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CUVÂNT ÎNAINTE
Se ştie că peşterile au oferit adăpost primilor strămoşi ai omenirii. Prin urmare această
utilizare a avut loc la începuturile omenirii şi este imposibil de stabilit cu exactitate perioada
în care a avut loc. Sarcina de a stabili utilizarea peşterilor din punct de vedete al termenului
modern "turism speologic" este mai uşoară, dar cu toate acestea nu se poate defini în mod
absolut debutul acestei utilizări.
Cea mai timpurie utilizare a peşterii în scop turistic în Europa se consideră a fi Peştera
Vilenica, în vestul Sloveniei, care se pare că şi-a început lunga tradiţie de utilizare ca
peşteră turistică încă din 1633. Există în alte părţi ale lumii afirmaţii privind începerea
utilizării peşterilor în scop turistic la date şi mai timpurii.
Secole la rând, utilizarea peşterilor în scop turistic a fost realizată în moduri foarte
rudimentare. Cea mai semnificativă schimbare s-a produs odată cu introducerea iluminatului
electric, dar, chiar şi după introducerea acestei minuni moderne, practica dezvoltării
peşterilor turistice nu s-a modificat foarte mult.
Această situaţie s-a schimbat în ultimele decenii când dezvoltarea de noi materiale a creat
numeroase noi opţiuni. Câteva dintre aceste opţiuni s-au dovedit a fi de mare beneficiu
pentru peşterile turistice, în timp ce unele dintre aceste materiale noi s-au dovedit, în timp, a
fi absolut dezastruoase.

Conceptul de stabilire a principiilor directoare recomandate, care pot fi folosite ca politici
generale pentru peşterile turistice, îşi are originea în cadrul discuţiilor neoficiale dintre
membrii Asociaţiei Internaţionale a Peşterilor Turistice (ISCA) la Genga, Italia, în cadrul
şedinţei de inaugurare a Asociaţiei din noiembrie 1990.
Aceste discuţii au continuat în timp şi au fost pentru prima oară redactate pentru a fi luate în
considerare în cadrul unei şedinţe ISCA organizate în 17 septembrie 2004, în timpul celei
de-a 30-a Aniversare a deschiderii pentru public a Peşterii Frasassi, din Italia. Ideea de a
crea principii directoare a fost întâmpinată cu un sprijin puternic din partea Uniunii
Internaţionale a Speologiei (UIS), Departamentul de Protecţie şi
Management, în cadrul celui de-al 14-lea Congres Internaţional de Speologie organizat în
Kalamos, Grecia, în august 2005.

Aceste principii directoare internaţionale recomandate sunt rezultatul unei cooperări extinse
între Asociaţia Internaţională a Peşterilor Turistice (ISCA), Uniunea Internaţională de
Speologie (UIS) şi Uniunea Internaţional pentru Conservarea Naturii (IUCN). Intenţia a fost
de a crea principii directoare internaţionale recomandate acceptate de comun acord, la care
toţi managerii şi operatorii de peşteri turistice se pot raporta, având în vedere atât protejarea
mediului înconjurător, cât şi limitările socio-economice. Pe parcursul a aproximativ douăzeci
şi cinci de ani au fost primite numeroase recomandări şi sugestii, şi prin urmare, acest
document poate fi considerat rezultatul unei cooperări active dintre specialiştii implicaţi în
această problemă.
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1. OBIECTIV
Scopul acestor recomandări este de a oferi indicaţii privind practicile cele mai bune pentru
dezvoltarea şi managementul peşterilor turistice, indiferent de localizarea lor pe glob.
Obiectivul acestor principii directoare internaţionale recomandate nu este de a crea reguli
rigide sau care pot fi trasate ca legi. Sunt principii directoare pentru o abordare profesională
a dezvoltării şi managementului peşterilor.
Este recunoscut faptul că multe peşteri turistice existente nu vor putea să respecte în primă
fază aceste principii directoare internaţionale recomandate. Aceste principii internaţionale
recomandate sunt prevăzute pentru a oferi standarde care pot fi îmbunătăţite în timp. Este
cunoscut faptul că regulile nu pot fi niciodată aplicabile în mod absolut în toate situaţiile. Pot
exista parametrii neobişnuiţi în anumite peşteri din lume unde, din motive acceptabile,
anumite părţi ale acestor principii directoare nu pot fi aplicate fără anumite dificultăţii imense.
Aceste principii directoare internaţionale recomandate sunt prevăzute pentru a fi păstrate
într-un format actualizat, în vederea luării în calcul a noilor informaţii şi descoperiri. Din acest
motiv, aceste principii directoare recomandate nu au fost incluse în Constituţia Asociaţiei
Internaţionale a Peşterilor Turistice.

2. CONDIŢII NEPREVĂZUTE ŞI LIMITATIVE
Conform celor precizate în secţiunea anterioară, aceste principii directoare internaţionale
recomandate sunt prevăzute ca recomandări pentru peşterile turistice. Este foarte puţin
probabil ca toate peşterile turistice funcţionale în prezent să fie capabile să întrunească toate
aceste prevederi cuprinse în principiile directoare internaţionale recomandate. Aceste
principii directoare internaţionale recomandate sunt oferite ca obiective pentru peşterile
turistice, obiective care să fie urmărite în funcţie de circumstanţele existente şi de
capacitatea economică.
Sub nicio formă aceste principii directoare internaţionale recomandate nu vor fi interpretate
ca

standarde

care

trebuie

respectate

precum

o

cerinţă

legală

şi

peşterile

nu vor fi obligate să respecte aceste recomandări.
Există numeroase tipuri de peşteri în întreaga lume. Aceste tipuri diferite de peşteri includ
peşteri de calcar, ipsos, gheaţă, lavă şi marine, acestea fiind doar câteva dintre tipurile de
peşteri. Multe dintre aceste tipuri diferite de peşteri au cerinţe diferite şi, uneori, unice,

comparativ cu alte tipuri de peşteră. Aceste principii directoare internaţionale recomandate
au fost create pentru a oferi sugestii şi indicaţii privind aspectele ştiinţifice şi practice pentru
a asista managerii şi proprietarii de peşteri turistice din întreaga lume.

3. TRANSFORMAREA UNEI PEŞTERI ÎN PEŞTERĂ TURISTICĂ
Transformarea unei peşteri neamenajate într-o peşteră turistică poate fi un succes financiar
extrem de pozitiv, nu doar pentru peştera turistică în sine, ci şi pentru o zonă largă din jurul
ei. Urmărirea acestor beneficii financiare anticipate poate uneori să provoace o presiune
inutilă în vederea grăbirii transformării peşterii. Transformarea poate de asemenea să ofere
protecţie mediului peşterii în cazul unor pericole precum vandalismul.
Înainte ca o peşteră neamenajată să fie transformată într-una turistică, studii detaliate
trebuie să evalueze toate aspectele de modificare a peşterii care trebuie realizate. Aceste
studii nu trebuie să se concentreze doar pe aspectele comerciale ale propunerii şi pe
impactul asupra zonei înconjurătoare de la suprafaţă, ci şi asupra peşterii în sine. Aspectele
de la suprafaţă şi din subteran pot fi cruciale pentru succesul pe termen lung al iniţiativei.
Trebuie realizat şi evaluat cu grijă un studiu atent al caracterului adecvat al peşterii pentru
transformarea în peşteră turistică, înainte de demararea lucrărilor. Acest studiu sau aceste
studii trebuie să ia în considerare toţi factorii care pot influenţa dezvoltarea peşterii sau
parte din aceasta incluzând, fără a se limita la, acces, impactul asupra faunei, curenţii de aer
şi sinergia din peşteră.
Transformarea unei peşteri într-una turistică trebuie să se realizeze doar dacă rezultatele
studiilor sunt pozitive. În mod similar, dezvoltarea nu trebuie să fie realizată dacă planul
economic este negativ. O peşteră neamenajată care este
transformată într-o peşteră turistică şi este ulterior abandonată va deveni inevitabil
neprotejată şi va putea fi, într-un timp foarte scurt, folosită în mod greşit, în cazul în care nu
se iau măsuri suficiente pentru a împiedica acest lucru. În plus, se poate accepta
deschiderea unor peşteri spre vizitarea de către publicul larg, când planul economic nu este
pozitiv, dar succesul economic este garantat de către stat sau chiar de către o organizaţie de
voluntari locală.
O peşteră turistică bine gestionată oferă în general protecţie peşterii, şi în acelaşi timp
constituie o sursă de venit şi de educaţie pentru economia locală.

4. SIGURANŢA VIZITATORILOR
Siguranţa vizitatorilor trebuie să fie un obiectiv fundamental al oricărei peşteri turistice. Acest
lucru include nivelul de suprafaţă şi cel subteran, şi include toate părţile proprietăţii. Traficul
de intrare şi ieşire de pe proprietate trebuie realizat în mod corespunzător pe drumurile
amenajate şi în zonele de parcare. Buna organizare este esenţială.
În subteran nu este întotdeauna posibilă respectarea standardelor codului privind
construcţiile. În cadrul planificării potecilor în peşteră, siguranţa vizitatorului trebuie să fie
consideraţia primordială. Spaţiul liber de trecere la tavan este important în subteran şi, acolo
unde nu se poate asigura acest spaţiu, trebuie afişate avertismente, în caz contrar existând
pericolul de rănire. Balustradele trebuie asigurate în subteran acolo unde este necesar.
Planificarea siguranţei vizitatorilor include şi asigurarea accesului serviciilor de urgenţă în
peşteră în cel mai bun mod posibil. Acest lucru include accesul pentru vehiculele de salvare
pentru a se putea apropia cât mai mult de intrările şi/sau ieşirile peşterii. Trebuie stabilită
legătura cu serviciile de urgenţă locale, pentru ca acestea să aibă cunoştinţă de limitările şi
dificultăţile întâlnite în caz de salvare din peşteră, care în general presupune un efort fizic
sporit şi poate avea urmări grave asupra mediului peşterii în sine, în cazul în care nu există
planuri stabilite. Trebuie asigurată o instruire adecvată pentru salvare şi prim ajutor
personalului peşterii turistice.

5. LUCRĂRILE DE LA SUPRAFAŢĂ
Pentru a corela topografia locaţiei cu golul subteran al peşterii este necesară existenţa unui
plan al sitului care ilustrează detaliile suprafeţei şi detaliile subterane ale peşterii. Aceste
informaţii sunt esenţiale pentru o peşteră turistică existentă, precum şi pentru una care este
planificată.
Odată cunoscută legătura dintre caracteristicile de la suprafaţă şi detaliile subterane, pot fi
evaluaţi factorii privind apa. În numeroase situaţii acest factor poate include doar infiltrarea
apei de suprafaţă prin stânca de deasupra peşterii. Acest lucru trebuie evaluat cu atenţie
pentru a se asigura că infiltrarea naturală a apei prin stânca de deasupra peşterii nu este
perturbată. În plus, trebuie analizat cu foarte mare atenţie riscul pătrunderii apei de suprafaţă
în peşteră, ca viitură.

Este important ca zonele cu suprafaţă tare, precum clădirile şi spaţiile de parcare, să nu fie
poziţionate deasupra peşterii propriu-zise, unde se produce infiltraţia naturală a apei pluviale
de la suprafaţă în peşteră. Dacă infiltraţia naturală este perturbată, trebuie găsite alte soluţii.
Aceste soluţii pot fi unele simple, precum transformarea suprafeţei unei zone de parcare
etanşe într-o formă de suprafaţă care permite trecerea apei pluviale prin ea. Acolo unde
clădirile sunt situate deasupra peşterii, este de preferat ca acestea să fie relocate sau, dacă
bugetul nu permite relocarea, să fie relocate când clădirea şi-a încheiat durata de viaţă.
Scurgerea apei de pe acoperişuri şi alte suprafeţe tari nu trebuie permisă să se concentreze
într-un punct, ci trebuie dispersată larg.
Este de asemenea foarte important să se asigure că orice apă reziduală care este produsă
la faţa locului este eliminată în mod corespunzător şi nu se permite contaminarea
subteranului.
Există o tendinţă naturală de a încerca şi de a poziţiona clădirile necesare funcţionării unei
peşteri turistice, cât mai aproape de intrare în peşteră. O importanţă aparte o are faptul că
intrarea sau ieşirea unei peşteri nu trebuie să fie într-o clădire
populată, din cauza potenţialului de risc reprezentat de gazele radioactive şi de radon. Între
intrarea şi/sau ieşirea peşterii şi clădirea populată trebuie să existe întotdeauna o zonă
ventilată.

6. ACCESUL ÎNTR-O PEŞTERĂ TURISTICĂ
În cazul multor peşteri turistice, este necesară asigurarea unui acces separat în peşteră
pentru vizitatori, diferit de accesul în peştera naturală care a fost folosit înainte de
transformarea peşterii într-o peşteră turistică. Un astfel de acces artificial poate fi printr-un
tunel sau o intrare nouă săpată în peşteră. Când se creează o intrare artificială acest lucru
poate schimba circulaţia aerului în peşteră şi poate cauza o întrerupere în ecosistemul
peşterii.
Pentru a evita orice perturbare a circulaţiei aerului în peşteră, trebuie instalat o ecluză
pneumatică la orice intrare artificială într-o peşteră. Decizia de a nu instala o ecluză
pneumatică se va lua doar după un studiu special. Metoda preferabilă de instalare a unui
sistem de închidere pneumatică eficient este prin utilizarea unui set dublu de uşi.

7. CĂRĂRILE ÎNTR-O PEŞTERĂ
O componentă importantă a unei peşteri turistice este suprafaţa de mers sigură şi de bună
calitate, pentru vizitatori. Cărările dintr-o peşteră nu trebuie să fie excesiv de late. De
exemplu, nu este necesar, dar este de dorit, ca două persoane să poată merge una lângă
cealaltă. O cărare cu un singur sens este adecvată, dar se recomandă crearea unor zone
mai late din loc în loc, unde grupul de turişti se poate aduna pentru a asculta ghidul.
Cărările dintr-o peşteră turistică pot fi folosite pentru plasarea conductelor de utilităţi, a
ţevilor şi a cablurilor, fie sub suprafaţa cărării, fie alături. Este de preferat ca aceste utilităţi să
nu fie încastrate în beton. Întrerupătoarele sistemului de iluminat trebuie să fie accesibile de
pe cărare.
Cărarea trebuie să conste în trei componente fundamentale, incluzând o suprafaţa de mers,
borduri laterale şi balustrade. Este de preferat ca materialele folosite pentru realizarea
cărărilor să aibă cel mai redus impact posibil asupra esteticii peşterii şi a mediului subteran,
deopotrivă.

Suprafeţele de mers
În mod obişnuit, şi mai ales în cazul peşterilor din calcar, materialul preferat pentru suprafaţa
de mers este betonul, care este în general substanţa cea mai apropiată de piatra din care
este formată peştera. Odată turnat betonul, este extrem de costisitor şi de dificil să se
modifice sau să se scoată din uz.
În ultimii ani, utilizarea oţelului inoxidabil a devenit tot mai răspândită în construirea de
cărări. Oţelul inoxidabil are dezavantajul de a fi costisitor şi necesită tehnici speciale de
asamblare şi montare. Avantajele sale sunt faptul că rezistă timp îndelungat şi nu necesită
practic nicio mentenanţă, are un impact redus asupra solului peşterii şi este relativ uşor de
îndepărtat. Cu toate acestea, grilajele de orice fel permit pătrunderea murdăriei, a noroiului
şi a obiectelor mici, care cad printre ele pe solul peşterii şi, exceptând cazul în care
proiectarea ia în calcul acest lucru, pot fi extrem de dificil de îndepărtat.
Materialele plastice de ultimă generaţie au de asemenea un potenţial ridicat pentru utilizarea
în construirea de cărări. Aceste materiale sunt analizate în secţiunea următoare intitulată
Materiale New Age.

Bordurile
Folosirea de borduri a devenit populară odată cu folosirea cărărilor din beton. Bordurile de-a
lungul cărărilor din beton au mai multe scopuri diferite. Unul este de a dirija picioarele
vizitatorilor, protejându-le de caracteristicile peşterii de dincolo de cărare. Alt scop este faptul
că lateralul bordurilor, de cealaltă parte a cărării, oferă un loc convenabil pentru conductele
de utilităţi, ţevi şi cabluri. De asemenea, bordurile pot reţine departe scamele şi alte resturi
produse de vizitatori.

Bordurile de-a lungul cărărilor pot fi uşor de realizat cu câteva rânduri de cărămidă tencuită.
În cazul în care cărările sunt din oţel inoxidabil, plastic sau fibră de sticlă, pot fi încorporate
în design plăcuţe de lovire pentru a preveni îndepărtarea de cărare.

Balustrade
Materialul preferat pentru realizarea de balustrade în peşterile turistice, în ultimii ani, a fost
oţelul inoxidabil. Acest material are avantajul de a necesita puţină mentenanţă sau chiar
deloc, putând fi asamblat şi sudat în peşteră şi având potenţialul de a fi folosit pentru
conductele de apă potabilă în peşteră. Dezavantajele acestui material sunt costul şi
strălucirea, care nu este plăcută estetic. Utilizarea cablului de sârmă din oţel inoxidabil, în
locul coloanelor intermediare solide sau a barelor solide montate sub fiecare balustradă în
sine, poate reduce semnificativ impactul vizual al oţelului solid. Unghiurile curbate în locul
celor drepte sunt de asemenea de ajutor.
Recent, au fost înregistrate dezvoltări semnificative în ceea ce priveşte balustradele din fibră
de sticlă continuă (poliester izoftalic).
Acest lucru este prezentat în secţiunea următoare intitulată Materiale New Age.

8. CAPACITATEA DE VIZITARE
Capacitatea de vizitare este numărul de vizitatori care poate intra în peşteră într-un anumit
interval de timp, fără a afecta parametrii de mediu dincolo de intervalul natural de fluctuaţie.
Căldura emanată de persoane şi lumini poate constitui un factor semnificativ ce poate
determina un dezechilibru al energiei peşterii. Este responsabilitatea conducerii peşterii să
stabilească capacitatea maximă de vizitare a peşterii, în cazul în care parametri naturali de
mediu ai peşterii pot fi afectaţi.

9. ILUMINATUL
Utilizarea iluminatului cu LED, alimentat de o sursă de energie cu tensiune joasă, are
numeroase avantaje comparativ cu iluminatul incandescent, care emite lumină
ca urmare a încălzirii filamentului. Este important ca sistemul de iluminat dintr-o peşteră să
emane cea mai redusă cantitate de căldură posibilă.
Sistemul de iluminat electric dintr-o peşteră trebuie, de preferinţă, acolo unde dimensiunea o
permite, să fie împărţit în zone, pentru a permite ca doar partea sau părţile cu vizitatori să fie
aprinse. Acest lucru este important din punct de vedere al reducerii încălzirii peşterii şi al
prevenirii creşterii lampenflorei, precum şi al reducerii cantităţii de energie necesară şi al
costului său.

Sistemul electric trebuie instalat în circuite sigure, bine echilibrate.
Este important ca o anumită formă de iluminat de urgenţă să fie mereu disponibilă în cazul
unei întreruperi a alimentării cu energie. Iluminatul de urgenţă trebuie să fie întotdeauna
disponibil, indiferent dacă este o sursă de energie completă neîntreruptă sau un sistem de
iluminat de urgenţă cu o sursă de alimentare independentă. Codurile locale se pot aplica şi
pot permite lanterne cu baterii sau dispozitive similare.
Lampenflora este o consecinţă obişnuită a introducerii unei surse de lumină artificială într-o
peşteră. Numeroase tipuri de alge şi alte plante superioare se pot dezvolta ca urmare a
introducerii luminii artificiale. O metodă bună de a evita creşterea de plante verzi în zonele
întunecate ale peşterii este folosirea de lanterne care nu emană un spectru de lumină care
poate fi absorbit de clorofilă.
O altă modalitate de a preveni creşterea lampenflora este de a reduce nivelul de energie
care ajunge pe suprafaţa unde pot creşte plante. Distanţa de siguranţă între lampă şi
suprafaţa peşterii depinde de intensitatea lanternei. Ca o indicaţie generală, distanţa de un
metru poate fi sigură. Lumina trebuie direcţionată cu grijă pe elementul care se doreşte a fi
luminat, iar lumina care se revarsă pe zonele din jur trebuie evitată. Cel mai bine este dacă
elementele de luminat sunt cristale solide sau suprafeţe de piatră, deoarece suprafeţele moi
precum "laptele de lună" şi solul sunt practic imposibil de curăţat. Trebuie acordată o atenţie
deosebită pentru evitarea încălzirii decoraţiunilor şi a oricăror picturi rupestre care pot exista.

10. LAMPENFLORA
Lampenflora este napasta infamă a peşterilor turistice. Este o problemă persistentă.
Utilizarea de agenţi de curăţare puternici precum înălbitorul pe bază de clor corespunde
dorinţei de a elimina organismele care contaminează, precum algele. Din păcate, utilizarea
de substanţe chimice, precum înălbitorul pe bază de clor, nu funcţionează bine pe termen
lung deoarece organismele cresc repede când au condiţii propice. Singura modalitate de a
corecta problema algelor este de a controla dezvoltarea lampenflorei, mai degrabă decât
tratarea periodică cu substanţe chimice, care vor opri creşterea doar pentru o scurtă
perioadă de timp.
Există diferite măsuri care pot fi luate pentru a controla dezvoltarea lampenflorei în peşterile
turistice. Prima dintre aceste măsuri ar trebui să fie asigurarea unui iluminat al peşterii pe
circuite separate, astfel încât atunci când nu sunt vizitatori într-o anumită zonă, luminile pot fi
stinse în zona respectivă. A doua măsură este asigurarea a cel puţin unui metru între
lanternă şi peretele peşterii sau formaţiuni. A treia măsură este asigurarea unei lungimi de
unde minime în intervalul 430-490 nanometri şi 640-690 nanometri, şi lungimi de undă active
emise nefotosintetic.
Când lampenflora se înmulţeşte este necesară distrugerea ei cu compuşi chimisi, dar nu se
vor folosi niciodată erbicide într-o peşteră, deoarece acestea sunt prea toxice pentru mediul
peşterii. Erbicidele, folosite des în agricultură, trebuie evitate deoarece descompunerea lor
este lentă şi toxicitatea lor poate afecta grav fauna peşterii.
Cele două subtanţe chimice agreate în general, sub formă diluată, sunt hipoclorura de sodiu
(înălbitor cu clor) şi apa oxigenată.
Înălbitorul cu clor, care este deobicei înălbitor casnic, trebuie folosit sub formă diluată în
proporţie de 10% soluţie.
Apa oxigenată este în general considerată mai propice mediului înconjurător, dar rapoartele
privind eficienţa sunt împărţite, iar personalul implicat în tratament trebuie
să fie foarte atent. Limita de concentraţie pentru distrugerea lampenflorei s-a stabilit ca fiind
15% din volum.

11. RADON
Se recomandă ca proprietarii peşterilor turistice şi/sau managerii să se intereseze cu privire
la standardele aplicabile în ţara lor şi să asigure monitorizarea peşterilor de către un
specialist competent, dacă este necesar.
Dacă limita concentraţiei de radon este depăşită, ghizii de peşteră sunt consideraţi operatori
expuşi profesional cu o mare responsabilitate pentru managerii şi proprietarii de peşteră.
În astfel de cazuri, este preferabilă limitarea timpului de lucru în interiorul peşterii pentru a
respecta limita maximă a dozei pentru ghizi.

12. LILIECI
Unele peşteri sunt populate de colonii de lilieci. Acolo unde se găsesc lilieci în peşteră,
trebuie acordată o atenţie deosebită pentru a asigura că aceştia nu sunt perturbaţi de
vizitatori, în special în perioada de hibernare sau de reproducere. Într-o peşteră turistică cu o
reţea extinsă de sisteme de peşteră, trebuie acordată atenţie secţiunilor sistemului de
peşteră folosite pentru hibernarea sau reproducerea liliecilor, acestea nefiind folosite de
vizitatori pe parcursul acestor perioade.
Dacă sunt montate porţi la punctele de acces şi pasajele liliecilor, se recomandă ca partea
superioară a acestor porţi să aibă bare orizontale cu spaţiu de aerisire de 15 centimetri
înălţime şi 45-75 centimetri lăţime. Aceste spaţii de aerisire permit liliecilor să treacă liber.

13. MATERIALE NEW AGE
În ultimii ani o gamă întreagă de noi materiale au fost dezvoltate sau au evoluat. Multe dintre
acestea par să aibă un potenţial bun sau chiar excelent în ceea ce priveşte utilizarea în
peşteri. În timp ce unele dintre aceste materiale new age s-au dovedit a fi excelente pentru
utilizarea în peşteri, altele s-au dovedit, în timp, a fi absolut dezastruoase.
Lemnul compozit, de exemplu, s-a dovedit a nu se ridica la nivelul aşteptărilor. Problemele
identificate ţin de diversitatea tipurilor de lemn compozit. Materialul compozit care conţine
fibre de lemn trebuie evitat întrucât poate susţine dezvoltarea de bacterii, alge şi mucegai.
Fişele cu specificaţii ale tuturor materialelor compozite trebuie verificate cu atenţie pentru a
vă asigura că materialul nu conţine lemn sau hârtie.

Dacă se intenţionează folosirea de material compozit într-o peşteră, acesta trebuie folosit
doar după ce tipul de material compozit propus a fost supus unei testări exhaustive în mediul
peşterii în care ar urma să fie folosit.
Oţelul inoxidabil s-a dovedit a fi un material excelent pentru utilizarea în peşteră. Cu toate
acestea, oţelul inoxidabil este disponibil în diferite grade şi niveluri de calitate. O mare parte
din costul utilizării oţelului inoxidabil o reprezintă adaptarea acestui material la scopul
utilizării dorite. Prin urmare, se recomandă utilizarea unor grade mai ridicate de oţel
inoxidabil atunci când se doreşte folosirea acestui material într-o peşteră.
În ultimii ani au fost făcuţi paşi uriaşi în ceea ce priveşte iluminatul peşterilor. Diodele
emiţătoare de lumină (LED) şi tuburile catodice reci (CCL) s-au dovedit a fi cele mai reuşite
forme de noi tipuri de iluminat. Atât LED-urile, cât şi CCL-urile au o performanţă mult
superioară comparativ cu becurile incandescente. Avantajele suplimentare ale LED-urilor şi
CCL-urilor sunt consumul continuu de electricitate redus şi durata de viaţă a becurilor.
O modalitate nouă foarte reuşită de furnizare a iluminatului de urgenţă, la un cost redus, a
fost oferită printr-un tub flexibil din plastic polimer cu becuri în interior. Acest tub iluminat
poate fi tăiat cu uşurinţă la lungimile dorite.

În timpul acestui secol, au fost dezvoltate noi materiale plastice care sunt promiţătoare
pentru peşteri. Un mare avantaj al acestor materiale plastice este greutatea redusă,
caracteristicile mecanice similare cu cele ale oţelului şi uşurinţa de manevrare cu unelte
simple. Secţiunile din plastic sunt unite cu bolţuri din oţel inoxidabil, care permit actualizarea
designului în viitor. Cărările pot fi realizate prin pultruziuni, adică printr-un plastic creat prin
trecerea fibrelor de sticlă acoperite cu răşină printr-o vopsea încălzită. Acestea sunt adesea
îmbrăcate în pilitură pentru o tracţiune mai bună, dar se pot uza foarte rapid dacă este un
număr mare de vizitatori. Balustradele pot fi de asemenea create din fibră de sticlă.

14. MATERIALE CARE ÎN MOD NORMAL NU AU CE CĂUTA ÎNTR-O PEŞTERĂ
TURISTICĂ
În ceea ce priveşte materialele care nu au ce căuta într-o peşteră turistică, trebuie admis
faptul că multe dintre materialele enumerate în această secţiune, la un moment dat în trecut,

au fost considerate adecvate pentru utilizarea într-o peşteră turistică. Prin urmare, este
probabil dificil să găseşti o peşteră turistică existentă care să nu conţină unul sau mai multe
dintre aceste materiale care acum sunt considerate nedorite. Peşterile care sunt în proces
de transformare în peşteră turistică ar trebui să evite utilizarea materialelor din această
secţiune.

Metale galvanizate
În deceniile anterioare, ţevile din oţel galvanizat au reprezentat opţiunea pentru balustrade,
scări şi platforme în peşterile turistice.
Zincul din materialul galvanizat se oxidează uşor şi se prelinge în mediul peşterii. Infiltrarea
învelişurilor galvanizate poate avea un impact advers în special asupra faunei de
nevertebrate din peşteri şi a depunerii de calcit. Acest lucru se întâmplă mai ales în mediile
subterane sensibile. Acolo unde oţelul galvanizat este deja folosit în peşteră turistică, trebuie
întocmit un program pentru înlocuirea lui cu un alt material.

Metale diferite
Utilizarea de metale diferite, în contact unul cu altul într-un mediu umed, va produce
întotdeauna coroziune. Această coroziune se va produce, de asemenea, când diferite aliaje
ale aceluiaşi metal, precum diferite grade de aluminiu, intră în contact unul cu celălalt.
Prima şi cea mai bună soluţie este să nu folosiţi metale diferite în contact unul cu celălalt.
Următoarea soluţie este izolarea materialelor între ele, folosind dispozitive precum şaibe din
neopren sau nailon, dar acest lucru înseamnă doar amânarea inevitabilului în cazul în care o
peliculă de apă se extinde de-a lungul barierei.
Se recomandă de asemenea să nu se folosească anozi de sacrificiu, întrucât acest tip de
anozi produce un anumit tip de compus chimic, care poate avea efecte adverse asupra
peşterilor.

Metale neferoase
Multe metale neferoase au fost folosite în peşteri în anii trecuţi. Probabil, cel mai comun
dintre acestea a fost cuprul şi aliajele sale, care au reprezentat sursa a numeroase pete
verzi în peşteri.

Fier şi oţel
Fierul şi oţelul netratate pot rugini. Chiar şi acele forme de oţel uşor conţin un procentaj mic
de carbon care poate să oxideze (rugină). Prin urmare, oţelul şi fierul netratate nu trebuie
folosite în peşterile turistice, pentru că pot apărea pete de rugină.

Lemn
Lemnul, timp de numeroase secole, a fost materialul preferat pentru construirea şi realizarea
de articole, precum mobilă. A fost un lucru natural ca la începuturile dezvoltării peşterii
lemnul să fie folosit în transformarea în peşteri turistice. Din nefericire, lemnul are o durată
de viaţă relativ scurtă, comparativ cu durata de viaţă a peşterii, înainte de a începe să se
descompună. Acesta include lemnul creozotat şi tratat sub presiune.
În general, mediul unei peşteri este izolat de exterior şi introducerile de energie din exterior
vor modifica echilibrul peşterii. Excepţiile de la acest lucru se produc când un râu sau un
fluviu trece printr-o peşteră sau unde există un conţinut organic ridicat dintr-un motiv
oarecare.
Când lemnul se rupe şi se descompune în mediul unei peşteri, lemnul în descompunere
poate deveni o parte din baza lemnoasă a peşterii. Lemnul în descompunere poate susţine
dezvoltarea ciupercilor sau a bacteriilor şi poate chiar să prezinte un risc de invazie a unor
specii exotice care pot înlocui speciile native ale peşterii.
Dacă se foloseşte orice fel de lemn pentru cofraj, eşafodaj şi alte scopuri temporare similare,
acesta nu ar trebui prelucrat în peşteră, pe cât posibil. Lemnul trebuie evacuat la finalizarea
lucrărilor şi trebuie acordată atenţie eliminării resturilor şi aşchiilor rezultate în urmare lucrării
sau a demontării unei structurii.
Dacă trebuie evacuat lemn în descompunere dintr-o peşteră, trebuie acordată atenţie pentru
a vă asigura că acesta nu se descompune în timpul transportării şi prin urmare constituie un
nutrient natural dus de curenţii de vânt. Chiar şi resturile mici de lemn în putrefacţie pot
provoca explozii de populare în rândul speciilor din peşteră.
Acolo unde se găseşte lemn într-o peşteră turistică existentă, trebuie stabilit un plan pentru
al înlocui cu alte materiale, în funcţie de posibilităţile financiare şi acolo unde introducerea de
lemn poate provoca o modificare semnificativă în a mediului natural. Intervalul de timp
acoperit de un astfel de plan trebuie limitat în funcţie de durata de viaţă anticipată a lemnului

in situ. Când o peşteră este transformată în peşteră turistică, trebuie alese alte materiale în
locul lemnului.
În peşterile de gheaţă, caracteristicile de mediu sunt compatibile cu lemnul, care este folosit
frecvent în construcţia de cărări şi balustrade, şi nu este alunecos şi poate fi prelucrat cu
uşurinţă în condiţii de îngheţ.

Bitum (Asfalt)
Bitumul (asfalt) este un amestec negru vâscos de hidrocarburi obţinute din ţiţei. Bitumul are
capacitatea de a elibera substanţe, care sunt toxice pentru biota, şi poate afecta depunerea
de calcit. Dacă există bitum într-o peşteră turistică deja existentă, planurile trebuie întocmite
astfel încât să includă eliminarea bitumului cât mai repede posibil. Bitumul nu trebuie folosit
niciodată în interiorul unei peşteri care este transformată într-o peşteră turistică.

15. MONITORIZARE
Monitorizarea de bază a climatului peşterii trebuie efectuată în mod regulat şi trebuie adoptat
un program de monitorizare formal. Temperatura aerului, umiditatea, radonul (dacă
concentraţia sa este apropiată de sau peste nivelul prevăzut de lege) şi temperatura apei
(dacă este cazul) pot fi monitorizate.
Monitorizarea dioxidului de carbon poate fi inclusă în cazul în care concentraţiile sunt
substanţial înafara intervalului de variaţii naturale. Fluxul de aer care intră şi iese din peşteră
poate fi, de asemenea, monitorizat.
Când selectaţi oameni de ştiinţă pentru efectuarea de cercetări în peşteră, este important să
fie angajaţi doar profesionişti cu experienţă în domeniul peşterilor. Mulţi oameni de ştiinţă,
competenţi de altfel, pot fi nefamiliarizaţi în totalitate cu mediile de peşteră. Dacă
managementul peşterii nu este sfătuit în mod corect, acest lucru poate periclita mediul
peşterii. Speologia este un domeniu extrem de specializat.

16. MANAGERII DE PEŞTERI
Managerii de peşteri trebuie să fie competenţi atât în domeniul managementului afacerii
peşterilor turistice, cât şi în protejarea mediului. Managerii unei peşteri turistice nu trebuie să
uite niciodată că peştera este "gâsca cu ouăle de aur" şi trebuie conservată cu mare grijă.

Este necesar ca persoanele implicate în managementul unei peşteri turistice să aibă
experienţă atât în management, cât şi în mediul unei peşteri turistice.

17. GHIZII DE PEŞTERĂ
Ghizii dintr-o peşteră turistică au un rol foarte important întrucât ei reprezintă legătura dintre
peşteră şi vizitator. Se foarte important ca ghizii să fie instruiţi în mod corespunzător. Dacă
este posibil, managementul unei peşteri turistice trebuie să facă tot posibilul pentru a întocmi
un manual al ghidului, specific peşterii sau peşterilor lor.
Ghidul trebuie să fie bun cunoscător al aspectelor privind peştera sau peşterile în care îşi
desfăşoară activitatea de ghidare a vizitatorilor.

18. CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI
Utilizarea panourilor informative la intrarea unei peşteri turistice şi la celelalte puncte de
cotitură din imediata apropiere, este o modalitate excelentă de a ajuta vizitatorii peşterii să
cunoască drumul prin peşteră. Când mai mult de o limbă este folosită în zonă, este util ca
mesajele afişate să fie în limbile folosite.

