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Istoricul cercetărilor botanice din teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier 

Bogăţia florei descoperită de prestigioşi botanişti ai primelor decenii din secolul al XIX-lea 

au conferit Defileului Dunării binemeritatul prestigiu de unicat floristic european. Era firesc ca 

luxurianţa floristică a versanţilor abrupţi din acest sector al Dunării să atragă atenţia în continuare 

a unor botanişti, care au contribuit la stabilirea particularităţilor fitogeografice ale acestui 

teritoriu. Cercetările floristice şi geobotanice s-au intensificat în ultima parte a secolului al XX-

lea o dată cu amenajările hidroenergetice determinate de construcţia Hidrocentralei de la Porţile 

de Fier. Lucrările efectuate în colaborarea cu R. F. Iugoslavia pentru construirea Sistemului 

Hidroenergetic şi de Navigaţie de la Porţile de Fier au prilejuit iniţiativa unor cercetări ştiinţifice 

multilaterale a Defileului Dunării. 

Întrucât teritoriul pe care urma să se extindă lacul de acumulare al acestui Sistem 

hidroenergetic nu mai putea să fie investigat ulterior, Prezidiul Academiei Române a adoptat 

iniţiativa înfiinţării în 1964 a „Grupului de Cercetări Complexe -Porţile de Fier ”, căruia i-a 

revenit cercetarea complexă multi- şi interdisciplinară a acestui teritoriu. Dintre cele 14 colective 

înfiinţate în cadrul acestui Grup de Cercetari, Colectivul de Floră şi Vegetaţie, la care au 

participat numeroşi botanişti din ţară, şi-a desfăşurat activitatea în 13 sectoare din Defileul 

Dunării delimitate între Drobeta Turnu Severin şi Moldova Veche pe o lungime de 140 km. Din 

acest colectiv au făcut parte: M. Alexan, M. Andrei, G. Anghel, C. Bîrcă, N. Boşcaiu, A. Buia, G. 

Bujorean, F. Cambir, V. Ciocîrlan, D. Cîrţu, M. Cîrţu, G. Coldea, I. Coste, I. Cristurean, M. 

Csűrös-Káptalan, Ş. Csűrös, M. Danciu, G. Dihoru, N. Doniţă, C. C. Georgescu, I. Gergely, S. 

Grigore, I. Hodişan, V. Leandru, I. Loghin, I. Lupe, V. Lupşa, C. Maloş, I. Morariu, G. Mihai, K. 

Niedermayer, A. Nyárady, R. Oprea, V. Oprea, C. Pavel, M. Păun, E. Pop, I. Pop, P. Popescu-

Domogled, A. Popescu, G. Popescu, Ş. Purcelean, O. Raţiu, P. Răclaru, I. Resmeriţă, N. Roman, 

V. Sanda, T. Ştefureac, E. Schneider-Binder, L. Stoicovici, I. Şchiopu, G. Şerbănescu, F. Taüber, 

I. Todor, G. Turcu, E. Ţopa, P. Ularu, E. Vicol. S. Zaharia, R. Zitti. Cercetările Colectivului de 

Floră şi Vegetaţie au dus la descoperirea:  

 unui taxon nou pentru ştiinţă (Stipa danubialis); 

 18 taxoni noi pentru flora ţării noastre; 

 25 taxoni rari întâlniţi numai la Porţile de Fier; 

 19 specii endemice.  

 Studii de vegetaţie s-au realizat în toate sectoarele Defileului Porţile de Fier, de la Baziaş 

până la Drobeta Turnu Severin, din care s-au publicat numeroase contribuţii.  

 Cercetări palinologice s-au realizat în Peştera lui Veterani (N. Boşcaiu, V. Lupşa, 1967), 

în Peştera lui Climente (N. Boşcaiu, V. Lupşa, V. Boroneanţ, 1971) şi în Cuina Turcului (E. Pop, 

N. Boşcaiu, V. Lupşa, 1970).  

 Cercetări etnobotanice în Insula Ada-Kaleh au fost efectuate de E. Ţopa, iar consideraţii 

sub aspect economic privind flora şi vegetaţia de la Porţile de Fier de Z. Samoilă, E. Ţopa, G. 

Anghel, I. Resmeriţă, I. Lupe, M. Păun, S. Grigore, N. Doniţă. Cartarea plantelor medicinale şi 

melifere a fost realizată de R. Zitti, V. Oprea.  

 Rezultatele cercetărilor efectuate de aceste colective au fost sintetizate în Atlasul 

complex „Porţile de Fier” apărut la Editura Academiei Române (1972), în care este prezentată şi 

cartografia florei şi vegetaţiei, ca şi o serie de cartograme. 

                                                 
*
 Muzeul “Regiunii Porţilor de Fier”, Drobeta Turnu Severin 



 Un cuprinzător studiu, care constituie o valoroasă sinteză monografică publicată de N. 

Roman (1974), se referă la sectorul estic al Defileului din partea sudică a Podişului Mehedinţi, 

cuprins între confluenţele fluviului cu râurile Cerna şi Topolniţa. Pentru prima dată sunt reunite 

într-o lucrare monografică rezultatele cercetărilor personale, făcute pe parcursul a 8 ani (1964-

1971), cu cele anteriore ale diverşilor botanişti români şi străini, despre flora versantului 

românesc al Dunării din zona Porţilor de Fier. Cu acest prilej, au fost descoperite specii 

necunoscute încă pe pământul românesc, ca şi pentru ştiinţă şi s-a evidenţiat totodată regiunea cu 

cea mai bogată floră şi vegetaţie termofilă a ţării. De asemenea, în lucrare este scos în evidenţă 

rolul culoarului danubian în migrarea florelor situate de o parte şi de alta a lanţului carpatic. S-a 

efectuat pentru prima dată în această regiune cartarea unităţilor vegetale, cu ajutorul căreia s-a 

evidenţiat atât extensiunea cenotaxonilor, cât şi relaţiile lor cu vegetaţia regiunilor învecinate.  

 Insistând asupra problemelor care privesc evoluţia morfotectonică a Defileului Dunării, 

N. Boşcaiu şi colab. (1982) explică căile de migraţie floristice, ca şi principalele etape de geneză 

a florei Defileului Porţile de Fier.  

 

Flora Parcului Natural Porţile de Fier 

Complexitatea substratului geologic, la care se adaugă zonele calcaroase bogate în 

fenomene carstice, au conferit Defileului Porţile de Fier, reputaţia de a fi unul dintre cele mai 

spectaculoase defilee din Europa.  

Diversitatea floristică a Parcului Natural Porţile de Fier este explicată prin ipoteza 

interferării unor numeroase şi variate valuri de migraţie, provenite din diferite obârşii 

florogenetice, ale căror vestigii au dăinuit până azi la adăpostul stâncăriilor abrupte.  

Numărul mare de taxoni determinaţi până în prezent (1875 taxoni vasculari, dintre care 

1749 specii, 120 subspecii, 6 varietăţi, repartizaţi în 570 genuri şi 131 familii) reprezintă 49,97% 

din totalul speciilor cunoscute în flora ţării noastre. Astfel, pe 0,48% din suprafaţa ţării, cât 

reprezintă teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, se află jumătate din numărul de specii 

cunoscute în flora ţării noastre, ceea ce explică prestigiul floristic pe care l-a dobândit Defileul 

Porţile de Fier. 

Structura areal-geografică a florei Parcului Natural Porţile de Fier ilustrează participarea în 

proporţii variabile a peste 80 de categorii şi subcategorii de elemente cu origini florogenetice şi 

distribuţii geografice diferite. Parcul Natural Porţile de Fier este locul unde se interferează 

numeroase elemente floristice eurasiatice, europene, central-europene, mediteraneene, balcanice, 

balcano-caucazice, balcano-anatolice, carpatice, carpato-balcanice, carpato-caucaziene, alpine, 

panonice, pontice, ponto-mediteraneene, ponto-panonice, ilirice, crimeice, atlantice, atlanto-

mediteraneene şi totul pe un fond local cu elemente dacice şi endemice. Cu excepţia elementelor 

circumboreale reprezentate aici mai mult prin cele cu o largă răspândire, restul speciilor este 

completat cu elemente de provenienţă relativ recentă, adventivele şi cosmopolitele, a căror 

răspândire a fost realizată în special o dată cu constituirea comunităţilor umane.  

 

 Consideraţii fitoistorice privitoare la geneza florei  

Parcului Natural porţile de Fier 

În Defileul Dunării există un complex de specii ponto-mediteraneene provenite din suşe 

paleomediteraneene, cu posibilităţi actuale extrem de reduse de migraţiune şi colonizare, care par 

să dăinuiască aici de la sfârşitul miocenului. Ne-am putea referi la Saponaria glutinosa, 

Paronychia cephalotes, Ephedra distachya (cârcel).  

 Dacă la începutul secolului al XX-lea a fost prezentă în Defileul Porţile de Fier de la 

Drencova până la Schela Cladovei, azi, Paronychia cephalotes se mai întâlneşte doar la Tisoviţa şi 

amonte de Schela Cladovei, dar şi acolo în număr foarte mic de exemplare. 

Discontinuităţile arealului unor asemenea specii, extinse între Peninsula Iberică, Peninsula 

Balcanică, Crimeea, Caucaz şi Anatolia pledează pentru o vechime pliocenică.  



O vechime asemănătoare este atribuită populaţiei de Cachrys ferulacea (mărarul Porţilor de 

Fier), sugerată de arealul extins din sud-vestul Peninsulei Balcanice până în Italia cu iradiaţii în 

Sicilia. Mărarul Porţilor de Fier formează una dintre cele mai interesante asociaţii vegetale din 

sectorul estic al Defileului Dunării.  

Spectrele sporo-polinice efectuate în Peştera lui Veterani au arătat că pinul negru de Banat 

de la Tricule a format pinete compacte încă din timpul ultimei glaciaţiuni, acum 12000-14000 de 

ani. Plantă endemică pentru Carpaţii României, cu exigenţe reduse şi rezistenţă mare pentru 

coastele aride şi însorite, pinul negru de Banat a cucerit de timpuriu aceste staţiuni, înainte de 

reinstalarea altor esenţe  foioase. Existenţa exemplarelor relictare de pin negru de Banat arată că 

legătura dintre populaţiile crimeene şi cele din sudul Carpaţilor s-ar fi realizat prin Peninsula 

Balcanică şi nu direct din Crimeea.  

 În pofida legăturii dintre Depresiunea Panonică şi cea Pontică, flora şi vegetaţia defileului 

danubian si-a păstrat în cea mai mare măsură trăsăturile proprii ale florei montane carpato-

balcanice. Majoritatea elementelor pontice rămân cantonate în sectorul estic al defileului 

(Goniolimon tataricum). De asemenea, cele mai multe elemente ponto-balcanice rămân localizate 

în sectorul estic al defileului (Crocus moesiacus, Jurinea mollis, Piptatheum holciforme). O largă 

răspândire pe întreaga lungime a defileului o au speciile ponto-mediteraneene (Asparagus 

tenuifolius, Cotinus coggygria, Piptatherum virescens, Xeranthemum annuum, Petrorhagia 

saxifraga, Lathyrus venetus, Scutellaria altissima, Stipa bromoides, Convolvulus cantabrica).  

        

Elementele mediteraneene care au dăinuit în defileu sunt reprezentate prin specii saxicole 

(Myrrhoides nodosa, Smyrnium perfoliatum, Fraxinus ornus, Echium italicum, Carlina 

acanthifolia, Danthonia alpina, Chrysopogon gryllus, Celtis australis).  

 Coloritul distinctiv al florei Defileului Dunării este conferit de abundenţa elementelor 

balcanogene. Pe fondul balcanogen se afirmă amprenta florei moesice. Pe stâncăriile Defileului 

Dunării au supravieţuit unele dintre cele mai reprezentative populaţii vegetale (Campanula 

crassipes, Ferula heuffelii, Peucedanum longifolium).  

 Elementele ilirice arată legăturile care au existat între flora Banatului şi masivele din 

vestul Peninsulei Balcanice (Gladiolus illyricus, Onobrychis alba).  

 Populaţiile vegetale de origine atlantică şi atlanto-mediteraneană par să fi imigrat în 

Defileul Dunării mai târziu, în condiţiile unui climat mai umed (Asplenium ceterach, Ruscus 

aculeatus, Tamus communis, Hedera helix). În cazul populaţiilor arbustive (Acer 

monspessulanum, Daphne laureola), argumentele arealografice sugerează iradierea lor târzie, în 

perioada expansiunii făgetelor.  

Diversitatea elementelor fitogeografice din Defileul Porţile de Fier reflectă în modul cel 

mai concludent complexitatea proceselor fitoistorice, din împletirea cărora au rezultat actualele 

aspecte ale florei şi vegetaţiei.  

 Cerastium banaticum Identificat şi descris pentru prima dată în 1828 de Antonius Rochel pe 

stâncile de la Dunăre între Sviniţa şi Berzasca, astăzi, Cerastium banaticum, această plantă 

rară, este cantonată numai la Tisoviţa şi Cazanele Mari. Element carpato-balcanic, îmbracă 

vara cei doi versanţi ai Văii Tisoviţei, într-un alb imaculat.  

 Laleaua de Cazane (Tulipa hungarica) În 1882, Vincze Borbás descrie pentru prima dată 

laleaua Cazanelor Dunării de pe versantul abrupt al Cazanelor Mari româneşti. Doi ani mai 

târziu, în 1884, savantul sârb I. Pančiči semnalează aceeaşi plantă de pe coastele inaccesibile 

ale vârfului Veliki Strbač, în Serbia. Astăzi, singurul loc în care mai întâlnim laleaua de 

Cazane este aici, în România, pe versantul dunărean al Cazanelor Mari, în Serbia această 

plantă dispărând definitiv în jurul anilor 1940.   

 Ruscus hypogssoum Pădurile de fag cu carpen reprezintă de cele mai multe ori stadii 

secundare de regenerare a unor făgete defrişate. În văile umede şi umbroase din Defileul 

Porţile de Fier, amestecurile de fag cu carpen prezintă numeroase infiltraţii din pădurile de 

stejar, care le conferă un colorit meridional. Populaţiile de Ruscus hypoglossum identificate 



pe Valea Mare de la Moldova Nouă, Valea Mraconiei şi pe Valea Slătinicului Mare, dau nota 

locală a acestor păduri.  

 Stânjenelul de stâncă (Iris reichenbachii) La mijlocul veacului al XIX-lea, stânjenelul de 

stâncă se întâlnea în tot Defileul Porţile de Fier. Datorită lucrărilor de amenajare a malului, 

efectuate în urmă cu 30 de ani, stânjenelul de stâncă se mai întâlneşte doar la Baziaş şi între 

Slătinicul Mare şi Viaductul Padina Gardului. 

 Colilia Porţilor de Fier (Stipa danubialis) Cercetările Colectivului complex “Porţile de Fier” 

al Academiei Române efectuate înaintea construirii Hidrocentralei de la Porţile de Fier, au 

prilejuit identificarea unei plante noi pentru ştiinţă. Este vorba de Stipa danubialis, descrisă 

pentru prima dată în 1969 de pe Cracul Găioara. Este singurul loc din lume în care această 

plantă creşte. 

 

 Vegetaţia Parcului Natural Porţile de Fier 

 În literatura fitogeografică s-a remarcat deja că Parcul Natural Porţile de Fier reprezintă 

unul dintre cele mai interesante teritorii ale continentului nostru în privinţa vegetaţiei lemnoase. 

Pe acest teritoriu se interferează vegetaţia carpatică cu cea panonică şi cu cea balcanică şi 

submediteraneană.   

 Aflat într-o zonă adăpostită de extremele climatic periglaciar, sensibil atenuate în defileu, 

acest teritoriu a asigurat refugii nu numai florei ierboase, ci probabil şi unora dintre componenţii 

vegetaţiei arbustive, care au putut supravieţuit aici din perioade preglaciare sau chiar de la 

sfârşitul pliocenului. Climatul zonal al vegetaţiei forestiere din Defileul Dunării a fost reprezentat 

printr-o zonă compactă de cerete cu gârniţă (Quercetum farnetto-cerris), care constituia o 

prelungire postglaciară a pădurilor din Balcani. Extinderea ceretelor cu gârniţă a ajuns la apogeu 

în perioada boreală şi atlantică din holocen. Extinderea făgetelor subatlantice a restrâns aria 

ceretelor cu gârniţă.  

Un interes fitogeografic şi fitoistoric îl prezintă contactul dintre făgete şi ceretele cu gârniţă 

de pe Valea Mraconiei, unde fagul a dăinuit la cea mai joasă altitudine din ţara noastră (55 m s. 

m.). Pe defrişările subrecente din ultimele secole a invadat cărpiniţa cu un remarcabil potenţial 

dinamogenetic.  

 Un remarcabil interes fitogeografic îl prezintă şi asociaţia Tilio argenteae-Quercetum 

petraeae-cerris.  

 Rămâne dificilă distingerea şibliacurilor secundare dezvoltate în urma defrişărilor de cele 

primare, care vegetează pe abrupturile calcaroase menţinute într-o stare de tinereţe datorită 

proceselor neotectonice (Syringo-Carpinetum orientalis). Asociaţie vegetală caracteristică 

Defileului Porţile de Fier, alcătuită preponderent din liliac, cărpiniţă, mojdrean, scumpie, 

şibliacurile s-au înfiripat aici încă din perioadele mai calde interglaciare. În lunile mai şi iunie, 

şibliacurile dau impresia unei cu totul alte lumi, o lume luxuriantă, nemaiîntâlnită în alt colţ al 

ţării.   

 Asemănările şibliacurilor din Defileul Dunării cu cele de pe Valea Timokului confirmă 

legăturile singenetice ale şibliacurilor din clisură şi atestă totodată şi vechimea mare a pâlcurilor 

înfiripate probabil chiar din perioadele xeroterme interglaciare.  

 La adăpostul abrupturilor stâncoase din Defileul Dunării, au supravieţuit numeroase 

relicte xeroterme (Tulipa hungarica, Campanula crassipes, Coronilla emerus). Alte rarităţi 

floristice din Defileul Dunării, ca Daphne laureola şi Acer monspessulanum, de origine atlantică 

au iradiat în acest teritoriu mult mai târziu, probabil la sfârşitul subborealului şi începutul 

subatlanticului.  

 

          Protecţia florei Parcului Natural Porţile de Fier                          

Primele demersuri pentru crearea unor rezervaţii în Defileul Dunării au fost făcute o dată 

cu înfiinţarea Universităţii Daciei Superioare din Cluj, după desăvârşirea făuririi Statului Naţional 

Unitar Român (1918).  



 Sub impresia consecinţelor catastrofale pentru păduri, intervenite datorită primului război 

mondial, profesorul Dr. Victor Stanciu de la Universitatea din Cluj a reuşit să obţină în ziua de 12 

august 1919, în Marele Sfat Naţional de la Sibiu, votul aleşilor naţiunii, prin care s-a introdus în 

articolul II din Legea agrară, alineatul 1c, care prevedea ca „toate locurile, care prezintă un 

deosebit interes din punct de vedere ştiinţific să fie expropiate în întregime pentru ştiinţă". 

Aceasta a fost prima măsură legislativă românească de importanţă fundamentală pentru protecţia 

naturii (A. Borza, 1924).  

 În vederea înfăptuirii dezideratului protecţiei naturii, Decanatul Facultăţii de Ştiinţe a 

Universităţii din Cluj, sub nr. 144-1920, a înaintat Dr. Iuliu Maniu, Preşedintele Consiliului 

Dirigent, un memoriu prin care se solicita înfiinţarea unui număr de 14 rezervaţii, între care şi 

Pasul Cazan în Banat. 

 În raportul Protecţiunea naturii în România, A. Borza (1924) enumeră între rezervaţiile 

botanice instituite provizoriu şi „Cazanele la Dunăre cu pădure şi vegetaţia stâncilor, de un 

colorit floristic meridional, locul clasic al plantelor Tulipa hungarica şi Campanula crassipes”. 

 Din Oltenia include în lista rezervaţiilor provizorii „Porţile de Fier-coastele de la Gura 

Văii, cu o floră extrem de bogată în specii meridionale: Prangos carinata, Dianthus serbicus, 

etc.” . 

 La „Întâiul Congres Naţional al Naturaliştilor din România” din 1928, A. Borza a 

prezentat raportul „Problema protecţiunii naturii în România”, în care, arătând realizările din anii 

1919-1928 din România, încă se referă la Cazanele Dunării, pe care „Comunitatea de avere din 

Caransebeş şi-a luat angajamentul să le ocrotească”. În rândul rezervaţiilor proiectate se referă 

la o „pantă înierbată la Gura Văii”.  

 La înfiinţarea Comisiei regionale a Monumentelor Naturii pentru Oltenia, A. Borza 

atrăgea atenţia asupra necesităţii protejării relictului Prangos carinata de la Gura Văii (Bul. Com. 

Mon. Nat., IV, 1936, nr. 1-4, p. 4).  

 În 1941, A. Borza se referă la Cazanele Dunării „propuse ca rezervaţie mai demult” (Bul. 

Com. Mon. Nat., IX, 1941, nr. 1-4, p. 3), iar în anul următor, A. Borza prezintă rezultatele 

controlului unor rezervaţii, între care şi Cazanele Dunării. 

 În cadrul celei de a VII-a Sesiuni ştiinţifice „Conservarea naturii pe baze ecologice” 

organizată de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române între 30 septembrie 

şi 5 octombrie 1980 la Drobeta Turnu Severin şi în judeţele Mehedinţi şi Gorj, s-a acordat o mare 

importanţă înfiinţării Parcului Natural Porţile de Fier. Pe lângă comunicările în care au fost 

relevate diverse aspecte floristice şi faunistice ale parcului, participanţii au apreciat în unanimitate 

necesitatea înfiinţării acestui parc natural constituit pe ambii versanţi ai Defileului Dunării şi care 

astfel, va constitui „primul parc natural interstatal aflat pe teritoriul României şi al R.F. 

Iugoslavia”. Ca un corolar al dezbaterilor din cadrul acestei sesiuni ştiinţifice, Consiliul Judeţean 

Mehedinţi a emis Decizia 18/1980.  

 În urma intensificării interesului pentru ocrotirea naturii al unor autorităţi, ca şi al 

populaţiei, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a emis Decizia nr. 499/1982, care confirmă Decizia 

nr. 556/1973, iar Consiliul popular al judeţului Mehedinţi  a emis Hotărârea 23/23.12.1980 pentru 

promovarea acţiunilor de protecţie a biodiversităţii, ca şi a unor obiective peisagistice din acest 

judeţ. În vederea realizării acestui obiectiv, pe lângă rezervaţiile existente, se pun sub ocrotire noi 

perimetre de un interes ştiinţific sau peisagistic deosebit. Se prevăd măsurile menite să asigure 

menţinerea statutului ecologic al acestor obiective.  

 În cadrul rezervaţiilor complexe este prevăzut sectorul Cazanelor Mari şi Mici cu o 

suprafaţă de 215 ha. Pe lângă acestea, sunt confirmate vechile perimetre protejate şi declarate sau 

extinse următoarele rezervaţii: Gura Văii-Vârciorova cu 305 ha, Dealul Vărănic cu 350 ha, Dealul 

Duhovnei cu 50 ha, Valea Oglănicului cu 150 ha. Într-o anexă a Hotărârii sunt cuprinse plantele 

ocrotite de pe teritoriul judeţului (Acer monspessulanum, Corylus colurna, Crocus flavus, Tulipa 

hungarica, Prangos carinata, Iris reichenbachii, Gladiolus illyricus, Stipa danubialis, etc.).  



 Conservarea unor habitate naturale şi a diversităţii biologice a dobândit noi temeiuri prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 26/4.11.1994. Se aprobă regulamentele de 

administrare şi funcţionare pentru tipuri distincte de rezervaţii naturale potrivit specificului lor 

ecologic. Se precizează regimul juridic al teritoriilor protejate, ca şi obligaţiile care revin 

deţinătorilor sau administratorilor acestor teritorii. Prevederile acestei noi Hotărâri confirmă 

statutul rezervaţiilor deja existente şi declară ca noi rezervaţii: Cracul Crucii cu 5 ha, Cracul 

Găioarei cu 5 ha şi Faţa Virului cu 150 ha. Lista speciilor de plante ocrotite este amplificată cu 

noi taxoni. Într-o anexă distinctă sunt identificaţi şi arborii seculari de pe teritoriul judeţului. La 

rândul lor, atât regulamentul de administrare a rezervaţiilor complexe, cât şi a celor botanice sunt 

judicioase şi respectarea prevederilor lor ar fi asigurat o protecţie adecvată. Tot atât de pertinente 

sunt şi prevederile pentru administrarea rezervaţiilor din domeniul silvic.  

 La solicitarea din 27.01.1995 a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, 

Consiliul Judeţean Mehedinţi a elaborat o Documentaţie privind încărcarea cu valori de 

patrimoniu naţional a teritoriului judeţean-zone construite şi zone naturale. În documentaţie sunt 

enumerate rezervaţiile existente în judeţ şi se preconizează înfiinţarea Rezervaţiei Porţile de Fier 

cu extindere de 16 423 ha, care parţial ar fi cuprinsă şi în judeţul Mehedinţi.  

 Ca urmare a documentaţiei înaintate, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

a emis Ordinul nr. 84/30.01.1998, prin care se declară Parcul Natural Porţile de Fier în zona 

Porţilor de Fier ale Dunării din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi cu o suprafaţă de 115 655, 

85 ha. În acest Ordin se precizează şi limitele parcului, care sunt:  

-limita sudică este reprezentată de fluviul Dunărea, de la Gura Nerei până la vest de Schela 

Cladovei;  

-limita nordică porneşte de la Nera, merge pe la nord şi est de Baziaş şi urmăreşte culmea 

Munţilor Locvei, prin vârfurile Virgoţia Mare (444 m), Livada (500 m), Poiana Lisa (546 m), 

Dealul Turcului, Culmea Naidăşului, trece la sud de Cărbunari şi coboară în Valea Cremeniţei 

până la întâlnirea cu Valea Răchitei, pe care o urmăreşte până aproape de obârşie şi urcă în Vârful 

Ravensca-sud (726 m). Se îndreaptă spre sud până la Vârful Groşevăţ (578 m), traversează Valea 

Oreviţei, trece prin Tâlva Toroniţa (713 m), Tâlva Polvainelor (616 m), Culmea Cameniţei, 

Dealul Mare (496 m), Valea Berzascăi şi urcă din nou amonte spre Bertina Mare (686 m). De aici 

se continuă spre Urdutu Mare, de unde se îndreaptă spre sud-est, prin Cracul Radului, până în 

Valea Radului pe care o traversează, spre a urca şi trece peste Cracul Sechăreaua, până în Valea 

Şoblanului. Urcă în Vârful Şoblanului (567 m), taie Valea Neamţului, trece prin Culmea 

Streneacului, pentru a traversa în continuare, văile Pârâului Mic şi Eşelniţei, spre a ajunge prin 

Vârfurile Teiul şi Moşului (968 m) şi Cracul Ursului (624 m) (pe limita de judeţ) până în Valea 

Cernei, la nord de Coramnic.  

-limita de est urmează aceeaşi limită de judeţ, pe Culmea Drănicului, trece pe Valea Iloviţei, pe la 

nord de satul Bahna, obârşia Vodiţei, Vârful Matorăţ (634 m), Câmpul Cojocarului, traversează 

Valea Jidoştiţei la vest de Şuşiţa şi merge spre sud până la Dunăre, ocolind pe la est Dealul 

Vărănic (403 m).  

 În cadrul acestui parc natural, rezervaţiile existente dobândesc regimul unor rezervaţii 

ştiinţifice cu protecţie integrală. Potrivit nomenclatorului U.I.C.N., teritoriul acestui parc natural 

corespunde categoriei V de arii protejate. Pentru asigurarea gestiunii ecologice în vederea 

aplicării măsurilor de ocrotire şi conservare a Parcului Natural Porţile de Fier s-a prevăzut 

constituirea unui Consiliu de administraţie asistat de un Comitet ştiinţific sub coordonarea directă 

a autorităţii centrale pentru protecţia mediului. Componenţa Comitetului ştiinţific format din 

personalităţi ştiinţifice consacrate, urmează să fie aprobat de Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii din Academia Română.  

 Prin Decretul nr. 41 din 2.03.2000, Preşedintele României a promulgat Legea nr. 5 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, 

care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000. În lista zonelor naturale protejate de 

interes naţional şi monumentelor naturii este cuprins Parcul Natural Porţile de Fier cu o extindere 



de 115 655,80 ha. Lista rezervaţiilor din Caraş-Severin şi Mehedinţi cuprinde şi rezervaţiile 

existente pe teritoriul parcului natural: Balta Nera-Dunăre, Baziaş, Râpa cu lăstuni din Valea 

Divici, Valea Mare, Locul fosilifer Sviniţa, Cazanele Mari şi Mici, Locul fosilifer Bahna, Dealul 

Duhovnei, Gura Văii-Vârciorova, Faţa Virului, Cracul Crucii, Valea Oglănicului, Cracul Găioara, 

Dealul Vărănic.                       

 În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 5, privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, Biroul Naturii şi Diversităţii Biologice din 

cadrul Inspectoratului de Protecţie a 

Mediului Drobeta Turnu Severin a 

elaborat Referatul privind protecţia 

oficială a unor zone naturale şi monumente 

ale naturii din judeţul Mehedinţi, altele 

decât cele cuprinse în H.C.J. nr. 26/1994. 

Într-un mod deosebit se insistă asupra 

Parcului natural Porţile de Fier. Se arată că 

Parcul a fost constituit din Ordinul M. A. 

P. P. M. nr. 84/1998. Într-un mod succint 

sunt enumerate cele 10 rezervaţii existente 

pe teritoriul din judeţul Mehedinţi al 

acestui parc.  

 Pe baza referatului elaborat, 

Consiliul Judeţean Mehedinţi a emis 

Hotătârea nr. 13 din 10.07.2000, prin care 

a inclus în lista zonelor puse sub ocrotire 

provizorie şi Parcul Natural Porţile de 

Fier, alături de 3 noi arii protejate.  

 

 

Cazanele Mari ale Dunării 

 

 În M.O. nr. 190 din 26.03.2003, a 

apărut Hotărârea Guvernului nr 230 

privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 

parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora. Limitele 

teritoriale, precum şi harta Parcului Natural Porţile de Fier sunt publicate în acest document.  

 

Rezervaţiile ştiinţifice cu protecţie integrală din arealul   

Parcului Natural Porţile de Fier  

Nr. 

crt. 

Denumirea rezervaţiei  Obiectivul ocrotirii Supraf.  

(ha) 

  1. Balta Nera-Dunăre Flora, avifauna     10 

  2. Baziaş Flora, fauna   170 

  3. Râpa cu lăstuni din Valea Divici Flora, fauna       5 

  4. Valea Mare Relieful complex dezvoltat pe 

calcare 

Flora şi vegetaţia, fauna 

1179 

  5. Locul fosilifer Sviniţa Fauna amonitică barremiană     95 

  6. Cazanele Mari şi Cazanele Mici Relieful complex dezvoltat pe 

calcare 

Flora şi vegetaţia, fauna 

  215 



  7. Locul fosilifer Bahna Fauna fosilă badeniană     10 

  8. Dealul Duhovnei „Pădurile de osieci”     50 

  9. Gura Văii-Vârciorova Flora şi vegetaţia   305 

10. Faţa Virului Relieful variat 

Flora şi vegetaţia 

      6 

11. Cracul Crucii Flora şi vegetaţia       2 

12. Valea Oglănicului Flora şi vegetaţia   150 

13. Cracul Găioara Flora şi vegetaţia       5 

14. Dealul Vărănic Flora şi vegetaţia   350 

 

Rezervaţia botanică Dealul Vărănic 

 Pe Dealul Vărănic predomină pădurile de stejar pufos, cărpiniţă, cer, corn, 

mojdrean, liliac, păduri de influenţă submediteraneană. Vipera cu corn şi broasca ţestoasă 

de uscat îşi găsesc aici condiţii prielnice de viaţă.  

Rezervaţia botanică Cracul Găioara  
Situată în amonte de Drobeta Turnu Severin, rezervaţia botanică Cracul Găioarei, 

adăposteşte câteva relicte terţiare: Ephedra distachya (cârcel), Centaurea atropurpurea, 

Cephalaria uralensis.  

 Stipa danubialis (colilia Porţilor de Fier) vegetează pe Cracul Găioarei, singurul loc din 

lume unde a fost întâlnită. Pajişti cu Stipa danubialis, bine conservate, au fost identificate pe 

versantul dunărean al Cracului Găioara.  

Rezervaţia botanică Valea Oglănicului   
 Valea Oglănicului, situată în dreptul Ostrovului Banului, este una dintre cele mai 

interesante văi afluente Dunării, atât din punct de vedere floristic, cât şi entomofaunistic. 

Gladiolus illyricus (săbiuţa), semnalată pe această vale, este un element iliric care indică 

legăturile care au existat între flora Banatului şi vestul Peninsulei Balcanice. Tot aici se întâlneşte 

un element pontic deosebit – Paeonia daurica (bujor).  

Rezervaţia botanică Cracul Crucii  
 Rezervaţia se găseşte în dreptul barajului, deasupra tunelului Moşu şi se întinde până pe 

platoul denumit de localnici „Crucea Sfântului Petru”. Aici se întâlnesc pajişti de o rară valoare 

peisagistică cu Cachrys ferulacea (mărarul Porţilor de Fier). Datorită vecinătăţii cu Vama de la 

Gura Văii (afluxul de turişti), pajiştile de la baza versantului dunărean, care au o valoare 

peisagistică deosebită, sunt periclitate.  

Rezervaţia botanică Faţa Virului   
 Rezervaţia Faţa Virului se află la 4,5km de Vârciorova spre Gura Văii, între Slătinicul 

Mare şi Creasta Virului. Relieful este frământat, cu pante de 25-45
0
, orientate spre sud şi sud-est, 

mici cascade şi chei de un pitoresc aparte. Varietatea climatului protejează o floră caracteristică: 

mărarul Porţilor de Fier, stejarul pufos, alunul turcesc, sâmbovina, vişinul turcesc, etc. O 

deosebită valoare o prezintă asociaţia relictă terţiară (10 mil. ani) de sâmbovină cu nuc. Viaductul 

Virul Mic este considerat locul clasic pentru mărarul Porţilor de Fier (Cachrys ferulacea).  

Rezervaţia botanică Gura Văii-Vârciorova  
 Datorită bogăţiei de plante, multe dintre ele reprezentând rarităţi pentru flora ţării noastre, 

marele botanist Alexandru Borza a considerat-o un Eldorado botanic. Rarităţi floristice sunt 

prezente în toate etajele de vegetaţie. Gorunul auriu, stejarul pufos, gârniţa, alunul turcesc, vişinul 

turcesc în etajul arborescent; păducelul negru, scumpia, smochinul în stratul arbustiv; iar dintre 

plantele ierboase, aproape 100 de specii sunt rare sau foarte rare pentru flora României: unghia 

ciutei, ruginele, ferigi, garofiţe, viorele de stâncă, mărarul Porţilor de Fier, stânjenelul de stâncă, 

lumânărica, etc.  

Rezervaţia botanică Dealul Duhovnei  



 Situat între Valea Vodiţei şi Valea Bahnei, pe Dealul Duhovnei se întâlnesc păduri de 

osieci, dar şi păduri seculare în care predomină alunul turcesc în amestec cu gorunul.  

 Termenul de „păduri de osieci” este dat de localnici pădurilor seculare , ca urmare a 

copacilor doborâţi de vânt a căror scoarţă, după cădere, lasă lemnul trunchiului în aer liber şi sub 

acţiunea soarelui şi a ploilor, acesta se albeşte şi totodată se întăreşte atât de tare, încât lemnul are 

aspectul unui os enorm, imposibil de tăiat şi spart.   

 

 

Rezervaţia complexă Cazanele Mari şi Cazanele Mici   
 Flora şi vegetaţia reprezintă cele mai importante elemente din punct de vedere ştiinţific, 

prin speciile submediteraneene în amestec cu cele central-europene. Aici, apar, la baza abruptului, 

întinse păduri de fag, fag de Crimeea, fag oriental, cărpiniţă, mojdrean, alunul turcesc. Între 

stâncile umbrite, la numai 120 m se dezvoltă tisa. Pe abrupturile inaccesibile creşte inegalabila 

lalea de Cazane, stânjenelul de stâncă, clopoţeii Cazanelor, arţarul de Banat.  

Dintre formele carstice prezente sunt dolinele cu adâncimi cuprinse între 3 şi 18 m, 

lapiezuri exhumate şi câmpuri cu lapiezuri. Pârâul Ponicova crează la intrarea în zona calcaroasă 

nişte chei scurte, iar la intrarea în Peştera de la Gura Ponicovei, trece pe sub un pod natural lung 

de 25 m şi înalt de 6-8 m.  

 Rezervaţia botanică Valea Mare 

 Importanţa acestei văi este dată de proporţia însemnată a tulichinei cu aspect de laur sau 

iedera mare, un relict terţiar, care vegetează în unica staţiune din ţară. Pădurile de fag, coborâte 

de-a lungul văilor până la altitudinea neobişnuit de joasă (150-200 m), ocupă aproximativ 400 ha. 

Pereţii calcaroşi şi brânele sunt acoperiţi cu tufe de garofiţe şi cu endemite carpatice.  

 Rezervaţia Râpa cu lăstuni 

 Situate pe Valea Divici, lângă Pojejena, aceste depozite loessoide adăpostesc cuiburile de 

lăstuni de stâncă. Dintre plante se remarcă garofiţa bănăţeană, bujorul de banat, păducelul negru, 

săbiuţa. 

 Rezervaţia Baziaş 

 Situată în apropiere de locul unde intră Dunărea în ţară, zona Baziaş este protejată 

datorită florei şi faunei existente aici. Garofiţa bănăţeană, bujorul de Banat, jugastrul bănăţean, 

brânduşa galbenă, alături de broasca ţestoasă de uscat, potârnichea de stâncă, pietrarul bănăţean 

sunt numai câteva elemente din zonă.  

 Rezervaţia Balta Nera-Dunăre 

 La confluenţa dintre Dunăre şi Nera, este o zonă umedă cu aspect deltaic, unde poposesc 

numeroase păsări de baltă: egreta mare, egreta mică, cormorani, stârcul cenuşiu, stârcul roşu, 

pescăruşi, lopătari, berze, etc. 
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