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 În urma analizei dosarului depus la secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic cu 
nr. 48/25.01.2013, de către Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", reprezentat prin dl cerc. 
şt. Virgil Drăguşin, pentru a include în lista peşterilor clasificate Peştera cu Apă de la Lacul 
Taşaul (cod cadastrul peşterilor - 5110/16), ca urmare a votului din şedinţa ordinară din 
03.04.2013, Comisia Patrimoniului Speologic adoptă următoarea decizie: 

Decizia nr. 6 din 31.05.2013 

1. Comisia Patrimoniului Speologic îşi însuşeşte fundamentarea ştiinţifică depusă de 
solicitant şi consideră justificată încadrarea Peşterii cu Apă de la Lacul Taşaul, situată 
pe teritoriul judeţului Constanţa, comuna  Mihail Kogălniceanu, satul Piatra, în clasa 
de protecţie A

nr. 57/2007
, conform prevederilor art. 43 (5) din Ordonanţa de urgentă a 

Guvernului  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 49/2011, drept care decide să solicite Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice aprobarea clasei de protecţie A, prin Ordin de Ministru,  
conform prevederilor art. 43 (6) din Lege. 

2. Comisia constată că Peştera cu Apă de la Lacul Taşaul este singura cavitate naturală 
din România în care există speleoteme calcitice submerse de mari dimensiuni 
(concreţiuni calcitice), care s-au format datorită nivelului scăzut al Mării Negre în 
Cuaternar şi care au fost inundate prin creşterea nivelului mării în perioada actuală. 
Prin modul de formare, poziţia altimetrică actuală şi valorile ştiinţifice conţinute, 
Peştera cu Apă de la Lacul Taşaul, în pofida dimensiunilor sale reduse (90 m, 
dezvoltare) este deosebit de importantă pentru studiului variaţiilor de nivel ale Mării 
Negre prin metode de datare a vârstelor absolute şi pentru studiul cristalogenezei, 
mineralogenezei şi paleomediilor din regiunea pontică în timpul cuaternarului.  

3. Pentru protecţia Peşterii cu Apă de la Lacul Taşaul este obligatorie instituirea unei 
zone de protecţie cu un perimetru minim de 0,6 ha

 

, care să includă stâncăria din jurul 
intrării şi în care să se interzică orice fel de activităţi antropice, având în vedere că 
peştera este situată într-o arie de exploatare a calcarului aflată în extindere (Dealul 
Piatra). 

 
Preşedinte, 

 
Dr. Cristian GORAN 

Secretar, 
 

Marius Vlaicu 
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