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FIȘĂ OBIECTIV TURISTIC
NR.
INFORMAȚII SOLICITATE
CRT.
1.
DENUMIRE OBIECTIV
2.
ADMINISTRATOR/PROPRIETAR
3.

4.

5.

PERSOANĂ DE CONTACT

DESCRIERE

Peștera Cloșani
Primăria Padeș
Primar dl.Troacă Mihăiţa
Gabriel, Viceprimar dl.
Argintaru Mihail

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

Adresă: Sat Cloşani, comuna
Padeş, judeţul Gorj, România;
Telefon:0253-471298;
Fax:0253-471101, 471298;
Cod poștal:217327.

ATESTARE ISTORICĂ

Încă din anul 1955, îi este
acordat prin lege statutul de
Rezervație Științifică fiind
Monument
al
declarată
Naturii.

Obiectivul este situatîn Sat
Cloşani,
comuna
Padeş,
judeţul Gorj. Accesul se face
din:
6.

CĂI DE ACCES
1. București: E 81 – DN 67 –
DN 67D - DJ671;
2. Râmnicu Vâlcea: DN 67 –
DN 67D – DJ671;
3. Târgu Jiu: DN 67D –
DJ671.
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7.

8.

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

PRIMELE 5 OBIECTIVE AFLATE
ÎN VECINĂTATE

1.
→
2.
→
→

Din București:
E81 – 5.
Râmnicu Vâlcea:
DN67 – 4;
DN67D– 4.

3. Din Tg.Jiu:
→ DJ671 – 3.
Obiective aflate în
vecinătate:
1. Centru etnografic și
de arta populară:
Obârșia Cloșani;
2. Cheile Bulba;
3. Peștera Bulba;
4. Peștera Lazului;
5. Complexul Natural
Ponoarele.

1. Centru etnografic și de
arta populară: Obârșia
Cloșani

9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

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
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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 este
deschis publicului pe tot
parcursul anului. Perioada
recomandată
pentru
vizitareeste în jurul datei de
20 iulie, când se organizează
în
zonă
sărbătoarea
„Ciumarca”.
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
de
Aramă, judeţul Mehedinţi.
Acces:
• Bucureşti:
E81–
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DN67 - DN67D DJ670;
• Râmnicu
Vâlcea:
DN67 - DN67D DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
parcursul
anului.Se
recomandă
perioada
de
datorită
primăvară-vară
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. 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 o lungime
totală de 4860 metri. Este o
peșteră caldă (12,5oC, în
profunzime),
umedă
si
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,
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sub dealurile Brăzişori şi
Cornet, pe o distanţă de peste
1.560 m lungime.
Adresă:Comuna Ponoarele,
judeţul Mehedinţi.
Acces:
• Bucureşti:
E81–
DN67 - DN67D DJ670;
• Râmnicu
Vâlcea:
DN67 - DN67D DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
parcursul
anului.
Este
recomandată vizitarea în
perioada de vară întrucât
facilitează accesul pentru
trasee montane și pentru
drumeții.
4. Peștera Lazului
Peştera Lazului este o rețea
vastă, polietajată, modelată
parțial în regim freatic, cu
numeroase sifoane. Se cunosc
peste 4 km de galerii, dar sunt
în explorare și celelalte.
Peștera Lazului (monument al
naturii) este o arie protejată de
interes național, situată în
județul Gorj, pe teritoriul
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administrativ
Padeș.

al

comunei

Adresă:Comuna Ponoarele,
judeţul Mehedinţi.
Acces:
• Bucureşti: E81–
DN67 - DN67D DJ670;
• Râmnicu
Vâlcea:
DN67 - DN67D DJ670;
• Târgu Jiu: DN67D DJ670.
Sezonalitate: Obiectiv deschis
publicului pe tot parcursul
anului. Este recomandată
vizitarea acestuia pe timpul
verii, în perioada augustseptembrie, când vremea este
potrivită pentru drumeții și
trasee turistice.
5.
Complexul
Ponoarele

Natural

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.
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Adresă: Comuna Ponoarele,
judeţul Mehedinţi.
Acces:
• Bucureşti:
E81–
DN67 - DN67D DJ670;
• Râmnicu
Vâlcea:
DN67 - DN67D DJ670;
• Tg. 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
luxuriante,
ce
vegetației
cuprinde un mare număr de
specii.

10.

FLUXURI TURISTICE

11.

CONDIȚII CAZARE ȘI SERVICII
EXISTENTE

Cel mai mare aflux de
vizitatori se înregistrează în
perioada de primăvară-vară,
datorită condițiilor meteo
favorabile.

Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii
pot poposi în localitatea
Padeș, din județul Gorj.
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Conform
Institutului
Național de Statistică în ceea
ce privește posibilitățile de
cazare ale turiștilor, în această
localitate sunt înregistrate 3
unități de cazare, reprezentate
de:
 1 popas turistic;
2
pensiuni
agroturistice.
Acești operatori oferă un
număr total de 33 de locuri de
cazare, distribuite pe tipuri de
unități astfel:
 13 de locuri în
popasul turistic;
 20 de locuri în
pensiuni agroturistice.

12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Obiectivul turistic poate fi
vizitat pe tot parcursul anului.
Este recomandată vizitarea
acestuia pe timpul verii,
datorită condițiilor meteo
favorabile.
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13.

DETALII DESPRE OBIECTIVUL
TURISTIC

Peştera Cloșani este una
dintre cele mai interesante
peşteri ale României şi
reprezintă cea mai mare
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descoperire speologică a
ultimului sfert de secol XX.
Peștera este situată într-o
zonă pitorească din nordul
Munților Mehedinți, fiind
considertă o adevarată atracție
naturală, protejată de lege,
întrucât a fost declarată
rezervație naturală de tip
mixt, aflată în zona de
protecție a Parcului Național
Domogled – Valea Cernei.
Ea este încadrată în
categoria A, în care se
regăsesc peşterile de valoare
excepţională
care,
prin
interesul
ştiinţific
sau
unicitatea resurselor sunt
reprezentative
pentru
patrimoniul speologic naţional
şi internaţional.
Localizare
Peștera este situată pe
valea Motrului, în Masivul
Piatra Cloșani (1.421 m), la
circa 46 km de Târgu-Jiu, pe
raza satului Cloșani, comuna
Calugăreni,
în
vestul
județului.
Peștera Cloșani se află la o
distanță de aproximativ 50 km
de Târgu Jiu și în jur de 17
km de Baia de Aramă.
Rezervația naturală din

Peștera Cloșani
care face parte Peștera
Cloșani cuprinde o regiune
bogată în peisaje montane
impresionante, dominate de
piscuri ce se ridică semeț din
pădurile dese din împrejurimi,
abrupturi, grohotișuri, stânci,
văi, pajiști alpine și pesteri, ce
au un mare potențial turistic.
Istoric
O legendă a locului spune
că într-un trecut îndepărtat
aici se afla un ținut
impresionant, plin de flori,
vegetație bogată și cascade,
care se aflau sub stăpânirea
unui vrăjitor renumit, care, de
frică să nu ramână fără acest
colț de rai, a acoperit acest
întreg spațiu cu o boltă
imensă din piatră, numită
Piatra Mică. În întunericul
format astfel, florile au
împietrit și au rămas pentru
totdeauna ascunse în peștera
de sub Piatra Mică de la
Cloșani.
Elemente geografice
Peștera
localizată la
aproximativ
galeriile sale

Cloșani
este
o altitudine de
440 metri, iar
se desfășoară pe
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o lungime ce măsoară peste
1000 metri, pe două planuri
orizontale, numite Galeria
Laboratoarelor și Galeria
Matei
Ghica.
Interiorul
acestor
galerii
este
impresionant, pereții interiori
fiind decorați cu numeroase
formațiuni calcaroase. De-a
lungul galeriilor au fost
sculptate diverse coloane,
flori de calcit, stalagmite și
stalactite, albe sau de diferite
nuanțe de roșu.
În
interiorul
Peșterii
Cloșani au fost descoperite în
jur de 70 de specii de animale
microscopice, folosite în
diverse experimente de către
specialiști, dar și o specie de
lilieci, numită Rhinolophus
ferrumequinum
(liliacul
troglofil). Datorită tuturor
bogățiilor pe care le ascunde
și care trebuie protejate, acest
adevărat monument spelogic
nu poate fi vizitat decât cu
aprobarea Institutului de
Cercetări Speologice Emil
Racoviță din București. Încă
din anul 1955, îi este acordat
prin
lege
statutul
de
Rezervație Științifică fiind
declarată
Monument
al
Naturii.
În anul 1959 un geolog al
Institutului de Speologie face
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o „traversare” și pătrunde întro nouă galerie a peșterii care
astăzi îi poartă numele:
Galeria Matei Ghica. A fost
considerată la momentul
respectiv cea mai importantă
descoperire
speologică
națională, de-a lungul anilor
geospeologii
români
demonstrând că în ea sunt
forme concreționare unice
chiar și pentru speologia
mondială.
Peștera
Cloșani
este
considerată una dintre cele
mai frumoase peșteri din țară,
datorită formațiunilor sale
carstice și unul dintre cele mai
importante muzee naturale de
fosile vii din România. Este o
peșteră caldă, foarte umedă
(97-98% Ur) și fără curenți de
aer sesizabili.

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 eșapament emise de
autoturismele turiștilor și
numărul mare de autocare.
Structurile de cazare și

2

Peștera Cloșani
alimentație publică au un
consum mai ridicat de energie
și deci există o poluare
produsă de centralele termice
care deservesc stațiuniile
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 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 turistii,
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 marine
crește concentrația de bacili
coliformi care pot provoca
diferite afecțiuni.
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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
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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.

Detalii
Padeș

15.

ALTE INFORMAȚII

despre

comuna

Teritoriul administrativ al
comunei Padeş este situat în
partea de nord-vest a judeţului
Gorj. Casele sătenilor se
întind pe ambele maluri ale
râului Motru, iar în anumite
zone casele au fost construite
pe terase sau pe pantele
dealurilor.
De aici, în anul 1821,
Tudor Vladimirescu a lansat
chemarea la luptă „către tot
norodul omenesc”, care a
devenit cunoscută în istorie ca
Proclamația de la Padeș.
Populaţia
Populația este de 5.038
locuitori,
conform
recensământului din 2011. La
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recensământul din 2002, avea
o populație de 5.160 de
locuitori.
Sunt
1.810
gospodării, 2.116 locuințe. În
comună sunt 7 grădinițe și 7
școli. Localitățile aflate în
administrație
suntApaNeagră,
Padeş,
Văieni,
Călugăreni, Orzeşti, MotruSec, Cloşani, Cerna-Sat.
Majoritatea locuitorilor sunt
români (98,1%), iar pentru
1,71%
din
populație,
apartenența etnică nu este
cunoscută.
Din punct de vedere
confesional,
majoritatea
locuitorilor sunt ortodocși
(95,73%), cu o minoritate de
baptiști (1,44%).
Satele se desfășoară de-a
lungul cursului râului Motru,
iar Cerna-Sat pe cheile râului
Cerna la o distanță destul de
mare de centrul comunei.
Așezarea este submontană,
beneficiind de o climă
temperat-mediteraneană și de
un potențial turistic deosebit,
însă foarte puțin exploatat.
Relieful și clima
Formele de relief specifice
sunt următoarele:
- văi: Valea Motrului,
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Valea Motru Sec, Valea
Târnicioara, Valea Seacă,
Valea Gorganului, Valea
Pietrei, Valea Dobrota, Valea
Capra, Ogașul Fântânii;
- dealuri: Dridu (405 m),
Măgura (496 m), Păroasa
(640 m), Ruget (656 m),
Cornetul Satului (374-682 m);
- munți: Vârful Gorganu
(1040 m), Vârful Piatra Mică
(1125 m), Vârful Piatra
Cloșani (1421 m).
Un alt tip de relief specific
zonei este relieful carstic
dezvoltat
pe
calcarele
lumaselice
de
vârsta
mezozoică (circa 65 de
milioane de ani). Relieful
carstic este reprezentat atât
prin forme de exocarst
(lapiezuri, doline, uvale,
ponoare, sohodoale) cât și de
endocarst (peșteri, avene).
Dintre numeroasele peșteri
prezente în zona cele mai
cunoscute
sunt:
Peștera
Cloșani (1100 m), Peștera
Lazului (3000 m), Peștera
Martel (4000 m), PeșteraAven Cioaca cu Brebenei și
Peștera-Aven
2
din
Sohodoalele Mici (Peștera lui
Arion Arjocu).
Așezarea comunei într-o
zona de vale, împrejmuită de
înălțimi al căror ecart variază
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între 496 m (Vârful Măgura)
și 1421 m (Vârful Piatra
Cloșani) a făcut din zonă un
locdeadăpost.
O
altă
caracteristică o reprezintă
influențele maselor de aer
sudice
și
sud-vestice,
influențe ce se resimt în flora
și fauna zonei. Cu alte
cuvinte, climatul zonei este
unul temperat continental cu
influențe submediteraneene,
caracterizat prin temperaturi
medii anuale intre 6-10⁰ C și
precipitații cuprinse intre 500700 mm/an (mai mari în
zonele înalte).
Fauna și flora
În comuna Padeș, flora
este constituită în general din
păduri de foioase, specia
dominantă fiind fagul. Alte
specii întâlnite sunt: stejarul,
gorunul,
frasinul,
teiul,
arțarul, carpenul și castanul,
iar dintre conifere: bradul,
molidul și pinul. Influențele
submediteraneene au dus la
dezvoltarea
unor
specii
endemice, precum: liliacul
sălbatic, mojdrenul, scumpia,
alunul turcesc. O bogăție
verde a zonei este dată de
numeroasele
plante
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medicinale: tei, sunătoare,
mușetel, tintaur, păducel,
scumpie, ciuboțica cucuclui
(aglice), coada șoricelului.
Flora zonei este una bogată,
prin
specii
reprezentată
variate de flori, cele mai
reprezentative găsindu-se în
Rezervația de Narcise din
Piatra Cloșanilor.
În zonă fauna este foarte
variată, pe lângă animalele
domestice
crescute,
se
întâlnesc și animale sălbatice,
precum: ursul, lupul, cerbul,
căprioara, vulpea, porcul
mistreț, șarpele, liliacul etc.
Influențele climatice de tip
submediteraneean au facilitat
prezența în zonă a unor
animale endemice precum:
vipera cu corn, broasca
țestoasă de uscat și chiar
scorpionul. Fauna acvatică
este reprezentată prin specii
de păstrav, mrean, clean.

9

