele sunt
înfrumuseţate cu ornamente din cărămidă aparentă. Renovarea bisericii s-a făcut între anii 1852-
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1856, de către domnitorul Barbu Ştirbei, care a dărâmat chiliile vechi din vremea lui Matei Basarab,
deja ruinate, şi a ridicat alte clădiri, după planul unor arhitecţi străini.
În anul 1934 s-au mai zidit unele chilii, care există şi astăzi, într-una fiind amenajat un mic
muzeu unde au fost expuse odoarele mănăstirii, iar între anii 1954-1958 a fost consolidat întregul
aşezământ monahal şi s-au introdus instalaţii de apă şi încălzire.
În pronaosul bisericii actuale se află două morminte: mormântul lui Matei Basarab, mort la 9
aprilie 1654, îngropat mai întâi la Târgovişte şi adus apoi la Arnota, după răscoala seimenilor, şi
mormântul lui Danciu vel-vornic, tatăl lui Matei Basarab, fost oştean al lui Mihai Viteazul, căzut în
timpul luptelor din Transilvania la Turda, înmormântat în anul 1604 la Alba-Iulia, rămăşiţele lui
pământeşti fiind aduse la Arnota în 1648.
Această frumoasă mănăstire, prin pictura, arhitectura şi sculptura sa, poate fi considerată unul
dintre cele mai reprezentative monumente istorice şi de artă religioasă din ţară.
După anul 1999, Arnota a devenit mănăstire de maici.
g) Schitul 44 Izvoare
Acces: 38 km DN 67 Rm. Vâlcea-Tg. Jiu până la Costeşti, apoi 7 km până în satul Pietreni
Hramul: Sfântul Nicolae
Adresa: Costeşti, jud. Vâlcea
Biserica parohială - Pietreni
Preot: Ion Mladin
Se află în nordul satului Pietreni, pe malul stâng al râului Costeşti, la ieşirea acestuia din
Cheile Costeşti. Cunoscut şi sub numele de Schitul de sub Piatră, schitul a fost construit de către
egumenul Ştefan al mănăstirii Bistriţa, în anul 1701, fiind metoc al acestei mănăstiri.
Din vechiul schit nu s-a mai păstrat decât biserica şi un zid de incintă.
Este o biserică simplă, în formă de navă, cu pridvor închis ulterior, naos şi altar, având ca
ornamentaţie exterioară câteva brâuri de cărămidă aparentă şi un fronton cu icoana Sfântului Ştefan.
Este acoperită cu şiţă, acoperişul în patru ape fiind de o zvelteţe foarte elegantă.
Pictura este opera pictorului bistriţean Efrem Zugravul, din păcate deteriorată în urma
fisurării pereţilor, ca urmare a zguduirilor produse de exploziile din cariera aflată în apropiere.
De la biserică, pe o potecă nemarcată înspre nord-vest, se poate ajunge, după 5 minute de
urcuş, în Cheile Costeşti.
h) Schitul Pătrunsa
Acces: 30 km DN 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu până la Bârzeşti, 5 km şosea până în Bărbăteşti, 3
km drum forestier pe valea Otăsău, 1 oră înspre nord pe potecă – marcaj cruce roşie
Hram: Cuvioasa Paraschiva
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Adresa: Bărbăteşti, jud. Vâlcea
Stareţ: ieromonah Varsanufie Gherghel
Cazare: - 2 camere cu câte 3 paturi
- 1 cameră la mansardă cu 10 paturi
Telefon: +40723572894
Schitul are hramul „Cuvioasa Paraschiva”, de la numele mamei episcopului Climent. Acest
schit a fost construit în 1740 de către Episcopul Climent al Râmnicului, în amintirea faptului că aici a
fost născut de mama sa Paraschiva Modoran din Pietrarii de Jos, fugară peste munte de frica unei
invazii turceşti, adăpostindu-se la poalele Muntelui Buila, în locul numit astăzi Pătrunsa.
Schitul este distrus în urma căderii unei stânci, fiind refăcut, în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, de postelnicul Dumitru, protopopul Pietraru şi postelnicul Ion Bărbătescu, probabil urmaşi
ai episcopului Climent.
În anul 1895, schitul a fost iarăşi părăsit şi lăsat fără slujitori, dar a fost readus la viaţă între
anii 1934-1935 şi resfinţit în ziua de 23 august 1936, prin truda ieromonahului Veniamin Grigorescu.
Actuala construcţie datează din secolul al XIX-lea, iar pictura este în stil brâncovenesc cu
influenţe populare (vezi Sf. Dumitru, Sf. Gheorghe pictat deasupra intrării la pridvorul exterior).
Biserica a suferit modificări în anii 1963 şi 1977, când a fost construită casa stareţului
Veniamin Grigorescu , 1935-1975, şi Paul Niculescu, 1975-1990, atunci fiind închis pridvorul şi
biserica fiind acoperită cu tablă. Din anul 2001 au început lucrările de construcţie la o nouă biserică.
i) Schitul Pahomie
Acces: 15 km şoseaua Râmnicu Vâlcea-Olăneşti, 6 km şosea până în satul Cheia, 6 km drum
forestier pe Valea Cheia, 3 km drum forestier pe Valea Comarnice
Hram: Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Adresa: Băile Olăneşti, jud. Vâlcea
Stareţ: protosinghel Ieronim Tamaş
Fiind situat pe teritoriul localităţii Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, la aproximativ 30 km de
Râmnicu Vâlcea, sub crestele Munţilor Căpăţânii, accesul la această aşezare monahală se face pe DN
64 A Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti, trecând prin Păuşeşti-Măglaşi, virând la stânga spre satul
Cheia, apoi pe Valea Cheii, pe un drum forestier practicabil şi accesibil şi cu mijloace auto, până la
Izvorul Frumos, care tâşneşte de sub steiul de stâncă lung de aproape 50 de metri, pe care este clădită
biserica schitului, având hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”.
Din pisania actuală a schitului rezultă că întemeietori sunt Pahomie monahul şi Sava
Haiducul, în anul 1520, justificându-se numele de Schitul Pahomie de la Izvorul Frumos.
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După o altă pisanie, acest Pahomie nu ar fi altul decât marele ban Barbu Craiovescu, ctitorul
Mănăstirii Bistriţa, care în anii 1519-1520, când reclădeşte Bistriţa, dărâmată de tunul lui Mihnea cel
Rău în anul 1509, zideşte şi Schitul Pahomie, în amintirea faptului că la Izvorul Frumos, în
pustietatea Masivului Buila, în drumul pe care-l căuta prin pădure ca să ajungă la Sibiu, spre a scăpa
de urgia lui Mihnea, îşi găseşte salvarea vieţii sale şi a celor care îl însoţeau în pribegie. Printre
prietenii săi se afla căpitanul de oaste Sava, devenit Sava Haiducul, pentru faptul că, zăbovind
stăpânul său de mai multă vreme aici, deseori a făcut incursiuni prin localităţile învecinate, pentru a
face rost de hrană.
Data de 1684 din pisania de astăzi a schitului este presupusă a fi anul în care a avut loc
repararea schitului, în acelaşi an fiind renovată şi Mănăstirea Bistriţa de Constantin Brâncoveanu, în
calitate de descendent al familiei Craioveştilor.
Din 17 decembie 1824, avem date scrise despre starea schitului „Izvorul Frumos” - metocul
Mănăstirii Iezer: „Biserica se află spre dărâmare cu totul”. Din anul 1880, schitul a fost părăsit. Abia
în 1952 s-a reclădit biserica în forma ei iniţială, după trăsăturile zidurilor rămase, cu zidari din
Costeşti şi tâmplari din Bărbăteşti, pictura fiind executată de Stan Hermeanu, în 1956. Cu timpul,
pictura s-a deteriorat, fiind refacută în 1997, de către ierodiaconul Popa Nicolae din Perişani.
Sfinţirea schitului s-a făcut la 30 septembrie 1956, de către episcopul Iosif al Râmnicului, şi a
fost încredinţat spre îndrumare părintelui Veniamin de la Schitul Pătrunsa.
Primul vieţuitor al schitului reînnoit a fost călugărul Ioasaf Ionescu, venit de la Arnota. El
moare în 1980 şi este înmormântat lângă zidul bisericuţei schitului. După această dată, schitul este
păstorit de tânărul monah Galaction Zelig, format duhovniceşte de părintele Lavrentie Sovrea de la
Mănăstirea Frăsinei, însufleţind schitul cu vieţuitori şi scoţându-l astfel din anonimat. Simţindu-se
obosit, părintele Galaction cere Prea Sfinţitului Gherasim pe părintele ieromonah Ieronim Tamaş, de
la Mănăstirea Nicula, fiul duhovnicesc al Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul
Clujului, pentru a prelua conducerea schitului. Cererea este aprobată începând cu data de 1 ianuarie
2002.
Biserica, construită sub o mare stâncă pe care se află pictat chipul Domnului, având în
apropiere o cascadă cu apă de munte, rece ca gheaţa, îşi aşteaptă în linişte şi rugăciune vizitatorii.
Obiective cultural-istorice în zona adiacentă parcului
a) Biserica Horezu
b) Muzeul ceramicii – Horezu
c) Ateliere de ceramică – Horezu
d) Biserica Ursani
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e) Cula Greceanu – Măldăreşti
f) Cula Duca – Măldăreşti
g) Biserica Măldăreşti
h) Biserica Râmeşti
i) Mănăstirea Horezu – satul Romani
j) Biserica Romani
k) Biserica Bolniţa – satul Romani
l) Schitul Sfântul Ştefan – satul Romani
m) Schitul Sfinţii Apostoli– satul Romani
n) Biserica Peri – Bistriţa
o) Biserica Ciorobeşti – Pietreni
p) Biserica Grămeşti – Pietreni
r) Biserica Costeşti/Gruşetu – Costeşti
s) Muzeul de artă – Costeşti
ş) Schitul Jgheaburi – Stoeneşti
t) Schitul Iezer – Olăneşti
ţ) Biserica Sfinţii Voievozi – Cheia
u) Mănăstirea Sărăcineşti – Cheia
v) Schitul Bradu – Olăneşti
x) Mănăstirea Frăsinei – Olăneşti
a) Biserica Horezu
Acces: 44 km DN 67 Rm. Vâlcea – Târgu Jiu
Hramul:
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Horezu
Oraşul Horezu, vestit târg şi centru ceramier, aşezat la confluenţa râurilor Luncavăţ şi Ursani,
este datat documentar din anul 1487, iar ca târg din anul 1780.
Aici se pot vizita: biserica veche, muzeul ceramicii, atelierele meşterilor olari de la intrarea
dinspre Râmnicu Vâlcea în oraş şi din satul Olari - 2 km nord. Anual, în prima duminică a lunii
iunie, are loc târgul naţional al ceramiştilor „Cocoşul de Horezu”.
La 6 km nord de oraş, se poate vizita comuna Vaideeni, sat de oieri veniţi din Ardeal peste
munte, cu tradiţii deosebite, păstrate mult mai bine decât în celelalte localităţi. Aici se organizează,
în luna iunie, nedeia păstorească „Învârtita dorului”, cu participarea păstorilor de pe ambii versanţi ai
Carpaţilor Meridionali.
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b) Muzeul ceramicii Horezu
Acces: 44 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Persoana de contact: Cristi Iovan
Este un muzeu constituit în incinta Casei de Cultură Horezu şi cuprinde articole din ceramică în
primul rând locală, dar şi din alte centre ceramiere din ţară şi străinătate.
c) Ateliere de ceramică Horezu
Acces: 44 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Atât la intrarea în Horezu dinspre Râmnicu Vâlcea, cât şi în satul Olari - 2 km nord de oraşul
Horezu, se pot vizita numeroase expoziţii cu vânzare ale meşterilor olari locali, cât şi atelierele
acestora.
d) Biserica Ursani
Acces: 44 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 5 km şosea înspre nord din Horezu până în satul
Ursani
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Ursani
Este ctitoria lui Ioan Ursanu din secolul al XVIII-lea. Aici se află înmormântat omul politic liberal,
fost prim-ministru, I. Gh. Duca.
e) Cula Greceanu
Acces: 44 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 3 km şosea înspre sud până în Măldăreşti
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
La 3 km sud de oraşul Horezu, într-o zonă pitorească, lângă staţiunea de cercetări apicole, se
află complexul muzeistic Măldăreşti, în care se pot vizita două cule, o biserică din secolul al XVIIIlea şi casa-muzeu memorial I. Gh. Duca.
Culele sunt construcţii – locuinţe întărite ale boierilor locali – specifice nordului Olteniei,
între secolele XVI-XVIII.
Cula Greceanu, datând din secolul al XVI-lea, anul1516, a fost construită de către familia
boierilor Măldăreşti. Are un pronunţat caracter de fortăreaţă: la nivelul inferior ferestrele sunt foarte
mici, mai mult nişte creneluri, zidurile sunt foarte groase, iar uşile sunt din stejar masiv, legate în
fier. Uşa cea mare avea rol de a deruta atacatorii, deoarece dădea în beci, de unde printr-un lift făcut
în zid se făcea legătura cu parterul, adevărata uşă, de dimensiuni reduse, fiind camuflată. La ultimul
nivel se află o încăpere care se izola prin retragerea scării şi baricadarea unui mic chepeng. Cu toate
aceste aspecte de fortăreaţă, construcţia are un aer de eleganţă şi confort, la cel de-al doilea etaj
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arcadele fiind ceva mai largi. Pictoriţa Olga Greceanu a imortalizat, într-o frescă aflată într-o
încăpere de la etajul al II-lea, portretele membrilor familiei Măldărescu. În culă se află o expoziţie de
mobilier vechi.
f) Cula Duca
Acces: 44 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 3 km şosea înspre sud până în Măldăreşti
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Cea de-a doua culă din complexul muzeistic Măldăreşti, cula Duca, a fost construită în anul
1812, ornamentaţiile - stucaturile de pe tavane şi din jurul ferestrelor constând din personaje şi
animale fabuloase - fiind realizate în anul 1827. În interior se mai găsesc sobe vechi cu olane, cu
încălzire la două camere.
În anul 1910, cula a fost cumpărată de omul politic I. Gh. Duca, acesta avându-şi aici
reşedinţa de vară. În culă şi în casa de alături - casa memorială I. Gh. Duca - se află obiecte de artă
care au aparţinut fostului prim ministru, constituind un muzeu, alături de obiecte de artă artizanală şi
etnografică specifice zonei - ceramică de Horezu, covoare olteneşti şi alte asemenea, obiecte şi
mobilier ţărănesc.
g) Biserica Măldăreşti
Acces: 44 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 3 km şosea înspre sud până în Măldăreşti
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Măldăreşti
Este ctitorie a boierilor Măldăreşti, din anul 1790. Pictură exterioară.
h) Biserica Râmeşti
Acces: 44 km DN Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 2 km şosea înspre nord-est până în Râmeşti
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Râmeşti
i) Mănăstirea Horezu
Acces: 42 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 4 km şosea înspre nord până în Romani
Hramul: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Stareta: Pavelina Gagea
Cazare:
- 20 de locuri, dormitoare cu 1-2 locuri
- La mansardă: 3 camere cu 4 paturi
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Printre mănăstirile monumente istorice care împodobesc pământul românesc, Mănăstirea
Hurezi sau Horezu este considerată, împreună cu schiturile sale, ca cel mai reprezentativ complex de
arhitectură, definitoriu pentru „stilul brâncovenesc”.
Este aşezată în partea de nord a judeţului Vâlcea, pe drumul naţional DN 67
RmâmnicuVâlcea-Târgu Jiu, la poalele Munţilor Căpăţânii, străjuită de codrii, într-un loc plin de
farmec şi singurătate, a cărui linişte o tulbură doar cântecul huhurezilor, acele păsări de noapte care
au dat, probabil, numele acestor locuri şi al mănăstirii.
Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, domnitorul Ţării Româneşti la începutul secolului al
XVIII-lea, văzând nestatornicia vremurilor, îndată după primirea sceptrului Ţării, cum glăsuieşte
hrisovul de întemeiere al mănăstirii „într-al doilea an al domniei noastre pus-am temelie şi am
început a zidi mănăstire”. Prin această faptă cucernică, domnitorul îşi vedea împlinită o dorinţă
sfântă, care-l frământa, după cum citim în pisania de deasupra uşii bisericii: „Nu voi intra în sălaşul
casei mele, nu mă voi sui pe aşternutul patului de odihnă, nu voi da somn ochilor mei şi pleoapelor
mele dormitoare şi repaos tâmplelor mele, până nu voi afla loc Domnului şi sălaş Dumnezeului lui
Iacob”. Urmând în cuvânt şi în faptă pe proorocul Psalmist, el a înălţat cea mai de seamă ctitorie a
epocii sale, care a atras şi atrage admiraţia şi preţuirea tuturor vizitatorilor din toate timpurile. Aşa,
Charles Diehl, cunoscătorul de artă bizantină, o considera „Le plus beau de toute Roumanie” - cea
mai frumoasă din România.
Sfânta Mănăstire Hurezi, importantă şi valoroasă aşezare monahală, reprezintă cel mai vast
ansamblu de arhitectură medievală păstrat în Ţara Românească. El cuprinde mănăstirea propriu-zisă,
biserica bolniţei, ctitorită de doamna Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu, ridicată la 1696 şi
zugrăvită de Preda Nicolae şi Ianache; Schitul Sfinţilor Apostoli, la circa 50 de metri spre nord,
ctitorit de marele stareţ Ioan Arhimandritul în 1698 şi zugrăvită de Iosif şi Ioan în 1700 şi Schitul
Sfântul Ştefan, după numele fiului cel mare al domnitorului, la 1703 şi zugrăvit de Ianache, Istrate şi
Harinte.
Domnitorul a încredinţat supravegherea acestor mari şi valoroase lucrări rudei sale Pârvu
Cantacuzino, mare stolnic, căruia, decedând în 1691, i-a urmat Cernica Ştirbei, fost mare armaş.
Lucrările începute în 1690 s-au terminat în 1697. Dintre meşteri menţionăm pe Manea vataful
zidarilor, Istrate lemnarul şi Vucasin Caragea, pietrarul, toţi pictaţi pe perete, în pridvorul bisericii
mari.
Mănăstirea Hurezi are două incinte. În cea dintâi, exterioară, delimitată de ziduri puternice de
cărămidă, se află prima poartă de incintă şi o clădire cu etaj în dreapta. A doua incintă are forma
dreptunghiulară, închisă pe trei laturi cu clădiri, având parter şi etaj. Latura de răsărit se încheie cu un
zid înalt, ca la multe mănăstiri cu incintă.
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La mijlocul acestei incinte se află biserica mare, impunător monument, lung de 32 de metri şi
înalt de 14 metri. Ea este o interpretare mai simplificată a bisericii episcopale de la Curtea de Argeş.
Are plan treflat şi împărţire clasică: altar, naos, pronaos şi pridvor.
O mulţime de sfinţi din care nu lipsesc Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, hramul
mănăstirii, scene religioase din Vechiul şi Noul Testament, sinoade ecumenice, despărţite prin
ornamentaţii florale, desenate în culori vii, acoperă pereţii interiori ai bisericii şi pronaosului.
Lucrarea în frescă este opera zugravilor Constantin, Ioan, Andrei, Stan, Neagoe şi Ioachim.
Pe lângă iconografia religioasă, întâlnim şi compoziţii cu caracter laic, cum este istoria
ilustrată a vieţii împăratului Constantin cel Mare, cu o anumită semnificaţie pentru vremea aceea,
biruinţa Crucii asupra semilunii.
De subliniat este amplul tablou votiv din pronaos, veritabila galerie de portrete de mare
valoare artistică, înfăţişând pe Constantin Brâncoveanu cu familia sa, în care se distinge chipul
doamnei Maria, de asemenea pe înaintaşii săi direcţi şi rudele din neamul Basarabilor şi
Cantacuzinilor. Biserica mănăstirii avea menirea să devină necropola familiei Brâncoveanului şi
neamului.
În interiorul bisericii, pe lângă inestimabilul iconostas sculptat în lemn, se află scaunul
domnesc, de asemenea sculptat frumos în lemn, purtând stema Cantacuzinilor, stranile şi un bogat
policandru, toate din vremea ctitorului.
Pronaosul aminteşte de rostul bisericii de a fi necropola familiei domnitorului. Mormântul,
din marmură, cu o placă sculptată artistic, pregătit pentru ctitorul voievod, care îi aşteaptă rămăşiţele
pământeşti de mai bine de două secole şi jumătate, este mărturia cea mai grăitoare. Tot aici se află,
pe lângă alte morminte, şi cel al vrednicului egumen Ioan arhimandritul, care a ostenit aici, precum şi
la alte multe ctitorii brâncoveneşti.
Intrarea principală în incinta centrală se face prin latura de miazăzi pe sub bolta largă, care la
vreme de bejenii se închidea cu o mare poartă de lemn ferecată cu fier, existentă şi astăzi, în forma
originală. Deasupra intrării se înalţă turnul clopotniţei, care adăposteşte patru clopote mari, între 300
şi 1000 kg, cu sunete armonioase, trei purtând în inscripţie numele voievodului.
În dreapta şi stânga clopotniţei, pe cele trei laturi, sunt chiliile rânduite pe două nivele,
suprapuse, în faţa cărora se găseşte câte o galerie cu arcade în semicerc, susţinută de stâlpi de piatră.
Tot în latura de miazăzi, la etaj, unde au fost casele domneşti compuse din săli mai frumos boltite, cu
calote sferice pe arcade lungi, sprijinite pe monumentale coloane de piatră la capiteluri şi baze, acum
este expusă interesanta şi valoroasa colecţie de obiecte şi icoane bisericeşti ale mănăstirii, un preţios
tezaur cultural-naţional.

314

Paraclisul, situat la mijlocul laturii de apus a incintei drept în faţa bisericii, ridicat la 1697,
este unul din cele mai gingaşe monumente din această epocă. Planul lui constă dintr-un naos pătrat,
dominat de turla octogonală admirabil proporţionată, cu opt ferestre, acum singurul izvor de lumină
al zilei, dintr-un altar semicircular. Pictura este în frescă, lucrarea zugravilor Preda şi Marin, meşteri
din aceeaşi şcoală brâncovenească, păstrată în condiţii optime. Din tema iconografică nu lipsesc
Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena şi bogata familie a Brâncoveanului. Tampla din lemn e
fin sculptată şi decorată cu aur şi culori, aproape tot aşa de vii, cum a fost iniţial.
Sub paraclis, la parter, se află trapeza, sala de mese a mănăstirii - frumos boltită printr-o
calotă sferică, sprijinită pe arcuri joase şi puternice. Pictura în frescă, executată între anii 1705-1706,
este o desfătare spirituală şi se păstrează în condiţii excelente. Una dintre podoabele arhitecturale,
care dă mănăstirii Hurezi un aer de sărbătoare şi încântă privirea vizitatorilor, este foişorul
vrednicului egumen şi iubitor de artă Dionisie Bălăcescu, ridicat între anii 1725-1753, opera
pietrarului Iosif.
Din bogata zestre a bibliotecii adunată acolo de ctitor şi de cărturarii vieţuitori, învăţatul Gr.
A. Tocilescu a găsit şi ridicat în 1885, pentru Muzeul Naţional, 38 de manuscrise şi 393 de cărţi
tipărite în diferite limbi. Tot aici s-au păstrat vestitele calendare ale lui Brâncoveanu din anii 1693,
1695, 1701, şi 1703, precum şi un frumos pomelnic. La schitul Sfântul Ioan a activat şi o şcoală de
copişti de manuscrise. Hurezul a avut obşte de monahi până în anul 1872, când a devenit de
călugăriţe, care îngrijesc cu sârg şi cu aleasă pricepere atât pravila monahală, cât şi monumentul
devenit astăzi unul dintre cele mai exemplare complexe de arhitectură şi artă, caracteristice pentru
epoca de tranziţie de la medieval la modern în cultura românească.
Hurezi înfăţişează treapta înaltă de creaţie a genului românesc de la sfârşitul secolului al
XVII-lea. Vizitatorul din ţară sau de peste hotare află la Hurezi galeria unică a unor străluciţi oameni
cu larg orizont politic şi cărturari, de la Şerban Voievod şi Constantin Cantacuzino Stolnicul, până la
Constantin Brâncoveanu şi învăţaţii lui fii, opriţi în manifestarea lor creatoare de tragica moarte din
1714. Frumuseţii arhitecturii şi picturii se adaugă dovezile unui puternic centru de cultură, care a
adăpostit un scriptoriu celebru, producător de iscusite traduceri, superbe manuscrise şi o bogată
bibliotecă umanistă, unică în Europa de sud-est la începutul secolului al XVIII-lea.
Prin toate aceste mărturii istorice şi frumuseţi artistice, Mănăstirea Hurezi este una dintre cele
mai convingătoare opere ale creaţiei spirituale multiseculare, pe care marele istoric Nicole Iorga a
numit-o printr-o fericită formulare - în lucrarea „Bizanţ după Bizanţ” - continuatoare a civilizaţiei
romane, ai cărei moştenitori în Europa de Răsărit sunt românii.
k) Biserica Romani
Acces: 42 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 4 km şosea înspre nord până în Romani
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Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Romani
l) Biserica bolniţei
Acces: de la mănăstirea Horezu, 200 m est
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Biserică a mănăstirii Horezu
m) Schitul Sf. Ştefan
Acces: de la mănăstirea Horezu, 1 km înspre vest, peste râu
Adresa: Horezu, judeţul Vâlcea
Schit aparţinând de mănăstirea Horezu
Datează din anul 1703 şi a fost construit sub îngrijirea lui Ioan Arhimandritul. Nu s-a păstrat
decât biserica, bizantină, în formă de navă, cu mici abside, cu o turlă ţuguiată pe naos, pronaos, fără
pridvor. Este înconjurată de un zid de incintă şi două corpuri de clădiri construite pe fundaţiile celor
vechi.
n) Schitul Sfinţii Apostoli
Acces: de la mănăstirea Horezu, 1 km înspre nord-est
Adresa: Horezu, jud. Vâlcea
Schit aparţinând de mănăstirea Horezu
Este ctitorie a lui Ioan Arhimandritul, din anul 1698.
Are o incintă din ziduri de cărămidă, cu un şir de chilii pe latura nordică şi un alt corp de
clădiri în colţul din sud-vest, în centrul căreia se află o biserică bizantină în formă de navă, cu o turlă
pe naos, pronaos şi altar şi un pridvor deschis sprijinit pe doi stâlpi.
În preajma mănăstirii, la circa 3 ore de mers înspre nord, se mai pot vedea ruinele schitului
Sfântul Ioan, cea mai veche construcţie de la Horezu.
o) Biserica Peri
Acces: 38 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, 7 km şosea până în satul Bistriţa
Hramul: Nastera Maicii Domnului
Adresa: Costeşti, judeţul Vâlcea
Biserica parohială Bistriţa
Preot: Ion Mladin
Se află la circa 1 km sud de mănăstirea Bistriţa, printre livezile satului Bistriţa, străjuită de
brazi înalţi. Este ctitoria egumenului bistriţean Paisie, din anul 1689. A fost construită pentru a servi
ca lăcaş de cult pentru sălaşul de ţigani robi ai mănăstirii Bistriţa, numindu-se de aceea şi biserica
Ţigania.
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Biserica datează din anul 1689, fiind ctitorie a egumenului Paisie al Bistriţei şi a logofătului
Pârvu Cantacuzino. A rămas nepictată până în anul 1788, când a fost pictată de zugravul local Ioan
Pop Tudor. Arhitectura este simplă, fără turlă şi pridvor, în formă de navă, cu naos şi altar, cu
acoperiş din şiţă, netencuită în exterior, cu zid din cărămidă.
p) Biserica Ciorobeşti
Acces: 38 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, în dreptul localităţii Costeşti, 6 km şosea până în
Pietreni, 1 km drum pietruit
Hramul: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Adresa: Costeşti, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Pietreni
Preot: Victor Ovidiu Mureşan
Se află în mijlocul satului Pietreni şi este ctitorită în anul 1750 de către egumenul mănăstirii
Bistriţa, arhimandritul Antonie. Biserica a fost construită din zid, în plan dreptunghiular, fără turlă,
cu acoperiş înalt din şiţă. Are un pridvor deschis, sprijinit pe şase coloane cilindrice, pronaos şi naos,
fiecare luminate de către o fereastră îngustă dreptunghiulară.
r) Biserica Grămeşti
Acces: 38 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu până la Costeşti, 5 km şosea înspre Pietreni
Hramul: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Costeşti, judeţul Vâlcea
Biserica parohială - Pietreni
Preot: Victor Ovidiu Mureşan
Biserica de lemn din cătunul Grămeşti - satul Costeşti, ridicată la poalele unei păduri de brad
şi pin, este una dintre cele mai vechi şi mai valoroase construcţii de acest fel din Oltenia.
Este ctitorie a egumenului Ştefan al Mănăstirii Bistriţa, viitor mitropolit al Ţării Româneşti,
în anul1664, construită din lemn de stejar masiv.
Arhitectura bisericii este de o valoare deosebită, fiind diferită faţă de celelalte biserici de
lemn din Oltenia. Este de tip navă, de dimensiuni destul de generoase - 15 x 5,60 x 5,80 m, cu cele
patru compartimente specifice bisericilor ortodoxe româneşti: pridvor deschis, pronaos, naos şi altar.
Ca particularitate, pronaosul, naosul şi altarul se retrag progresiv în interior, pe ambele laturi,
reducând lăţimea lăcaşului. Acoperişul este în patru ape, cu streaşină largă, ceea ce a contribuit la
conservarea excepţională a lemnăriei, şi este acoperit cu şiţă despicată. În interior tavanul este boltit,
acoperişul din şiţă fiind peste o boltă semicilindrică din dulapi de stejar. Se remarcă faptul că la
construcţia bisericii nu s-au folosit decât cuie din lemn, care leagă părţile din lemn perfect îmbinate.
Ca o altă particularitate, se remarcă prezenţa elementelor sculpurale atât în bolţile stâlpilor din
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pridvor, la uşorii uşii, cât şi la brâul ce înconjoară biserica la exterior, imitându-l pe cel din cărămidă
al bisericilor epocii.
s) Biserica Costeşti/Gruşetu
Acces: 38 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu până la Costeşti, 3 km şosea spre Pietreni
Hramul: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Costeşti, judeţul Vâlcea
Fosta biserică parohială – Costeşti
Biserica a fost construită în anul 1801, prin contribuţia enoriaşilor şi a egumenului Mănăstirii Bistriţa
arhimandritul Constandie, pe locul unei biserici săteşti mult mai vechi şi tot din lemn, datând din
1650.
Este construită din lemn de stejar, tencuită ulterior în exterior. Arhitectura este simplă,
biserica fiind construită în plan dreptunghiular - 14 x 5 m. Este în formă de navă, fiind alcătuită din
pridvor închis - adăugat în 1885, când a fost şi tencuită în exterior, pronaos, naos şi altar. Ca şi la
biserica de lemn de la Grămeşti, tavanul este în formă de boltă semicilindrică.
Lângă biserică se mai păstrează şi clopotniţa, construită din zid gros de piatră şi cărămidă, în
formă paralelipipedică, pe două nivele, în anul 1840.
Din păcate, rămânând de multă vreme nefolosită, biserica se află în stare avansată de
degradare şi, dacă nu sa iau măsuri de restaurare, în curând se va pierde definitiv un monument de
cult şi de arhitectură foarte valoros.
ş) Muzeul de artă Costeşti
Acces: 38 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu până la Costeşti, 2 km şosea până în Costeşti
Adresa: Costeşti, jud. Vâlcea
În centrul comunei Costeşti, în clădirea căminului cultural, funcţionează, din anul 1970, un
muzeu de artă modernă, constituit în urma donaţiei muzeografului Alexandru Balintescu, fiu al
satului.
Punctul central al muzeului îl constituie 7 lucrări ale sculptorului Gheorghe D. Anghel.
Alături de acestea, în cele trei săli ale muzeului, se mai află 43 de lucrări de pictură ale artiştilor
plastici printer care: Gheorghe Tomaziu - 25, Horia Bernea - 4, Florin Niculescu, Vasile Brătulescu,
Marin Gherasim, Afane Teodoreanu şi Gheorghe Rodion - 9.
t) Schitul Jgheaburi
Acces: 25 km DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu până la Stoeneşti
Adresa: Stoeneşti, judeţul Vâlcea
Ctitorie atribuită legendarului Negru Vodă încă de la 1310, refacută de Matei Basarab în anul 1640
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ţ) Schitul Iezer
Acces: Şoseaua Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiupână la Cheia - 15 km, şosea 6 km până la Valea Cheii,
3 km drum forestier pe Valea Cheii
Hramul: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Adresa: Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea
Situat la nord de satul Cheia, pe valea cu acelaşi nume, în apropiere de oraşul Băile Olăneşti
din judeţul Vâlcea, Schitul Iezer este una dintre cele mai izolate sihăstrii din nordul Olteniei.
Primii ctitori ai acestui sfânt lăcaş, pomeniţi în pomelnic, sunt Radu cel Mare, 1377-1383, şi
fiul său, Mircea cel Bătrân ,1386-1418. Cu trecerea timpului acest schit s-a degradat, dar a fost
refăcut, în anul 1559, la 500 m distanţă de cel vechi, de voievodul Mircea Ciobanu împreună cu soţia
sa, doamna Chiajna, fiica voievodului Petru Rareş, 1527-1546. După refacerea schitului Iezer, aici sa adăpostit o mare obşte monahală cu peste trei sute de călugări. O parte dintre aceştia trăiau viaţa de
obşte în mănăstire, iar alţi călugări în sihăstrie, prin peşteri sau prin chilii, venind doar duminica şi în
zilele de sărbători să asiste la slujbele săvârşite în biserică. În pisania din 1720 se menţionează că
schitul a fost terminat între anii 1567-1568, după moartea ctitorului, şi că în anul 1700 schitul era
pustiu şi surpat.
Biserica actuală a fost zidită de episcopul Ilarion şi schimonahul Antonie, care a donat toate
economiile, dar a şi muncit personal, pentru ca în 1720 să fie pictată de ieromonahul Nicolae. Mai
târziu, schimonahul Antonie a fost canonizat sub numele de Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru. El
vine în Ţara Românească în anul 1648 şi se stabileşte la Râmnicu Vâlcea, ocupându-se de comerţ.
Ajuns la vârsta de 64 de ani, binecuvântatul Antonie s-a hotărât să aleagă calea monahală. După ce
renunţă la ideea de a merge la Muntele Athos, la îndemnul episcopului Ilarion, se stabileşte la schitul
Iezer.
Chiliile zidite de Cuviosul Antonie se păstrează şi astăzi, în partea de apus a bisericii, având
un subsol spaţios pentru depozitarea celor necesare întreţinerii vieţii monahale.
Din anul 1998, sfântul lăcaş s-a îmbogăţit cu o nouă biserică.
Astăzi, Schitul Iezer cuprinde o obşte de maici, care se ostenesc să ducă mai departe tradiţia
monahală existentă aici de mai multe secole.
u) Biserica Sfinţii Voievozi
Acces: Şoseaua Râmnicu Vâlcea-Olăneşti până la Cheia - 15 km, şosea 6 km până la Valea Cheii.
Adresa: Cheia, judeţul Vâlcea
Biserica parohială – Cheia
Ctitorie din anul 1772.
v) Mănăstirea Sărăcineşti
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Acces: Şoseaua Râmnicu Vâlcea-Olăneşti până la Cheia - 15 km, şosea 6 km până la Valea Cheii
Hramul: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Cheia, judeţul Vâlcea
La confluenţa râului Olăneşti cu râul Cheia, în mijlocul satului Valea Cheii, care până în anul
1964 s-a numit Sărăcineşti, aşa cum glăsuieşte pisania de aproape 300 de ani, stă în bătaia vânturilor
şi vijeliilor Biserica fostei Mănăstiri Sărăcineşti.
Pisania: „† Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt ziditu-s-au
această biserică din temelie cu toată podoaba ei întru lauda Adormirea Precestei Bogorodite şi cu
chiliile împrejur cu toată cheltuiala Părintelui Ştefan, episcopul Râmnicului, fiind dată moşia cu
casele de Tănasie Păuşescul în zilele lui Şerban Cantacuzino Voevodul. Şi au fost ispravnic Zosima
Er. monah egumen. Ani de la Adam 7196, iar de la Iisus Hristos 1688 Sept. 28.”
Pisania Er. monah Neagoe.
Din actul de danie făcut la 7 iunie 1687 de Tănasie Păuşescu comisul şi Marta monahia,
mama sa, către părintele Ştefan - episcopul Râmnicului, rezultă că moşia în mijlocul căreia a fost
zidită biserica şi clădirile mănăstireşti fusese a boierilor Sărăcineşti, de unde rămâne şi numele
mănăstirii şi a satului din jur - Marta monahia în mirenie se numise Mihalcea, soţia lui Radu
Păuşescu clucerul. Fata lui Nicula Logofătul Sărăcinescul, împreună cu fiul său Tănasie Păuşescu,
moştenesc moşia Sărăcineşti de la fratele şi unchiul Tănasie Comisul Sărăcinescul - pentru ca „alţi
coconi den trupul lui nu au rămas”, aşa cum s-a întâmplat şi cu Tănasie Păuşescu de pe urma căruia
nu au fost urmaşi.
Construcţia începe în anul 1688, într-o epocă de plină dezvoltare a artei bisericeşti bizantine
pe pământul nostru. În anul 1693 moare ctitorul principal Episcopul Ştefan şi este înmormântat în
tinda bisericii, pe care o lasă nepictată. Episcopul Damaschin împreună cu Paisie ermonahul, Ioan
Arhimandritul Hurezilor şi Dosoftei ermonah, 30 de ani mai târziu, la 1718/7226, aduce la
Sărăcineşti pe Teodosie, Gheorghe şi Preda, aceiaşi pictori care au zugrăvit paraclisul de la Hurezi şi
alte aşezăminte brâncoveneşti, de au săvârşit pictura bisericii aşa cum se vede şi azi. Ctitorii despre
care am pomenit până acum sunt pictaţi în pronaosul bisericii precum urmează: Episcopul Ştefan şi
Episcopul Damaschin ţinând bisericuţa în mâini deasupra uşii, în interior; Ioan Arhimandritul, Paisie
şi Dosoftei colaboratori la pictura pe peretele de la miazăzi; Tănasie vel comisul Sărăcinescu cu
jupâniţa lui Ilina, Tănasie vel clucer Păuşescu cu jupâniţa lui Aspra, pe peretele de miazănoapte.
Din clădirile şi inventarul anilor 1688-1693 mai există:
a) Biserica în forma ei originală;
b) Clopotniţa pe zidul căreia se poate vedea inscripţia: „Sava 7200 = 1692”;
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c) Clădirea dinspre miazănoapte de biserică, care a servit de stareţie şi chilii, a cărei origine
medievală o dovedesc zidurile şi construcţia beciului;
d) Clopotul cel mic, turnat pentru prima dată în anul 1612 şi returnat în anul 1930 de
Ieronim Protosinghelul şi V. O cruce din lemn ferecată de mână cu inscripţia: „† Ştefan
episcop 7200 = 1692”.
În scurgerea vremurilor, acest aşezământ a mai fost ajutat şi de alţii, care s-au dovedit cu
dragoste faţă de sfintele lăcaşuri.
A fost mănăstire de călugăriţe până în jurul anului 1860, după aceea a fost mănăstire de
călugări până în 1873. Din 1873 până în 1913 biserica a fost filială a parohiei Cheia, iar casele au
adăpostit şcoala primară, la care veneau elevi din satele vecine: Păuşeşti, Olăneşti şi Cheia.
Din 1913 până în 1960 a fost mănăstire de călugăriţe, când a fost desfiinţată în mod abuziv.
În prezent, biserica deserveşte credincioşii din satul Valea Cheii, iar casele au fost transformate în
cămin pentru bătrâni. Proprietatea mănăstirii - biserica şi incinta -nu a fost retrocedată nici astăzi, în
ciuda demersurilor făcute.
x) Mănăstirea Frăsinei
Acces: Şoseaua Râmnicu Vâlcea-Olăneşti - 21 km, potecă 5 km Muiereasca
Hramul: - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – biserica veche
- Adormirea Maicii Domnului – biserica nouă
Adresa: Muereasca, judeţul Vâlcea
Staret: Arhim. Neonil Ştefan
Cazare: are posibilităţi de cazare
Situată în comuna Muereasca, la 25 km de Râmnicu Vâlcea, Mănăstirea Frăsinei are de fapt
două biserici.
Biserica Mănăstirii Frăsinei, zisă şi Biserica Mare, având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, cu întreg ansamblul de clădiri, în formă de cetate, este ctitoria Sfântului Calinic de la
Cernica, episcopul Râmnicului, care a construit-o între anii 1860-1863, an în care o şi sfinţeşte.
Pictura, făcută în ulei de pictorul ardelean Mişu Pop în stilul lui Tătărăscu, a fost spălată în anul 1968
de pictorul Aritium Avachian. Această biserică este monument istoric.
Biserica schitului vechi, cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a fost construită
din lemn de călugării bulgari Ilarion şi Ştefan, în anul 1710, şi reconstruită din zid în anii 1762-1763
de Cârstea Iovipali şi Damian Iovipali, fraţi hagii din Râmnic, împreună cu Nicoliţă Iovipali, fiul lui
Cârstea, având binecuvântarea episcopului de Râmnic, Filaret. În jurul acestui schit au existat chilii
care însă nu s-au păstrat. Din anul 1787, din timpul războiului ruso-turc, schitul este pustiit şi rămâne
părăsit până în anul 1848, când este refăcut de călugărul cernican Acache, cu învoirea lui Gheorghe
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Iovipali, urmaşul primilor ctitori. Acesta închide pridvorul bisericii cu cărămidă, transformându-l în
pronaos, îl zugrăveşte şi reface încăperile chiliilor. Biserica veche păstrează pictura din anul 1763,
executată de Teodor Zugravul, cât şi pe cea din tindă din anul 1848.
Paraclisul cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, precum şi clădirile de locuit dinspre miazăzi şi
răsărit, au fost făcute de episcopul Gherasim Safirim al Romanului,1910-1911, fost arhimandrit de
scaun al Episcopiei Râmnicului-Noului Severin, care completează şi aripa de miazăzi şi răsărit a
cetăţii monastice, pe partea de zid, care rămăsese necompletată de Sfântul Calinic în anul 1888.
Viaţa monahală de aici se aseamănă cu cea de la Muntele Athos: în mănăstire nu au voie să
intre femei - numai în biserica de sus, în cea de jos au voie şi femeile şi nu se găteşte cu carne. În
acest sens, Sfântul Calinic a aşezat, în anul 1867, o piatră de legământ la circa 2 kilometri de
mănăstire, unde este astăzi o biserică şi dependinţe pentru cazarea femeilor. Pe piatra de legământ
sunt gravate cu litere chirilice atât binecuvântări, pentru cele care vor păstra acest legământ, cât şi
blesteme, pentru cele ce vor călca hotărârea sfântului. Iată ce spune textul gravat pe piatra de
legământ: „Acest sfânt lăcaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţii monahi şi fiindcă din
partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolo, de aceea sub grea
legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce
vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia,
gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui
Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor fericitul bine. Calinic, episcopul RâmniculuiNoului Severin, 17 ian.1867”.
Este singura mănăstire din ţară care nu a fost secularizată, păstrându-şi tot terenul agricol
până în zilele noastre.
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Anexa nr. 2
REGULAMENTUL PARCULUI NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
Capitolul 1
Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Art. 1. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, denumit în continuare PNBV, înfiinţat în anul 2004 prin
Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru
noi zone, este arie naturală protejată de interes naţional, fiind încadrat, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la categoria parcuri naţionale, corespunzătoare categoriei a IIa a IUCN.
Art. 2. (1) PNBV face parte din categoria parcurilor naţionale şi este arie naturală protejată care are
ca scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional,
cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic,
hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea
vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
(2) PNBV este o arie protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru
recreere.
Art. 3. (1) Descrierea limitelor parcului naţional a suferit unele modificări faţă de cele descrise în
Hotărârea Guvernului nr.2151/2004, în sensul clarificării acestora, a existenţei unei mai bune
corelaţii cu realitatea din teren şi pentru corectarea unor erori. Acestea sunt prezentate în anexa nr. 1
a Regulamentului.
(2) Zonarea internă a PNBV este prezentată în anexa nr. 2 la Regulament.
(3) Harta cu zonarea internă este prezentată în anexa nr. 3 la Regulament.
Art. 4. Principalele zone funcţionale ale PNBV sunt:
a) Zona cu protecţie strică, în care sunt permise activităţi de natură ştiintifică şi educativă, ecoturism
în condiţiile stabilite de prezentul Regulament şi de Planul de Management al parcului, denumit în
continuare PM. Zonele cu protecţie strictă se constituie din totalitatea suprafeţelor acoperite cu
vegetaţie forestieră, jnepeniş şi alţi arbuşti, stâncării şi grohotişuri din zona de conservare specială,
precum şi alte suprafeţe, delimitate şi aprobate conform prevederilor PM.
b) Zona cu protecţie integrală, în care sunt permise activităţi educative, de ecoturism care nu necesită
activități de constucții/investiții în conformitate cu Planul de Management al PNBV. De asemenea,
în această zonă este permisă utilizarea pășunilor de către localnici în condițiile stabilite de prezentul
Regulament și Plan de Management.
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c) Zona de conservare durabilă, în care sunt permise activități de gospodărire/valorificare a
resurselor naturale, cu respectarea principiilor de utilizare durabilă a lor, cu acordul administrației, în
conformitate cu Planul de Management al PNBV.
d) Zona de dezvoltare durabilă cuprinde perimetrele construite, care sunt delimitate ca atare în
documentațiile de urbanism, în zonele Bistriţa - Schitul Păpuşa, Mănăstirea Arnota, Cariera Bistriţa,
Pietreni - Schitul 44 Izvoare, Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul Pătrunsa, Schitul Pahomie,
Cantonul Silvic Comarnice, Cantonul Silvic Cheia.
Art. 5. (1) Responsabilitatea administrării PNBV revine Administraţiei Parcului Naţional BuilaVânturariţa, denumită în continuare APNBV, unitate cu personalitate juridică din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor-Romsilva, conform contractului de administrare încheiat între RNP-Romsilva
şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
(2) APNBV elaborează PM prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariei naturale
protejate ( parc naţional , SCI , SPA – conform legislaţiei în vigoare ), urmăreşte respectarea
acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se
desfăşoară pe teritoriul PNBV, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale
parcului naţional, în conformitate cu obiectivele de parc naţional stabilite prin legislaţie.
Art. 6. Activităţile APNBV legate de conservarea biodiversităţii sunt coordonate şi aprobate de
Consiliul Ştiinţific al PNBV.
Art. 7. Participarea factorilor interesaţi la managementul PNBV se asigură prin Consiliul
Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor
legate de gospodărirea PNBV.
Art. 8. Eliberarea de avize de către APNBV pentru desfăşurarea de activităţi care pot avea impact
negativ asupra mediului, în cuprinsul parcului se face numai cu avizul Consiliului Ştiinţific.
Art. 9. Pe teritoriul PNBV se interzice desfăşurarea de activităţi care generează un impact negativ
asupra mediului. Autorizarea activităţilor, planurilor şi proiectelor se face cu avizul APNPV.
Capitolul 2 Reglementarea activităţilor în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit
Art. 10. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNBV se execută numai lucrările
prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea
funcţională a pădurilor şi a PM al PNBV. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma
avizării acestora de către APNBV.
Art.11. Alte lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută cu avizul APNBV,
precum şi aprobarea autorităţilor publice centrale care răspund de silvicultură şi de mediu.
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Art.12. APNBV monitorizează toate lucrările desfăsurate pe suprafaţa parcului naţional , în vederea
protejării şi conservării biodiversităţii.
Art. 13. Amenajamentele silvice, atât pentru fondul forestier de stat cât şi pentru cel privat de pe raza
PNBV, se supun aprobării cu avizul APNBV .Un reprezentant al APNBV participă la conferinţele de
amenajare şi la comisiile de avizare.
Art. 14. (1) Pe suprafața PNBV activitatea de vânătoare este interzisă.
(2) Este interzis accesul pe teritoriul PNBV a persoanelor cu arme de vânătoare, fără acordul
APNBV. Întrucât suprafaţa PNBV împarte două fonduri de vânătoare în câte două zone aflate în
sudul, respectiv, nordul parcului, gestionarii acestora au obligaţia de a înștiința APNBV în timp util
desfăşurarea activităţilor de recoltare a vânatului în afara teritoriului parcului naţional.
(3) Se interzice pescuitul în zona de protecţie strictă şi zona de protecţie integrală pe raza PNBV.
Art. 15. Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a vânatului, cele de protecţie a fondului piscicol de
pe toată suprafaţa parcului se organizează în comun de către personalul de specialitate din ocoalele
silvice şi APNBV.
Art. 16. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră instituţiile abilitate intervin conform
prevederilor legale.
Păşunat
Art. 17. Responsabilitatea exploatării păşunilor şi fâneţelor din PNBV este în sarcina proprietarilor
acestora - persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi. APNBV monitorizează toate
activitatile desfăsurate in păşunile şi fâneţele din PNBV, în vederea protejării si conservării
biodiversităţii
Art. 18. Pe raza PNBV este interzis accesul animalelor domestice aparţinând comunităţilor,
asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau respectiv domiciliul în localităţile
Costeşti, Bărbăteşti, Cheia, Stoeneşti, Horezu, Băile Olăneşti.
Art. 19. Este obligatorie respectarea numărul maxim de animale domestice pe specii şi categorii care
intră pe păşuni, conform studiilor silvopastorale sau de bonitate ale fiecărei păşuni şi duratei optime
de păşunat - din ultima decadă a lunii aprilie până în ultima decadă a lunii octombrie, respectiv
sărbători calendaristice Sf. Gheorghe- Sf. Dumitru.
Art. 20. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
a)

păşunatul animalelor domestice pe terenurile din PNBV este reglementat conform legislatiei

in vigoare.
b)

pe păşunile situate în PNBV, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în conformitate
cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de păşunat. Deţinătorii legali ai
păşunilor aduc la cunoştinţa APNBV conţinutul caietelor de sarcini privind închirierea
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păşunilor. Administraţia PNBV are dreptul de a verifica în teren ca numărul de animale
domestice pe păşuni să fie conform capacităţii de suport pentru animale a acestor păşuni,
conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus amintite.
c)

amplasările de stâne şi adăposturi pastorale vor fi adaptate specificului montan şi încadrate în

peisaj; ele vor fi permise numai cu aprobarea APNBV;
d)

este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor, lacurilor şi în amonte de

lacurile de acumulare; distanţa de amplasare va fi de minimum 100 m;
e)

se vor respecta intensitatea şi durata optimă de târlire care este de 2-3 nopţi o oaie/m2 sau o
vacă/6 m2 pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 4-6 nopţi pe păşunile de ţepoşică - Nardus
stricta.

f)

numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, în acest
moment Legea nr. 407/2006, art. 23, alin. (1), litera (k). Câinii vor avea obligatoriu jujee.
Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare.

g)

trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare,

în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.
h)

cosirea fâneţelor se efectuează la momentul optim, după înflorirea gramineelor şi
leguminoaselor perene.

i)

păşunatul cu caprine este interzis pe tot teritoriul PNBV;

j)

se permite păşunatul cu bovine şi cabaline în Muntele Cacova, Muntele Piatra şi Muntele

Albu;
k)

păşunatul cu ovine este interzis în Poiana Pătrunsa, Poiana Scărişoara, Poiana, Pahomie,
Poienile Bulzului, Curmătura din Oale.

Art. 21. APNBV iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe care le
aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului.
Art. 22. Consiliul Ştiinţific al PNBV avizează studiile silvopastorale ce se întocmesc pe raza PNBV.
Art. 23. APNBV monitorizează activitatea de păşunat în PNBV pentru stabilirea impactului acestei
activităţi asupra florei şi faunei din parc şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele
afectate.
Cercetare ştiinţifică
Art. 24. Cercetarea ştiinţifică în PNBV va urmări în principal realizarea scopurilor de conservare a
biodiversităţii şi a peisajului PNBV şi de dezvoltare/limitare a ecoturismului în zonă.
Art. 25. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNBV se desfăşoară cu acordul scris al
APNBV, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
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Art. 26. Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNBV şi Consiliului
Ştiinţific. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în PNBV, acceptate şi avizate de
forurile ştiinţifice abilitate, APNBV propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea
obiectivelor parcului, măsuri care se aprobă de către Consiliului Ştiinţific.
Art. 27. În cazul temelor de cercetare desfăşurate pe teritoriul PNBV, se va încheia un contract cu
cei care derulează tema, contract care să asigure accesul APNBV la rezultate în vederea utilizării lor
în activitatea de management a parcului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către
părţi şi sunt avizate de către C.Ş. Utilizarea rezultatelor se stabileşte prin contract, cu respectarea
drepturilor de autor.
Art. 28. APNBV stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau
accidentale, a speciilor de floră şi faună strict ocrotite de pe suprafaţa PNBV.
Art. 29. APNBV elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică şi stabileşte măsuri speciale de
conservare a biodiversităţii parcului, precum şi de monitorizare a acesteia, care se supun spre
aprobare CȘ.
Art. 30. Introducerea de specii alohtone - specii care nu apar în natură în cuprinsul PNBV şi care nu
au existat nici în mod natural pe suprafaţa PNBV este interzisă.
Art. 31. Reconstrucţia habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific avizat de CȘ. și în
condițiile legii.
Art. 32. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea
ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de
CȘ.
Activitatea speologică
Art. 33. (1) Activitatea speologică se desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare, cu
acordul APNBV.
(2) Accesul în peşterile de pe teritoriul PNBV se face cu acordul APNBV şi în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(3) Regulementul vizitării Peşterii Liliecilor este listat în anexa nr. 4 a prezentului regulament
Turism, reguli de vizitare
Art. 34. În PNBV sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare
a parcului, potrivit prezentului Regulament.
Art. 35. Punctele de acces în PNBV sunt în localităţile Costeşti - Bistriţa şi Pietreni, Bărbăteşti,
Cheia şi Băile Olăneşti.
Art. 36. (1) Vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.
(2) Instituirea tarifelor şi valoarea biletului de vizitare se stabileşte de către APNBV cu aprobarea
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Consiliului Ştiinţific şi a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi se percepe la
punctele de acces şi control Bistriţa, Pietreni, Bărbăteşti,
Cheia şi Băile Olăneşti, sau pe teritoriul parcului de către personalul APNBV, persoane autorizate de
APNBV, cu legitimaţie eliberată de APNBV.
(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:
a) copii sub 7 ani,
b) voluntari care dovedesc cu adresă scrisă sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV că
prestează o activitate utilă Parcului,
c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în PNBV,
d) personalul APNBV şi membrii Consiliului Ştiinţific,
e) personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direcţia Silvică Rm. Vâlcea,
f) membrii serviciilor Salvamont care activează în PNBV,
g)

împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe bază de legitimaţie,

h) personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu,
i) localnicii care deţin terenuri în PNBV şi dovedesc cu acte de identitate faptul că au
domiciliul stabil într-una din localităţile care deţin păşuni în PNBV,
j) călugării şi călugăriţele de la mănăstirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l) ghizii de turism angajaţi de APNBV,
m) persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:
a) copii între 7 şi 14 ani,
b) elevi şi studenţi, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs,
c) pensionarii, dacă dovedesc această calitate.
d) grupuri organizate mai mari de 10 persoane.
Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne
convenţionale - marcaje vopsite, cu bandă, triunghi, cruce sau punct în culorile albastru, roşu şi
galben, funcţie de traseu şi încadrate cu alb şi pe traseele de alpinism marcate şi pitonate şi stabilite
ca fiind accesibile în lista avizată anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita
acordul APNBV.
(2) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul 1 este permisă pentru:
a) patrulări ale personalului APNBV, membrilor CȘ sau altor persoane autorizate, în interes de
serviciu,
b) membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente,
c) personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu,
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d) personal de însoţire a animalelor la păşunat,
e) cercetători, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
f) voluntari angajaţi de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
g) participanţi la competiţii, acţiuni, tabere organizate în cazul în care prin programul acţiunii s-a
solicitat şi motivat abaterea de la trasee şi s-a aprobat de către APNBV,
h) alpinişti echipaţi, pentru accesul de la poteca turistică marcată la intrarea pe traseul
de alpinism şi pentru retragerea din trasee.
i) speologi echipaţi, pentru acces la peşteri, cu aprobarea scrisă a APNBV.
Art. 38. Întreţinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice şi de escaladă şi amplasarea
panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea APNBV şi, în cazul traseelor noi,
după omologarea acestora conform prevederilor legale.
Art. 39. Organizarea de excursii sau competiţii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu
aprobarea APNBV şi a Serviciului Public Salvamont.
Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a) Camparea este permisă numai în locurile special amenajate şi marcate în acest sens din zonele:
amonte de Cheile Bistriţei, Poiana Scărişoara, Poiana Pătrunsa, Poiana, Pahomie, Cabana Cheia
(conform regulamentului cabanei listat în anexa nr. 5 a prezentului regulement), Stogşoare-tunel,
Curmătura Builei, Curmătura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop;
b) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală - cetină,
ferigi, muşchi - sub corturi este interzisă;
c) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situaţia în care
sarcinile primite o impun.
d) În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către administratorii terenului sau
partenerii/împuterniciţii acestora în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif
se aduce la cunoştinţă APNBV şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare de către
cei ce îl încasează;
e) Camparea în condiţii de bivuac este permisă peste noapte în cazuri de urgenţă, fără aprinderea
focului.
Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a) focul este permis doar în vetrele special amenajate în acest scop în zonele de campare, cu lemn de
foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a
incendiilor;
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b) este strict interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului;
c) este interzisă aprinderea focului în golul alpin şi în fondul forestier, cu excepţia locurilor special
amenajate de către administratorii terenului. În locurile de campare din golul alpin sau cele din alte
zone, în care nu se asigură lemn de foc de către administratori, se permite doar utilizarea primusului;
Art. 42. Regimul deşeurilor pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turiştii au obligaţia de a
evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara
parcului şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
b) gestionarii cabanelor şi a locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au
responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să
nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice;
c) responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor şi a locurilor de
campare revine administratorilor acestora.
Art. 43. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a
jneapănului şi ienupărului.
Art. 44. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor,
precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.
Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scopuri comerciale fără acordul
APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor şi a oricăror eşantioane de
origine naturală de orice fel din PNBV.
Art. 46. Colectarea de specii de floră, faună roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate
face doar cu acordul scris al APNBV , conform prevederilor legale..
Art. 47. Accesul câinilor în PNBV este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent
în lesă şi supravegheaţi. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a
vaccinării. Formaţiile Salvamont şi patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor
câini utilitari.
Art. 48. Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace - strigăte, pocnitori, folosirea de
echipamente audio şi alte asemenea, pe trasee, la locurile de campare sau în jurul cabanelor este
interzisă.
Art. 49. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum
şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a
parcului.
Art. 50. Degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări
de pe teritoriul parcului este interzisă.
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Art. 51. Dislocarea rocilor şi prăvălirea acestora pe versanţi este interzisă.
Art. 52. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare este interzisă.
Art. 53. APNBV monitorizează turismul pe teritoriul PNBV, în vederea stabilirii impactului acestei
activităţi asupra florei şi faunei din parc şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun,
inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.
Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizează combustibili fosili, în scopul practicării de
sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.
Serviciul Salvamont
Art. 55. Pe teritoriul PNBV funcţionează formaţia publică Salvamont Vâlcea care patrulează pe
traseele turistice şi intervine în caz de accidentare a turiştilor aflaţi în Masivul Buila-Vânturariţa
până la posibilitatea asigurării permanenţei în puncte fixe.
Art. 56. Membrii echipelor Salvamont care acţionează pe teritoriul PNBV au obligaţia de a respecta
toate prevederile stipulate de prezentul regulament.
Art.

57.

APNBV

colaborează

cu

membrii

echipelor

Salvamont

în

acţiunile

de

pază/patrulare/intervenţie şi de coordonare/supraveghere a voluntarilor pe diverse activităţi,
organizate pe teritoriul parcului.
Art. 58. APNBV sprijină logistic echipele Salvamont în limita posibilităţilor şi în cazuri de forţă
majoră - accidente grave.
Art. 59. (1) Competiţiile, manifestările de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun
accesul pe teren în zona Parcului şi taberele se organizează doar cu asistenţa serviciilor publice
Salvamont şi cu avizul APNBV. Pentru obţinerea acordurilor şi a avizelor, programul acestor acţiuni
se trimite în scris la APNBV, care va solicita asistenţa serviciilor Salvamont şi va emite aprobare
scrisă cu precizarea eventualelor excepţii de la prevederile prezentului Regulament.
(2) Pe teritoriul PNBV cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu asistenţa serviciilor
publice Salvamont şi cu avizul APNBV, dacă acestea sunt organizate şi conduse de instructori
autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism - Escaladă pentru alpinism sau de instituţiile abilitate
pentru ghizi. Autorizaţia va fi prezentată o dată cu cererea de organizare a acţiunii.
Construcţii
Art. 60. În PNBV există următoarele clădiri:
a) în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor: Canton Silvic Între Râuri, Cabana
Între Râuri II, Canton Silvic Prislop, Canton Silvic Comarnice, Canton Silvic /Cabana Cheia,
centrele de colectare a fructelor Între Râuri şi Prislop;
b) în proprietatea Mănăstirii Bistriţa: două biserici în Peştera Liliecilor/Sfântul Grigore Decapolitul;
c) în proprietatea Mănăstirii Arnota: două biserici şi clădirile anexe mănăstirii - incinta şi adăpost
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pentru animale;
d) în proprietatea Schitului Pătrunsa: 2 biserici şi clădirile anexe - trapeză, bucătărie, magazie, 20
chilii, adăposturi pentru animale;
e) în proprietatea Schitului Pahomie: o biserică şi clădirile anexe - trapeză-bucătărie, casă, adăpost
pentru animale;
f) în proprietatea Hidroelectrica: clădirea hidrocentralei din punctul Între Râuri, clădirea de
întreţinere a barajului de la Prislop;
h) în proprietatea Cozia Forest SA: cabana din punctul Între Râuri;
i) în proprietatea Primăriei Costeşti: stâna Arnota;
j) în proprietatea Obştii Bărbăteşti: 2 stâne la Curmătura Builei, stâna din Dosul Builei, stâna din
Piatra, stâna din Cacova, stâna din Poiana “La Văcărie”;
k) în proprietatea Obştii Cheia: stâna Ştevioara şi stâna Oale;
l) proprietari privaţi: 2 case de vacanţă în zona Pătrunsa;
m) adăposturi: Piscul cu Brazi, La Troiţă, Scărişoara, Izvorul Priboiului.
Art. 61. Pe teritoriul PNBV este interzisă realizarea de orice construcţii, cu excepţia celor prevăzute
de legislaţia in vigoare , in zonele de dezvoltare durabilă..
Art. 62. Realizarea de construcţii noi este permisă numai cu avizul C.Ş. al PNBV.
Art. 63. (1) Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii în
zonele de dezvoltare durabila din PNBV sau în imediata vecinătate a acestuia se va face doar după
efectuarea studiului de impact, conform reglementărilor în vigoare. Documentaţiile se avizează de
către APNBV, conform prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
Finanţarea activităţilor
Art. 64. Finanţarea activităţilor APNBV se poate asigură din fonduri provenite din:
a) bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
b) bugetul stabilit prin contract între RNP-Romsilva şi autorității publice centrale pentru protecția
mediului;
c) activităţi proprii şi din sistemul de tarife al APNBV;
d) proiecte întocmite de APNBV sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin
programe locale, naţionale sau internaţionale,
e) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.
Capitolul 3 Sancţiuni
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Art. 65. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
Art. 66. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţii dacă faptele nu au
fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.
Art. 67. Verificarea respectării prezentului Regulament se face de către personalul APNBV.
Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format
va fi popularizat în mass-media şi pe panourile informative de la intrările în parc.
Capitolul 4 Dispoziţii finale
Art. 68. Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, la propunerea APNBV cu avizul C.Ș.
Art. 69. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 70. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare la toate punctele de acces şi
control menţionate la art. 23 și pe pagina web a parcului.
Anexa nr.1 la Regulamentul PNBV
Zonarea internă a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Parcul Naţional Buila -Vânturariţa, conform Hotărârii Guvernului nr.2151/2004 și a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde următoarele zone:
a) Zone cu protecţie strictă – sunt acele zone de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind
zone sălbatice în care intervenţiile antropice au fost foarte reduse, reprezintă 32,88% din
suprafaţa parcului şi sunt constituite din păduri – 998,3 ha şi stâncării calcaroase - zone
neproductive – 468,2 ha aflate în partea centrală a parcului. Aici se interzice desfăşurarea
oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie şi ecoturism care
nu necesită construcţii/investiţii.
b) Zone de protecţie integrală - sunt cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural
din interiorul parcului. Ele reprezintă 13.07% din parc, pajiştile alpine – 481,4 ha din
Muntele Arnota, Muntele Cacova, Muntele Piatra şi Muntele Albu din zona centrală a
crestei şi poienile cu fâneţe - enclave - 101,6 ha: Scărişoara, Scărişoara Nord, Bulz,
Pătrunsa, Ştevioara, Oale, Poiana de Piatră, Poiana Frumoasă şi Piscul cu Brazi.
În acestea sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum
şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare,
activităţile de construcţii-investiţii. Sunt permise activităţi ştiinţifice şi educative, activităţi de
ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii, utilizarea raţională a pajiştilor pentru
cosit şi/sau păşunat numaicu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin
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păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia
naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia
parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente,
localizarea şi stingerea operativă a incendiilor, intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a
ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, acţiunile de înlăturare a efectelor
unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific,
cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, acţiunile de prevenire
a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de
monitorizare a acestora, acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care
necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu
avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului şi pădurilor.
c) Zone tampon = Zone de conservare durabilă. Reprezintă 53,41% din parc, suprafeţe
forestiere care înconjoară la exterior zonele de protecţie strictă şi protecţie integrală, cu o
suprafaţa totală de 2382 ha, din care 1760 ha păduri cu restricţii de tăiere - T2 – rândul de
parcele întregi de având limită comună cu cele din zona de protecţie strictă, unde sunt
permise lucrări speciale de conservare, fără extragerea lemnului mort, în restul zonei
tampon - 622 ha - fiind permise tăierile progresive clasice sau în margine de masiv cu
perioada de regenerare de minimum 10 ani.
Aici se pot desfăşura următoarele activităţi:
i)

ştiinţifice şi educative;

ii)

activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

iii) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în perioadele şi cu
speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului natural, astfel încât să nu fie afectate
habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
iv)

localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

v)

intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de
specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi
valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

vi)

intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor
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ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului şi pădurilor;
vii) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează
suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
viii) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor
forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc
prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi pădurilor;
ix)

activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi
de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de
pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea
se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează
terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul administraţiei ariei
naturale protejate;

lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea
regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă
atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de parcele întregi
limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală, in restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea de
tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de
transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor
progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10

ani.

Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de
planurile de management al parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii
protejate;
xi) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii
cu impact redus.
d) Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, 0,63% din parc, respectiv 28,1 ha, sunt
zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare:
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i) zona Între Râuri – are o suprafaţă de 1 ha şi cuprinde parcelele E1, 96C1, 96C2, 96F, 96N din
unitatea de producţie V Bistriţa, unde se află concentrate mai multe obiective de infrastructură:
Hidrocentrala Bistriţa, Cantonul Silvic Între Râuri, Cabana fostei Întreprinderi Forestiere de
Exploatare şi Transport - IFET, Cabana Administraţiei Parcului Naţional, topliţă, centru
colectare fructe de pădure, alte anexe. Aici se permit lucrări de întreţinere şi reparare a acestor
obiective;
ii)

zona Prislop - are o suprafaţă de 4,3 ha şi cuprinde parcelele 56Ad, 65Cc, 56P din unitatea de
producţie VI Buila, unde se află barajul, lacul de acumulare, bazinul colector şi anexele pentru
mentenanţă ale Hidrocentralei Bistriţa, Cantonul Silvic Prislop, pepinieră, anexe, teren
administrativ. Aici se permit lucrări de întreţinere şi reparare a acestor obiective, investiţii pentru
realizarea unei tabere turistice din căsuţe care va fi utilizată de administraţia parcului pentru
activităţi turistice şi de educaţie ecologică;

iii) zona Cabanei Codric – are o suprafaţă de 0,1 ha din unitatea amenajistică 104B a unităţii de
producţie I Cheia, unde se permit lucrări de întreţinere şi reparare a cabanei;
iv)

zona Cabanei Cheia – are o suprafaţă de 0,1 ha din unitatea amenajistică 109C - unitatea
de producţie I Cheia, unde se permit lucrări de întreţinere şi reparare a cabanei;

v) zona Pahomie, cu o suprafaţă de 0,3 ha din enclava parcelei E12 a unităţii de producţie I Cheia,
unde se află concentrate mai multe clădiri ale ansamblului monahal al Schitului Pahomie: biserică,
clopotniţă, 3 clădiri administrative. Aici se permit lucrări de întreţinere şi reparare a acestor
obiective;
vi) zona Pătrunsa, cu o suprafaţă de 6 ha din E10 unitatea de producţie VI Buila, unde se află
concentrate mai multe clădiri, în special ale ansamblului monahal al Schitului Pătrunsa: două
biserici, clopotniţă, 2 clădiri administrative, 2 grajduri-fânare, 17 clădiri-chilii, 3 cabane proprietate
privată. Aici se permit lucrări de întreţinere şi reparare a acestor obiective;
vii) zona Arnota, cu o suprafaţă de 16 ha, dintre care 6 ha localizate în parcela 3A, 8 ha localizate în
parcela 3B ale unităţii de producţie V Bistriţa şi 2 ha păşunea din Muntele Arnota, proprietatea
Primăriei Costeşti. Aceste 16 ha reprezintă zona care, prin înfiinţarea parcului naţional, acesta s-a
suprapus peste perimetrul de exploatare al Carierei de Calcar Bistriţa - Regia Naţională a Sării
Salrom - Sucursala Explotarea Minieră Râmnicu Vâlcea, aprobat anterior înfiinţării Parcului.
Aici se permite desfăşurarea activităţilor de exploatare minieră. Pe lângă cele de mai sus, aici se pot
desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planul de management: activităţi
tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, activităţi de exploatare a
resurselor minerale neregenerabile, lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de
conservare, alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.
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Anexa nr.2 la Regulamentul PNBV
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Anexa nr. 3 la Regulamentul PNBV
Regulament de vizitarea pentru Peştera Liliecilor
Art. 1 - Vizitarea Peşterii Liliecilor se face numai cu acordul Administraţiei Parcului Naţional BuilaVânturariţa, în condiţiile impuse de aceasta conform articolelor 2-6 şi în prezenţa unui ghid pus la
dispoziţie fie de Administraţia Parcului, fie de Mănăstirea Bistriţa.
Art. 2 - Vizitarea trebuie să se facă cu grupuri care nu depăşec 10 persoane.
Art. 3 - Numărul zilnic de grupuri care pot vizita peştera este de maxim 10.
Art. 4 - Deplasarea în peşteră se face în şir indian, fără a depăşi poteca.
Art. 5 – Vizitatorii sunt sfătuiţi să evite călcarea pe grămezile de guano.
Art. 6 – În peşteră sunt interzise următoarele activităţi:
a) vizitarea galeriilor în care se găsesc majoritatea coloniilor de lilieci. Aceste galerii sunt
semnalizate corespunzător în acest sens;
b) trecerea pe sub coloniile de lilieci;
c) staţionarea sub coloniile de lilieci;
d) îndreptarea fascicolului de lumină al lanternei, al proiectorului sau al bliţului aparatului de
fotografiat direct spre colonia de lilieci sau spre exemplare izolate;
e) atingerea lilieciilor întâlniţi pe traseu;
f) folosirea luminii cu flacăra de acetilenă sau a făcliei/lumânării;
g) alergatul, aruncatul cu pietre, ciocănirea pereţilor sau recoltarea speleotemelor;
h) fumatul ;
i)

aprinderea foculului în peşteră sau în apropierea intrării acesteia;

j)

abandonarea de gunoaie sau orice fel de materii şi materiale care pot deveni o sursă
generatoare de poluare şi boli pentru lilieci.
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Anexa nr. 4 la Regulamentul PNBV

Regulament Cabana Cheia
Pentru turiştii care sunt cazaţi sau vizitează Cabana Cheia sunt permise următoarele
activităţi:
a) parcarea in locurile special amenajate sau conform indicaţiilor personalului cabanei ;
b) amplasarea corturilor conform indicaţiilor personalului cabanei ;
c) servirea mesei in locurile special amenajate ;
d) folosirea vetrei de foc sau a grătarului conform indicaţiilor personalului cabanei ;
e) informarea cu privire la trasee , consultarea materialelor informative existente la cabană ;
f) depozitarea selectivă a deşeurilor in spaţiile special amenajate ;
g) folosirea ustensilelor de bucatărie conform indicaţiilor personalului cabanei şi in limita
disponibilităţii .
Pentru turiştii care sunt cazaţi sau vizitează Cabana Cheia sunt interzise următoarele activităţi:
a) camparea în afara locului amenajat în curtea cabanei;
b) aprinderea focului în afara locului special amenajat;
c) abandonarea oricărui fel de deşeuri în preajma cabanei. Turiştii au obligaţia de a evacua în
locuri special amenajate gunoaiele produse;
d) accesul cu orice fel de mijloace motorizate în afara drumurilor forestiere;
e) perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace;
f) colectarea plantelor, fosilelor, rocilor.
Administratorul Cabanei Cheia are următoarele obligaţii :
a) să informeze turiştii asupra regulamentului cabanei;
b) să furnizeze turiştilor informaţii corecte referitoare la traseele turistice ;
c) să ţină evidenţa turiştilor cazaţi şi a vizitatorilor prin intermediul unui registru al cabanei pus la
dispozitie de Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa;
d) să asigure lemne de foc pentru cabană, grătar şi foc de tabără ;
e) să evacueze gunoaiele din zona cabanei.
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