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Masivul Piatra Craiului
HARTA CARSTULUI

Traian CONSTANTINESCU (ISER)

Situat în spatiul Carpatilor Meridionali, Masivul Piatra
Craiului se impune în peisaj drept o spectaculara
creasta calcaroasa înalta cu altitudini de ± 2.000 m,
desfasurata pe directia generala NNE -SSV, între
localitatile Zarnesti (N) si Podu Dâmbovitei (S).
Calcarele afloreaza pe circa 40% (23 km2) din suprafata
masivului. Ele formeaza o suprafata continua lunga de
20 km si lata de 0,7 -1,8 km, reprezentând flancul vestic
al sinclinalului Piatra Craiului (ONCESCU,1943).
Subliniem, însa, ca circulatia apelor subterane are loc
si pe sub cuvertura de conglomerate, astfel ca procesul
de carstificare se manifesta, practic, pe tot spatiul
cuprins între limitele morfologice ale masivului.
Altimetric, calcarele reprezinta zona altitudinilor
maxime, fapt ce face ca peisajul sa para dominat de
calcare. În realitate, numai versantii vestic si nordic sunt
în întregime calcarosi, pe cel estic predominând clar
conglomeratele (Fig,1).
Caracte rul monoclinal al stivei de calcare a carei
grosime creste treptat de la S (300 m) spre N (800 m) a
determinat, printre altele, asimetria crestei, aceasta
accentuându-se spre S. Drept urmare, partea sudica
(Pietricica), morfostructural, reprezinta o cuesta .
Calcarele mai afloreaza în cadrul vailor periferice
(Dâmbovita, Dâmbovicioara, Râul Zarnestilor) unde
cursurile de apa s -au adâncit modelând chei.
1. EXOCARSTUL
Harta carstului (Fig. 1) scoate în evidenta faptul ca în
Piatra Craiului se remarca forme exocarstice specifice
masivului. Cele tipice (dolinele, uvalele, poliile, etc)
lipsesc ori au o prezenta accidentala. Morfologia de
creasta a reprezentat componenta determinanta în
modelarea acestor forme specifice. Se remarca doua
grupe principale de forme: vaile si lapiezurile.
1.1. VAILE CARSTICE
Prin morfologie (suprafata mare ocupata si
densitatea considerabila) vaile carstice se impun ca
cele mai reprezentative forme exocarstice din masiv. Se
diferentiaza 4 categorii de vai: vai tip Piatra Craiului,
hornuri, torenti carstici si chei.
VAILE TIP PIATRA CRAIULUI fragmenteaza versantul nord-vestic si împreuna cu hogbackurile
secundare (crestele secundare) confera un peisaj
morfologic inedit. Principalele lor caracteristici pot fi
sintetizate astfel: vale de versant calcaros format numai
pe capete de strate, declivitatea mai mare de 250,

profilul longitudinal prezentând numeroase rupturi de
panta (saritori), iar cel transversal aspect de chei;
cursurile de apa sunt temporare pe tot traseul lung de
1,0-1,5 km. La acestea se adauga poligeneza si
evolutia lor, asupra carora nu mai insistam întrucât au
facut
subiectul
unor
lucrari
anterioare
(CONSTANTINESCU, 1984, 1997). Printre cele mai
reprezentative vai de acest tip mentionam: Valea
Vladusca, Valea Spirlei, Valea lui Calinet, Valea
Sindileriei, Valea Crapaturii , etc.
HORNURILE sunt vai foarte scurte (30-100 m) si
foarte înclinate (panta prof. long. > de 600). Majoritatea
conflueaza între ele, dar sunt si hornuri oarbe (închise),
acestea din urma fiind specifice masivului. Cele mai
multe se gasesc pe crestele secundare ale versantului
nord-vestic, dar si în bazinele de receptie ale vailor d e
pe versantul estic (Fig. 1). Numarul lor este de ordinul
sutelor. Dintre cele mai cunoscute amintim Hornul
Închis, Hornul Mare, Hornul Adânc, Hornul Înghetat, etc,
(V), Hornurile Grindului, Hornurile Martoiului , Hornurile
Timbalelor, etc (E).
TORENTII
CARSTICI ocupa
toata
creasta
calcaroasa, cu exceptia versantului nord -vestic, unde se
gasesc vaile tip Piatra Craiului. Cei mai dezvoltati sunt
pe versantul vestic al Pietrei Mari, între Vf. Grindu (N) si
Saua Funduri (S). În Piatra Craiului se diferentiaza, de
fapt, 6 sectoare de torenti, fiecare sector prezentând
aspecte proprii (CONSTANTINESCU, 1997).
CHEILE se gasesc la periferia masivului,
functionând chiar ca limite morfologice. Alaturi de
aspectul spectacular, subliniem trasaturile genetico evolutive. Multe sectoare de chei au fost în trecut pesteri.
Prabusirea plafonului lor a generat actualele chei.
Pentru a le diferentia de cele epigenetice tipice, au fost
numite chei speleoepigenetice (CONSTENTINESCU,
1997). Reprezentative sunt Cheile Brusturetului din
Complexul Cheile Dâmbovicioarei (S) si Cheia Pisicii
din Complexul Prapastiile Zarnestilor (N).
1.2. LAPIEZURILE SI DOLINELE
LAPIEZURILE pot fi întâlnite pe ambii versantii, dar
specifice masivului sunt doar lapiezurile de stratificatie
dezvoltate numai pe versantul nord-vestic, unde stratele
au pozitia verticala sau aproape verticala. Denumirea ne
apartine, dar ele mai sunt cunoscute si sub numele de
lapiezuri de creasta (MICALEVICH VALERIA, l960) ori
lapiezuri verticale (NAUM si GRIGORE, 1974). Pot fi
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observate si alte tipuri de lapiezuri: de diaclaze,
caneluri, rigole, colmatate, etc .
DOLINELE au o prezenta accidentala în Piatra
Craiului. Pe versantul estic al Pietricicai, în bazinul
hidrografic Valea Pesterii (Poiana Mare),circa 1,5 km2
este unicul areal din masiv unde s -a dezvoltat un carst
“clasic“ cu doline mari de prabusire (diametrul peste
20m), vai cu trepte antitetice, ponoare, etc.
În concluzie, subliniem ca, formele exocarstice
specifice Piatrei Craiului sunt vaile tip Piatra Craiului,
hornurile oarbe s i lapiezurile de stratificatie (Fig.1)

500l/sec, (ORASEANU si colab,1984). Izvoarele
functioneaza pe principiul prea-plinului. În vara anului
2000 cele doua din amonte au secat pentru prima oara
în ultimii 50 ani. Trei dintre izvoare sunt captate si
utilizate ca apa potabila si industriala în localitatea
Tohan. Pericolul poluarii lor este mare.
b) Hidrosistemul carstic Fântânile Domnilor 1
descarca prin izvorul situat tot pe valea Râul Zarnestilor,
aval de “a“, la 758 m alt. abs., versant stâng, debit
mediu 130 l/sec. Este captat în totalitate si utilizat în
orasul Zarnesti ca apa potabila si industriala. Pe
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P. din Coltii Chiliilor (Capela Cuvioasa
Paraschiva)
P. cu Doua Usi din Padina Închisa
P. Mare din Valea Spirlei
P. Walter Kargel
Zaplazul (4 arcade)
P. Stanciului
Cerdacul Stanciului
P. din Padina Calului
P. Lupului
P. Socului
Av. din Vladusca
Av. din Grind
P. din Valea Rea (P. din Plai: P. de Sus
si P. de jos)
Av. de sub Coltii Grindului
P. Dracilor
P. Hotilor
P. Vacilor

Alt. abs. (m)

1

Denumirea golului subteran
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Bârsa sup.

Sindileriei, drept

1115
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vest
vest
vest
vest
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vest
vest
vest
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Bârsa sup.
Bârsa sup.
Bârsa sup.
Bârsa sup.
Dâmbovita sup.
Dâmbovita sup.
Dâmbovita sup.
Dâmbovita sup.
Dâmbovita sup.
Râul Zarnestilor
Dâmbovicioara

est

Dâmbovicioara

est
est
est
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Dâmbovicioara
Dâmbovicioara
Dâmbovicioara
Dâmbovicioara

Padina Închisa, stâng
Spirla, stâng
Vladusca, stâng
Spirla, stâng
Piscu cu Brazi, drept
Piscu cu Brazi, drept
Valea Calului, drept
V. Dâmbovita, stâng
V. Dâmbovita, stâng
V. Vladusca, stâng
V. Steghii, stang
V.Dâmbovicioara,
drept
V. Grindu bazin recep.
V. Muierii, dreapta
V. Pesterii, stâng
V. Pesterii, drept

1415
1520
1820
1580
1620
1628
1250
860
840
1710
1620
901
904
2020
960
950
940

27
22
35
85
14/8
29
128
34
80
26
12
29
26

+5
+13
+19
+8
+1
+5
+4
-64
-102
-6
-3
-540
+8
-

Versantul
masivului

Nr. crt

Tabel 1 – Principalele pesteri si avene

Bazin
Hidrografic

2. ENDOCARSTUL
Interconditionarea trasaturilor morfostructurale si
morfotectonice a generat o gama de particularitati ale
endocarstului, care pot fi puse în evidenta, abordând
doua aspecte de fond: circulatia apelor subterane si
cavernamentul.
2.1. CIRCULATIA APELOR SUBTERANE
Pozitia ridicata a fundamentului cristalin în partea
centrala a masivului, a determinat delimitarea a doua
bazine hidrocarstice: Nordic sau Prapastiile Zarnestilor
si Sudic sau Bazinul Dâmbovicioarei . Traseul
cumpenei subterane înca nu se cunoaste cu precizie,
dar el se afla undeva în partea centrala (Fig.1).
BAZINUL HIDROCARSTIC PRAPASTIILE ZAR NESTILOR (B.H. NORDIC) se extinde pe 25km 2, din
care 10,5 km 2 sunt calcare la zi, dar asa cum am
precizat, circulatia apelor subterane se manifesta si prin
calcarele situate sub cuvertura de conglomerate. În
cadrul sau se delimiteaza 4 hidrosisteme carstice,
puse în evidenta prin 4 grupuri de izvoare carstice .
a) Hidrosistemul carstic 5 Izvoare (Izvoarele 6
Martie) descarca pa valea Râul Zarnestilor, versant
stâng, 835 -847 m alt. abs., având debitul mediu de

Valea si versantul

acelasi aliniament, dar pe versantul opus exista alte
doua izvoare puternice care apartin h.c. Fântânile
Domnilor 2 , din Culoarul Rucar -Bran.
c) Hidrosistemul carstic Toplita este pus în evidenta
prin izvoarele cu acelasi nume situate la N de Piatra
Mica (Fig.1). Cea mai mare parte a izvoarelor, circa 100
l/sec, es te captata pentru utilizare în orasul Zarnesti.
BAZINUL HIDROCARSTIC DÂMBOVICIOARA (B.H.
SUDIC)
Acesta ocupa o suprafata de 32 km 2, din care 12,4
2
km sunt calcare la zi. Bazinul se extinde si la E în
Culoarul Rucar -Bran. În cadrul sau se delimiteaza 3
hidrosisteme carstice.
a) Hidrosistemul carstic Gâlgoaie descarca prin
izvoarele cu acelasi nume, de pe Valea Dâmbovicioara,
versantul drept, la 935 m alt. abs., având un debit mediu
de 300 l/sec (ORASEANU si colab, l984). Sunt izvoare
de prea-plin; nu sunt captate, ele reprezentând
principala obârsie a râului Dâmbovicioara.
b) Hidrosistemul carstic Valea Pesterii este
reprezentat prin Izvoarele din Valea Rea (Izvoarele din
Plai), situate tot pe Valea Dâmbovicioara, în versantul
drept la 895 m alt. abs. Debitul izvorului permanent
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masoara 50 l/sec. Cel de-al 2-lea functioneaza ca preaplin (CONSTANTINESCU, 1976).
c) Hidrosistemul carstic Cheile Mari ale Dâmbovitei
este cel mai extins, debitul izvoarelor carstice fiind de
800 l/sec (ORASEANU si colab.,1984). D escarcarea se
afla în afara limitelor masivului, dar o parte din ape
provin din cele infiltrate în sudul Pietrei Craiului.
ETAJELE HIDROCARSTICE
Pe verticala au fost delimitate doua etaje
hidrocarstice (CONSTANTINESCU, 2000): superior si
inferior. Fiecare dintre ele prezinta câte doua subetaje.
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În concluzie, subliniem ca directiile principale ale
apelor subterane (SV-NE si N-S) au fost evident
“dictate“ de pozitia compartimentelor tectonice si
caracterul monoclinal (V-E) al stivei de calcare.
Circulatia subterana a fost demonstrata doar partial.
Detalii asupra directiilor de drenaj ori a extinderii
bazinelor hidrocarstice si hidrosistemelor carstice sunt
redate în Fig.1.
Etajul superior ocupa circa 75 % din spatiul de
manifestare al proceselor carstice, fiind constituit din
subetajul acviferului epicarstic (superior) si subetajul
circulatiei verticale (inferior).
Etajul inferior include restul de 25%, având o
Fig. 1. HARTA CARSTULUI - 1. Vale
tip Piatra Craiului; 2. Horn; 3. Horn orb
(închis); 4. Torent carstic; 5. Cheie; 6.
Lapiez de stratificatie; 7. Lapiez de
diaclaza; 8. Caneluri, rigole etc; 9.
Lapiez colmatat si semicolmatat; 10.
Dolina de disolutie; 11. Dolina de
prabusire; 12. Ponor; 13. Vale-dolina;
14. Ruptura de panta; 15. Creasta
principala; 16. Creasta secundara;
17.Curs permanent; 18. Curs temporar;
l9. Infiltratie în albia râului; 20. Izv.
carstic; 21. Izv. carstice 5 Izvoare; 22.
Izv. carstic Fântânile Domnilor 1
(F.D.1); 23. Izv. carstice Fântânile
Domnilor 2 (F.D.2); 24. Izv. carstice
Toplita; 25. Izv. carstice Gâlgoaie; 26.
Izv. carstice din Valea Rea (Izvoarele
din Plai); 27. Bazinul hidrocarstic
nordic (Prapastiile Zarnestilor); 28.
Bazinul hidrocarstic sudic
(Dâmbovicioara); 29. Cumpana apelor
subterana; 30. Drenaj subteran
demonstrat; 31. Drenaj subteran
presupus; 32. Sist cristalin; 33.
Calcar; 34. Conglomerat; 35. Depozit
proluvio-deluvial; 36. Falie; 37. Limita
litologica; 38. Limita acumularilor
deluvio-proluviale; 39. Limita
masivului Piatra Craiului; 40 a.
Pestera; 40 b. Arcada; 40 c. Aven.
Pesteri. - 1. P. din Coltul Chiliilor; 2.
P. cu Doua Usi din Padina Închisa; 3.
P. din Vâlcelul cu Fereastra; 4. P.
Walter Kargel; 5. P. din Valea Spirlei;
6. Zaplazul; 7. P. Stanciului; 8.
Cerdacul Stanciului; 9. P. din Padina
Calului; 10. P. Lupului; 11. P.
Socului; 12. P. de la Coltul Surpat (P.
Ursior); 13. P. Dâmbovicioara; 14. P.
din Valea Rea; 15. P. Vacilor; 16. P.
Hotilor; 17. P. Dracilor; 18. Av. din
Grind; 19. Av. de sub Coltii Grindului;
20. Av. din Vladusca; 21. P. Mare de
la Prepeleac (P. Mare din Prapastii);
22. P. Mica de la Prepeleac (P. Mica
din Prapastii); 23. P. din Locomotiva.
Chei. - 1. Prapastiile Zarnestilor; 2.
Cheia Vaii Seci; 3. Cheile

Fig. 1A. Hidrosistemele carstice (H. c.)
1. Izvor; 2. (A) Hidrosistemul carstic 5 Izvoare; 3. (B) H.c. Fântânile Domnilor 1 (F.D.1); 4. (C) H.c. Toplita; 5. (D) H. c. Gâlgoaie; 6. (E)
H.c. Valea Pesterii; 7. (F) H.c. Cheia Mare a Dâmbovitei; 8. Limita morfologica a masivului; 9. Creasta Pietrei Craiului; 10. Limita
EcoCarst nr.1/2000
hidrosistemelor carstice.
Fig. 1 B. Bazine hidrografice (B. h)
1. Curs permanent; 2. Curs temporar; 3. Izvor; 4. Creasta Pietrei Craiului si cumpana de ape secundara; 5. Limitele masivului; 6.
Cumpana de ape principala; 7. (A) B. h. nordic (Prapastiile Zarnestilor); 8. (B) B. h. sudic (Dâmbovicioara); 9. (a1) B. h. Bârsa; 10. (a2)
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pozitie estica în cadrul masivului, respectiv în sectoarele
vailor Dâmbovicioara si Râul Zarnestilor. Acesta include
subetajul circulatiei orizontale (superior) si subetajul
circulatiei orizontale înecate (inferior). Prezenta celui din
urma nu a fost demonstrata.
2.2. CAVERNAMENTUL. PESTERILE SI AVENELE.
Stratificatia excesiva si tectonizarea puternica a
calcarelor, a determinat dezvoltarea unui cavernament
inaccesibil speologului cu o densitate mai mare decât
în
alte
regiuni
carstice
din
România
(CONSTANTINESCU, 2000).
PESTERILE. Sunt inventariate pâna în prezent
aproape 500 de pesteri, dar circa 85% au dezvoltarea
sub 20 m. Nu se cunoaste, deocamdata, nici o cavitate
peste 1 km. Desi numarul lor este mare, se poate
afirma ca în Piatra Craiului pesterile ca goluri
subterane, ocupa un procent mai redus decât în
majoritatea regiunilor carstice din tara. În partea
superioara, datorita stratificatiei si pozitiei verticale a
stratelor, nu au existat conditii favorabile modelarii unor
pesteri lungi (T. CONSTANTINESCU, 1971). Cele mai
lungi pesteri se gasesc în partea sudica, unde stratele
de calcar au o înclinare mai mica (Fig.1, Tabelul 1).
Este posibil ca imediat amonte de izvoarele carstice

Fig. 2 – 1. Fragmente calcaroase, 2. Nisip, 3. Horn,
4. Înaltimea tavanului

mentionate se existe pesteri de dimensiuni
considerabil mai mari decât cele cunoscute, dar
explorarea lor necesita folosirea scafandrului autonom,
activitate înca neînceputa aici.
Dintre celelalte caracteristici ale pesterilor din masiv
mai amintim: înaltimea si denivelarea mare în raport cu
lungimea, tipice fiind Pestera Walter Kargel si Pestera
Mare din Valea Spirlei (Tabelul 1); lipsa speleotemelor
ori a altor forme de concretionare si atractie turistica,
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fapt pentru care pesterile nu prezinta interes turistic;
distrugerea
prin
prabusirea
plafonului
si
“transformarea“ lor în chei sau arcade, renumite fiind
Zaplazul si Cerdacul Stanciului .
AVENELE. Pozitia verticala sau aproape verticala a
statelor de calcar a favorizat, printre altele si modelarea
avenelor. Cele mai propice conditii au existat pe
versantul vestic (nord-vestic), dar surprinzator aici nu s a descoperit, deocamdata, nici unul. În tot masivul se
cunosc numai 11 avene. În realitate numarul lor este
considerabil mai mare. Marea majoritate au fost
colmatate cu grohotis, unele chiar simultan cu
modelarea (T. CONSTANTINESCU, 2000).
Dintre cele cunoscute, 3 sunt renumite: Avenul din
Vladusca (-71 m ), Avenul din Grind sau Avenul din
Funduri (-122 m) si Avenul de sub Coltii Grindului
(-540 m) cel mai adânc din România si cel mai
voluminos gol subteran din Piatra Craiului (avenul a
fost descoperit de I. Bostan si I. Dobrescu de la Clubul
de Speolo gie “Piatra Craiului“ din Câmpulung -Muscel si
explorat ulterior de mai multe cercuri speologice).
Merita subliniata importanta stiintifica a pesterilor si
avenelor, ca repere deosebite în descifrarea evolutiei
carstului si masivului în ansamblu. Pe lânga datele
geologice pe care le ofera aceste profunde “foraje“
naturale, prezenta avenelor de mari dimensiuni chiar în
apropierea muchiei principale, la peste 2000 m alt.
abs., reprezinta argumente pertinente în sustinerea
ipotezei privind existenta unor modesti ghetari si în
Piatra Craiului.
În concluzie, morfogenetic, definim carstul din Piatra
Craiului, carst de creasta (tip) înalt, proeminent s i unitar
(subtipuri).
Specificul
carstului
si
a
celorlalte
tipuri
reprezentative de relief (structural si periglaciar) au
determinat declararea masivului în l999 Parc National,
în cadrul caruia o gama de forme carstice au fost
propuse ca rezervatii naturale (Versantul Vestic, Piatra
Mica, Prapastiile Zarnestilor, Hornurile Frindului-Muchia
Lunga, Cheile Dâmbovicioarei, Cheile Dâmbovitei) ori
monumente ale naturii (Pestera din Coltul Chiliilor, Orga
Mare, Zaplazul, Cerdacul Stanciului, Avenul de Sub
Coltii Grindului, Avenul Vladusca, Avenul din Grind,
Pestera Mare si Pestera Mica din Prapastii, Zidul lui
Dumnezeu, etc).
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