


A II-a ediție a taberei

micologice SMR oferă:

 organizarea unor excursii
tematice pentru explorarea
diversității micologice și
colectarea în scop științific a
unor categorii ecologice de
ciuperci;

 identificarea taxonomică
a specimenelor colectate;

 organizarea unei expoziții
tematice cu eșantioanele
determinate;

 Explorarea unor habitate
particulare, marcate de
prezența unor specii
caracteristice de ciuperci

 consultanță de
specialitate. Amanita phalloides



TRASEE TEMATICE

Traseele tematice vor fi

organizate în diferite tipuri de

habitate sau pe văile unor cursuri

de apă din Munții Parâng,

urmărind deopotrivă explorarea

diversității micologice și

floristice.

Tipurile de habitate vizate sunt

următoarele:
 9260 Păduri de Castanea sativa

 6430 Comunități de liziera cu

ierburi înalte higrofile de la nivelul

câmpiilor, până la cel montan și

alpin

91E0* Păduri aluviale cu Alnus

glutinosa și Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)

91V0 Păduri dacice de fag

(Symphyto-Fagion)

 9410 Păduri acidofile de Picea

abies din regiunea montană

(Vaccinio-Piceetea)

 6230* Pajişti de Nardus bogate în

specii, pe substraturi silicatice din

zone montane şi submontane.Clavulinopsis corniculata



Traseele tematice vor

viza și alte aspecte ale

capitalului natural, prin

vizitarea unor obiective

deosebite, rezervații

naturale și structuri geo-

morfologice particulare.

Printre obiectivele

propuse se numără:

Cheile Oltețului,

Peșterea Muierii sau

Peșterea Polovragi.

Trasele tematice vor

viza și aspecte culturale

prin includerea unei

vizite la Mănăstirea

Polovragi, monument

istoric important, ce

datează de la începutul

secolului XVI.

Boletus erythropus



CAZARE

Cazarea este rezervată contra cost

la Complex Turistic Panoramic,

Rânca.

Contravaloarea serviciilor (cazare și

masă), conform detaliilor anunțate

anterior, va fi achitată direct de

fiecare participant:

http://www.rancaonline.ro/complex_

panoramic.php

Sunt disponibile pentru cazare:

•camere 2 locuri

•camera 3 locuri

•camere 4 locuri

•apartamente 2 locuri

Costul cazării / persoană / noapte 

este de 40 lei

MASA

Sunt rezervate în cadrul pensiunii 7

mese (3 mic dejun, 1 prânz și 3

cine) și un prânz ce va fi oferit în

cadrul unui alt local, în timpul

deplasărilor. Prețul meselor este de

200 lei / persoană.

Ascocoryne cylichnium

http://www.rancaonline.ro/complex_panoramic.php


Ore/ 

zile
18 

august 
19 august 20 august 21 august 

7.00 probleme 

organizatori

ce –

Comitetul 

director

7.00-8.00 mic dejun 

Pensiunea Panoramic

7.00-8.00 mic 

dejun Pensiunea 

Panoramic

7.00-8.00 mic 

dejun 

Pensiunea 

Panoramic

trasee tematice în 

Defileul Oltețului: 

- vizitarea bisericii 

Polovragi (monument 

istoric)

trasee tematice 

în zona Rânca 

pentru colectare 

material 

micologic și 

explorarea unor 

habitate 

carcateristice

expoziție de 

ciuperci 

proaspete

9.00

- explorarea Pădurii 

Polovragi (exemplare

seculare de castan

comestibil) plecare 

participanți
- Cheile Oltețului  

- Rezervația Naturală 

Peștera Polovragi

14.00 Sosire 

participanți 

Pensiunea 

Rânca

prânz Baia de Fier prânz Pensiunea 

Panoramic

- vizitarea Peșterii 

Muierii (Baia de Fier)

prezentarea 

materialului 

micologic 

colectat

17.00

prezentarea 

materialului micologic 

colectat

18.30
ședința Adunării 

Generale a Societății 

Micologice din 

România

discuții și dezbateri 
micologice

cină Pensiunea 

Panoramic

cină Pensiunea 

Panoramic
19.00

20.00 cină 

Pensiunea 

Panoramic

determinare specii 

ciuperci

determinare 

specii ciuperci

PROGRAM TABĂRA MICOLOGICĂ



Munții Parâng

Munții Parâng fac parte din Carpații Meridionali, fiind cea mai

mare ca suprafață dintre masivele muntoase ale României. De la

est la vest măsoară aproximativ 50 de km iar de la nord la sud

circa 25 km. Munții Parâng sunt delimitați la vest de Valea Jiului,

la est de râul Olteț și râul Lotru, la nord de Munții Șureanu, prin

valea râului Jiul de Est și spre sud de șirul depresiunilor Novaci și

Baia de Fier. Munții Parâng ocupă o suprafață de circa 1100 kmp

și se întind pe raza județelor Gorj, Hunedoara și Vâlcea.

Din punct de vedere geologic, se întâlnesc principalele unități

structurale din Carpații Meridionali: domeniile Getic și Danubian.

Pânza Getică, este întâlnită în partea de nord-vest şi nord-est,

reprezentată prin roci puternic metamorfozate: gnaise cuarț-

feldspatice, paragnaise, amfibolite, mică, șisturi, metadiorite.

Unitatea Danubiană cuprinde șisturi cristaline de epizonă,

micașisturi, șisturi, asociate cu roci granitice. Acestea conferă

reliefului un aspect masiv, cu culmi rotunjite. Pe margini se află

stive de calcare ce au permis dezvoltarea tipului de relief carstic

cu peşteri, chei, versanți abrupți și suprafețe structurale.

Altitudinile mari au permis în cuaternar instalarea și dezvoltarea

reliefului de tip glaciar: lacuri, circuri și văi glaciare.



Axul orografic formează o culme principală, jalonată de vârfurile Parângul

Mic (2074 m), Cârja (24405 m), Stoieniţa (2421 m), Gemănarea (2426 m),

Parângul Mare (25l9 m) și altele, orientându-se în mare parte, de la vest spre

est, dar descriind în partea vestică două arcuri cu concavitatea spre nord,

culmea menținându-se pe o distanță de peste 40 km la o altitudine de peste

2000 m. Altitudinea maximă este de 2519 m. Fragmentarea, deşi redusă, se

remarcă pe marginile grupei prin depresiuni şi trecători.

Clima acestui sector montan este temperat-continental de tranziție.

Altitudinea a determinat etajarea elementelor climatice: etajul montan se

desfășoară la baza masivelor şi în depresiuni având valori de temperatură

ce coboară de la 6° la 2°C şi valori de precipitaţii ce urcă de la 1000 la 1200

mm/an. Vârfurile peste 1700 m au valorile etajului alpin: temperaturi sub

2°C şi precipitații de peste 1200 mm/an. Sectorul de influentă este unul de

tranziție în partea sudică şi unul oceanic în partea nordică.

Hidrografia este bine reprezentată, aici fiind obârșia mai multor afluenți ai

Oltului, Jiului și Mureșului: Lotru, Cibin, Olteț, Jiul de Est, Gilorț, Sebeș și

Strei. Domeniul lacustru se compune din lacuri glaciare: Complexul de 12

lacuri Gâlcescu, şi din lacuri de baraj antropic: Lacul Vidra pe râul Lotru,

Lacul Oaşa şi Lacul Gâlceag pe râul Sebeş.

Iezerul Câlcescu şi împrejurimile sale constituie o rezervație naturală

complexă, denumită Complexul glaciar Câlcescu destinată să protejeze

elementele geologice, floristice şi peisagistice, specifice acestei zone. Sunt

străbătuți de cea mai înaltă șosea de la noi din țară, Transalpina, care

ajunge până la altitudinea de 2.200 m.



TIPURI DE HABITATE VIZATE DIN DEFILEUL OLTEȚULUI

Cod/Denumire 

Natura 2000

Denumire HDr Asociații edificatoare

9260 Păduri de

Castanea sativa

R4141 Păduri daco-

balcanice de gorun 

(Quercus petraea) și 

castan comestibil

(Castanea sativa) cu 

Genista tinctoria

R4141: Castaneo-Quercetum

Horvat 1938

6430 - Comunități 

de liziera cu ierburi 

înalte higrofile de la 

nivelul câmpiilor, 

până la cel montan 

și alpin

Telekio-Petasitetum

hybridi (Morariu 1967)

Resmeriţă et Raţiu 1974

R3707 Comunităţi sud-est 

carpatice de

buruienişuri înalte cu Telekia

speciosa şi Petasites hybridus

Angelico-Cirsietum

oleracei Tüxen 1937

Scirpetum sylvatici Ralski

1931 em. Schwich 1944 -

Lysimachio vulgaris-

Filipenduletum Bal.-Tul.

1978

R3708 Comunităţi daco-getice

cu Angelica sylvestris, Crepis

paludosa şi Scirpus sylvaticus

91E0 *Paduri

aluviale cu Alnus

glutinosa și 

Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae)

- Telekio speciosae-

Alnetum incanae Coldea

(1986) 1991

91V0 - Păduri 

dacice de fag

(Symphyto-Fagion)

- Pulmonario rubrae-

Fagetum (Soó 1964)

Täuber 1987

R4101 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies), fag (Fagus sylvatica) și

brad (Abies alba) cu

Pulmonaria rubra

- Leucanthemo waldsteinii-

Fagetum (Soó 1964)

Täuber 1987

R4103 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies), fag (Fagus sylvatica) și

brad (Abies alba) cu

Leucanthemum waldsteinii

- Symphyto cordati-

Fagetum Vida 1959

R4109 Păduri sud-est

carpatice de fag

(Fagus sylvatica) cu

Symphytum cordatum

-Phyllitidi-Fagetum Vida

(1959) 1963

R4116 Păduri sud-est carpatice

de fag (Fagus sylvatica) cu

Phyllitis scolopendrium



TIPURI DE HABITATE ÎN ZONA RÂNCA

Cod/Denumire 

Natura 2000

Denumire HDr Asociații edificatoare

9410 - Păduri 

acidofile de Picea 

abies din 

regiunea 

montană

(Vaccinio-

Piceetea)

R4203 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies) cu Soldanella

hungarica

Soldanello majoris-Piceetum

Coldea et Wagner 1998 -

R4205 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies) cu Oxalis

acetosella

R4208 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies) și brad (Abies

alba) cu Luzula sylvatica

R4206 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies) și brad (Abies

alba) cu Hieracium

rotundatum

Hieracio rotundati-Piceetum

Pawł. et Br.-Bl. 1939 (syn.:

Luzulo sylvaticae-Piceetum

Wraber 1953); Hieracio

rotundati-Abietetum (Borhidi

1974) Coldea 1991)

R4207 Păduri sud-est

carpatice de molid (Picea

abies) și brad (Abies

alba) cu Hylocomium

splendens

Leucanthemo waldsteinii-

Piceetum Krajina 1933.

6230* Pajişti de

Nardus bogate în

specii, pe

substraturi

silicatice din

zone montane (şi

submontane, în

Europa

continentală)

R3608 - Pajisti sud-est

carpatice de Scorzonera

rosea și Festuca

nigrescens

Scorzonero roseae –

Festucetum nigricantis

(Pușcaru et al. 1956) Coldea

1978

R3609 - Pajisti sud-est

carpatice de Nardus

stricta si Viola declinata

– As. Violo declinatae –

Nardetum Simon 1966



TIPURI DE HABITATE

A) 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin

(Vaccinio-Piceetea) - cuprinde pădurile de conifere din etajul boreal (al

molidului) care se dezvoltă pe soluri relativ sărace în substanţe nutritive.

Grupează molidişuri pure și păduri de amestec edificate de molid, brad și fag.

Comunităţi vegetale: Hieracio transsilvanico – Piceetum Pawlowski et Br.-Bl.

1939, Leucanthemo waldsteinii – Piceetum Krajina 1933. În aceste comunităţi

predomină elementele eurasiatice și circumpolare pe fondul influenţelor

altitudinale și climatice.



Specii de macromicete caracteristice: Amanita muscaria (muscărița, pălăria

șarpelui), A. spissa (cușcuș), Armillaria mellea (ghebe), Boletus badius (hrib

roșcat), Calocera viscosa (barba caprei), Cantharellus lutescens (brunișor),

Chalciporus piperatus (untoasă piperată), Clavulina coralloides (bureți de

conopide), Elaphomyces granulatus (trufa cerbilor), Fomitopsis pinicola

(văcălie), Hydnum repandum (flocoșel), Hygrophoropsis aurantiaca (burete

portocaliu), Hygrophorus agathosmus (buretele melcului), Hypholoma

fasciculare (ghebă pucioasă), Laccaria amethystina (buretele violet), Lactarius

deterrimus (râșcovi), Lactarius helvus (lăptoși), Lactarius rufus (râșcov roșu),

Leccinum aerugineum (pitarcă), Lycoperdon perlatum (pufai, pufulete),

Mycena haematopus, Paxillus involutus, Postia caesia (iască albastră),

Ramaria gracilis (coada șopârlei), Russula badia (vinețică), R. emetica

(scuipatul cucului), Sarcodon imbricatus (porcan), Scleroderma citrinum,

Thelephora palmata, Trichaptum abietinum, Tricholomopsis rutilans

(roșcovane).

Amanita muscaria Elaphomyces granulatus

Tricholomopsis rutilans



B) 9260 Păduri de Castanea sativa – în acest tip de habitat sunt incluse

plantațiile vechi de castan comestibil din vecinătatea Mănăstirii Polovragi.

Comunități vegetale: Castaneo-Quercetum Horvat 1938 - păduri daco-balcanice

de gorun (Quercus petraea) și castan comestibil (Castanea sativa) cu Genista

tinctoria. Aceste comunități sunt edificate de specii termofile, în care stratul

arborilor este dominat de castan (Castanea sativa) și gorun (Quercus

petraea). În proporții reduse se devoltă fagul (Fagus sylvatica), paltinul de

munte (Acer pseudoplatanus), teiul (Tilia cordata, T. tomentosa), carpenul

(Carpinus betulus). În stratul arbustiv mai frecvent pot fi identificate: cornul

(Cornus mas), sângerul (C. sanguinea), alunul (Corylus avellana), păducelul

(Crataegus monogyna) etc. Stratul ierburilor este constituit din specii

acidofile.

Amanita phalloides



Ascotremella faginea

Specii de macromicete caracteristice: Amanita phalloides (buretele

viperei), Armillaria mellea (ghebe, opintici), Boletus erythropus, Daedalea

quercina (văcălie), Daldinia concentrica, Fistulina hepatica, Fuscoporia

torulosa, Gyroporus castaneus, Inocybe asterophora.

Amanita phalloides

Gyroporus castaneus



C) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto – Fagion) reprezentat de păduri de

amestec de fag, brad și molid sau păduri pure de fag dezvoltate pe terenuri slab

acid – neutre, bogate în nutrienţi.

Comunităţi vegetale: Pulmonario rubrae – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987,

Symphyto cordati – Fagetum Vida 1963.

Structura fitocenozelor: Compoziţia floristică este variată. Stratul arborilor,

caracterizat printr-un grad de acoperire cuprins între 80 – 85%, este dominat de

speciile edificatoare Fagus sylvatica (fag), Abies alba (brad) şi Picea abies

(molid) aflate în diverse raporturi de codominanţă, alături de care apar frecvent

Sorbus aucuparia (scoruş de munte), Acer pseudoplatanus (paltin de munte),

Betula pendula (mesteacăn) etc. Stratul arbustiv este, în general, slab

reprezentat, realizează acoperiri ce variază între 5 şi 20%, în compoziţia sa

intrând mai frecvent: Daphne mezereum (tulichină), Rosa pendulina (măceş de

munte), Corylus avellana (alun), Spiraea chamaedryfolia (cununiţă), Rubus

idaeus (zmeur) etc. Stratul ierbaceu este cel mai divers, prezintă acoperiri

variabile, cuprinse între 10 şi 30% şi include numeroase specii dintre care

menţionăm: Sanicula europaea (sânişoară), Mercurialis perennis (brei), Athyrium

filix-femina (spinarea lupului), Luzula luzuloides (mălaiul cucului), Campanula

abietina (clopoţei), Actaea spicata (orbalţ), Poa nemoralis (iarbă deasă), Paris

quadrifolia (dalac), Carex sylvatica (rogoz de pădure), Myosotis sylvatica (nu-mă-

uita).



Specii de macromicete caracteristice: Aleuria aurantia (urechea babei),

Amanita phalloides (buretele viperei), Amanita rubescens (cuci), Amanita

vaginata (roiniță), Armillaria ostoyae (ghebe, opintici), Ascocoryne

cylichnium, Auricularia auricula-judae (urechea iudei, burete de soc),

Bisporella citrina, Boletus chrysenteron (hrib de mușchi, pitoașcă), Boletus

edulis (hrib), Cantharellus amethysteus (gălbiori), Clitocybe nebularis

(pălăria țiganului), Cortinarius violaceus, Craterellus cornucopioides

(trâmbița piticilor), Daedaleopsis tricolor (văcălie), Daldinia concentrica,

Flammulina velutipes (ghebe de iarnă), Ganoderma applanatum (iască,

văcălia de fag), Geastrum triplex (steaua pământului), Helvella elastica,

Hericium coralloides, Hypholoma lateritium (ghebă pucioasă), Humaria

hemisphaerica, Laccaria laccata (pâlnia brumată), Lactarius salmonicolor

(râșcovi), Leccinum carpini (pitarcă), Marasmius alliaceus (usturoiași),

Meripilus giganteus, Mycena pura (ridichioare), Mycena crocata, Phallus

impudicus (burete puturos), Pluteus cervinus (ciuperca cerbilor), Ramaria

botrytis (rămurele, creasta cocoșului), Russula aurea (porumbiță,

pâinișoară), Russula cyanoxantha (hulubiță), Russula delica (crănțănei),

Russula virescens (vinețică, oițe), Xylaria hypoxylon.

Bisporella citrina

Russula virescens

Lactarius salmonicolor



D) 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae) - habitat prioritar pentru conservare care

cuprinde fitocenoze edificate de specii de arin, frasin şi ulm ce se dezvoltă pe

terenuri situate în apropierea cursurilor de apă, plane sau care prezintă înclinare

redusă.

Comunităţi vegetale: Telekio speciosae – Alnetum incanae Coldea 1990,

Salicetum albae Issler 1924.

Structura fitocenozelor: Stratul arborescent, caracterizat printr-un grad de

acoperire cuprins între 55 – 85%, este dominat de specia edificatoare – Alnus

incana (arin), alături de care apar Frangula alnus (cruşân), Ulmus minor (ulm),

Fraxinus excelsior (frasin), Fagus sylvatica (fag), Acer pseudoplatanus (paltin de

munte), Picea abies (molid), Sorbus aucuparia (scoruş de munte) etc. Stratul

arbustiv este slab reprezentat, realizează acoperiri ce variază între (2) 3 şi 10%, în

compoziţia sa intrând mai frecvent: Sambucus racemosa (soc roşu), Daphne

mezereum (tulichină), Ribes uva-crispa (agriş), Lonicera xylosteum (caprifoi),

Spiraea chamaedryfolia (cununiţă), Corylus avellana (alun), Rubus idaeus

(zmeur) etc.

Specii de macromicete caracteristice:

Ascotremella faginea, Phellinus

igniarius (babiță, văcălie),

Haemipholiota populnea, Laetiporus

sulphureus (iască galbenă), Naucoria

alnetorum, Pholiota alnicola.

Laetiporus sulphureus

Stratul ierbaceu este cel mai divers, prezintă

acoperiri variabile, cuprinse între 40 şi 95%

şi include, alături de specia caracteristică

Telekia speciosa, numeroase alte specii

dintre care menţionăm: Matteuccia

struthiopteris (spata dracului), Petasites

hybridum (captalan), Stellaria nemorum

(steluţă), Impatiens noli-tangere (slăbănog),

Cirsium oleraceum (crăstăval), Salvia

glutinosa (cinsteţ), Oxalis acetosella

(măcrişul iepurelui), Lysimachia nummularia

(gălbăjoară), Silene dioica (opaiţă roşie),

Polygonatum verticillatum (pecetea lui

Solomon), Eupatorium cannabinum (cânepa

codrului) etc.

Laetiporus sulphureus Naucoria alnetorum



E) 6430 Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor,

până la cel montan și alpin

Comunități vegetale: Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă et

Raţiu 1974; Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 1937; Scirpetum sylvatici Ralski

1931 em. Schwich 1944. Grupează fitocenoze mezohigrofile care includ

specii de talie înaltă şi care se dezvoltă în general de-a lungul apelor şi în

depresiuni, pe soluri umede şi bogate în substanţe nutritive.

Pholiota adiposa
Pholiota alnicola

Ascotremella faginea

Specii de macromicete caracteristice: Bovista nigrescens, Coprinus comatus,

Hygrocybe conica, Vascellum pratense.

Coprinus comatus Hygrocybe conica



F) 6230* Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone

montane (şi submontane, în Europa continentală)

Comunități vegetale: Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis (Pușcaru et

al. 1956) Coldea 1978; Violo declinatae – Nardetum Simon 1966; Festuco rubrae

– Agrostietum capillaris Horvatič nardetosum strictae (Csüros et Resmeriţă

1960) Oroian 1998. Sunt comunități instalate pe terenuri cu înclinări şi

expoziţii variabile, într-un interval altitudinal larg, pe soluri acide şi sărace

în substanţe nutritive. Adeseori sunt instalate pe terenuri de pe care s-a

defrişat vegetaţia forestieră. Prezintă o compoziţie floristică bogată, în care

mai frecvente sunt speciile caracteristice alianţelor Potentillo ternatae -

Nardion (Campanula serrata, Hieracium lactucella, Gentiana acaulis etc.),

Nardion (Carex pallescens, Hypochoeris uniflora, Hypericum maculatum

etc.), ordinului Festucetalia spadiceae (Hieracium aurantiacum, Carlina

acaulis, Antennaria dioica) şi clasei Calluno - Ulicetea (Potentilla aurea,

Luzula campestris, Lycopodium clavatum etc.). Alături de acestea,

comunitățile mai adăpostesc şi specii din vegetaţia pajiştilor mezofile

montane din clasa Molinio - Arrhenatheretea.



Specii de macromicete caracteristice: Agaricus campestris, Geopora

sumneriana, Handkea utriformis, Hygrocybe chlorophana, Stropharia

coronilla, Vascellum pratense.

Hygrocybe

chlorophana

Stropharia

coronilla

Vascellum campestre



Cheile Oltețului

Cheile Oltețului și Peștera Polovragi (rezervație naturală) - alcătuiesc o arie

protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV IUCN rezervație

naturală de tip mixt. Aria naturală se află în Munții Căpățânii (grupă

muntoasă a Munților Șureanu-Parâng-Lotrului, aparținând lanțului carpatic

al Meridionalilor), în extremitatea nord-estică a județului Gorj, pe teritoriul

administrativ al comunei Polovragi, și reprezintă o zonă carstică săpate în

calcare jurasice de apele Oltețului; cu o floră și faună specifică Carpaților

Meridionali.

La intrarea în Cheile Oltețului se află Pădurea Polovragi, o pădure seculară

de castan (Castanea sativa), ce acoperă o suprafaţă de 10 ha. Pădurea de

castan are statut de arie naturală protejată de interes naţional – declarată

în decembrie 174/1982 prin Decizia Cons. Județean 82/1994, Legea 5/2000.

Localizare - localitatea Polovragi, de jur imprejurul sediului Ocolului Silvic

Polovragi - 45°08'24.62558"N-23°51'55.50360"E; 45°11'36.94338"N-

23°47'23.32149"E; 45°11'36.61720"N-23°47'23.48288"E. Este inclusă în situl

Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est.



Peștera Polovragi

Peștera Polovragi se găsește în Munții Parâng, pe malul stâng al Oltețului,

la o altitudine de 670 m și la 20 m înălțime față de talvegul râului, pe

teritoriul comunei Polovragi între localitățile Horezu și Baia de Fier, județul

Gorj, Oltenia, România. Este una dintre peșterile mari din România, cu o

lungime cartată de peste 10 km, dintre care galeria vizibilă are o lungime de

800 m. Peștera Polovragi a fost modelată de apele Oltețului în banda de

calcare jurasice din sudul munților Parâng și Căpățânii, lata de 1-1,5 km.

Prima descriere a peșterii a fost făcută de Joannes, în anul 1868, cercetată

ulterior de Emil Racoviță (1929) și din punct de vedere arheologic de

Nicolaescu Plopșor (1952), fiind descoperite obiecte din epoca bronzului.

Este alcătuită dintr-o galerie principală orizontala, din care se desprind,

galerii laterale mici, unele colmatate cu aluviuni.

Peștera Polovragi este o peșteră caldă și umedă (temperatură constantă –

9 grade și umiditate medie – 90%), cu infiltrații de apă bogată în carbonat

de calciu, dioxid de siliciu, oxid de fier etc. În funcție de impuritățile pe care

le transportă apa în galeria principală, aceasta își schimbă culoarea din

aval către amonte.



Printre atracțiile acestei peșteri, se află: Scaunul lui Zamolxe,

Izvorul Speranțelor, Bolta însângerată, Camera Albă, Sala Divină,

Moartea cu coasa, Cuptorul dacic, Regele și Regina, Căsuța

piticilor și Alba ca Zăpada etc.

Primul sector al galeriei este cea mai accesibilă porțiune și este

marcată de prezența numeroaselor desene și însemnări, precum

o pictură realizată de către un călugăr, în tehnica negru de fum,

reprezentând simbolul morții.

Sectorul al doilea, Sectorul Ogivelor, poziționat între Culoarul

Stâlpilor și Culoarul Sufocant, prezintă structuri geomorfologice:

dantelării de țurțuri stalactitici, coloane intermediare, domuri,

pâlcuri de stalagmite, bazine adânci, scurgeri parietale argiloase,

ocru de peșteră, etc.

In peșteră se găsesc colonii mixte de lilieci, aparținând la 3

specii, printre care și liliacul cu potcoavă.



Mănăstirea Polovragi

Mănăstirea Polovragi este o mănăstire de maici, construită în stil bizantin,

cu hramul Adormirea Maicii Domnului, monument arhitectonic din Țara

Românească de secol al XVII-lea. Este clasată ca monument istoric cu cod

LMI GJ-II-a-A-09356.

Complexul mănăstiresc Polovragi este amplasat la poalele muntelui Piatra

Polovragilor în apropierea Cheilor Oltețului, la marginea localității

Polovragi din județul Gorj.

Mănăstirea Polovragi are o vechime de 500 de ani (1505), ctitori de început

ai acestui lăcaș sunt Radu si Pătru, fiii lui Danciul Zamona, menționați într-

un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr (1477-

1481). În 1643 Danciu Părăianu, construiește biserica actuală, cu ajutorul

domnitorului Matei Basarab. Hrisov emis la 6 iulie 1648 de Matei Basarab

constituie prima atestare documentară a bisericii.



Biserica a fost restaurată în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu

(1688-1714) și este zidită în stil bizantin, având formă trilobată cu abside

laterale, iar pictura este executată în frescă. Turla este de formă

poligonală, cu firide largi, ornamentate în partea superioară și acoperită cu

tablă ca și biserica. Naosul și pronaosul sunt spațioase, având aceeași

mărime. Catapeteasma executată din lemn de tei, prezintă o bogată

ornamentație cu împletituri florale. Pridvorul în stil brâncovenesc este

spațios, deschis, susținut de opt coloane din piatră. În pridvor este piatra

funerară a surorii ctitorului.

Chiliile și celelalte încăperi ale mănăstirii, așezate pe laturile de est, sud și

vest, formează, alături de zidul de incintă de pe latura de nord, o zonă

defensive fortificată. Intrarea în incintă se realizează pe latura de sud

printr-o poartă masivă deasupra căreia se înalță clopotnița.

Mănăstirea adăpostește o colecție muzeală: icoane pe lemn și sticlă, ce

provin din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, precum și depozitul de carte

veche ce cuprinde peste 3000 de volume în limbile romană, slavonă și

greacă.



Peștera muierii

Peștera Muierii - se află în comuna Baia de Fier, pe teritoriul Depresiunii

Getice a Olteniei, pe marginea sudică a Masivului Parâng, la circa 45 metri

deasupra talvegului râului Galbenul. A fost sculptată în calcarele

mezozoice de apele râului Galbenul, prezentând o orientare general nord-

est. Cu o istorie foarte bogată, peștera a adăpostit populația locală

refugiată în timpul conflictelor armate, de unde i se trage și numele. Este

prima peșteră electrificată din România, între anii 1963 si 1978.

Peștera are o suprafață de 19 ha, este monument al naturii și rezervație

științifică, declarată prin H.C.M. 1625/1955 în decembrie 174/1982, prin

Decizia Consiliului Județean 82/1994, Legea 5/2000. Cu o lungime de

aproximativ 7000 de metri, este dispusă în 4 niveluri: nivelul inferior

constituie rezervația speologică împărțita în doua sectoare - sectorul de

nord (1500m) și sectorul de sud (880m). La 40 de metri înălțime se află

etajul superior amenajat pentru turiști cu o lungime de 573 m, ajunge până

la lungimea de 1228 de metri o rețea de diverticule greu accesibilă. În

prezent, râul Glabenul nu mai are un traseu subteran, iar procesul de

carstificare este continuat de apele pluviale.



Cele mai importante atracții ale peșterii sunt Domul Mic, cu un aspect

asemănător unei cupole gotice format prin precipitarea milenară a calcitei.

Alte încăperi sunt: Sala Altarului, Valul Altarului, Amvonul, Candelabrul

Mare și imaginea Stâncii Însângerate - denumire datorită scurgerilor

oxidului de fier. În Cupola înaltă de 17 m se găsește o colonie de lilieci.

Galeria Electrificata, prezintă multe concrețiuni ale plafonului, precum și

bazine cu apă - Bazinele Mici și Bazinele Largi. Se pot vedea stalagmite

mari, domuri, concrețiuni pe pereți și pe plafon. Sala Minunilor prezintă

numeroase microbazine, stalagmite și stalactite în formă de lumânare.

Poarta Mică, o porțiune unde zidurile și plafonul sunt foarte apropiate,

formează un mic pasaj spre Sala Guano. Sala Perlelor are un tavan jos, în

unele locuri poate să fie sub 1 metru și prezintă o minunată perdea de

piatră la intrare, cunoscut sub numele de Valul Miresei. Podeaua are forma

unui mozaic, datorat numeroaselor cristale și perle de peșteră.

Alte atracții sunt Vălul Muierii, Cascadele împietrite, Dantela de Piatră,

Poarta, Sala cu Guano, Sala Turcului, Sala Electricinaului, Galeriile

Bazinelor si Excentricului caracterizate printr-un grad mare de aluviuni și

prin prezența unor gropi de adâncimi variind între 10 și 15 m. În Sala Roșie

a Luminii se găsește fosfo-carbonat de calciu, ce formează stalagmite,

stalactite, valuri, concrețiuni ale peretelui și a podelei.

Galeria Urșilor își datorează numele numeroaselor resturi scheletice

folosilizate ale mamiferelor din perioada cuaternară, cu precădere urși de

peșteră, dar și lei, hiene, vulpi, lupi, capre sălbatice și mistreți. În Sala

Musteriană au fost descoperite obiecte aparținând unor culturi foarte

vechi, precum și desene rupestre. De asemenea, în 1952 au fost

descoperite și fragmente de oase umane provenind de la trei indivizi

diferiți. Fragmentele de craniu aparținând unui individ de sex feminin au

fost recent datate de către cercetători ca având o vechime de aproximativ

30.000 ani.



Rânca - stațiune turistică aflată pe raza orașului Novaci și

a comunei Bjudețul Gorj, România, situată la 1.600 m altitudine,

la poalele vârfului Păpușa în Munții Novaciului din Masivul

Parâng, la 18 km de orașul Novaci, pe șoseaua Transalpina

(DN67C).

Inclusă în situl Narura 2000 aia de Fier, ROSCI0128 Nordul

Gorjului de Est.



Pensiunea Panoramic - Rânca




