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Nr. ...... din .............
În urma analizei dosarului depus la secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic cu
nr. 51/27.01.2013, de către Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", reprezentat prin dl dr.
Silviu Constantin, pentru a include în lista peşterilor clasificate Ponorul din Grohot (cod
cadastrul peşterilor - 3113/41), ca urmare a votului din şedinţa ordinară din 03.04.2013,
Comisia Patrimoniului Speologic adoptă următoarea decizie:
Decizia nr. 7 din 31.05.2013
1. Comisia Patrimoniului Speologic (CSP) îşi însuşeşte fundamentarea ştiinţifică depusă
de solicitant şi consideră justificată pe baza importanţei ştiinţifice şi valorii de
patrimoniu, clasificarea peşterilor existente în Sistemului Carstic Ponorul din Grohot–
Izvorul Topliţei, un ansamblu carstic unitar constituit din Peştera Ponorul din Grohot şi
Peştera Izvorul Topliţei, care este situat pe teritoriul judeţului Hunedoara, în comuna
Bulzeştii de Sus, satul Grohot.
2. În conformitate cu prevederile art. 43 (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
CSP solicită Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice aprobarea clasificării, prin
Ordin de Ministru, conform prevederilor art. 43 (6) din Lege, a următoarelor peşteri şi
sectoare de peşteri existente în Sistemul Carstic Ponorul din Grohot–Izvorul Topliţei:
A. Peştera Ponorul din Grohot – clasa de protecţie A. Peştera este o cavitate
de importanţă excepţională pentru conţinutul paleontologic, ichnologic şi
concreţionar, cu o dezvoltare de 1807 m. Fiind descoperită recent, în cadrul
său impactul activităţii umane a fost minim, elementele de interes ştiinţific sunt
extrem de bine conservate. Valoarea de patrimoniu a Peşterii Ponorul din
Grohot este dată de abundenţa şi buna conservare a speleotemelor, de
numărul foarte mare al resturilor fosile şi urmelor de vieţuire a mamiferelor
cuaternare, dintre care cele mai frecvente sunt cele de Ursus spelaeus. Intre
aceste fosile, trebuie menţionată existenţa unor schelete în conexiune
anatomică şi a unei suprafeţe argiloase acoperită în totalitate de amprente
plantare aparţinând ursului de peşteră şi unui caprid. Astfel de resturi fosile
reprezintă elemente foarte rare pentru paleontologia peşterilor europene.
B. Peştera Izvorul Topliţei – clasa de protecţie C. Izvorul Topliţei este o
peşteră activă aflată la resurgenţa sistemului carstic şi a fost explorată până în
prezent pe o dezvoltare de 511 m. Importantă prin meandrele subterane şi
formele de excavare pe care le conţine, cavitatea este legată genetic de
Ponorul de la Grohot (aflat în apropiere) şi este posibil ca explorările ulterioare
sa stabilească o legatură directă cu acesta, motiv pentru care trebuie să fie
încadrată şi ea într-o clasă de protecţie şi arie protejată.
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3. Sistemul Carstic Ponorul din Grohot–Izvorul Topliţei fiind un ansamblu unitar, pentru
conservarea şi cercetarea sa trebuie să existe o protecţie strictă, atât în subteran, cât
şi în perimetrul de la suprafaţă care include cele două peşteri. Pentru asigurarea
protecţiei sistemului, în ansamblul său şi a peşterilor care-l formează, solicităm
aprobarea unei zone de protecţie de 179 ha.
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