Cheile Bistriței
FIȘĂ OBIECTIV TURISTIC
NR.
CRT.

INFORMAȚII SOLICITATE

DESCRIERE

1.

DENUMIRE OBIECTIV

Cheile Bistriței

2.

ADMINISTRATOR/PROPRIETAR

RNP-RomsilvaAdministraţia
BuilaParcului
Naţional
Vânturariţa

3.

PERSOANĂ DE CONTACT

Cosmin Botez

4.

DATE DE CONTACT: ADRESĂ,
TELEFON, FAX, E-MAIL

Adresă: Sat Bistrița, Comuna
Costești, Județul Vâlcea,
România
Telefon: 0250.860.157
Fax: 0250.860.157
E-mail:pnbuila@yahoo.com

5.

ATESTARE ISTORICĂ

Nu este cazul.

Obiectivul este situat în satul
Bistrița, comuna Costești.
Accesul se face din:
6.

CĂI DE ACCES

1. București: E 81 –DN 67 –
DJ 646 – Drum forestier;
2. Râmnicu Vâlcea:DN 64 DN 67 - DJ 646 – Drum
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forestier;
3. Târgu Jiu: DN 67 - DJ 646
– Drum forestier.

7.

CALITATEA CĂILOR DE
ACCES, RECOMANDĂRI
5-calitate foarte bună;
4-calitate bună;
3-calitate medie;
2-calitate proastă;
1-calitate foarte
proastă,drumnerecomandat pentru
autoturisme de oraș.

8.

PRIMELE 5 OBIECTIVE AFLATE
ÎN VECINĂTATE

9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

1. Din București:
→ E 81 – 5;
→ DN 67– 4;
→ DJ 646 – 3;
→ Drum forestier – 1.
2. Din Râmnicu Vâlcea:
→ DN 64 – 4;
→ DN 67 – 4;
→ DJ 646 – 3;
→ Drum forestier – 1.
3. Din Târgu Jiu:
→ DN 67 – 4;
→ DJ 646 – 3;
→ Drum forestier – 1.

Obiective aflate în vecinătate:
1. Mănăstirea Bistriţa;
2. Cheile Costeştilor;
3. Peştera Urşilor;
4. Peștera Liliecilor;
5. Mănăstirea Arnota.

1. Mănăstirea Bistriţa
Sfântul lăcaş al Mănăstirii
Bistriţa, ce datează din anul

2

Cheile Bistriței
1440 este situat la poalele
muntelui Arnota, pe malul
drept al râului Bistrița, în satul
Bistriţa din comuna Costeşti şi
poartă hramul Adormirea
Maicii Domnului.
Adresă: Sat Bistriţa, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces:
• Bucureşti: E81/A1 –
DN 67– DJ 646;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 646;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DJ 646.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Este recomandată vizitarea
cu
ocazia
Mănăstirii
sărbătorilor
religioase
importante, de Paşte şi
Crăciun şi în data de 15
octombrie,
când
se
sărbătoreşte hramul Mănăstirii
–
Adormirea
Maicii
Domnului.

2. Cheile Costeştilor
Cheile
Costeștilor,
cunoscute și sub numele de
Cheile Pietrenilor, sunt situate
în apropierea satului Bistrița,
comuna Costești din județul
Vâlcea. Sunt chei în calcare,
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fiind declarate
naturală.

rezervație

Adresă: Sat Bistriţa, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces:
• Bucureşti: E81/A1 –
DN 67– DJ 646 –
Drum forestier;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 646 – Drum
forestier;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DJ 646 – Drum
forestier.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Se recomandă perioada de
datorită
primăvară-vară
abundenței de viețuitoare care
pot fi surprinse în mediul lor
natural, dar și datorită
vegetației
luxuriante,
ce
cuprinde specii protejate, care
pot fi admirate în toată
splendoarea lor.

3. Peştera Urşilor
Peștera Urșilor se află în
amonte de cheile Bistriței
aproape
de
mănăstirea
Bistrița, la 500-600 de m de
intrarea în chei, pe partea
stângă la urcare, cu o lungime
de circa 400m dezvoltare fiind
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alcătuită
dintr-o
galerie
principală și câteva galerii
laterale dezvoltate pe fisuri și
fracturi, impresionantă prin
înălțimea tavanului 35m și
fisurile prin care se strecoară
galeria.
Adresă: Sat Bistriţa, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces:
• Bucureşti: E81/A1 –
DN 67– DJ 646 –
Drum forestier;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 646 – Drum
forestier;
• Tg. Jiu: DN 67 – DJ
646 – Drum forestier.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Perioada recomandată este
primăvara – vara, datorită
peisajului deosebit de frumos
în acest interval.

4. Peștera Liliecilor
Pestera Liliecilor sau
Pestera
lui
Grigore
Decapolitul, se găsește la 250
de m de Mănăstirea Bistrița,
pe versantul drept al Cheilor
Bistriței, la o altitudine de 850
m și 60 de m față de vale.
Peștera a fost cunoscută și
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locuită de pustnici în Evul
Mediu.
Adresă:Sat Bistriţa, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces:
• Bucureşti: E81/A1 –
DN 67– DJ 646 –
Drum forestier;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 646 – Drum
forestier;
• Tg. Jiu: DN 67 – DJ
646 – Drum forestier.
Sezonalitate:Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
. În Ziua de sărbătoare de
Sfântul
Cuvios
Grigorie
Decapolitul, odată cu vizita
la
sfintele
credincioșilor
moaște, se înregistrează cel
mai mare număr de vizitatori
la peșteră.

5. Mănăstirea Arnota
Mănăstirea Arnota este o
mănăstire ortodoxă cu obşte
de maici, situata în comuna
Costeşti,
judeţul
Vâlcea.
Mănăstirea cu hramul Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil
este una dintre mănăstirile
mari ale României. Ea este
situata intr-un colt pitoresc de
pe înălţimile Carpaţilor.
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Adresă: Sat Bistriţa, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces:

•

Bucureşti: E81/A1 –
DN 67– DJ 646;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 646;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DJ 646.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
De asemenea, recomandăm
vizitarea Mănăstirii cu ocazia
sărbătorilor
religioase
importante, de Paşte şi
Crăciun şi în data de 8
noiembrie,
când
se
sărbătoreşte hramul Mănăstirii
–
Adormirea
Maicii
Domnului.

10.

FLUXURI TURISTICE

Conform
Institutului
Național de Statistică, în zona
localității Costești, din județul
Vâlcea,
în
perioada
septembrie 2012 – august
2013 s-a înregistrat un număr
total de 754 de turiști.
Astfel, cel mai mare aflux
turistic a avut loc în timpul
lunilor iunie-septembrie. În
acest interval, localitatea a fost
vizitată de aproximativ 512
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turiști, datorită condițiilor
favorabile de mediu și
abundenței florei și diversității
faunei, elemente care atrag un
mare număr de vizitatori.

11.

CONDIȚII CAZARE ȘI SERVICII
EXISTENTE

Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii
pot poposi în localitatea
Costești,
din
județul
Vâlcea.Conform Institutului
Național de Statistică în ceea
ce privește posibilitățile de
cazare ale turiștilor, în această
localitate sunt înregistrate 4
unități de cazare, reprezentate
de
4
pensiuni
agroturistice.Acești operatori
oferă un număr total de 74
locuri de cazare.
În zona Cheilor Bistriței
sunt amenajate numeroase
trasee montane, de dificultăți
diferite, care pot constitui un
mijloc oportun de petrecere a
timpului în natură de către
vizitatori.

12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Obiectivul este deschis
publicului și poate fi vizitat pe
tot parcursul anului.
Se recomandă perioada de
primăvară-vară
datorită
abundenței de viețuitoare care
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pot fi surprinse în mediul lor
natural, dar și datorită
vegetației
luxuriante,
ce
cuprinde specii protejate, care
pot fi admirate în toată
splendoarea lor.

Cheile Bistriței
Cheile Bistriței reprezintă
un obiectiv turistic geografic
important din zona Olteniei.
Acesta se remarcă atât prin
peisajele atrăgătoare, dar și
prin abundența florei și faunei.
Localizare

13.

DETALII DESPRE OBIECTIVUL
TURISTIC

Cheile
Bistriței
sunt
situate
în
apropierea
satuluiBistrița,
comuna
Costești din județul Vâlcea și
sunt cele mai înguste chei în
calcare din România, fiind
declarate rezervație naturală.
Cheile
Bistriței
sunt
localizate în extremitatea sudvestică a Masivului BuilaVânturarița, fiind sculptate de
râul Bistrița, ce-și adună
izvoarele din nordul Munților
Căpățânii.
Elemente geografice
Masivul

Buila-
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Vânturarița este secționat de
mai multe văi adanci cu aspect
de chei.
Evoluția acestor văi a fost
legată inițial de fenomenul de
epigeneză, ca urmare a
instalării lor pe liniile de falie
care fragmentau depozitele
barremian-aptiene.
Ulterior, adâncirea s-a
produs în calcarele jurasice
superioare, proces stimulat, pe
de o parte, de înălțarea
masivului, iar pe de altă parte
de subsidența din regiunea
subcarpatică.
Dintre aceste formațiuni,
Cheile Bistriței sunt cele mai
evoluate, măsurând 1,2 km și
având un traseu adaptat
perfect liniilor structurale din
sudul muntelui Arnota.
Cheile 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.
Râul Bistriţa este un
afluent al râului Olt, vârsânduse în acesta în apropierea
comunei Băbeni-Bistriţa, între
gurile de vărsare ale rîurilor
Govora şi Luncavăţ.
Bistrița izvorăşte din
Munţii Căpăţânii şi este
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format prin unirea a două
pârâuri principale: Gurgui
(vest), cu izvoarele în
Curmătura Rodeanu şi Cuca
(est),
cu
izvoarele
în
Curmătura Zănoaga. Acestea
își măresc treptat debitul și se
unesc la cantonul „Între
Râuri”, formând râul Bistriţa.
La originea sa sunt mai
multe izvoare care pornesc de
sub culmile munţilor Văleanu,
Rodeanu, Zănoaga, Govora,
Netedu. Râul străbate bara
calcaroasă a masivului săpând
chei în extremitatea sudvestică a acesteia, adunând
apele din Munţii Bulzu şi La
Clae (versanţii estici), prin
numeroase pâraie (Pârâul
Fântânii, Pârâul Bulzului) şi
din Muntele Arnota (versantul
vestic).
În cursul său meandrat
până la Olt, Bistrița străbate
dealurile subcarpatice pe o
distanţă de circa 42 km,
bazinul având o suprafaţă de
384 km2. Dacă se adaugă și
lungimea izvoarelor sale și a
afluenţilor, lungimea totală
este de circa 60 km.
Drumul forestier ce trece
prin Cheile Bistriței urcă la
izvoarele râului Bistrița, din
Munții Căpățânii, sub vârful
Zmeuratului cu o înălțime de
1938 de metri. Înaintea acestui
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drum, cheile erau străbătute
de o cale ferată forestieră.
Cheile Bistriței Vâlcene
se remarcă prin frumusețea
reliefului carstic cu pereți
înalți, stânci, peșteri dar și prin
flora și fauna deosebit de
bogate în specii rare, protejate
de lege.
Diversitatea ecosistemelor
forestiere din cadrul acestei
zone este mare datorită
reliefului
carstic
și
a
climatului relativ blând cu
submediteraneene
influențe
(păduri de fag și amestec fagmolid).

Flora și fauna
Fauna rezevației este una
diversificată, alcătuită din
mamifere, păsări și insecte.
Cheile Bistriței conferă
condiții pentru supraviețuirea
unor mamifere importante,
precum carnivorele
mari
reprezentate de urși (Ursus
arctos), lupi (Canis lupus) și
râși (Lynx lynx).
În acestă zonă trăiesc și
mamifere mici, precum pisici
sălbatice (Felis silvestris),
jderi de pădure (Martes
martes),
bursuci
(Meles
meles).
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Ierbivorele
sunt
reprezentate de capre neagre
(Rupicapra rupicapra), cerbi și
(Capreolus
căprioare
capreolus).
Apele
râurilor
sunt
populate cu păstrăvi (Salmo
trutto fario).
Spectrul faunistic este
completat de numeroase specii
de
insecte,
unele
consumatoare
de
lemn
(xilofage), altele defoliatoare
sau
consumatoare
de
necromasă.
Flora(păduri de fag și
amestec fag-molid) este una
specifică lanțului muntos al
Carpaților Meridionali. Peste
450 de specii de plante se
regăsesc în vegetația specifică
a cheilor Bistriței.
Flora este bogată în specii
rare
și
protejate.Astfel,
stâncăriile
calcaroase
păstrează specii declarate
monumente ale naturii: floarea
de colț, cetina de negi, garofița
albă, tisa, tulichina, lâna
caprelor, și peste 20 de specii
de orhidee protejate de lege.
Pe lângă relieful săpat de
râu în calcarele munților
Arnota, un punct de atracție îl
constituie cele 22 de peșteri,
dintre care cele mai cunoscute
sunt Peștera Urșilor și Pestera
Liliecilor. Intrarea în chei este
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marcată de o cruce de piatră
de aproximativ 5 metri
înălțime,
sculptată
în
basorelief.

14.

FORMELE ȘI SURSELE DE
POLUARE

a. Poluarea aerului
Activitățile turistice pot
conduce la reducerea calității
aerului. Astfel, în sezonul
turistic când circulația se află
la cote maxime se poate
produce poluarea aerului prin
gaze de eșapament emise de
autoturismele turiștilor și
numărul mare de autocare.
Structurile de cazare și
alimentație publică au un
consum mai ridicat de energie
și deci există o poluare
produsă de centralele termice
care
deservesc
stațiunile
turistice.
b. Poluarea apei
Multe activități turistice
nu se pot derula în lipsa unor
resurse de apă mai ales când
este vorba de starea de igienă
și calitatea serviciilor oferite.
Consumul de apă calculat
pentru fiecare turist este destul
de ridicat atât în structurile de
cazare cât și în cele de
alimentație
publică,
prin
urmare crescând volumul de
ape uzate evacuate.
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Poluarea apelor se produce
și prin turismul neorganizat în
locuri situate pe malurile
apelor, lacurilor sau în
perimetrul apelor freatice cu
caracter mineral, unde turiștii,
prin gunoaiele lăsate, pot
contribui la scăderea calității
apelor de suprafață sau
subterane.
Comportamentul turiștilor
de a arunca gunoaiele în
natură, mai ales în lacuri, râuri
curgătoare și ape marine
crește concentrația de bacili
coliformi care pot provoca
diferite afecțiuni.
c. Poluarea solului
Această formă de poluare
afectează mai ales prin
extinderea
amenajărilor
turistice și de transport, care
determină
scoaterea
din
circuitul forestier și agricol a
unor importante suprafețe
(realizarea de parcări, stații de
alimentare cu combustibil
etc). Solurile sunt afectate mai
ales de cantitățile de deșeuri
solide care pot afecta calitatea
lor.
d. Poluarea vegetației
Pădurile, prin faptul că
reduc
poluarea
aerului,
atenuează efectul de seră.
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Vegetația arbustivă și ierboasă
naturală,
prin
varietatea
speciilor componente aduce o
mai mare varietate peisajelor
naturale.
Activitățile turistice pot
determina
degradarea
vegetației existente - colectare
lemn de foc pentru picnic,
parcare direct pe iarbă,
ruperea de specii valoroase ca
suveniruri, campare haotică a
corturilor etc.
e. Poluarea faunei
Extinderea amenajărilor
turistice, circulația turistică
intensă determină reducerea
habitatelor naturale pentru
multe
dintre
animalele
sălbatice.
Comportamentul
zgomotos al turiștilor are un
efect negativ asupra mediului
de viață al multor specii de
animale.
f. Poluarea fonică
Activitățile turistice dețin
mai multe surse care produc
zgomote cum sunt cele
produse de motoarele de
pompare a apei, de lifturile
mari de marfă, de instalațiile
de
aer
condiționat, de
aparatele
frigorifice,
de
rampele de aprovizionare cu
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materii prime din structurile
de alimentație publică, de
câinii vagabonzi din jurul
hotelurilor și a restaurantelor
și
de
comportamentul
necivilizat al multor turiști.
g. Poluarea luminoasă
Excesul de iluminat public
noaptea produce o cantitate
mare de gaze cu efect de seră
(4% din total) și afectează
sănătatea umană şi echilibrul
ecosistemului. Numeroasele
spații de cazare existente
contribuie la amplificarea
acestui efect. Lumina produce
în localități efectul de „halou”
– ceaţa portocalie prezentă
deasupra oraşelor în timpul
nopţii şi care blochează
vizibilitatea aştrilor.

Obiective
împrejurimi

15.

ALTE INFORMAȚII

turistice

din

Înainte de intrarea în
Cheile Bistriței, turiștii au
posibilitatea de a vizita
Mănăstirea Bistrița. Aceasta
este un lăcaș de cult vâlcean
de o înaltă valoare sprirituală
și patrimonială. Mănăstirea
Bistrița este datată în preajma
anului 1490, fiind ctitorită de
boierii Craiovești.Din această
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ctitorie,
astăzi
se
mai
păstrează bisericuţa Bolniţei
(1520-1521).
Având
o
impresionantă
frescă
interioară
din
tradiţia
paleologă
târzie,
când
începeau să pătrundă în
Balcani elemente artistice
folosite de iconografii cretani,
biserica
este
închinată
„Schimbării la faţă”.
O altă mănăstire din
imediata
apropiere
este
Arnota, aflată la aproximativ
șase kilometri distanță față de
Mănăstirea
Bistriței.
Mănăstirea Arnota este ctitorie
a domnitorului Matei Basarab.
Conform legendei, domnitorul
ar fi construit mănăstirea
pentru că a scăpat de turci
ascunzându-se în pădurea din
zonă.
După plecarea de la
Mănăstirea Bistrița, un alt
obiectiv care poate fi vizitat
este Peştera Liliecilor, de pe
Muntele Căpăţânii. Drumul
stâncos, de aproape un
kilometru, merită
efortul
pentru că, în cele din urmă
poate fi văzută una dintre
rarele biserici din ţară care
este construită într-o peşteră.
Peștera
Urșilor
este
situată în amonte de cheile
Bistriței.Peștera este localizată
aproape
de
Mănăstirea
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Bistrița, la 500-600 de metri
de intrarea în chei. Aceasta are
o lungime de circa 400 de
metri, fiind alcatuită dintr-o
galerie principală și câteva
galerii laterale dezvoltate pe
fisuri
și
fracturi,
impresionantă prin înălțimea
tavanului (35 de metri
înălțime și 20 de metri lățime)
și fisurile prin care se
strecoară galeria. Peștera nu
beneficiază
de
instalație
electricăși din acest motiv nu
este explorată în totalitate. În
pestera au fost găsite fosile de
urs de peșteră și vestigii
istorice
din
perioada
Neoliticului, dar și aparținând
culturii Cucuteni, perioadelor
dacă, romană și medievală.
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