Pădurea de castani de la Polovragi
FIȘĂ OBIECTIV TURISTIC
NR.
CRT.

INFORMAȚII SOLICITATE

DESCRIERE

1.

DENUMIRE OBIECTIV

Pădurea de castani de la
Polovragi

2.
3.

ADMINISTRATOR/PROPRIETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

S.C. Butterfly Effect S.R.L.
Raluca Elena Mihai

4.

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

Adresă:Comuna
Polovragi,
județul Gorj, România;
Telefon:0728.115.565;
E-mail:office@btf.ro.

5.

ATESTARE ISTORICĂ

Nu este cazul.
Obiectivul este situat în
comuna Polovragi, județul
Gorj. Accesul se face din:

6.

CĂI DE ACCES

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.București:E 81 – DN 67 –
DC 22 - DJ 655;
2. Râmnicu Vâlcea:DN 64 –
DN 67 – DC 22 - DJ 655;
3. Târgu Jiu:DN 67 – DC 22 DJ 655.

1. Din București:
→ E 81 – 5;
→ DN 67– 4;
→ DC 22 – 2;
→ DJ 655 –3.
2. Din Râmnicu Vâlcea:
→ DN 64 – 4;
→ DN 67 – 4;
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→ DC 22 – 2;
→ DJ 655 – 3.
3. Din Târgu Jiu:
→ DN 67 – 4;
→ DC 22 – 2;
→ DJ 655 – 3.

8.

PRIMELE 5 OBIECTIVE AFLATE
ÎN VECINĂTATE

Obiective
aflate
în
vecinătate:
1. Peștera Polovragi;
2. Cheile Oltețului;
3. Peștera Muierii;
4. Cheile Galbenului;
5. Mănăstirea Polovragi.

1.Peștera Polovragi

9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

Peştera
Polovragi
din
Munții Parâng reprezintă un
veritabil punct de atracţie din
zona Nordul Gorjului de Est,
şi unul din cele mai
misterioase locuri de pe
teritoriul României, încărcate
de legende străvechi getodacice.
Adresă:Comuna
Polovragi,
judeţul Gorj.
Acces:
• București: E 81 – DN
67 – DC 22 - DJ 655;
• Râmnicu Vâlcea: DN
64 – DN 67 – DC 22 -
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DJ 655;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DC 22 - DJ 655.
Sezonalitate:Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului,
cu
excepția
perioadei
decembrie - februarie. În acest
interval peștera este închisă
pentru protejarea coloniilor de
lilieci.
2. Cheile Oltețului
Cheile Oltețului reprezintă
un obiectiv turistic geografic
important din zona Olteniei,
cu peisaje atrăgătoare, dar și
cu floră și faună abundente.
Adresă:Comuna
Polovragi,
judeţul Gorj.
Acces:
• București: E 81 – DN
67 – DC 22 - DJ 655;
• Râmnicu Vâlcea: DN
64 – DN 67 – DC 22 DJ 655;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DC 22 - DJ 655.
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
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natural, dar și datorită
vegetației specifice zonei
Carpaților Meridionali.
3.Peștera Muierii
Peștera Muierii, prima
electrificată
din
peșteră
România, a fost sculptată în
calcarele
mezozoice
din
Munții
Parâng,
fiind
recunoscută că adăpostea în
timpuri străvechi de război
mulți copii și femei, de unde i
se trage și numele.
Adresă:Comuna Baia de Fier,
judeţul Gorj.
Acces:
• București: E 81 – DN
67 – DJ 675C;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 675C;
• Târgu Jiu: DN 67 – DJ
675C.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Se
recomandă
vizitarea
obiectivului în lunile de vară
pentru că atmosferă este
potrivită pentru o plimbare în
zilele caniculare de august.
4. Cheile Galbenului
Cheile

Galbenului

sunt
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structuri geologice deosebit de
pitorești formate pe valea
râului Galben, în partea de
nord-est a judeţului Gorj.
Adresă:Comuna Baia de Fier,
judeţul Gorj.
Acces:
• București: E 81 – DN
67 – DJ 675C;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 675C;
• Târgu Jiu: DN 67 – DJ
675C.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului și poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Se
recomandă
vizitarea
acestuia mai ales pe timpul
verii, când vremea este
potrivită pentru drumeții și
trasee turistice.
5. Mănăstirea Polovragi
Sfântul lăcaş al Mănăstirii
Polovragi este aşezat într-un
colţ de natură pitoresc, la baza
Cheilor Olteţului şi a muntelui
Piatra Polovragilor, în comuna
Polovragi,
judeţul
Gorj.
Mănăstirea datează din anul
1505
şi
îşi
întâmpină
vizitatorii cu o poartă masivă
de lemn pe care scrie: „Bine
este cuvântat cel ce vine întru
numele Domnului”.
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Adresă:Comuna
Polovragi,
judeţul Gorj.
Acces:
• București: E 81 – DN
67 – DC 22 - DJ 655;
• Râmnicu Vâlcea: DN
64 – DN 67 – DC 22 DJ 655;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DC 22 - DJ 655.
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
hramului
Mănăstirii:
„Adormirea
Maicii
Domnului” (15 august).

10.

FLUXURI TURISTICE

Conform
Institutului
Național de Statistică, în zona
localității
Polovragi,
din
județul Gorj, în perioada
septembrie 2012 – august
2013 s-a înregistrat un număr
total de 2.112 turiști.
Astfel, cel mai mare aflux
turistic a avut loc în timpul
lunilor iunie-august. În acest
interval, localitatea a fost
vizitată de aproximativ 1.250
de turiști.
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Numărul mare de turiști în
această perioadă se datorează
condițiilor meteo deosebit de
favorabile, care conduc la
dezvoltarea abundentă a florei
și a faunei în zonă.

11.

CONDIȚII CAZARE ȘI SERVICII
EXISTENTE

12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii
pot poposi în localitatea
Polovragi, din județul Gorj.
Conform
Institutului
Național de Statistică în ceea
ce privește posibilitățile de
cazare ale turiștilor, în această
localitate sunt înregistrate 2
unități de cazare, reprezentate
de 2 pensiuni agroturistice.
Acești operatori oferă un
număr total de 60 locuri de
cazare.
Din punct de vedere al
agrementului, vizitatorii pot
efectua
trasee
turistice
montane, dar și rutiere, pentru
a se bucura de natură în toată
splendoarea ei. În zona
Polovragi – Cheile Oltețului
sunt amenajate atât trasee
accesibile pe tot parcursul
anului, cât și trasee accesibile
doar vara.

Pădurea de castani este
deschisă publicului și poate fi
vizitată pe tot parcursul
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anului.
Se
recomandă
pentru
vizitare perioada de varătoamnădeoarece perioada de
înflorire până la ajungerea la
maturitate a castanelor este
cuprinsă în intervalul iunieoctombrie.

Pădurea de castani de la
Polovragi
Pădurea de castani de la
Polovragi este o rezervație
științifică și seminceră, în
cadrul căreia se întâlnesc
specii de castani comestibili.

13.

DETALII DESPRE OBIECTIVUL
TURISTIC

Localizare
Pădurea de castani este
situată
pe
teritoriul
administrativ al comunei
Polovragi, din județul Gorj.
Localitatea este datată de
pe vremea lui Radu cel
Frumos (1462-1475), iar o
serie de săpături arheologice
efectuate
pe
teritoriul
localității au condus la
descoperirea urmelor unei
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cetăți și ale unui cimitir de pe
vremea dacilor.
Elemente geografice
Pădurea de castani de la
Polovragi are o suprafață de
aproximativ 10 hectare, aici
întâlnindu-se specii de castani
comestibili și flora însoțitoare.
Castanul
comestibil
(Castanea sativa) este un
arbore ce provine din sudul
Asiei Mici și al Europei.
Acesta face parte din familia
Fagaceae, regăsindu-se pe
teritoriul României în anumite
zone,
precum localitatea
Polovragi.
Castanul comestibil este un
arbore foios, care atinge
frecvent înălțimi între 20 și 35
de metri și un diametru al
trunchiului la maturitate de
circa 2 metri. În cazuri
excepționale, arborii bătrâni
din
specia
castanului
comestibil pot ajunge la 4
metri în diametru sau chiar 6
metri în cazuri extreme.
Vârsta pe care o poate
atinge un asemenea arbore
este de 500-600 de ani, dar în
Europa Centrală nu depășesc
deseori 200 de ani. În Europa
de Vest, pe de altă parte,
castanul comestibil poate
atinge vârsta de 1000 de ani.
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Perioada de înflorire a
acestui arbore este în lunile
iunie-iulie. Florile au aspectul
unor lumânări, cu un miros
puternic, ce are rol în
atragerea
insectelor
polenizatoare.
Fructele
castanului
comestibil se coc complet la
jumătatea lunii octombrie.
Acestea au utilizare în
alimentație,
putând
fi
preparate sub formă de piure,
castane coapte și nu numai.
Flora și fauna
Flora și
fauna sunt
specifice
Carpaților
Meridionali, cu influențe
mediteraneene.
Pe lângă speciile de castani
comestibili, în zona Polovragi
vegetație
se
întâlnește
alcătuită
din
pedicuță
(Lycopodium
annotinum,
Lycopodium complanatum),
ferigă
(Polysthichum
lobatum), ruginiță (Asplenium
ruta-muraria),
carpiniță
(Carpinus orientalis), alun
(Corylus avellana), arin verde
(Alnus
viridis),
gorun
ardelean (Quercus polycarpa),
salcie (Salix silesiaca), gușa
porumbelului
(Silene
viridiflora).
În zona Polovragi fauna

0
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este alcătuită preponderent din
mamifere (lupi - Canis lupus,
diferite specii de lilieci), dar și
din
amfibieni
(Bombina
variegata, Rana dalmatina),
reptile (Podarcis muralis) și
pești (Barbus meridionalis).

14.

FORMELE ȘI SURSELE DE
POLUARE

a. Poluarea aerului
Activitățile
turistice
grupate pe forme de turism
pot conduce la reducerea
calității aerului în zona
Pădurii de castani de la
Polovragi.
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
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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
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
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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 turiștilor are un efect
negativ asupra mediului de
viață al multor specii de
animale.

Obiective
împrejurimi

15.

ALTE INFORMAȚII

turistice

din

În același timp cu vizitarea
Pădirii de castani de la
Polovragi, turiștii pot vizita și
Peștera Polovragi, situată pe
malul stâng al Oltețului.
Peștera se află la o
altitudine de 670 de metri și la
20 de metri înălțime față de
talvegul râului.
Conform
legendelor,
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Peștera Polovragi comunică
prin intermediul unei galerii
cu cetatea dacică aflată la
peste 300 de metri deasupra
acesteia. Legenda spune că
dacii se făceau nevăzuți prin
această galerie, pentru ca apoi
apară
altundeva,
să
îngrozindu-și dușmanii.
În
peșteră
au
fost
descoperite vase de ceramică
și
vase
pentru
topitul
bronzului în perioada dacică,
fapt care atestă ocuparea
locului de către daci.
O altălegendă spune că în
peștera Polovragi ar fi locuit
zeul dac Zamolxe. Una din
formațiunile din peșteră este
considerată a fi tronul lui
Zamolxe,
având
alături
lumânarea lui. Totodată,
picăturile care curg pe pereții
peșterii sunt considerate a fi
lacrimile vărsate de zeu după
ce Dacia a fost cucerită de
către romani.
Un alt obiectiv din zona
Cheilor Oltețului care poate fi
vizitat de către turiști este
Mănăstirea Polovragi, așezată
la poalele muntelui Piatra
Polovragiului, într-un cadru
pitoresc.
Mănăstirea este o veche și
importantă
vatră
de
spiritualitate
ortodoxă
românească.
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Conform
cercetărilor
istorice, vechimea mănăstirii
este estimată în jurul anului
1505, fiind ctitorită de către
Radu și Pătru, fii lui Danciu
Zamona. Actuala biserică a
fost construită pe vechile
temelii de către Danciul
Părăianul.
În
interiorul
mănăstirii, zidul de vest este
acoperit
de
o
pictură
cuMuntele Athos, ce datează
din secolul al XVIII-lea.
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