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NR.
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T.

INFORMAȚII
SOLICITATE

DESCRIERE

1.

DENUMIRE OBIECTIV

Complexul Natural Ponoarele

2.

ADMINISTRATOR/PROPRI
ETAR

Consiliul Judeţean Mehedinţi

3.

PERSOANĂ DE CONTACT

Adrian Duicu

DATE DE CONTACT:
ADRESĂ, TELEFON, FAX,
E-MAIL

Adresă:Comuna Ponoarele, judeţul
Mehedinţi, România
Telefon:0372 521 107
Fax: 0372 521 105
Email:geoparcmehedinti@gmail.com

ATESTARE ISTORICĂ

Când a avut loc reorganizarea
teritoriului administrativ al Țării
Românești,
în
anul
1483,
Mehedințiul devine primul județ
dintre cele 17 din acea vreme, care
avea peste 200 de sate.

4.

5.

6.

CĂI DE ACCES

Obiectivul este situat în comuna
Ponoarele, judeţul Mehedinţi.Accesul
se face din:
1. București:E81– DN67 - DN67D DJ670;
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2. Râmnicu Vâlcea:DN67 - DN67D
- DJ670;
3. Târgu Jiu:DN67D - DJ670.

7.

CALITATEA CĂILOR DE
ACCES, RECOMANDĂRI
5-calitate foarte bună;
4-calitate bună;
3-calitate medie;
2-calitate proastă;
1-calitate foarte
proastă,drumnerecomandat
pentru autoturisme de oraș.

1. Din București:
→ E 81 – 5;
→ DN 67– 4;.
→ DN 67D – 4;
→ DJ670 – 3.
2. Din Râmnicu Vâlcea:
→ DN 67 – 4;
→ DN 67D – 4;
→ DJ670 – 3.
3. Din Târgu Jiu:
→ DN 67D – 4;
→ DJ670 – 3.

8.

PRIMELE 5 OBIECTIVE
AFLATE ÎN VECINĂTATE

Obiective aflate în vecinătate:
1. Centrul de etnografie, folclor și
artă populară: Baia de Aramă;
2. Cheile Bulba;
3. Peștera Bulba;
4. Peștera Sfodea;
5. Centrul de etnografie, folclor și
artă populară: Obârșia Cloșani.

9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

1. Centrul de etnografie, folclor
și artă populară: Baia de
Aramă
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Localitatea Baia de Aramă este
un important centru de etnografie,
folclor și artă populară, remarcânduse prin numeroasele sărbători
tradiționale organizate pe tot
parcursul anului.
Adresă:Oraşul Baia de Aramă,
judeţul Mehedinţi.
Acces:
 Bucureşti: E81/A1 – DN67 –
DN 67D;
 Râmnicu Vâlcea: DN67– DN
67D;
 Târgu Jiu: DN 67D.
Sezonalitate:Obiectivul turistic poate
fi vizitat pe tot parcursul anului. Se
recomandă vizitarea acestuia pe
timpul verii, în perioada augustseptembrie, când vremea este
potrivită pentru trasee turistice.

2. Cheile Bulba
Cheile Bulba reprezintă un
interesant canion calcaros cu pereți
înalți, peșteri și izbucuri străbătute de
apele Bulbei. Cheile Bulba se
remarcă prin frumusețea reliefului
carstic cu pereți înalți, stânci, peșteri,
dar și prin flora și fauna deosebit de
bogate în specii rare, protejate de
lege.
Adresă:Oraşul Baia
judeţul Mehedinţi.

de

Aramă,
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Acces:
• Bucureşti: E81– DN67 –
DN67D - DJ670;
• Râmnicu Vâlcea: DN67 –
DN67D - DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D - DJ670.
Sezonalitate:Obiectivul este deschis
publicului și poate fi vizitat pe tot
parcursul anului. Se recomandă
perioada de primăvară-vară datorită
abundenței de viețuitoare care pot fi
surprinse în mediul lor natural, dar și
datorită vegetației luxuriante, ce
cuprinde specii protejate, care pot fi
admirate în toată splendoarea lor.

3. Peştera Bulba
Peștera Bulba este o peșteră
mixtă formată dintr-o rețea de galerii
dispuse pe trei etaje: unul activ, unul
subfosil și unul fosil, cu o lungime
totală de 4860 metri. Este o peșteră
caldă (12,5oC, în profunzime),
umedă și prezintă curenți de aer de
mică
intensitate.
Este
cunoscutăşisubnumele de Peştera
Mare sauPeştera de la Baia și se
întindesubteritoriulcomuneiPonoarele
, subdealurileBrăzişorişi Cornet, pe o
distanţă de peste 1.560 m lungime.
Adresă:Comuna Ponoarele, judeţul
Mehedinţi.
Acces:
• Bucureşti: E81– DN67 –
DN67D - DJ670;
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•

Râmnicu Vâlcea: DN67 –
DN67D - DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D - DJ670.
Sezonalitate:Este
recomandată
vizitarea în perioada de vară întrucât
facilitează accesul pentru trasee
montane și pentru drumeții.

4. Peștera Sfodea
Peștera Sfodea este opera unui
mic pârâu vizibil la 80 m în amonte
de deschiderea peșterii. Este o
peșteră activă cu porțiuni subfosile,
monoetajată, cu o lungime cartată de
700 m. Peștera Sfodea este localizată
în Podișul Mehedinți, în versantul
stâng al văii Topolnița, la mică
distanță de localitatea Sfodea
(comuna Balta, județul Mehedinți).
Se află la o altitudine de 435 m și 15
m deasupra văii. Peștera Sfodea este
un obiectiv turistic important din
Oltenia.
Adresă: Sat Sfodea, comuna Balta,
judeţul Mehedinţi.
Acces din:
• Bucureşti: E81/A1 – DN67 DN67D - DJ670;
• Râmnicu Vâlcea: DN67 DN67D - DJ670;
• Tg. Jiu: DN67D - DJ670.
Sezonalitate:Obiectiv
deschis
publicului pe tot parcursul anului.
Perioada recomandată pentru vizitare
este primăvara – vara, din cauza
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condiţiilor meteorologic.

5. Centrul de etnografie, folclor
și artă populară: Obârșia
Cloșani
Comuna
Obârșia Cloșani
reprezintă un centru etnografic în
care s-au păstrat vechile tradiții și
meșteșuguri, un loc în care turiștii
pot lua parte la sărbătorile locale și
chiar la viața oamenilor, locuitorii
fiind recunoscuți pentru ospitalitatea
lor.
Adresă:Comuna Obârşia Cloşani,
judeţul Mehedinţi.
Acces:
 Bucureşti: E81/A1 – DN67 –
DN 67D;
 Râmnicu Vâlcea: DN67– DN
67D;
 Târgu Jiu: DN 67D.
Sezonalitate: Obiectivul poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Perioada recomandată pentru vizitare
este în jurul datei de 20 iulie, când se
organizează în zonă sărbătoarea
Ciumarca.

10.

FLUXURI TURISTICE

Cel mai mare aflux de turiști
este în perioada primăvară - vară,
datorită condițiilor favorabile de
mediu și abundenței florei și
diversității faunei, elemente care
atrag un mare număr de vizitatori.

6

Complexul Natural Ponoarele

11.

12.

CONDIȚII CAZARE ȘI
SERVICII EXISTENTE

Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii pot
poposi în localitatea Baia de Aramă,
din județul Mehedinți, localitate în
care se regăsesc cele mai apropiate
unități de cazare, raportat la
obiectivul turistic.
Conform Institutului Național
de Statistică în ceea ce privește
posibilitățile de cazare ale turiștilor,
în această localitate este înregistrată
1unitate de cazare, reprezentată de 1
hostel.
Acest operator oferă un număr
total de 45 de locuri de cazare.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Obiectivul
este
deschis
publicului și poate fi vizitat pe tot
parcursul anului.
Se recomandă perioada de
primăvară-vară datorită abundenței
de viețuitoare care pot fi surprinse în
mediul lor natural, dar și datorită
vegetației luxuriante, ce cuprinde un
mare număr de specii.
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13.

DETALII DESPRE
OBIECTIVUL TURISTIC

Complexul Natural Ponoarele
reprezintă o zonă caracterizată prin
roci calcaroase care formează diverse
forme carstice, doline, avene, peșteri,
lapiezuri, galerii. Este o rezervație
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naturală care a fost declarată arie
protejată prin Legea Nr. 5 din 6
martie 2000.
Localizare
Complexul Natural Ponoarele
este situat în Comuna Ponoare, în
partea de nord-est a județului
Mehedinți. Se întinde pe o suprafață
de 100 hectare.
Elemente geografice
Complexul
Ponoarele
se
situează în Podişul Mehedinţi.
Clima
este
temperatcontinentală, caracteristică dealurilor
înalte,
cu
influențe
slabe
submediteraneene, respectiv cu ploi
de toamnă și ierni blânde.
În Podișul Mehedinți există cele
mai numeroase rezervații naturale din
România. Rezervații paleontologice:
Bahna - punct fosilier; Rezervații
speologice: Peștera lui Epuran;
Rezervații de peisaj și floră: "Podul
natural" și "Pădurea de liliac" de la
Ponoarele.
Podişul Mehedinţi este un
podiştectonic,
formându-se
prinprăbuşireauneipărţidinCarpaţi,
caurmare a ultimeloreforturi de
înălţare a acestora. Are structură
cutată, aspect care îl deosebeşte de
restul podişurilor.
Geologic, Podişul Mehedinţi
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este alcătuit din şisturi cristaline
acoperite cu stive de calcare ce au
permis formarea reliefului specific.
Altitudinile sunt situate între
500 şi 600 m, altitudini comune
podişurilor. Prezența calcarelor face
să fie prezent relieful carstic cu
diversitate mare a formelor: peşteri,
chei, lapiezuri, avenuri, doline,
poduri naturale. Acest tip de relief
carstic, prin formele si fenomenele
caracteristice, ocupă un loc însemnat
în peisajul regiunii.
Şisturilecristalinealepodişului
au permis construcţiabarajuluiPorţilede-Fier
I.
Calcarelesuntexploatateşifolositeîn
industria materialelor de construcţii
(industria cimentului).
Flora și fauna
Complexul Natural Ponoarele
se remarcă prin frumusețea reliefului
carstic care îmbracă o varietate de
forme.
Fauna rezervației este una
diversificată, specifică zonei de podiș
și deal, alcătuită din mamifere, păsări
și insecte.
Animalele sălbatice care trăiesc
în această zonă sunt: ursul, capra
neagră, lupul, cerbul, jderul, vulpea,
iepurele, veveriţa, porcul mistreţ, dar
şi unele specii mai rar întâlnite la noi
în ţara precum: vipera cu corn,
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scorpionul, broasca țestoasă și o serie
de șopârle.
Apele râurilor sunt populate cu
păstrăvi (Salmotruttofario).
Flora este bogată în specii rare
și protejate. Pe întregul Podiş
Mehedinți, îndeosebi pe calcare
(cornetele de la Ponoare, Cornetul
Babelor,
Cornetul
Cerboanii,
Cornetul
Cornetul
Bălţii,
Jupăneştilor, dar şi pe văile Motrului
Sec, Lupşei, Coşuştei şi Topolniţei)
se
dezvoltă tufişuri de tip
submediteranean
(„șibleacuri”),
din
specii
alcătuite
submediteraneene,
carpato
–
balcanice şi sud – europene termofile
precum: mojdreanul (Fraxinusornus),
cărpiniţă, liliac (Syringavulgaris),
corn
(Cornus
mas),
scumpia
(Cotinuscoggigria),
dârmox
(Viburnumlantana), lemn câinesc
(Ligustrum vulgare), nuc etc.
Diversitatea
ecosistemelor
forestiere din cadrul acestei zone este
mare datorită reliefului carstic și a
climatului relativ blând cu influențe
submediteraneene (păduri de fag și
amestec fag-molid).
Dealurile sunt bogat împădurite,
cele mai importante specii fiind:
fagul, gorunul, carpenul, frasinul,
stejarul, dar şi bradul sau molidul.
Straturile mai bogate de sol sunt
acoperite de pajişti şi fâneţe.
Dacă ajungem în zona acestui
peisaj carstic, turiștii pot vizita locuri
de o frumusețe rară, precum: Podul
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lui Dumnezeu, Peștera Ponoarele,
Lacul Zaton, Pădurea de Liliac,
Câmpul cu lapiezuri.
Aceasta zonă carstică îmbracă o
varietate de forme. Peștera de la Pod
este legată printr-un sifon de Peștera
Zaton și de lacul carstic Zaton. Podul
Natural de la Ponoarele s-a format
prin prăbușirea unui tavan de peșteră,
în urma căreia a rămas un arc uriaș
numit Podul de la Ponoarele sau
Podul lui Dumnezeu. Cel mai mare
câmp de lapiezuri din țară se află pe
culmea care desparte Podul Natural
de Lacul Zaton. Lapiezurile sunt
forme de relief caracteristice șiroirii
apei pe calcar, fiind niște șanțuri
adânci care șerpuiesc în stâncă.
În apropierea localității, datorită
climei submediteraneene, se află cea
mai mare pădure de liliac sălbatic din
țară. Pădurea de liliac este formată și
din alte specii de plante rare, cum ar
fi: mojdreanul, garnița, cărpinița sau
vișinul turcesc.
Peștera de la Pod este văzută de
pe câmpul cu lapiezuri, oferind o
priveliște
încântătoare
pentru
privitori. Se spune că această biserică
a fost construită de localnici pentru a
ridica blestemul Sf. Nicodim de la
Tismana. Peștera se întinde pe o
suprafață foarte mare și adăpostește
un numar foarte mare de lilieci. Este
greu accesibilă, fiind necesar un
echipament special pentru a o vizita.
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a. Poluarea aerului
Activitățile turistice pot conduce
la reducerea calității aerului. Astfel,
în sezonul turistic când circulația se
află la cote maxime se poate produce
poluarea aerului prin gaze de
eșapament emise de autoturismele
turiștilor și numărul mare de
autocare.
Structurile
de
cazare
și
alimentație publică au un consum
mai ridicat de energie și deci există o
poluare produsă de centralele termice
care deservesc stațiunile turistice.

14.

FORMELE ȘI SURSELE DE
POLUARE

b. Poluarea apei
Multe activități turistice nu se pot
derula în lipsa unor resurse de apă
mai ales când este vorba de starea de
igienă și calitatea serviciilor oferite.
Consumul de apă calculat pentru
fiecare turist este destul de ridicat
atât în structurile de cazare cât și în
cele de alimentație publică, prin
urmare crescând volumul de ape
uzate evacuate.
Poluarea apelor se produce și
prin turismul neorganizat în locuri
situate pe malurile apelor, lacurilor
sau în perimetrul apelor freatice cu
caracter mineral, unde turiștii, prin
gunoaiele lăsate, pot contribui la
scăderea calității apelor de suprafață
sau subterane.
Comportamentul turiștilor de a
arunca gunoaiele în natură, mai ales
în lacuri, râuri curgătoare și ape
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marine crește concentrația de bacili
coliformi care pot provoca diferite
afecțiuni.
c. Poluarea solului
Această formă de poluare
afectează mai ales prin extinderea
amenajărilor turistice și de transport,
care determină scoaterea din circuitul
forestier și agricol a unor importante
suprafețe (realizarea de parcări, stații
de alimentare cu combustibil etc).
Solurile sunt afectate mai ales de
cantitățile de deșeuri solide care pot
afecta calitatea lor.
d. Poluarea vegetației
Pădurile, prin faptul că reduc
poluarea aerului, atenuează efectul de
seră. Vegetația arbustivă și ierboasă
naturală, prin varietatea speciilor
componente aduce o mai mare
varietate peisajelor naturale.
Activitățile
turistice
pot
determina degradarea vegetației
existente - colectare lemn de foc
pentru picnic, parcare direct pe iarbă,
ruperea de specii valoroase ca
suveniruri, campare haotică a
corturilor etc.
e. Poluarea faunei
Extinderea amenajărilor turistice,
circulația turistică intensă determină
reducerea habitatelor naturale pentru
multe dintre animalele sălbatice.
Comportamentul zgomotos al

13

Complexul Natural Ponoarele
turiștilor are un efect negativ asupra
mediului de viață al multor specii de
animale.
f. Poluarea fonică
Activitățile turistice dețin mai
multe surse care produc zgomote
cum sunt cele produse de motoarele
de pompare a apei, de lifturile mari
de marfă, de instalațiile de aer
condiționat, de aparatele frigorifice,
de rampele de aprovizionare cu
materii prime din structurile de
alimentație publică, de câinii
vagabonzi din jurul hotelurilor și a
restaurantelor și de comportamentul
necivilizat al multor turiști.
g. Poluarea luminoasă
Excesul de iluminat public
noaptea produce o cantitate mare de
gaze cu efect de seră (4% din total) și
afectează sănătatea umană şi
echilibrul
ecosistemului.
Numeroasele spații de cazare
existente contribuie la amplificarea
acestui efect. Lumina produce în
localități efectul de „halou” – ceaţa
portocalie prezentă deasupra oraşelor
în timpul nopţii şi care blochează
vizibilitatea aştrilor.

15.

ALTE INFORMAȚII

Comuna Ponoare se întinde pe
osuprafață de 7187,77 ha și are o
populație de 2422 locuitori.
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Obiective
împrejurimi

turistice

din

Peștera Ponoarele, cunoscută
și sub numele de Peștera de la Podul
Lui Dumnezeu, este accesibilă
turiștilor putând fi vizitată pe tot
parcursul anului. Se află într-un grad
avansat de distrugere, existând un
număr mare de stalactite rupte și
stalagmite dislocate din galeria
fosilă.
Peștera Ponoarele este situată la
o altitudine de 337 m. Lungimea sa
este de 734m. În această peșteră se
adăpostesc lilieci din speciile Myotis,
Miniopterus și Rinolophus. Liliecii
trebuie ocrotiți deoarece au un rol
important în menținerea echilibrului
ecologic al peșterii. Această peșteră
este ocrotită în cadrul rezervației
naturale Podul Lui Dumnezeu de la
Ponoarele.
Podul
Natural
de
la
Ponoarele, supranumit Podul lui
Dumnezeu, este singurul pasaj
natural rutier funcțional din țară,
traversat de DJ 670 Baia de AramăDrobeta Turnu-Severin, fiind un
simbol al Peșterii Podului ce a
rezultat prin surparea tavanului
acesteia. Este cel mai mare pod
natural din România și al doilea ca
mărime din Europa (30 m lungime,
13 m lățime, 22 m înălțime și 9 m
grosime). Prezintă o structură masivă
de calcare stratificate în bancuri de 1-
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2 metri, arcada din aval aflându-se
într-o stare de conservare mult mai
bună decât cea din amonte.
Peștera Bulba își expune
minunatele galerii sub localitatea
Ponoarele, deși intrarea ei se află la
hotarul cu Baia de Aramă, în locul
unde iese la lumină râul Bulba. Cu
toate că are o arcadă impozantă,
intrarea în peșteră este bine mascată
din interior și foarte accesibilă din
pricina apei care aproape ca umple
sifonul în perioada de toamnă și în
primăverile ploioase. În vecinătatea
locului, numit La ocne, pe zonele
calcaroase îmbrăcate cu un strat
subțire de pământ, se dezvoltă o
vegetație săracă (corn, păducel,
măceș) și o iarbă măruntă, care din
cauza secetei din perioada de vară, se
usucă.
Cheile Bulba sunt situate în
orașul Baia de Aramă, județul
Mehedinți și reprezintă un interesant
canion calcaros cu pereți înalți,
peșteri și izbucuri străbătute de apele
Bulbei. Cheile Bulba se remarcă prin
frumusețea reliefului carstic cu pereți
înalți, stânci, peșteri, dar și prin flora
și fauna deosebit de bogate în specii
rare, protejate de lege. Prin peisajul
extraordinar pe care îl oferă, Cheile
Bulba sunt o resursă importantă care
poate fi exploatată turistic.
În comuna Ponoare au loc anual
diverse evenimente locale, cum ar fi:
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Festivalul Național de Folclor
„Ponoare, Ponoare”, Sărbătoarea
Liliacului.
Festivalul Național de Folclor
„Ponoare, Ponoare” are loc la
începutul lunii august, într-un
cadrunaturalmirific, lângăPodul lui
Dumnezeu.
Cânteculautentic,
frumuseţilenaturii,
câtşiospitalitateaponorenilorsuntprinc
ipalele motive pentru a participa la
acest festival de folclorromânesc.
Sărbătoarea
Liliacului
se
desfășoară la începutul lunii mai și
are ca locație scena amplasată în
Pădurea de liliac. Comercianții
ademenesc participanții la această
sărbătoare cu gustoasele lor preparate
tradiționale, iar artiști ai muzicii
populare din această zonă vor încânta
publicul cu frumoasele cântece
tradiționale.
La lăsarea serii, se vor încinge
hore populare, în jurul unui frumos
foc de tabără.
Printre personalitățile care se
trag din această zonă minunată a
Mehedințiului
putem
aminti
câteva:Alexandru Dima, estetician și
istoric literar,Victor Gomoiu, celebru
medic chirurg și istoric al medicinii,
Dimitrie
Grecescu,
creatorul
botanicii românești și al Grădinii
botanice din București, Virgil
Ogășanu, actor, Geo Saizescu,
regizor și actor contemporan, Ileana
Stana Ionescu, actriță contemporană.
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