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A. Context
Acest plan de interpretare este realizat în cadrul proiectului ROHU 29 „Conservation and
protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”,
implementat de Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius. Acest document își propune realizarea unui
concept de interpretare a resurselor naturale și culturale ale destinației Sânmartin, cu stațiunile Băile
Felix și 1 Mai din Județul Bihor, având ca temă centrală caracterul destinație de tip wellness, cu
integrarea unei componente de turism activ. Această destinație este recunoscută pentru profilul ei clasic
balneo, dar în ultimii ani atât sectorul privat cât și administrația publică locală arată interes pentru o
stațiune de tip wellness. De menționat încă de la început că acest demers oferă un concept care se
adresează celor care administrează atât spațiul public din interiorul localităților dar și celor care
administrează pădurile din vecinătatea localităților.
Dacă noțiunea de stațiune balneo este bine cunoscută din punct de vedere al conceptului, o
destinație de tip wellness este un concept relativ nou. Conform Master planului pentru dezvoltarea
turismului balnear 1, turismul de tip wellness se asociază cu nevoia turistului de a-și îmbunătăți starea de
bine prin metode diverse de relaxare în cadrul natural sau activități cu caracter sportiv sau cultural, care
depășesc oferta clasică din turismul de sănătate sau turismul balnear. Această abordare include turismul
balnear dar permite și extinderea conceptului de wellness la toate formele de turism care presupun
includerea diverselor activități alternative unui sejur, indiferent că este vorba de unul de afaceri sau de
agrement.
În acest context ambele stațiuni, Băile Felix și Băile 1 Mai, au nevoie de o repoziționare turistică,
cu un transfer gradat de la infrastructura și oferta exclusiv balneo, către o abordare de stațiune wellness
cu o ofertă diversă, modernă, dinamică și activă, susținută de o infrastructură adecvată. Acest concept de
wellness are nevoie de o comunicare mai specială atât cu turiștii cât și cu localnicii din stațiune pentru a-i
ajuta să înțeleagă valorile destinației și a reuși să aprecieze aceste valori. Acesta este motivul principal
pentru elaborarea unui concept de interpretare pentru cele două stațiuni.

B. Metodologia și conceptele utilizate
Metodologia a inclus vizite în teren, întâlniri cu factorii interesați din zonă, interogarea datelor
statistice referitoare la sectorul turistic din UAT Sânmartin și muncă de birou.
Vizitele în teren au avut loc în perioada 22-25 ianuarie și 18-22 martie 2019. Acestea au inclus
atât întâlniri cu factorii interesați din zonă (reprezentanții Primăriei Sânmartin, directorul școlii din
Sânmartin, reprezentanții Hotelului President, ai SC Turism Felix SA, Asociației de Promovare Turistică din
Oradea și Regiune - APTOR, Ocolului Silvic Sfânta Maria, Asociației Club Sportiv Woodfellas MBA,
Asociației Ecotop Oradea, Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor), cât și vizitarea
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/11/MASTER-PLAN-PENTRU-DEZVOLTAREATURISMULUI-BALNEAR.pdf
1
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unor obiective turistice sau locuri importante din punct de vedere turistic, cum ar fi Lacul Pețea, Pădurea
1 Mai, Avenul Betfia, stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai.
Totodată, în cadrul elaborării conceptului de dezvoltare turistică Băile Felix – 1 Mai realizat tot în
cadrul acestui proiect s-au analizat datele statistice cu privire la fenomenul turistic ce au fost obținute de
la Institutul Național de Statistică, prin Direcția Județeană de Statistică Bihor, iar analizarea lor a permis
să avem o bună înțelegere a fenomenului turistic, cât și să înțelegem evoluția indicatorilor statistici din
ultimii 10 ani.
Pentru elaborarea acestui concept de interpretare se utilizează noțiuni de interpretare a valorilor
naturale și culturale. Conform definițiilor promovate de Asociația de Ecoturism din România și agreate de
către Autoritatea Națională pentru Turism (Criteriile pentru desemnarea destinațiilor de ecoturism din
România 2), conceptul de interpretare reprezintă modalitatea prin care se comunică turiștilor și
comunității locale informații și experiențe în legătură cu potențialul zonei, valorile ei naturale și culturale,
astfel încât să determine o creștere a nivelului de cunoaștere și apreciere din partea acestora.
Din punct de vedere al mijloacelor folosite, interpretarea poate fi de două feluri:
a. Interpretarea prin mijloace personale reprezintă modalitatea prin care o persoană autorizată
(ghid, biolog etc.) comunică turiștilor sau comunității locale informații și experiențe în legătură cu
potențialul zonei, valorile ei naturale și culturale. Acest mod de interpretare poate fi realizat prin
intermediul unui program ghidat de ghizi sau rangeri, prezentări tematice, mici piese de teatru etc.
b. Interpretarea prin mijloace non-personale reprezintă modalitatea prin care este folosit orice alt
mijloc, cu excepția unei persoane, pentru a se comunica turiștilor sau comunității locale informații
și experiențe în legătură cu potențialul zonei, valorile ei naturale și culturale. Acest mod de
interpretare poate fi realizat prin intermediul panourilor, broșurilor, traseelor marcate, traseelor
tematice, materialelor audio-video etc.

C. Obiectivul general al planului de interpretare
Obiectivul general al acestui plan este ca ambele stațiuni, Băile Felix și Băile 1 Mai, să aibă
elemente de interpretare unitară care să ridice nivelul de comunicare atât cu turiștii, cât și cu localnicii
despre valorile naturale și culturale ale zonei. În acest mod, turiștii și localnicii pot înțelege și se pot
conecta mai bine la valorile acestei destinații ce va genera o atractivitate sporită a zonei și o prețuire a
acestei zone de către localnici.

2

http://economie.gov.ro/images/transparenta-decizionala/Anexa_2_HG_Strategie_ECO.pdf
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D. Tema principală de interpretare a destinației
Cele două stațiuni, Băile Felix și Băile 1 Mai, datorează dezvoltarea lor turistică existenței
acviferului de apă termală. Din vizitele efectuate s-a observat că tocmai acest fenomen nu este adus în
atenția publicului. Astfel, tema principală de interpretare pentru cele două stațiuni este prezența
acviferului de apă termală, cu diversitatea de teorii hidro-geologice pentru explicarea lui, cât și influența
acestui acvifer asupra componentei naturale (biodiversitate, ecosisteme speciale) și asupra evoluției
socio-economice a celor două stațiuni.

E. Analiza pe zone
E.1. Bazinele cu nuferi din Băile Felix
Caracterul general al zonei
Această zonă este de un interes sporit pentru întreaga stațiune deoarece reprezintă un potențial
centru al întregii stațiuni. În acest moment centrul stațiuni este definit implicit de zona comercială. Cu
toate acestea, zona celor trei lacuri împreună cu terenul din vecinătate poate fi transformată într-o zonă
multifuncțională pentru recreere devenind de facto centrul stațiuni. Acest lucru poate fi realizat prin
creșterea funcției de recreere și interpretare a întregului spațiu. Această direcție de abordare a acestei
zone implică realizarea unui succint plan urbanistic de detaliu, care nu face obiectul acestui document,
dar prezentăm punctele cheie:
•

•
•
•

dobândirea unui caracter cât mai natural al întregii infrastructuri, cu recomandarea de înlocuire a
balustradelor de inox, cu elemente din lemn și realizarea unor mici enclave în zona verde, pentru
grupuri mici și familii, cu băncuțe aparent improvizate din butuci de lemn și hamace,
proiectarea a două locuri pentru familii cu copii, cu elemente interactive de interpretare despre
acvifer și elementele de floră și faună corelate,
panourile interpretative realizate și ele pe suport de lemn,
înlocuirea panoului de orientare (harta schematică) la nivelul stațiunii, cu o serie de 2-3 panouri
care explică istoricul și dezvoltarea stațiunii și un panou general cu denumirea tuturor
hotelurilor.

Teme și sub-teme de interpretare
A. unicitatea stațiunii din punct de vedere al componentei naturale:
•
•

Acvifer cu apă termală cu cele două sub-teme: geologia zonei cu istoricul ei și proveniența apei
termale,
Componenta de faună: roșioara lui Racoviță și nuferii termali, endemisme locale.

B. Componenta socială și economică: evoluția stațiunii generată de descoperirea și exploatarea resursei
de apă termală.
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Mijlocel de interpretare
Non-personală:
•
•

Se vor folosi panouri interpretative cu grafică explicativă și intuitivă,
Se vor construi mici instalații de interpretare interactive pentru copiii însoțiți de familii,

Personală:
•
•
•

Personalul de la recepția unităților de cazare și din centrele de informare turistică să poată oferi
informații de bază despre temele de interpretare,
Se recomandă ca în sezon să existe animatori care pot explica micilor grupuri temele de
interpretare într-un mod plăcut și interactiv,
La date fixe se pot organiza mici scenete în aer liber și ele menite a explica importanța acestei
zone.

E.2. Pădurea Băile Felix
Caracterul general al zonei
Această pădure este utilizată în scop recreativ și sportiv de câteva decenii. Aceste două funcții
sunt detaliate în cele ce urmează:
•

•

funcția recreativă în special pentru turiștii din stațiune care sunt atrași de o plimbare relaxantă
prin pădure sau utilizarea ei ca pădure de tip parc, cu posibilitatea de a petrece ceva timp pe
băncile amenajate recent pe aleea principală;
funcția sportivă prin dezvoltarea pistei de alergare care este utilizată atât de sportivi profesioniști
cât și de cei amatori.

Teme și sub-teme de interpretare
Considerând că suntem într-o pădure, este de așteptat ca tema principală de interpretare să fie
legată de funcțiile și biodiversitatea ei. Cu toate acestea, actualul plan de interpretare propune o nouă
abordare: utilizarea aleii centrale ca o ocazie de a afla și relaționa cu întreaga stațiune. Astfel, actualul
concept propune teme cu sub-temele aferente:
1. istoricul stațiunii Băile Felix, cu sub-temele: primele amenajări turistice, primele foraje, evoluție
temporală;
2. funcțiile pădurii, cu sub-temele: recreere, sursă de oxigen, adăpost și hrană pentru animale,
3. apa termală, cu sub-temele: sursa de alimentare, sistemul de fracturi, foraje și temperaturi,
legătura cu acviferul Oradea, proprietățile curative;
4. lacul Pețea și impactul activității antropice asupra acestuia, cu sub-temele: speciile adăpostite,
legătura dintre exploatarea apei termale și nivelul lacului.
În anexa nr. 1 s-a detaliat conceptul de interpretare din cadrul micii incursiuni în pădurea Băile
Felix.
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Mijloacele de interpretare
Non-personale
•

Recomandarea este amplasarea unor panouri interpretative cu un aspect plăcut. Totodată se
recomandă găsirea unor soluții simple de instalații interactive de interpretare, în special pentru
copii. În cadrul actualului proiect s-au realizat și montat un număr de patru panouri pe temele
principale enumerate mai sus.

Personală
•

La nivelul stațiuni se pot organiza mici tururi ghidate de descoperire a pădurii, cu ghizi locali.
Totodată, pădurea poate reprezenta un loc special pentru orele de clasă în natură organizat de
școlile din raza comunei.

E.3. Lacul Pețea
Caracterul general al zonei
Zona acestui așa-numit lac, reprezintă un punct de atracție în special pentru ce a însemnat Lacul
Pețea înainte de fenomenul de secare. Deși părerile sunt împărțite, credem că situația din ultimii ani în
care lacul este aproape permanent secat se datorează unei supra-exploatări a apei termale. Această
ipoteză este susținută de situația din mai 2020, care arată că după două luni de neexploatare a apei
termale datorate închiderii activității turistice cauzate de măsurile de prevenție asupra infectării cu
COVID-19, Lacul Pețea s-a reumplut cu apă termală.
În acest context, zona Lacului Pețea dobândește un caracter deosebit din punct de vedere al
interpretării, pentru a atrage atenția asupra elementelor de unicitate ale acestui lac, care au dispărut din
cauza secării lui (cel puțin temporare).
Teme și sub-teme de interpretare
Tema principală este bivalentă: (1) importanța acestui loc din punct de vedere al conservării
naturii: singurul ecosistem termal din România, care adăpostea trei specii endemice și (2) impactul
activității antropice asupra acestuia, cu sub-temele:
•
•

speciile adăpostite: nufărul termal, roșioara lui Racoviță, melcul termal;
legătura dintre exploatarea apei termale și nivelul lacului și implicit dispariția acestor specii
in-situ: nufărul termal și roșioara lui Racoviță existând doar ex-situ și melcul termal (pierdut
definitiv).

Mijloace de interpretare
Non-personale:
•

Recomandarea este amplasarea unor panouri interpretative, cu un aspect plăcut. Totodată se
recomandă găsirea unor soluții simple de instalații interactive de interpretare, în special pentru
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copii. În cadrul actualului proiect s-au realizat și montat un panou care abordează temele de mai
sus.
Personală:
•

Lacul Pețea poate fi inclus într-un program ghidat la nivelul celor două stațiuni.

E.4. Pădurea Betfia
Caracterul general al zonei
Această pădure are un pronunțat caracter de recreere pentru turiștii din stațiunea Băile 1 Mai
care doresc să-și petreacă câteva ore pentru o plimbare în pădure și totodată reprezintă un teren bun
pentru diverse trasee de mountain bike și drumeție pentru vizitatorii din zona metropolitană Oradea, dar
și pentru turiștii activi din cele două stațiuni.
Teme și sub-teme de interpretare
Interpretarea în această pădure este important să îmbrace două aspecte:
•
•

direcționarea vizitatorilor cu privire la diversele trasee ce se află în totalitate pe teritoriul pădurii
sau o tranzitează;
interpretarea funcțiilor și a biodiversității acestei păduri.

Mijloace de interpretare
În cadrul acestei păduri se recomandă mijloace de interpretare non-personală materializate prin:
•
•

instalarea a două panouri interpretative cu informații pe cele două teme,
instalarea de semne pentru direcționarea vizitatorilor.

E.5. Întreaga zona a stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai
Caracterul general al zonei
Această zonă tratată la nivelul celor două stațiuni are mai multe segmente de public care trebuie
avute în vedere în procesul de concepere a planului de interpretare:
•
•
•

turiști veniți în cele două stațiuni pentru tratament balneo ce iși doresc sa beneficieze de zone de
recreere ușoară,
turiștii atrași de aceste două stațiuni pe un concept actual de wellness, care sunt interesați de o
abordare activă a timpului lor de recreere prin drumeție ușoară, cicloturism, observarea naturii,
vizitatorii din zona Metropolitană Oradea care vor să iasă în natură ori pe jos ori cu bicicleta.
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Mijloace de informare
Pentru toate aceste segmente de public avem nevoie de semnalizare a direcțiilor de mers și a
atracțiilor într-un mod unitar la nivelul destinației.
Mijloacele de informare sunt formate din panouri de orientare, cu hărți ale întregii stațiuni
plasate în puncte strategice, dublate de semnalizare prin intermediul indicatoarelor.

F. Elemente unitare de design
În cadrul acestui concept propunem următoarele modele de panouri de informare turistică și de
interpretare.

F.1. Informare și direcționarea
Semnalizarea recomandată poată fi folosită atât către direcționarea la atracțiile turistice, cât și
pentru hoteluri și alte servicii. Actualul concept propune semnalizare unitară la nivelul întregii destinații
formată din cele două stațiuni.

Fig. 1 Propunere de semnalizare pentru direcționarea turiștilor la nivelul întregii destinații.

F.2. Panouri interpretative
În cadrul actualului proiect s-au realizat deja un număr de patru panouri destinate pentru
pădurea din Băile Felix (Anexa 2). Pentru aceste panouri s-a utilizat un anumit tip de design, pe care îl
recomandăm a fi utilizat pe întregul cuprins al destinației.
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Fig. 2 Șablonul recomandat pentru toate panourile interpretative din destinație.

G. Scurtă sinteză a mijloacelor de interpretare
În cele ce urmează facem o scurtă sinteză a mijloaelor de interpretare propuse în acest concept.
Mijloacele de interpretare

Locul

Publicul țintă

Non-personale
1

Panouri interpretative

Bazinele cu nuferi din
Băile Felix; Alea
centrală din Pădurea
Băile Felix; Lacul Pețea;
Intrarea în Pădurea
Betfia

Turiștii din ambele
stațiuni pe ambele
profile balneo și
wellness,
Localnicii.
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2

Semnalizarea direcțiilor de mers cu
indicatoare

La nivelul celor două
stațiuni, atât în partea
construită cât și în cele
două păduri

Turiștii din Băile Felix

3

Instalații interpretative

Zona Bazinelor cu
nuferi din Băile Felix

Familiile cu copii și
turiștii pentru wellness

În cele două stațiuni

Pentru personalul care
intră în contact direct
cu turiștii (ex. ghizi,
recepționeri, chelneri,
responsabili centrul de
informare)

Interpretare personală
4

Ghid cu principalele teme de interpretare

Fig. 3 Tabel mijloace de interpretare
Dacă mijloacele de interpretare non-personală au fost detaliate mai sus, este important să
menționăm importanța suportului de informații pentru o interpretare personală la nivelul destinației.
Întrucât din interviurile purtate s-a observat o fluctuație mare a cunoștințelor despre acviferul termal,
considerăm necesar ca să existe o bună bază de informații pentru cei puși să explice turiștilor diversele
aspecte ale stațiunii și mai ales sursa atractivității principale: apa termală. Acest ghid va fi destinat celor
care pot face o interpretare personală a elementelor stațiuni, acești fiind: ghizi, responsabilii centrului de
informare, recepționeri etc.

H. Responsabilitatea și implementarea măsurilor legate de interpretare
Acest concept de interpretare este menit a ridica nivelul de comunicare al destinației cu toți
vizitatorii și implicit a crește calitatea experienței vizitatorilor. Din această perspectivă este important ca
destinația să aibă în vedere demararea unui parteneriat public privat pentru crearea unui organism de
management al destinației (OMD) profesionist, care să aibă capacitatea de a avea o vedere de ansamblu
asupra întregii zone și să integreze măsuri din perspectiva mediului privat și al administrației publice întrun singur set de acțiuni. Este de dorit ca această organizație de management să intre în parteneriat cu
celelalte asociații la nivel de județ (în special cu Asociația de Promovare Turistică din Oradea și Regiune)
pentru a integra destinația Băile Felix – Băile 1 Mai în atracțiile Oradei și a județului Bihor.
În acest context, responsabilitatea implementării acestui concept de interpretare revine în mod
ideal OMD-ului local. În lipsa acestuia Primăria Sânmartin, împreună cu reprezentanții sectorului privat,
este chemată spre a urmări implementarea conceptului și totodată spre a monitoriza continuu calitatea
infrastructurii de interpretare.
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În urma evaluării zonei din cadrul acestui concept, parteneriatul public privat ce poate să
genereze OMD-ul destinație este recomandat să cuprindă (dar nu numai):
•
•
•
•
•

Primăria Sânmartin,
SC Turism Felix SA,
Hotelului President,
Ocolului Silvic Sfânta Maria,
Asociației Club Sportiv Woodfellas MBA.

Totodată, este recomandat ca să se intre în parteneriat și cu următoarele asociații:
•
•
•

Asociației de Promovare Turistică din Oradea și Regiune - APTOR
Asociației Ecotop Oradea,
Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor.

Îmbunătățirea infrastructurii de interpretare și semnalizare turistică poate fi sub-contractată
către asociațiile active în zonă:
•
•

Asociației Club Sportiv Woodfellas MBA, pentru semnalizare
Asociației Ecotop Oradea, pentru panourile de interpretare.
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Anexa 1: Concept de interpretare pentru poteca tematică din Băile Felix
Amplasare: pe aleea din pădurea din Băile Felix ce face legătura între rotondă și pista de atletism
Număr de panouri: 4
Tema fiecărui panou:
1. Istoricul stațiunii Băile Felix (primele amenajări turistice, primele foraje, evoluție temporală);
2. Funcțiile pădurii (recreere, sursă de oxigen, adăpost și hrană pentru animale,
3. Apa termală (sursa de alimentare, sistemul de fracturi, foraje și temperaturi, legătura cu acviferul
Oradea, proprietăți curative)
4. Lacul Pețea și impactul activității antropice asupra acestuia (speciile adăpostite, legătura dintre
exploatarea apei termale și exploatarea ei (pe acesta îl facem de două ori).

1. Istoricul stațiunii Băile Felix
Știai că:
•
•

•

•

Băile Felix este cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România. Unele stațiuni de
pe litoral, deși sunt mai mari, funcționează doar pe perioada estivală.
Figuri importante, precum Marlene Dietrich, Claudia Cardinale, Charlie Chaplin, Charles de
Gaulle, Salvador Dali, Aristotelis Onassis și Jacqueline Kennedy s-au numărat printre oaspeții
stațiunilor.
Apa termală are temperaturi de 32-49o Celsius și are proprietăți terapeutice datorită unui mix de
factori chimici (substanțe dizolvate în apă), termici (temperatura apei) și mecanici (presiunea
hidrostatică, forța de împingere în sus).
De-a lungul timpului, Băile Felix a fost cunoscută și sub alte denumiri: Félixfürdő (Baia lui Felix) și
Băile Victoria.

Timeline:
•
•
•

1763: Prima atestare a stațiunii apare în notițele unui medic care descrie existența unui bazin
alimentat dintr-un izvor natural.
1885: Stațiunea a început să se dezvolte cu adevărat după realizarea primului foraj modern
pentru captarea apei termale de lângă izvorul natural care alimenta bazinul.
1948: În perioada comunistă, domeniul mănăstirii Sânmartin a fost naționalizat. În anii ’70 s-au
construit, mai ales în Băile Felix, mai multe baze de tratament și agrement, hoteluri și
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restaurante, stațiunea fiind folosită pentru programe de tratament și de odihnă oferite de
diferite instituții ale statului.
Anii 1980: În lipsa investițiilor, facilitățile intră în declin, iar calitatea serviciilor scade foarte mult.
Declinul este accentuat în anii ’90 și începutul anilor 2000 de lipsa investițiilor și cererii și de
statutul incert al proprietății.
Anii 2000: Apar unități mici de cazare, dar și unele de mari, private, care atrag tipuri noi de
clienți: oameni tineri sau de vârstă mijlocie care vin pentru relaxarea și nu special pentru
tratament. Acest lucru imprimă o schimbare rapidă a stațiunii și determină proprietarii marilor
hoteluri să ia măsuri pentru a răspunde noilor nevoi de recreere.

2. Funcțiile pădurii
Pădurile sunt extrem de importante pentru viața pe Pământ – fără ele, nimic din ceea ce vedem în jurul
nostru și din lucrurile obișnuite vieții de zi cu zi nu ar mai fi la fel.
Știai că pădurea:
•

•

•

•

•

Oferă adăpost pentru păsări și alte viețuitoare deoarece ea le oferă toate cele necesare: scorburi
pentru vizuini și cuiburi, înălțime față de sol și camuflaj pentru a fi în siguranță față de prădători.
Chiar și copacii morți sunt importanți într-o pădure, pentru că trunchiul lor este mai ușor de
excavat pentru anumite viețuitoare și pentru că insectele și ciupercile care îi invadează
reprezintă o sursă abundentă și ușor accesibilă de hrană.
Este o sursă bogată de hrană pentru toate viețuitoarele pe care le adăpostește. În pădure există
fructe, semințe, muguri și insecte, dar și animale mai mici sau mai mari, fiecare cu rolul său
important în lanțul trofic. O pădure sănătoasă, în care nu a intervenit nicio forță distructivă, este
autosuficientă.
Reduce diferențele de temperatură: în zilele călduroase, pădurea oferă umbră și temperaturi mai
scăzute decât în plin soare; iarna, ea oferă temperaturi ușor mai ridicate și o barieră împotriva
vântului rece. Per ansamblu, pădurea protejează atât animalele, cât și așezările umane din jurul
ei, de extremele termice și atenuează fenomenele meteorologice extreme în orice anotimp.
Crește calitatea vieții umane: pentru oameni pădurea reprezintă o oază de liniște, departe de
rutina și zgomotele vieții urbane, de poluare și de stres. Mai multe studii din domeniul medicinei
și psihologiei sugerează că silvoterapia susține sănătatea fizică și mintală: plimbarea, odihna,
exercițiile fizice sau chiar meditația în pădure stimulează organismul și sistemul imunitar mai
mult decât în mod obișnuit și ajută la ameliorarea depresiei, a insomniei și a epuizării psihice.
Nu în ultimul rând, pădurea este o sursă importantă de oxigen și contribuie la reducerea emisiilor
de carbon și la retenția gazelor cu efect de seră.

3. Apa termală
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Apariția apelor termale pe tot cuprinsul Bazinului Panonic, precum și la contactul acestuia cu
munții înconjurători, are legătură evoluția geologică a acestui teritoriu și în special cu sistemele
de falii dezvoltate în scoarța Pământului odată cu scufundarea tectonică a Bazinului Panonic,
precum și cu faptul că aici crusta continentală este mai subțire decât în mod obișnuit: 20-25 de
km față de 30-35 km grosimea medie în Europa.
Cercetări și măsurători extinse pe decenii au arătat că acviferul termal este realimentat din
precipitații infiltrate în zona Apusenilor, chiar cu mii de ani în urmă.
Acviferul este un depozit de roci permeabile care înmagazinează cantități mari de apă și permite
mișcarea acesteia.
Acviferul termal de la Felix – 1 Mai este realimentat cu ape de suprafață infiltrate în Munții
Pădurea Craiului și Bihorului. Aceste ape, la origine reci, se termalizează pe măsură ce se scurg
spre vest prin masa rocilori.
Acviferul termal Felix – 1 Mai reprezintă de fapt compartimentul sudic al unui acvifer mai mare,
Oradea – Băile Felix – 1 Mai. Cercetări realizate în 1984 au reliefat că există o legătură între cele
două compartimente și că ele nu trebuie tratate distinct.
Diferența dintre acviferele Oradea și Felix – 1 Mai este că primul are o adâncime medie de 2000
m, în timp ce al doilea este de suprafață, cu o adâncime medie de 155 m. Totodată, temperatura
apei din acviferul de la Oradea este mult mai ridicată, de aproximativ 70 – 105oC, față de maxim
49oC cât are cel de la Felix – 1 Mai.

4. Lacul Pețea și impactul antropic
Acviferul termal de la Băile Felix – 1 Mai este alimentat constant cu ape ce provin din vestul Munților
Apuseni, iar apa termală este considerată o resursă regenerabilă. Cu toate acestea, exploatarea apei
termale nu este lipsită de consecințe, iar unii specialiști avertizează că s-a depășit limita de realimentare
naturală, observându-se drept consecințe scăderea constantă a nivelului acviferului și întreruperea
alimentării cu apă termală a Lacului Pețea (Băile 1 Mai).
Lacul Pețea (sau Ochiul Mare) este o arie protejată la nivel european, inclusă în rețeaua Natura 2000.
Acesta era singurul ecosistem termal din România care adăpostea câteva specii endemice (unice):
nufărul termal – specie asemănătoare nufărului de Nil, melcul termal și o specie de pește, roșioara lui
Racoviță sau roșioara termală.
Lacul Pețea:
•

•

În trecut existau o serie de izvoare termale pe teritoriul Băilor 1 Mai, dintre care cel situat în
Lacul Pețea (pe atunci Pârâul Pețea) era cel mai important. Exploatarea din ce în ce mai intensă a
apei printr-un număr tot mai mare de puțuri începând cu 1885 a condus la scăderea constantă a
nivelului apei din acvifer. Prin urmare, toate izvoarele au secat treptat.
Până în 1990 au fost forate 21 de puțuri de exploatare și cercetare, iar mai apoi încă 8, în special
în perioada de după 2002. În anul 2017 erau operaționale 13 puțuri. Totodată, după 1990 a fost
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forat un număr necunoscut de puțuri neautorizate, despre care se presupune că sunt periodic
exploatate.
În prezent sunt înregistrate perioade lungi de timp în care lacul seacă total, astfel încât speciile
endemice nu mai pot supraviețui aici. Exemplare din nufărul termal au fost observate în
vecinătatea rezervației naturale, fiind conservate ex-situ în sera Universității din Oradea.
Roșioara lui Racoviță este conservată în acvariile mai multor instituții de profil, dar specia de
melc a fost pierdută definitiv.

Anexa 2: Panourile din Pădurea Băile Felix
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