
RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Fenomene naturale i activit i antropice de risc 

135

RISCURILE ACTIVIT II TURISTICE  
ÎN CONUL CIOMADULUI 

G. PANDI 

ABSTRACT. The touristical activities risks in the volcanic cone of Ciomad.
The environment comprehends the touristic activities like an external factor which 
influences the system. There is an interaction, an interconditioning between the 
environment and tourism. The inevitable pressure over the natural potential must 
not exceed the limits which lead to risks. In most cases the natural touristical 
potential is concentrated over the mountain area, here diversity represents a 
growing attractivety, but also hides an accentuated fragility. The mountain area 
naturally is a protected area, which exactly for this is the most sensible to the 
pollution agents. The negative modification of the natural resources leads to 
material losses, which can be measured with the notion of risk. The Ciomad 
massive has a double crater where the two major tourisical objectives of the area 
coexist: Lake Sfânta Ana and the Moho  swamp. The touristical necessities 
accessories are inefficient; olso the accommodation and quartering infrastructure is 
very small. The average touristic circulation is 60-70 tourists a day, and in 
weekends the number rises to 800-900 tourists a day. In touristic season the 
autochthons and in the extra season the alien tourists number is bigger. This field 
investigation relieves the characteristics of the touristic phenomena, the atractivity 
of the resources, the deficiencies of offers and the risk factors. 

1. Rela ia mediu înconjur tor – turism 

 Via a societ ii se desf oar  în cadrul mediului natural oferit de înveli ul
geografic al P mântului. Omenirea, de la începuturile sale, a avut o influen
crescând  asupra naturii, direct propor ional  c  stadiul ei de dezvoltare. De la 
etapa de culeg tor, trecând prin dezvoltarea activit ii agricole, a celei industriale, 
iar în prezent cea a serviciilor, înrâurirea, pozitiv i/sau negativ , a cunoscut 
diferite intensit i. În arealele i în perioadele când influen ele negative au atins 
conota ii accentuate a ap rut factorul de risc, ceea ce a însemnat implicit 
producerea de pagube. 
 Ast zi activitatea turistic  constituie una dintre serviciile cele mai solicitate 
de via a individual i cea social . Amploarea ei este a a de mare, chiar 
generalizat , încât unii utilizeaz  no iunea de industria turismului, ceea ce vrea s
induc i aspectele ei poluatoare ale mediului, în sens larg. În aceste condi ii 
poten ialul turistic a devenit un adev rat patrimoniu, pentru care societatea este 
direct r spunz toare, nu numai direct, ci i pentru protejarea propriei st ri i în 
perspectiv  chiar a existen ei proprii.
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 Mediul înconjur tor percepe activitatea turistic  în sensul unui factor 
extern, care influen eaz  sistemul propriu. Factorul provoac  evenimente, care în 
func ie de efect se pot împ r i în trei grupe: 
 -Incident, provoac  perturb ri de valoare mai mic  decât valorile din 
sistem, i de aceea nu este în stare s  abat  sensul evolu iei sistemului. 
 -Perturbare de func ionare, reprezint  o inciden  accentuat , dar care nu 
dep e te capacitatea de redresare a echilibrului sistemic. Poten ialul de risc este în 
cre tere.
 -Catastrofa provoac  modificarea sensului de evolu ie a sistemului. Apar 
structuri noi i un sens de dezvoltare diferit, fa  de cel preexistent. Riscul ia 
propor ii, în sensul apari iei unor pagube care nu se mai pot compensa.  
 Turismul se manifest  deja nu numai ca un mod de a se recrea a 
individului, ci constituie un fenomen social, chiar un mod de via . În aceste 
condi ii presiunea asupra mediului în care se desf oar  activitatea turistic  se 
manifest  tot mai accentuat. Suprasolicitarea resurselor turistice naturale creeaz
disfunc ionalit i în evolu ia sistemului de mediu. În acest sens apare afectarea 
patrimoniului turistic, de la microscar  la macroscar  spa io-temporal . Unde i
când aceast  suprasolicitare dep e te anumite praguri limit , prin solicitarea unor 
componente sistemice sau a întregului, apar perturb ri structurale i/sau func ionale
ale sistemului natural. Frecven a acestor fenomene, coroborat cu pagube, duce la 
apari ia riscului.  
 Între turism i mediu exist i o rela ie invers . Anume, pe lâng  influen a
activit ii turistice asupra mediului înconjur tor, i acesta influen eaz  felul, 
caracterul, intensitatea turismului. Tipurile i formele de turism depind în primul 
rând de ceea ce ofer  natura într-un spa iu dat. Poten ialul turistic natural 
condi ioneaz  fenomenul turistic ca atractivitate, scop, num r, durat , investi ii etc.

Exist  deci o rela ie reciproc , o intercondi ionare între mediu i turism. 
Rela ia de feed-back nu exprim  îns  egalitate sau m car echilibru între cele dou
direc ii de influen are. Poten ialul turistic este unul dintre senzorii calit ii i
echilibrului mediului înconjur tor. Fenomenul turistic trebuie s  se caleze pe acesta, 
astfel încât s  se integreze cât mai bine posibil în sistem. Presiunea, inevitabil ,
asupra sistemului natural nu trebuie s  dep easc  limitele care conduc la risc.  

2.Caracteristici ale poten ialului turistic montan i riscul poten ial

 Poten ialul turistic natural este concentrat în cea mai mare parte în spa iul 
montan. Acesta este condi ionat de caracteristicile peisajului, dar sufer  influen a a 
foarte mul i al i factori. Etajarea elementelor peisagistice ofer  o diversitate mare, 
ce se reflect  în forme variate ale orografiei, energia mare a reliefului, diversitatea 
asocia iilor forestiere sau a covorului vegetal ierbos. Modific rile elementelor 
climatice i hidrologice în sens vertical constituie un alt poten ial specific montan. 
Temperatura, umiditatea, precipita iile solide, compozi ia aerului, varietatea 
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elementelor hidrologice, bog ia izvoarelor i a scurgerii de suprafa , diversitatea 
unit ilor lacustre, eroziunea eolian i hidric  etc. se constituie într-o diversitate 
specific  de poten ial turistic.  
 Aceast  diversitate reprezint  o atractivitate crescând , dar în acela i timp 
ascunde o fragilitate accentuat . În cadrul acestei contradic ii relative presiunea 
fenomenului turistic poate cre te periculos foarte u or. Planificarea turistic  trebuie 
precedat  de evaluarea exact , corect  a st rii mediului montan, a fiec rui
component în parte, dar mai ales a întregului sistem. Necunoa terea 
intercondi ion rilor poate cauza efecte poten iale dintre cele mai grave.  

Nu mai este permis ca turismul, ca orice activitate din zonele montane, s
se desf oare f r  elaborarea i implementarea unor strategii, care au la baz
cunoa terea poten ialului natural. Politica de amenajare turistic  a unui areal 
montan se va baza pe strategii de dezvoltare specifice. Managementul 
environmental are dou  aspecte la fel de importante: al resurselor naturale i cel al 
infrastructurii implementate în sistem. Monitorizarea i gestionarea corect  a 
acestui patrimoniu este garan ia unei dezvolt ri durabile i în acest sens. 

Aspectul cel mai negativ al activit ii turistice îl constituie poluarea. 
Spa iul montan, în mod natural este cel mai protejat areal, dar care tocmai din 
aceast  cauz  este i cel mai sensibil la influen ele unor agen i poluatori. 
Tendin ele de diversificare a ofertei turistice au ca prim  consecin  o cre tere a 
num rului de turi ti i a duratei sejurului. În acela i timp sporesc investi iile în 
infrastructura de acces i de dotare efectiv .

Calitatea aerului este în primul rând afectat , datorit  transportului 
preponderent automobilistic i a consumului de combustibili la înc lzire, 
prepararea hranei etc. Resursele de ap , întâi cele de suprafa , apoi i cele 
subterane, sufer  multiple polu ri: devers ri de ape uzate, depozitare de de euri 
solide, sp larea poluan ilor de pe versan i, infiltrarea unor poluan i împreun  cu 
apa din precipita ii, sc p ri din canalizare etc. Eroziunea accelerat  a solului 
afecteaz  nu numai peisajul, dar se repercuteaz i asupra st rii asocia iilor
vegetale, iar coroborat cu infiltra iile mai masive declan eaz  mi c ri în mas  ale 
terenurilor.

Toate aceste deterior ri ale mediului natural al unui areal montan conduc la 
diminuarea resurselor naturale, în primul rând cele microclimatice, acvatice i
vegetale. Scade atrac ia peisagistic , sufer  compozi ia caracteristic montan  a 
aerului i apei, dispar specii vegetale i animale, se activeaz  procese i fenomene 
periculoase sau nedorite. Zona montan  treptat se artificializeaz i dispare atrac ia
turistic  a resurselor.  

În prima faz , de dezvoltare, a activit ii turistice sufer  schimb ri, uneori 
pozitive, i societatea autohton . Veniturile rezultate direct din turism reprezint
câ tiguri suplimentare. Foarte des îns  apar activit i noi de tip agricol, 
me te ug resc i servicii, constituind complementaritate fa  de oferta turistic
direct , care constituie surse de venit suplimentare. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

138

Modific rile negative ale resurselor naturale conduc la înregistrarea de 
pagube materiale, care sunt inevitabile datorit  sc derii interesului turistic. 
Investi iile nu sunt exploatate la capacitate, se pierd locuri de munc i surse de 
venit, ceea ce se poate exprima deja prin no iunea de risc.

3. Resursele i infrastructura turistic  a Masivului Ciomad 

Mun ii Harghita au o prelungire la est de valea râului Olt, mult discutat  în 
privin a apartenen ei i a unor caracteristici. Masivul Ciomad constituie cea mai 
sudic  component i totodat  cea mai nou  unitate a lan ului vulcanic neogen care 
c ptu e te arcul Carpa ilor. Procese de convergen i subduc ie a pl cilor, au 
condus la erup iile vulcanice succesive, care au început la nord de Budapesta în 
miocenul superior, de aproximat 20 milioane ani. Deplasarea spa ial  spre est, apoi 
sud, a însemnat totodat  o evolu ie i în timp, astfel încât extremitatea sud-estic
reprezint  cea mai nou  forma iune vulcanic  a întregului lan .

Masivul Ciomad are un crater dublu unde coexist  cele dou  obiective 
turistice majore ale zonei. Lacul Sfânta Ana în craterul mai nou, neciobit de 
ac iunea agen ilor externi, este un lac tipic de crater (de i contestat de unii), cel 
pu in din punct de vedere morfologic. În acest spa iu s-au adunat apele 
precipita iilor i s-a format lacul. Ansamblul factorilor creeaz  o zon  de 
interferen  climatic , cu un microclimat specific în apropierea luciului de ap .
Peisajul are valen e unice, la care contribuie abruptul craterului îmbr cat cu 
vegeta ie arborescent i ochiul de ap  aproape rotund, cu suprafa  de obicei lin .
Aceste resurse constituie o atrac ie turistic  specific , în special de peisaj. 

Tinovul Moho  s-a format în craterul mai vechi i de dimensiuni mai mari, 
prin colmatarea cu vegeta ie a lacului care a existat cândva. La formarea mla tinii a 
contribuit eroziunea regresiv  a pârâului Ro u, care a drenat apele lacului. Ca 
urmare s-a dezvoltat în ritm rapid un întreg sistem vegetal specific în care 
exceleaz  mu chiul Sphagnum. Ecosistemul cuprinde 17 specii de Sphagnum i
alte 15 specii de mu chi, afine ro ii i negre, pini pitici, p ianjeni, libelule, lipitori, 
scoici, raci etc. Sunt vestite plantele relicve, r mase din perioadele glaciare. 
Moho ul reprezint  în primul rând o resurs  turistic  botanic .

Conul Masivului Ciomad, cuprinzând Lacul Sfânta Ana i Tinovul Moho ,
este declarat rezerva ie complex  din anul 1980. Acest fapt asigur  arealului i
celor dou  obiective specifice o protec ie relativ .

De men ionat existen a unei capele la marginea lacului, unde se 
organizeaz  sporadic slujbe, dar în special de ziua Sfânta Ana. Din punct de vedere 
turistic masivul beneficiaz i de existen a la poalele lui a sta iunii Tu nad-B i.

Echiparea aferent  necesit ilor activit ii turistice în Masivul Ciomad este 
insuficient . Infrastructura de acces este reprezentat de un drum asfaltat, dar de 
proast  calitate, care bifurc  din oseaua Bixad - B ile Bálványos. Spre Ciomad 
urc  numeroase poteci turistice, atât dinspre Tu nad-B i, cât i din alte direc ii.



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Fenomene naturale i activit i antropice de risc 

139

Marcajele potecilor sunt într-o stare satisf c toare. Accesul în craterul lacului se 
face pe un drum asfaltat, care coboar  pân  în apropierea apei. În tinov exist  o 
potec  de scândur  cu o lungime aproximativ  de 100 m.  

Infrastructura de cazare este foarte redus . O caban  construit  din piatr
asigur  circa 20 locuri de cazare. Campingul, amenajat lâng  caban , poate primi 
aproximativ 100 corturi. Exist  un restaurant, o teras i un bar. Marea problem
este lipsa curentului electric i a apei potabile. F r  ele nici nu se pot emite 
preten ii de turism civilizat.  

În contrast cu insuficien ele, sunt de remarcat amenaj rile din imediata 
apropiere a lacului: o potec  care înconjoar  lacul, locuri de depunere a gunoiului, 
locuri amenajate pentru foc, un debarcader, câteva mese cu b nci. La acestea se 
adaug  paza permanent i nu în ultimul rând îndrumarea competent  a turi tilor
care viziteaz  zona i se intereseaz  de poten ialul împrejurimilor.  

4. Circula ia turistic i riscurile induse 

În masivul Ciomad sezonul turistic se rezum  la lunile iulie i august. Nu 
exist  o statistic  oficial  asupra circula iei turistice, dar se poate estima c  în 
medie obiectivele sunt vizitate de 60 - 70 turi ti zilnic. La sfâr it de s pt mân
num rul lor cre te la 800 - 900. În perioada sezonului domin  turi tii autohtoni, iar 
în extrasezon sunt mai mul i turi tii str ini. La sfâr it de s pt mân  sunt mai mul i
turi ti din împrejurimi care petrec o zi sau dou  sus la lac. În timpul s pt mânii în 
schimb sunt mai mul i turi ti din Muntenia i Moldova. O zi deosebit  o constituie 
26 iulie, ziua Sfânta Ana, când împrejurimile sunt asaltate de mii de turi ti, care 
particip  la liturghia de la capel .

Fig. 1. Jude ele de provenien  a turi tilor  
(2003 deschis, 2004 închis) 
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Pentru completarea informa iilor referitoare la circula ia turistic  s-au f cut 
dou  evalu ri pe teren, în cursul sezoanelor din 2003 i 2004. Pe baza aspectele 
negative sesizate se pot efectua aprecieri referitoare la pericolele i chiar riscurile 
care afecteaz i vor afecta activitatea din domeniul turismului.  

Primele întreb ri se refer  la preferin ele turi tilor care viziteaz  cele dou
obiective majore ale Masivului Ciomad. La prima întrebare “Ce reprezint
concediul pentru Dv.?” jum tate din cei investiga i au r spuns c  prefer  odihna. 
Din cealalt  jum tate cei mai mul i opteaz  pentru aventur i recreere. Peste 10% 
au alte obiective în timpul concediului. Se remarc  diferen ele foarte mici între 
rezultatele celor doi ani.  
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Fig. 2. Rezultatele anchetei 

Cea de a doua întrebare denot  unele diferen ieri în preferin e. În primul an 
o treime din turi ti a optat pentru drume ii, dar în anul urm tor propor ia lor a 
sc zut la aproape 20%. Diferen a se reg se te în cre terea celor pentru care 
condi iile unui concediu sunt de alt  natur . Distrac ia i cazarea s-au considerat 
esen iale în ambii ani. De remarcat c  posibilit ile de distrac ie primeaz  în fa a
altor dorin e în reu ita unui concediu. 
 La întrebarea „Ce primeaz  în alegerea destina iei concediului?” marea 
majoritate a turi tilor au r spuns c  opteaz  pentru mediul natural. În ambii ani 
procentajul celor care se orienteaz  mai mult spre obiective antropice a fost sub 10%.  

Jum tate din turi tii care viziteaz  Masivul Ciomad petrec mai multe zile 
în împrejurimi. În primul an al anchetei 20%, 26% dintre turi ti au preferat s  stea 
doar o zi, respectiv câteva ore. Fa  de aceast  situa ie în anul urm tor au crescut la 
35% cei care au dorit s  stea o zi i au sc zut la 18% cei care au petrecut doar 
câteva ore. 

Cei mai mul i dintre turi tii care viziteaz  Ciomadul vin aici de mai multe 
ori. Aceasta denot  c  g sesc obiective atr g toare, chiar dac  condi iile nu sunt 
cele mai bune. Se remarc  cre terea substan ial  a acestui grup de vizitatori în 
2004, fa  de 2003. În primul an num rul primelor vizite a fost semnificativ (o 
treime din turi ti), dar a sc zut mult în cel de al doilea an (15%).  
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             3.Ce primeaz  în alegerea                                 4.Cât timp petrece i în Masivul  
                destina iei concediului?                                                    Ciomad? 

Fig. 3. Rezultatele anchetei 

 O întrebare esen ial  a fost „Cum este situa ia fa  de a tept ri?” la care 
r spunsurile indic  o îmbun t ire a situa iei. Majoritatea vizitatorilor nu i-au
f cut iluzii înaintea venirii pe Ciomad, deci nu au g sit o situa ie mai bun  sau mai 
rea fa  de a tept ri. O treime dintre turi ti au apreciat o situa ie mai bun  decât s-
au a teptat. Se observ  o sc dere semnificativ  a celor care în 2004 nu au fost 
mul umi i cu situa ia g sit .
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           5.A câta oar  sunte i pe Ciomad?             6.Cum este situa ia fa  de a tept ri? 

Fig. 4. Rezultatele anchetei 

 Ultimele dou  întreb ri se refer  la natura lipsurilor. Cele mai mari 
probleme sunt în leg tur  cu igiena, totu i se observ  o îmbun t ire a situa iei. 
Dac  în primul an dou  treimi i-au exprimat nemul umirea fa  de igien , aceasta 
a sc zut în anul urm tor la sub 50%. De asemenea în 2004 apare, de i foarte slab, 
p rerea de mul umire în aceast  direc ie. Trebuie remarcat  cre terea dorin elor de 
aprovizionare, ca i a necesit ii curentului electric.

Referitor la posibilit ile de distrac ie, de i Ciomadul ofer  în primul rând 
cadrul natural, foarte mul i turi ti, cu tendin  de cre tere, invoc  nemul umirea fa
de restaurant i a discotec . Dorin e în leg tur  cu drume ii organizate s-au 
manifestat doar în 2003. Se manifest  atrac ia fa  de practicarea unor sporturi, de i
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în al doilea an scade foarte mult. În 2004 apar, accentuat, primele p reri pozitive 
fa  de posibilit ile de distrac ie oferite. 
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         6. Ce v  lipse te în domeniul serviciilor?    7. Ce v  lipse te în domeniul distrac iei? 

Fig. 5.   Cele mai mari probleme 
   
 Din analiza aspectelor generale ale circula iei turistice i din rezultatele 
anchetelor se desprind câteva concluzii semnificative. Masivul Ciomad, cu cele 
dou  obiective importante, constituie o atrac ie turistic  important . Resursele 
turistice prezint  atractivitate mai mult local i regional . Oferta i infrastructura 
turistic  las  mult de dorit, dar se observ  îmbun t irea situa iei.
 Dac  nu se vor lua m suri eficiente, pe durat  scurt , va apare fenomenul 
de risc, ca urmare a diminu rii interesului. Celelalte resurse turistice din zon  vor 
putea afecta atrac ia Ciomadului, vor ap rea în scurt timp pagube rezultate din 
sc derea intensit ii circula iei turistice, cu efect de risc. M rimea riscului nu este 
mare din cauza lipsei investi iilor majore existente. Cu toate acestea este necesar a 
avea în vedere importan a de unicat a craterului dublu al Masivului Ciomad în 
România.  

B I B L I O G R A F I E 

1. Bleahu, M. (1987), Turismul i protec ia peisajului, Ocrotirea naturii i mediul 
înconjur tor, nr.1, Edit. Academiei, Bucure ti.

2. Ciang , N., Dezsi, t. (2003), Riscuri i impact în amenajarea turistic  a spa iului 
montan, Riscuri i Catastrofe, Edit. Casa c r ii de tiin , Cluj. 

3. Cocean, P. (1999), Geografia turismului, Edit. Focul Viu, Cluj. 
4. Dezsi, t., Ciang , N., Rotar, Gabriela (2002), Considera ii privind impactul turismului 

asupra mediului înconjur tor i riscurile induse de activit ile turistice, Riscuri i
Catastrofe, Edit. Casa c r ii de tiin , Cluj. 

5. Iano , I. (2000), Sisteme teritoriale, Edit. Tehnic , Bucure ti.
6. Petrea, D. (2005), Obiect, metod i cunoa tere geografic , Edit. Universit ii din 

Oradea. 
7. igu, Gabriela (2001), Turismul montan, Edit. Uranus, Bucure ti.


