Anexa nr. 1 - Lista principalelor activități și subactivități în peșteri a căror aprobare intră în atribuțiile Comisiei Patrimoniului Speologic
Nr.

Activitatăți

Subactivități
descoperire de noi peșteri

investigații specifice în regiuni carstice și asociate
carstului pentru descoperirea și explorarea unor noi
peșteri

explorarea unor noi galerii în peșteri cunoscute

continuarea explorării unei peșteri, prin mijloace,
procedee și cu echipamente specifice (inclusiv TSA) fără a
fi afectate aspectul și conținutul rezervelor peșterii

explorarea unor galerii înecate

scufundări speologice efectuate de echipe specializate,
cu tehnici și echipamente specifice

explorarea unor continuări de galerii prin derocare sau
dezobstrucție
1

explorare speologică
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Obiective

vezi activitatea de săpătură și de derocare

topografierea galeriilor nou descoperite în urma
explorării

ridicări topografice efectuate prin mijloace și cu
echipamente specifice, în vederea cartografierii și
inventarierii peșterii

prospecțiune speologică

prospecțiuni în terenuri cu potențial speologic realizate
prin mijloace specifice (dezobstrucții, ridicări topografice,
marcări etc.) pentru descoperirea de noi peșteri, noi
intrări sau legături cu suprafața terenului ale peșterilor
cunoscute (ponoare, diaclaze, răsuflători etc.).

descoperirea de noi galerii în peșteri cunoscute

activitate de explorare a unor noi galerii subterane sau
investigarea detaliată a unor sectoare ale peşterii, prin
mijloace speologice nedistructive (care nu afectează sau
modifică parametri mediului fizic și biotic) sau specifice
scufundărilor în peșteri.

Nr.

2

3

Activitatăți

Subactivități

Obiective

cercetarea de ansamblu a peșteri și rezervelor subterane

descrierea peșterii și a rezervelor sale în vederea clasării,
stabilirii importanței bunurilor patrimoniului speologic și
clasei de protecție

cercetări și studii monografice

realizarea unor studii cu caracter
monografic/interdisciplinare asupra unei peșteri sau unui
areal carstic destinate publicării

cercetări sistematice asupra unor fenomene, aspecte și
componente ale mediului subteran

măsurători, observații, experimente și alte activități
specifice cercetării științifice, în vederea elaborării unor
studii de specialitate referitoare la mediului subteran și
rezervele acestuia

monitorizarea parametrilor fizici și biotici ai peșterii

urmărirea funcționării și dinamicii componentelor
mediului natural, în vederea stabilirii stării de
conservare, influențelor antropice și eventualelor riscuri
naturale sau antropice

ridicări topografice de detaliu

realizarea unor reprezentări cartografice precise
necesare activității de cercetare științifică

fotografiere în scopul cercetării științifice

efectuarea de fotografii ale unor aspecte sau
componente ale mediului subteran necesare studiilor
sau monitorizării parametrilor peșterii

prelevare de probe și eșantioane în scop științific

vezi activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte
de interes arheologic

cercetare științifică

cercetare
arheologică
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cercetarea arheologică a unei peșteri sau a intrării
acesteia
colectarea de artefacte și fosile

săpături și alte lucrări specifice cercetării arheologice
vezi activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte
de interes arheologic

Nr.

4

5

6

7

Activitatăți

documentare

turism speologic
specializat
(speoturism)

amenajare a
infrastructurii
turistice

săpătură
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Subactivități

Obiective

parcurgerea/vizitarea unei peșteri sau a unui sector de
peșteră în scop educativ, de informare sau pentru o mai
bună cunoaştere a elementelor de patrimoniu

vizită de documentare în grup organizat și condus de un
custode sau ghid specializat pe trasee și în condiții cu un
impact minim asupra patrimoniului speologic

educație formală și nonformală în domeniul speologiei
desfășurată în peșteri în baza unei programe de studii şi
în prezenţa unor persoane calificate

școli de speologie, cursuri, schimburi de experiență,
acțiuni cultural-științifice desfășurate/organizate în
peșteri sau anumite porțiuni ale acestora

efectuarea de fotografii sau filmări ale peșterii în interes
personal, de promovare sau comercial

fotografiere a peșterii sau a unor aspecte din aceasta
efectuată în prezența unui custode/ghid și fără a
pătrunde dincolo de traseul vizitabil (poteca marcată sau
nemarcată)

parcurgerea unei peşteri autorizate pentru această
activitate în scopul vizitării

vizitarea peșterii pe trasee prestabilite, în prezența unui
ghid, cu echipament corespunzător și în condiții de
siguranță a participanților

efectuare de fotografii, pe traseu, în scop personal

vezi activitatea de documentare

amenajare unei peșteri/sector de peșteră pentru
realizarea activităților de turism speologic specializat

amenajări dotate cu echipament corespunzător,
marcarea unor căi de acces, trasee de parcurgere care
utilizează (dacă este cazul) doar amenajări temporare
pentru asigurarea siguranţei participanţilor

amenajare unei peșteri/sector de peșteră pentru
realizarea activităților de exploatare turistică

amenajarea unei noi infrastructuri sau reabilitatea uneia
existente, în vederea autorizării activității de exploatare
turistică

săpătură în vederea continuării explorării unei cavități

o simplă mutare a unor fragmente de rocă şi/sau
depozite recente, care nu afectează stratigrafia
planşeului, microclimatul şi aspectul cavităţii, fiind făcute

Nr.

Activitatăți

Subactivități

Obiective
fără mijloace mecanice, exclusiv pentru continuarea
explorării

8

9

săpătură arheologică

efectuarea de săpături sistematice în vederea extragerii
din depozitele subterane a dovezilor care nu se pot
obtine în alt mod, despre viata omului în perioadele
istorice mai vechi sau mai noi, cu obligativitatea
înregistrării materialelor fosile și artefactelor cu valoare
cultural-științifică, care vor fi depozitate/deținute de
către instituții/colecții acreditate în acest sens

săpătură paleontologică

efectuarea de săpături sistematice în vederea cunoașterii
evoluției mediului subteran și suprateran, cu
obligativitatea înregistrării materialelor fosile și
artefactelor cu valoare cultural-științifică, care vor fi
depozitate/deținute de către instituții/colecții acreditate
în acest sens

derocare

efectuarea de excavaţii prin mijloace mecanice cu impact
asupra peşterilor şi rezervelor acestora, care au scopuri
explorative, ştiinţifice sau sunt necesare pentru
amenajarea unor trasee turistice;

colectare faună,
fosile sau de obiecte
de interes
arheologic

colectarea faunei actuală doar în scop științific sau
monitorizare a acesteia fără a pune în pericol stabilitatea
populațiilor de vertebrate sau nevertebrate, în vederea
studierii acestora sau completării colecțiilor științifice, de
către cercetători competenți, cu respectarea condițiilor
de înregistrare, deținere și depozitare a patrimoniului
cultural-științific
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colectare faună actuală

Nr.

10

11

12

Activitatăți

protecție și
conservare

ecologizare

salvaspeo

…
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Subactivități

Obiective

colectare fosile

colectarea fosilelor existente pe suprafața depozitelor
sau din săpătură, în vederea studierii acestora sau
completării colecțiilor științifice, de către cercetători
competenți, cu respectarea condițiilor de înregistrare,
deținere și depozitare a patrimoniului cultural-științific

colectare obiecte de interes arheologic

colectarea de obiecte de interes arheologic în scop
științific cu respectarea procedurilor legale privind
cercetarea arheologică

montare sisteme de închidere a cavităților

realizarea de lucrări specifice privind montarea unor
porți, grilaje sau alte lucrări care au ca scop protecția și
conservarea cavităților realizate în colaborare cu
administratorul/custodele ariei naturale protejate

colectarea a oricăror deșeuri sau resturi menajere

realizarea activității de colectare a oricăror deșeuri sau
resturi menajere existente la intrarea în cavitate sau în
interiorul acesteia indiferent de proveniența acestora în
colaborare cu administratorului/custodelui ariei naturale
protejate

exerciții salvaspeo

activităţi efectuate pentru prevenirea accidentelor
subterane; amenajarea şi întreţinerea traseelor,
reabilitarea echipărilor pentru parcurgere şi salvare aşa
cum sunt ele definite în Legea 402/2006, art. 2.

