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CRT
.
1.
2.
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INFORMAȚII SOLICITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADMINISTRATOR/PROPRIETA
R
PERSOANĂ DE CONTACT

DESCRIERE
Trovanții de la Costești
Asociația Kogayon
Stoican Gheorghe Florin

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

Adresă:Comuna
Costești,
județul Vâlcea; România;
Telefon:0723.071.648;
E-mail:office@kogayon.ro,
asociația_kogayon@yahoo.com
.

5.

ATESTARE ISTORICĂ

Muzeul Trovanților de la
Costești a fost înființat în 1996
de un colectiv al Facultății de
Geologie și Geofizică București
– Societatea pentru Protecția
Mediului Geologic.
Rezervația Naturală Muzeul
Trovanților a fost înființată pe
baza
Avizului
Academiei
Române, eliberat de către
Comisia
pentru
Ocrotirea
Monumentelor Naturii, în data
de 5 aprilie 2005 și se află sub
tutela Asociației Kogayon.

6.

CĂI DE ACCES

4.

Obiectivul este situat în
comuna
Costești,
județul
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Vâlcea Accesul se face din:
1. București: E 81 –DN 67;
2. Râmnicu Vâlcea:DN 64 DN 67;
3. Târgu Jiu: DN 67.

7.

8.

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.

PRIMELE 5 OBIECTIVE
AFLATE ÎN VECINĂTATE

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

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

1. Mănăstirea Bistriţa
9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

Sfântul lăcaş al Mănăstirii
Bistriţa, ce datează din anul
1440 este situat la poalele
muntelui Arnota, pe malul
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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.
Cele mai bune perioade pentru
vizitarea Mănăstirii sunt în
lunile de primăvară şi vară. De
asemenea, este recomandată
vizitarea Mănăstirii cu ocazia
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,
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comuna Costești din județul
Vâlcea. Sunt chei în calcare,
fiind
declarate
rezervație
naturală.
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 metri de intrarea în
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chei, pe partea stângă la urcare.
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.
Perioada recomandată este
primăvara – vara, datorită
peisajului deosebit de frumos în
acest interval.
4. Peștera Liliecilor
Peștera Liliecilor sau Peștera
lui Grigore Decapolitul, se
găsește la 250 de metri 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
locuită de pustnici în Evul
Mediu.
Adresă:Sat

Bistriţa,

comuna
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Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces din:
• 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 vizitarea lui
înziua de de Sfântul Cuvios
Grigorie Decapolitul, odată cu
vizita credincioșilor la sfintele
moaște.
5. Mănăstirea Arnota
Mănăstirea Arnota este o
mănăstire ortodoxă cu obşte de
maici, situată în comuna
Costeşti,
judeţul
Vâlcea.
Mănăstirea cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”
este una dintre mănăstirile mari
ale României. Ea este situată
într-un colț pitoresc de pe
înălţimile Carpaţilor.
Adresă: Sat Bistriţa, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea.
Acces:
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• 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.
Cele mai bune perioade pentru
vizitarea Mănăstirii sunt în
lunile de primăvară şi vară,
fiind de evitat perioadele
ploioase.
De
asemenea,
vizitarea
recomandăm
Mănăstirii
cu
ocazia
religioase
sărbătorilor
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 iulie-septembrie. În
acest interval, localitatea a fost
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vizitată de aproximativ 447 de
turiști.
Turiștii
aleg
această
perioadă a anului pentru
vizitare deoarece condițiile
meteo sunt deosebit de plăcute,
iar
abundența
florei
și
diversitatea faunei contribuie
suplimentar
la
atragerea
turiștilor.

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 de locuri de
cazare.
Din punctul de vedere al
posibilităților de agrement, în
zona Cheilor Bistriței, care se
află în apropierea comunei
Costești
sunt
amenajate
numeroase trasee montane, de
dificultăți diferite, care pot
constitui un mijloc oportun de
petrecere a timpului în natură
de către vizitatori.
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12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Obiectivul este deschis
publicului și poate fi vizitat pe
tot parcursul anului.
Cu toate acestea, perioada
cea mai recomandată este iulieseptembrie, datorită condițiilor
meteo deosebit de plăcute,
abundenței florei și diversității
faunei din zonă în acest
interval.
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Trovanții de la Costești
sunt sculpturi surprinzătoare de
piatră create de natură. Aceștia
au forme bizare, cu dimensiuni
ce variază de la câțiva milimetri
la câțiva metri.
13.

DETALII DESPRE OBIECTIVUL
TURISTIC

Localizare
Muzeul Trovanților este
localizat pe Drumul Național
67 Râmnicu Vâlcea – Târgu
Jiu, la intrare în comuna
Costești, din județul Vâlcea.
Elemente specifice
Termenul de „trovant” este
specific literaturii geologice
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românești, fiind introdus de Gh.
Murgoci în lucrarea „Terțiarul
din Oltenia”, din anul 1907.
Trovanții sunt formațiuni
de
tipul
concrețiunilor
grezoase, create între straturi de
nisipuri și legate între ele
printr-un ciment carbonatic, ca
urmare a acțiunii apelor
calcaroase.Rezervația Naturală
Muzeul Trovanților de la
Costești are o suprafață de
aproximativ 1,1 hectare și a fost
ca
rezervație
constituită
geologică. Aceasta reprezintă
singurul loc din Europa unde a
fost amenajat un parc pentru
aceste formațiuni geologice.
Formele trovanțilorvariază,
fiind sferice, elipsoidale sau
chiar cu aspectul cifrei opt.
Deși trovanții pot fi întâlniți în
mai multe zone din România,
cei de la Costești sunt deosebiți
datorită diversității formelor.
Aceste formațiuni grezoase
au o vechime estimată la 6,5
milioane de ani. În zona în care
sunt localizați trovanți a existat
un bazin de sedimentare sub
forma
unei
delte.Nisipul
transportat de pe continent de
către râuri în timpul milioanelor
de ani constituie în prezent
depozitul din care ies astăzi
trovanți.
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Conform studiilor, trovanții
s-au format din straturi de nisip
prin care au circulat soluții
încărcate cu carbonat de calciu,
conducând astfel la formarea
unei gresii.
Formațiunile au tendință de
creștere, cu o rată aproximativă
de depunere de 4-5 cm la 1200
de ani.

14.

FORMELE ȘI SURSELE DE
POLUARE

a. Poluarea aerului
Activitățile turistice grupate pe
forme de turism pot conduce la
reducerea calității aerului în
zona localității Costești.
Astfel, în sezonul turistic când
circulația turistică se află la
cote maxime se poate produce
poluarea aerului prin gaze de
eșapament
emise
de
și
autoturismele
turiștilor
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 unitățile de cazare.
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
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serviciilor turistice 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.
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
pot contribui la scăderea
calității apelor de suprafață sau
subterane.
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. Vegetația
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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.

Obiective
împrejurimi
15.

ALTE INFORMAȚII

turistice

din

Cu ocazia sosirii în zona
Costești, turiștii au posibilitatea
de a vizita Mănăstirea Bistrița.
Aceasta este un lăcaș de cult
vâlcean de o înaltă valoare
sprirituală și patrimonială.
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Mănăstirea Bistrița este datată
în preajma anului 1490, fiind
de
boierii
ctitorită
Craiovești.Din această ctitorie,
astăzi se
mai
păstrează
bisericuţa
Bolniţei
(15201521). 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
a
scăpat
de
turci
că
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.
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Peștera Urșilor este situată
în
amonte
de
cheile
Bistriței.Peștera este localizată
aproape de Mănăstirea 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 pesterăau fost
găsite fosile de urs de peșteră și
vestigii istorice datând din
perioada Neoliticului, dar și
aparținând culturii Cucuteni,
perioadelor dacă, romană și
medievală.
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