Pădurea de liliac sălbatic - Ponoarele
FIȘĂ OBIECTIV TURISTIC
NR.
CRT
.

INFORMAȚII SOLICITATE

DESCRIERE

1.

DENUMIRE OBIECTIV

Pădurea de liliac sălbatic Ponoarele

2.

ADMINISTRATOR/PROPRIET
AR

Consiliul Județean Mehedinți

3.

PERSOANǍ DE CONTACT

4.

DATE DE CONTACT:
ADRESA, TELEFON, FAX, EMAIL

Ioan Adrian Duicu - Preşedinte

Consiliul Judeţean
Adresă:Comuna Ponoarele, județul
Mehedinți, România
Telefon:0372.521.113
Fax:0372.521.114
Email:geoparcmehedinti@gmail.

com

5.

ATESTARE ISTORICĂ

Nu este cazul.

Obiectivul este situat în comuna
Ponoarele. Accesul se face din:
6.

CĂI DE ACCES

1.București: E 81 –DN 67 – DN
67D - DJ 670;
2. Râmnicu Vâlcea:DN 67 – DN
67D - DJ 670;
3. Târgu Jiu:DN 67D - DJ 670.
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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.

8.

PRIMELE 5 OBIECTIVE
AFLATE ÎN VECINĂTATE

9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

1. Din București:
→ E 81 – 5;
→ DN 67– 4;
→ DN 67D - 4
→ DJ 670 – 3;
2. Din Râmnicu Vâlcea:
→ DN 67– 4;
→ DN 67D – 4;
→ DJ 670 – 3.
3. Din Târgu Jiu:
→ DN 67D – 4
→ DJ 670 – 3.

Obiective aflate în vecinătate:
1. Cheile Bulba;
2. Peștera Bulba;
3. Centrul de etnografie, folclor
și artă populară Baia de
Aramă;
4. Complexul
natural
Ponoarele;
5. Centrul de etnografie, folclor
și artă populară: ObârșiaCloșani.

1. Cheile Bulba
Cheile

Bulbareprezintă

un
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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 de Aramă,
judeţul Mehedinţi;
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 primăvarăvară 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.
2. Peștera 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
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o lungime totală de 4860 metri.
Este o peșteră caldă (12,5oC, în
profunzime), umedă și prezintă
curenți de aer de mică intensitate.
Este cunoscută şi sub numele de
Peştera Mare sau Peştera de la
Baia și se întinde sub teritoriul
comunei Ponoarele, sub dealurile
Brăzişori şi Cornet, pe o distanţă
de peste 1.560 m lungime.
Adresă:Oraşul Baia de Aramă,
judeţul Mehedinţi;
Acces:
• Bucureşti: E81– DN67 DN67D - DJ670;
• Râmnicu Vâlcea: DN67 DN67D - DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670.
Sezonalitate:Cel mai mare aflux de
turiști este vara, când este
recomandat
să
se
viziteze
obiectivul.
Este
recomandată
vizitarea în perioada de vară,
întrucât facilitează accesul pentru
trasee montane și pentru drumeții.
3. Centrul de etnografie, folclor
și artă populară: Baia de Aramă
Localitatea Baia de Aramă este
un important centru de etnografie,
folclor
și
artă
populară,
remarcându-se prin numeroasele
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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 august-septembrie, când
vremea este potrivită pentru trasee
turistice.
4. Complexul natural Ponoarele
Complexul Natural Ponoarele
reprezintă o zonă caracterizată prin
roci calcaroase care formează
diverse forme carstice, doline,
avene, peșteri, lapiezuri, galerii.
Este o rezervație naturală care a
fost declarată arie protejată prin
Legea Nr. 5 din 6 martie 2000.
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:Obiectivul
este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului. Se
recomandă perioada de primăvarăvară datorită abundenței de
viețuitoare care pot fi surprinse în
mediul lor natural, dar și datorită
vegetației luxuriante, ce cuprinde
un mare număr de specii.
5. Centrul de etnografie, folclor
și
artă
populară:ObârșiaCloșani
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 din:
 Bucureşti: E81/A1 –
DN67 – DN 67D;
 Râmnicu Vâlcea: DN67–
DN 67D;
 Târgu Jiu: DN 67D.
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Sezonalitate:Obiectivul poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Perioada recomandată pentru
vizitareeste în jurul datei de 20
iulie, când se organizează în zonă
sărbătoarea Ciumarca.

10.

11.

FLUXURI TURISTICE

CONDITII CAZARE SI
SERVICII EXISTENTE

Cel mai mare aflux de turiști este
în perioada deprimăvară, respectiv
la începutul lunii mai,deoarece
acesta este momentul înfloririi
pădurii de liliac. În această
perioadă obiectivul turistic poate fi
admirat la întreaga sa valoare.

Pentru cazare în perioada
vizitării Pădurii de liliac sălbatic
de la Ponoarele, turiștii au la
dispoziție unități de tip pensiune,
atât din comuna Ponoarele, cât și
din orașul Baia de Aramă.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 autorizate,
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,
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reprezentată de 1 hostel.Acest
operator oferă un număr total de
45 de locuri de cazare.

12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Obiectivul
este
deschis
publicului și poate fi vizitat pe tot
parcursul anului.
Se recomandă perioada de
primăvară, respectiv perioada
aprilie-mai, datorită fenomenului
de înflorire a liliacului sălbatic în
această perioadă.
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13.

DETALII DESPRE
OBIECTIVUL TURISTIC

Pădurea de liliac Ponoarele
este o rezervație naturală de tip
floristic și peisagistic situată în
comuna Ponoarele din județul
Mehedinți.
Rezervația se întinde pe o
suprafață de 20 hectare, la o
altitudine de 500 de metriși
reprezintă unica stațiune din țară
conservată datorită climatului
blând,
cu
influențe
submediteraneene.
Aceasta
rezervație
este
situatăîn zona carstului de
platformă al PodișuluiMehedinți,
într-o depresiune intramontană,
unde apar numeroase ponoare
calcaroase. Cele 20 de hectare ale
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pădurii de liliac au fost declarate
monument al naturii încă din anul
1965, parte integrantă din aria
protejată
„Geo
Parcul
PodișulMehedinți”.
În cadrulpădurii, pe lângă
liliac
(Syringavulgaris)
si
mojdrean (Fraxinusornus), care
sunt speciile principale, mai apar
diseminate
gorunul
(Quercuspetraea),
garnița
(Quercusfarnetto), etc.
În etajul dominat de liliac si
mojdrean, mai apar cornul (Cornus
mas), dârmox (Viburnumlantana),
jugastrul (Acer campestre), alunul
(Corylusavellana),
paducelul
(Crataegusmonogyna),
scorușul
(Sorbustorminalis),
mai
rar
cărpinița
(Carpinusorientalis),
vișinul turcesc (Prunusmahaleb),
etc. Pădurea de Liliac de la
Ponoare reprezintă unica stațiune
din țară conservată, datorită
climatului umed și blând al
depresiunii care este protejată de
culmile
Mehedințiului.
Se
întâlnesc speciile rare floristice:
laleaua neagra, vișinul turcesc şi
altele, precum şi cele faunistice:
viperă cu corn si broasca țestoasă.
Aici, când liliacul înfloreșteîn
prima parte a lunii mai se așterne
un covor verde colorat cu nuanțe
de la alb la violet, care împrăștie
seara după apusul soarelui, un

Pădurea de liliac sălbatic - Ponoarele
parfum deosebit. In fiecare an se
organizeazăSărbătoarea liliacului,
care dăinuie oficial din anul 1965,
dar ea se țineaîncă din timpuri
străvechi,
cândbăiețişi
fetițe,
flăcăişi fete, moșnegişi băbuțe, se
adunau pentru a se desfăta la
umbra pădurii de liliac.

14.

FORMELE SI SURSELE DE
POLUARE

a. Poluarea aerului
Activitățile turistice grupate pe
forme de turism pot conduce la
reducerea calității aerului în zona
Pădurii de liliac de la Ponoarele.
Astfel, în sezonul turistic când
circulația turistică 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 unitățile de
cazare.
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
turistice
oferite.
Consumul de apă calculat pentru

0
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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 pot
contribui la scăderea calității
apelor de suprafață sau subterane.
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

1
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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
turiștilor are un efect negativ
asupra mediului de viață al multor
specii de animale.

Evenimente locale

15.

ALTE INFORMAȚII

În prima duminică a lunii mai,
în satul Ponoare are loc cea mai
importanta nedeie din județul
Mehedinți
–
Sărbătoarea
Liliacului.
Aceasta
este
organizatăîn
Pădurea de Liliac Ponoare, cea mai
mare rezervație naturală de liliac
din România, care se întinde pe 20
de hectare. Liliacul de la Ponoare
înfloreșteîn prima jumătate a lunii
mai, iar aceasta sărbătoare este
dedicatăprimăverii.
Sărbătoarea Liliacului de la
Ponoare are o tradiție de cinci
decenii,
respectându-se
cu
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regularitate începânddin 1965.
Potrivit tradiției, aceasta nedeie
avea loc si în vechime.
De
obicei,
Sărbătoarea
Liliacului începesâmbătă seara, cu
hora si foc de tabără, iar duminica,
pe scena amenajată de primăriaşi
consiliul
local
Ponoare,
concertează cunoscute ansambluri
folclorice
şi
interpreți
din
județeleMehedințişi Gorj.
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