Pădurea Crihala
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INFORMAȚII SOLICITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADMINISTRATOR/PROPRIET
AR
PERSOANĂ DE CONTACT

DESCRIERE

Pădurea Crihala
Primăria Drobeta -Turnu Severin
Constantin Gherghe

DATE DE CONTACT:
ADRESĂ, TELEFON, FAX, EMAIL

Adresă:Strada Crişan, municipiul
Drobeta-Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi, România;
Telefon:252 314 379;
Fax: 252 316 317;
Email:primaria@primariadrobeta.r
o.

ATESTARE ISTORICĂ

În timpul lui Hadrian (117-138),
orașul Drobeta - Turnu Severin a
fost declarat municipium (în anul
121) când populația avea 14000
de locuitori.

CĂI DE ACCES

Obiectivul este situat pe strada
Crişan, municipiul DrobetaTurnu
Severin,
judeţul
Mehedinţi. Accesul se face din:
1.București:A1 - E574 - E70;
2. Râmnicu Vâlcea:DN67;
3. Târgu Jiu:DN67.

7.

CALITATEA CĂILOR DE
ACCES, RECOMANDĂRI

1. Din București:
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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

→ A1 – 5;
→ E574– 5;
→ E70 – 5.
2. Din Râmnicu Vâlcea:
→ DN 67 – 4.
3. Din Târgu Jiu:
→ DN 67 – 4.

Obiective aflate în vecinătate:
1. Mănăstirea Vodița;
2. Peștera Topolnița;
3. Cheile Topolniței;
4. Peștera lui Epuran;
5. Peștera Sfodea.

1.Mănăstirea Vodița

9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

Mănăstirea Vodiţa, mănăstire
de călugări, cu viaţă de
obşte, este cea mai veche ctitorie
voievodală atestată documentar
din ţara noastră și, totodată,
primul
aşezământ
monahal
administrat
autonom,
după
regulile
specifice
Bisericii
Ortodoxe, stabilite în canoane de
Sfântul Vasile cel Mare.
Adresă:Sat
Vârciorova,
municipiul
Drobeta
Turnu
Severin, judeţul Mehedinţi.
Acces:
• București: A1 - E574 E70;
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• Râmnicu Vâlcea: DN67
– E70;

• Târgu Jiu: DN67- E70.
Sezonalitate:Obiectivul
este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Cele mai bune perioade pentru
vizitarea
Mănăstirii
sunt
perioadele de Paşte, Crăciun,
sărbătorile religioase importante
şi
sărbătorirea
hramurilor
Mănăstirii: „Sfântul Antonie cel
Mare” ( 17 Ianuarie) şi „Naşterea
Maicii
Domnului”(8
Septembrie).
2. Peștera Topolnița
Peştera Topolniţa din județul
Mehedinți este una dintre cele
mai spectaculoase din România,
a doua ca mărime din țară şi a
17-a din lume, având o lungime
explorată de 11 kilometri.
Adresă:Comuna Cireşu, judeţul
Mehedinţi.
Acces:
• București: A1 - E574 E70 – DJ 607B;
• Râmnicu Vâlcea: DN67
- DN67D - DJ670 – DJ
607B;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670 – DJ 607B.
Sezonalitate:Obiectivul poate fi
vizitat cu aprobarea Academiei
Române, fiind deschis publicului
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larg o zi pe an în luna august, cu
ocazia sărbătorii care îi este
dedicată.
3. Cheile Topolniței
Cheile Topolniței sunt structuri
geologice înguste deosebit de
pitorești, formate pe valea râului
Topolniţa la o altitudine de 400600 m, în lungime de circa 20
km, situate pe teritoriul județului
Mehedinți.
Adresă:Comuna Cireşu, judeţul
Mehedinţi.
Acces:
• București: A1 - E574 E70 – DJ 607B;
• Râmnicu Vâlcea: DN67
- DN67D - DJ670 – DJ
607B;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670 – DJ 607B.
Sezonalitate:Obiectivul turistic
poate fi vizitat pe tot parcursul
anului. Se recomandă vizitarea
acestuia mai ales pe timpul verii,
în perioada iunie-septembrie,
când vremea este potrivită pentru
drumeții și trasee turistice.
4.Peștera lui Epuran
Peştera Epuran este una dintre
cele mai interesante peşteri ale
României şi reprezintă cea mai
mare descoperire speologică a
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ultimului sfert de secol XX.
Peștera lui Epuran a fost
declarată arie protejată prin
Legea Nr.5 din 6 martie 2000,
publicată în Monitorul Oficial al
României și se întinde pe o
suprafață de 1 ha.
Adresă:Comuna Cireşu, judeţul
Mehedinţi.
Acces:
• București: E81/A1 –
DN67 - DN67D
DJ670 – DJ 607B;
• Râmnicu Vâlcea: DN67
- DN67D - DJ670 – DJ
607B;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670 – DJ 607B.
Sezonalitate:Obiectivul turistic
poate fi vizitat pe tot parcursul
anului.
Este
recomandată
vizitarea acestuia pe timpul verii,
în perioada august-septembrie,
când vremea este potrivită pentru
drumeții și trasee turistice.

5. 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
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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:
• București: E81/A1 –
DN67 - DN67D DJ670;
• Râmnicu Vâlcea: DN67
- DN67D - DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670.
Sezonalitate:Obiectivul
este
deschis publicului pe tot
parcursul
anului.
Este
recomandată vizitarea acestuia
pe timpul verii și în perioada
sărbătorilor creștine tradiționale,
când vremea este potrivită pentru
drumeții și trasee turistice și
pentru urmărirea evenimentelor
locale.

10.

FLUXURI TURISTICE

Conform
Institutului
Național de Statistică, în zona
municipiului
Drobeta-Turnu
Severin, din județul Mehedinţi,
în perioada septembrie 2012 –
august 2013 s-a înregistrat un
număr total de 37.836 de turiști.
În municipiul Drobeta-Turnu
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Severin se constată un aflux
constant de turiști pe tot
parcursul anului. Cu toate
acestea, cele mai multe sosiri au
avut loc în timpul lunilor iunieoctombrie. În acest interval,
localitatea a fost vizitată de
aproximativ 18.788 de turiști
care au profitat de vremea bună
pentru a face excursii în
împrejurimi.

11.

CONDIȚII CAZARE ȘI
SERVICII EXISTENTE

Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii pot
poposi în municipiul DrobetaTurnu Severin, din județul
Mehedinți.
Conform
Institutului
Național de Statistică în ceea ce
privește posibilitățile de cazare
ale turiștilor, în această localitate
sunt înregistrate 21 de unități de
cazare, reprezentate de:
 7 hoteluri;
 3 hosteluri;
 1 motel;
 10 pensiuni turistice.
Acești operatori oferă un
număr total de 1.188 locuri de
cazare, distribuite pe tipuri de
unități astfel:
 676 de locuri în hoteluri;
 227 de locuri în
hosteluri;
 74 de locuri în moteluri;
 211 de locuri în pensiuni
turistice.
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12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Pădurea Crihala este deschisă
publicului și poate fi vizitată pe
tot parcursul anului.
Pe timpul iernii, Pădurea
Crihala oferă peisaje de poveste,
iar în perioadele cu căldurii
toride de vară, turiștii au parte de
locuri umbrite și răcoroase.
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Pădurea Crihala reprezintă un
punct
de
atracţie
pentru
severinenii care doresc să iasă în
mijlocul naturii, bucurându-se de
aer curat și de peisaje minunate.
Localizare

13.

DETALII DESPRE
OBIECTIVUL TURISTIC

Pădurea Crihala se aflăîn
Municipiul
Drobeta-Turnu
Severin, județul Mehedinți. Este
amenajată ca parc în parte de
nord a orașului, întinzându-se pe
o suprafață de 20 hectare.
Elemente geografice
Municipiul Drobeta Turnu
Severin este situat pe malul stâng
al Dunării, fiind oraş şi port la
Dunăre,
aflându-se
în
depresiunea Topolniţei şi a
Severinului. De la nord la sud,
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este traversat de râul Topolniţa,
afluent al Dunării. Este localizat
în regiunea de sud-vest a
Olteniei.
Clima
este
temperatcontinentală
cu
influențe
submediteraneene, având veri
călduroase și ierni blânde.
Flora și fauna
Flora și fauna sunt specifice
zonelor
cu
influențe
mediteraneene.
Zona pe care este astăzi
așezat orașul a fost o câmpie de
stejari, din care s-a păstrat
actuala Pădure Crihala, în partea
de nord.
Datorită
influențelor
mediteraneene,
sunt
arbori
specifici precum: smochinul,
migdalul, castanul comestibil.
Fauna este formată în special
din
rozătoare:
popândaul,
hârciogul și iepurele, păsări:
pitpalacul, graurul, ciocârlia,
prigoria,
dumbrăveanca
și
reptile: vipera cu corn, șarpele
săritor
și
sopârla.
Există
numeroase
specii
de
nevertebrate, cele mai frecvente
fiind unele specii de fluturi:
(fluturele
coada
rândunicii,
fluturele ochi de păun), albilița și
nălbarul.
Ihtiofauna este bogată și
variată, fiind reprezentată, în
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special în Dunăre, de: mreană,
cegă, știucă, lin, somn și scobar.
Parcul Natural Crihala este
un loc de recreere și agrement,
deținând numeroase specii rare
de plante și arbori, printre care
bujorul cu frunze mici este
declarat monument al naturii.
Pădurea este formată din frasini,
tei, stejar, brad și mesteacăn.

14.

FORMELE ȘI SURSELE DE
POLUARE

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
emise
de
eșapament
și
autoturismele
turiștilor
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.
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
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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 oriunde gunoaiele, mai
ales în lacuri, râuri curgătoare și
ape 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,
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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,
turistică
intensă
circulația
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.
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.
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g. Poluarea luminoasă
Excesul de iluminat public
noaptea nu numai că produce o
cantitate mare de gaze cu efect
de seră (4% din total), dar
afectează sănătatea umană şi
echilibrul
ecosistemului.
Numeroasele spații de cazare
existente
contribuie
la
amplificarea
acestui
efect.
Lumina produce în localități
efectul de „halo” – ceaţa
portocalie prezentă deasupra
oraşelor în timpul nopţii şi care
blochează şi vizibilitatea aştrilor.

Populație
Municipiul Drobeta Turnu
Severin se întinde pe o suprafață
de 5.471 hectare, având o
populație de 104.557 locuitori.
Obiective
împrejurimi
15.

ALTE INFORMAȚII

turistice

din

În același timp cu vizitarea
Pădurii Crihala, turiștii mai pot
admira
în
Drobeta-Turnu
Severin
și
Mănăstirea
Vodițaaflată în Satul Vârciorova.
Îndepărtându-se puțin de
oraș, turiștii mai pot vizita și alte
obiective turistice importante.
Cheile Topolniței,situate în
comuna
Cireşu,
judeţul
Mehedinţi, au fost declarate
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rezervație naturală. În cadrul
acestor Chei se poate vizita
Peștera Topolnița, care este de o
frumusețe rară.
Peștera Topolnița situată pe
teritoriul comunei Cireșu, la 30
km de orașul Drobeta Turnu
Severin. Galeriile au o lungime
în jur de 25 km, peștera
situându-se pe locul 2 în țară.
Accesul în peșteră este foarte
dificil, fiind o zonă extrem de
periculoasă. Dar pe cât de
periculoasă, pe atât este de
frumoasă și fascinantă. Este
deschisăcâteva ore pe an, odată
cu ocazia sărbătorii care îi este
dedicată. În restul anului, peștera
poate fi vizitată doar cu
aprobarea Academiei Române.
Peștera
lui
Epuraneste
situată în Comuna Cireșu,
județul Mehedinți, la 30 km de
Drobeta
Turnu
Severin.
un
obiectiv
Reprezintă
turisticcare a fost declarat
monument al naturii, având mare
valoare științifică. Pentru a
explora această peșteră, se
impune echipament și pregătire
speciale, având porțiuni foarte
solicitante,
care
necesită
practicarea alpinismului.
În orașul Drobeta Turnu
Severin se pot vedea ruinele
celui mai mare pod construit în
antichitate, și anume Podul lui
Traian. Podul a fost construit
într-un timp record, în doar trei
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ani (103-105) în răgazul dintre
cele două razboaie dacice, după
planurile arhitectului Apolodor
din Damasc, cel care a proiectat
și Columna lui Traian de la
Roma. El avea o lungime totală
de 1135 m, lat de 14,55 m și
înalt de 18,60 m, sprijinit pe 20
de picioare. Fiind ingenios ca
tehnică și ca formă, ruinele sale
stârnesc și astăzi admirația
oamenilor.
În Drobeta Turnu Severin
există numeroase evenimente
locale. Unele dintre aceste
evenimente se desfășoară în
minunatele ținuturi ale Pădurii
Crihala.
În luna aprilie are loc
„Zilele
Sărbătoarea
Severinului”, care în anul 2013 a
coincis cu aniversarea a 180 de
ani de la înființarea orașului
Drobeta Turnu Severin. Pe scena
amenajată în Pădurea Crihala se
desfășoară
spectacole
cu
programe folclorice.
Festivalul concurs „Toamnă
Severineană” are loc la începutul
lunii octombrie. Locația aleasă
pentru desfășurarea acestui
festival este „inima verde” a
orașului, aceeași Pădure Crihala,
unde
severinenii
vin
să
urmărească
spectacolul
de
folclor
mehedințean.
Participanții la acest festival
încing hore, iar comercianții le
pun la dispoziție gustoasele
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produse tradiționale.
Alt eveniment important din
Drobeta Turnu Severin este
Festivalul Severinului Medieval
care are loc în luna august.
Cetatea Medievală din oraș
îmbracă straie de sărbătoare și
invită turiștii să pășească într-o
lume a epocii medievale. Aici au
loc parade cu cavaleri, domnițe
și trubaduri, veniți, parcă, din
neguri de timp.
Personalități locale
Printre personalitățile care
provin
din
această
zonă
a
Mehedințiului,
minunată
putem aminti câteva nume
relevante: 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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