
OBIECTIVE TURISTICE ÎN PARCUL NATURAL  
PORłILE DE FIER 

 
 

1. Turismul ştiin Ńific – se poate desfăşura pe tot arealul parcului, dar mai ales în cele 18 rezervaŃii declarate pe teritoriul PNPF, care cuprind cele mai 
importante valori ale patrimoniului natural, atât din punct de vedere floristic şi faunistic, cât şi geologic, geografic etc. 

 
Nr. 
Crt
. 

Denumirea 
ariei protejate 

Tipul 
rezervaŃiei 

Încadrare 
IUCN 

Supr. 
(ha) 

Obiective 

1 Balta Nera – Dunăre mixtă IV 10,0 Nevertebrate specifice zonelor umede, păsări de 
apă, amfibieni şi reptile, mamifere de interes  

2 Baziaş mixta IV 170,9 Speciile de orhidee, bujorul bănăŃean, Testudo 
hermanni, cerambicide 

3 Insula CalinovăŃ avifaunistică IV 24,0 Nevertebrate specifice zonelor umede, păsări de 
apă, amfibieni şi reptile, mamifere comunitar şi 
naŃional 

4 Râpa cu lăstuni mixtă IV 5,0 Colonia de lăstuni de mal  
5 Divici – Pojejena avifaunistică IV 498,0 Nevertebrate specifice zonelor umede, păsări de 

apă, amfibieni şi reptile, mamifere comunitar şi 
naŃional 

6 Valea Mare botanică IV 1179,0 Daphne laureola, specii de orhidee de pădure, 
insecte, habitate de pădure şi de stâncărie 

7 Peştera cu Apă din Valea Polevii speologică IV 3,2 FormaŃiuni endocarstice specifice, chiropterele, 
analize pe polen 

8 Ostrovul Moldova Veche avifaunistică IV 1627,0 Nevertebrate specifice zonelor umede, păsări de 
apă, amfibieni şi reptile, mamifere comunitar şi 
naŃional, plante endemice 

9 Locul fosilifer SviniŃa paleontologică III 95,0 Fosilele de amoniŃi, structura geologică 
10 Cazanele Mari şi Cazanele Mici mixtă IV 215,0 Habitate de stâncărie, specii de plante şi animale 

endemice şi protejate la nivel naŃional, formaŃiuni 
endo şi exoxarstice 

11 Locul fosilifer Bahna paleontologică III 10,0 Fauna de fosile de bivalve şi corali 
12 Dealul Duhovna forestieră IV 50,0 AsociaŃii vegetale endemice, animale protejate la 

nivel comunitar şi naŃional 
13 Gura Văii - Vârciorova  mixtă IV 305,0 Specii de plante endemice, unice ca şi prezenŃă în 



lume, asociaŃii vegetale de stâncărie şi pădure 
14 FaŃa Virului botanică IV 6,0 AsociaŃie vegetală endemică de nuc cu sâmbovină 
15 Cracul Crucii botanică IV 2,0 Plante endemice, rare sau vulnerabile 
16 Dealul Văranic mixtă IV 350,0 Şibliacutile caracteristice Defileului Dunării, 

habitate preferenŃiale pentru Testudo şi Vipera 
ammodytes 

17 Valea Oglănicului botanică IV 2,0 Specii de plante unice în lume, păsări specifice 
pădurilor, specii de insecte submediteraneene 

18 Cracul Găioara botanică IV 5,0 Specii de plante unice în lume, păsări specifice 
pădurilor, specii de insecte submediteraneene 

   
2. Turismul peisagistic – traseele turistice marcate corespunzător pe arealul parcului natural au vizat mai ales punctele de belvedere de o deosebită 

frumuseŃe. Astfel începând de la vest la est avem : 
- traseul cicloturistic  Balta Nera – Ostrov Moldova Veche – destinat pentru ecoturism, trecând prin zone de protecŃie specială avifaunistică, unde se 

pot observa la nivel de amator speciile de păsări de apă (birdwatching), habitatele specifice zonelor umede. 
- Traseul pemilor – traseu marcat pentru a lega satele ceheşti unele de altele, care trec prin zone de pădure, platouri carstice, văi adânci, oferind şi 

posibilitatea vizitării unor puncte de interes speologic, geologic, biologic etc. 
- Traseul Starişte-TrescovăŃ – unul dintre cele mai spectaculoase trasee din arealul parcului, care ne oferă multe puncte de belvedere asupra Defileului 

Dunării, traversează diferite tipuri de habitate (de pajişte, de pădure, de stâncărie), iar neck-ul vulcenic Trescovat prin semeŃia şi impozanŃa lui bucură 
ochiul vizitatorului. 

- Traseul Ecoturistic SviniŃa-Tricule – traseul te conduce către formaŃiunea geologică cunoscută sub numele de Amfiteatrul Natural de la SviniŃa şi se 
continuă către Ciaca Borii, unde coboara excat deasupra de cetatea medievală Tricule; 

- Traseul Ecoturistic Cioaca Cremeneasca-Rudina - Este unul dintre traseele în care călătorul poate observa atât peisajele pitoreşti ale Văii Dunării, cât 
şi modificările favorabile sau nefavorabile determinate de activităŃile antropice. Este vorba de cele câteva halde de steril depuse în mijlocul 
pitorescului natural, în urma exploatărilor miniere din Defileul PorŃile de Fier. Sunt oaze de sterilitate, la care ecoturistul poate medita. Este oare o 
luptă continuă între om şi natura? Sau poate că din convieŃuirea omului cu natura, Homo sapiens sapiens aduce prejudicii naturalului, poate 
iremediabile. Dar în tot acest peisaj, pe alocuri antropizat din violenta industrială, cuarŃitul (aşa-zisa cremene, de la care probabil, provine numele 
culmii), serpentinitul de Tisovita şi Plavisevita, casele vechi bicelulare, pădurile de stejar cu flora submediteraneana, bucătăria tradiŃionala de la 
sălaşe, ospitalitatea specific românească rămân elemente care te cheamă să-Ńi arate că "localnicul" PorŃilor de Fier a ştiut dintotdeauna să respecte 
natură cu toate darurile ei. 

- Traseul Ecoturistic Valea Liubotina-Rudina - Traseul ecoturistic merge de-a lungul Văii Liubotina, una dintre cele mai pitoreşti vai afluente Dunării. 
VersanŃii sunt acoperiŃi cu păduri de fag, iar ici-acolo apar exemplare izolate de tisă, element ocrotit al florei României. Acest conifer a devenit atât 
de rar datorită lemnului foarte preŃios căutat pentru sculptură şi tâmplărie fină. 

- Traseul Ecoturistic Cazanele Mari - Elementul  de atracŃie al acestei zone îl reprezintă însă laleaua Cazanelor o specie care se face remarcată atât prin 
unicitatea ei, dar şi datorită habitatului său - pereŃii stâncoşi ai Ciucarului Mare, săpaŃi atât de frumos de fluviu. Această plantă poate fi observată în 
floare în luna aprilie, unde alături de alte specii vernale, dau culoare şi parfum stâncilor ce pot părea neprietenoase. Odată ajunşi pe platou, până la 



punctul terminus al traseului,  suntem însoŃiŃi de  mirosul îmbietor de liliac, culorile inedite ale florii de scumpie în contrast cu verdele primăvăratic al 
speciilor arbustive. 

- Traseul Ecoturistic Cazanele Mici – îŃi oferă o privelişte către spectaculosul Defileu al Dunării, mai précis către bazinetul Dubova şi Cazanele Mari. 
De asemenea, şibliacurile  îŃi încântă ochiul prin culorile vii ale plantelor componente. 

- Traseul Ecoturistic Alion – oferă puncte de belvedere asupra oraşului Orşova dar şi asupra hidrocentralei PorŃile de Fier I. 
- Traseul Ecoturistic łarovăŃ - Prin zestrea sa naturală, traseul ecoturistic łarovăŃ reprezintă un muzeu în aer liber, un spaŃiu deschis unui turism 

organizat, ecologic, oferind vizitatorului îmbinarea activităŃilor de recreere şi agrement, cu cele instructiv - educative, de percepŃie a mediului şi de 
protecŃie a resurselor naturale şi istorice. 

- Traseul Ecoturistic Racovat-Boldovin - Este un traseu circular, începe şi se termină lângă punctul fosilifer Racovat. Aici este unul dintre cele 3 
puncte fosilifere, care alcătuiesc RezervaŃia paleontologica Bahna (RacovăŃ, Lespezi, Curchia), prima rezervaŃie paleontologica din România, cu o 
faună fosilă de circa 16 milioane de ani. În astfel de arii protejate, colectarea de fosile şi roci este absolut interzisă. Chiar în marginea localităŃii 
Ilovi Ńa, într-un afloriment de forma unui amfiteatru, este conservat fundul mării sarmaŃiene, în care trăiau melci, scoici, corali acum 16 milioane de 
ani. 

- Traseul Ecoturistic Valea VodiŃei-Dealul Duhovnei - alea Voditei, predestinată parcă turismului, este un paradis al plantelor medicinale. Cine vrea 
leacuri pentru diferite afecŃiuni, poate colecta cu măsură, din florile, frunzele plantelor poate şi azi cu acŃiune miraculoasă. Pentru a cunoaşte şi alte 
văi cu putere tămăduitoare, traseul o coteşte aproape în unghi drept pe Valea Scoruşului şi apoi ca o spirală urca în Dealul Duhovnei, de unde, dacă 
eşti atent poŃi admira plaiurile Depresiunii Bahna-Orşova. 

 
3. Turismul ecumenic – Parcul Natural PorŃile de Fier este recunoscut pentru cea mai mare diversitate etnică din Români. Acest lucru se reflectă şi în 

diversitatea religioasă. Procentul cel mai mare este cel al ortodocşilor, dar prezenŃa cehilor pe teritoriul parcului indică un procent mai mare decât al 
celorlalte culte recunoscute. Cele mai cunoscute mânăstiri/biserici de pe teritoiul parcului sunt: Biserica Baziş, Schitul Gornea, Mânăstirea 
Mraconia,Catedrala Catolică din Orşova Mânăstirea Sf. Ana şi mânăstirea VodiŃa. 

 
Biserica Gura Vaii 1ortodox E70 Biserica Bigar 1catolica DN57 

Manastirea Vodita 1ortodox E70 Biserica Berzeasca 1ortodox DN57 

Biserica Ilovita 1ortodox   Biserica  Berzeasca 1baptista DN57 

Biserica Bahna 1ortodox DN57 Biserica  Berzeasca 1catolica DN57 

Biserica Sf Nicolae 1ortodox DN57 Biserica Liubcova 1ortodox DN57 
Manastirea Sf Ana 1ortodox DN57 Biserica Garnic 1catolica DN57 
Catedrala Orsova 1catolica DN57 Biserica Sf Elena 1catolica DN57 
Biserica Orsova 1ortodox DN57 Biserica Coronini 1ortodox DN57 
Biserica Eselnita 1ortodox DN57 Biserica Coronini 1baptista DN57 
Manastirea Mraconia 1ortodox DN57 Biserica Moldova Veche 1ortodox DN57 
Biserica Dubova 1ortodox DN57 Biserica Moldova Noua 3 ortodoxe DN57 
Biserica Eibenthal 1catolica DN57 Biserica  Moldova Noua 1catolica DN57 
Biserica Svinita 1ortodox DN57 Biserica  Moldova Noua penticostala DN57 
Biserica  Gornea 1baptista DN57 Biserica  Moldova Noua 2baptiste DN57 



Biserica Gornea 1ortodox DN57 Biserica  Macesti 1ortodox DN57 
Schitul Gornea 1ortodox DN57 Biserica Pojejena 1ortodox DN57 
Biserica Sichevita 1ortodox DN57 Biserica Belobresca 1ortodox DN57 
Biserica  Sichevita 1baptista DN57 Biserica Bazias 1ortodox DN57 

 
4. Turismul cultural şi etnografic – istoria complexă a româniei se resimte şi în această zonă, influenŃa pe o suprafaŃă destul de mare a parcului a 

imperiului Hasburgic se poate observa şi în stilul arhitectonic al caselor tradiŃionale, iar numeroasele cetăŃii ce străjuiesc malurile Dunării, atât el 
Românesc, cât şi cel sârbesc, sunt o dovadă în plus pentru perioada zbuciumată  a evului mediu şi nu numai. 

 
Situri arheologice şi cetăŃi din arealul Parcului Natural Por Ńile de Fier 
 

LocaŃie Tipul sitului Perioada 
Pojejena Castrul de la Pojejena, punct "Via Bogdanovici - SitarniŃa” Epoca romană 
Pojejena  Situl arheologic de la Pojejena, punct "Zidina” Epoca medievală 
Divici CetăŃi dacice Antichitate 
OraviŃa – Răcăşdia - Iam - 
Biserica Alba - Baziaş 

Tronson de cale ferată Modernism 

Ostrovul Moldova Veche Mormântul lui Atilla Sec. III - IV 
Moldova Nouă Situl arheologic de la Moldova Nouă, punct « Sălăşte » Epoca romană 
Moldova Nouă Aşezare romană minieră Epoca romană 
Moldova Nouă Situl arheologic  de la Moldova Nouă, punct  

"Ostrovul Decebal" 
Epoca medievală 

Moldova Nouă Situl arheologic de la Moldova Nouă, punct   
"Vinograda - Vlaskikraj" 

Epoca medievală 

Cărbunari ConstrucŃie romană Epoca romană 
Cărbunari Situl arheologic de la Cărbunari, punct   

"Peştera Urzicari" 
 

Cărbunari Urme de locuire Antichitate 
Coronini FortificaŃie de gen culă Epoca bronzului 
Coronini Cetatea Ladislau Evul Mediu 
Coronini Situl arheologic de la Coronini, punct "Gaura Chindiei I şi II ! 

– picturi rupestre 
Epoca bronzului, locuită şi 
în evul mediu 

Coronini Situl arheologic de la Coronini, punct "Gaura cu Muscă » Epoca medievală 
Berzasca FortificaŃie de pământ  
Berzasca Aşezarea medievală de la Berzasca,  punct "Sălişte - Valea 

Dragoselea” 
Evul mediu . Sec. XV-
XVI 



Berzasca Situl arheologic  de la Berzasca, punct  "Spit I” Antichitate 
Berzasca Situl arheologic de la Drencova -cetate Sec. XII - XII 
Gornea Situl arheologic de la Gornea- SicheviŃa, punct "Dealul 

Păzărişte” 
 

Gornea Necropolă Epoca medievală timpurie 
Gornea Situl arheologic  de la Gornea- SicheviŃa, punct "łărmuri”  
Gornea Situl arheologic Gornea -SicheviŃa, punct "CăuniŃa de Sus”, 

"Cetate” 
sec. II - III   

Gornea Villa rustica sec. II - III   
Gornea Cuptor de ars cărămizi sec. II - III   
Gornea Situl arheologic de la Gornea, punct "Locurile Lungi” Eneolitic 
Gornea Aşezare fortificată - Vodneac Epoca bronzului 
Gornea Situl arheologic de la Gornea- SicheviŃa,  Punct “ZomoniŃa” Evul mediu 
Liubcova  Situl arheologic de la Liubcova, punct "Stenca 

Liubcove »,cetate 
Epoca dacică 

Liubcova Necropolă de incineraŃie Epoca bronzului 
SviniŃa Cetatea Tricule Epoca medievală 

 
 Muzee din arealul parcului  

1. Muzeul Satesc -Etnografie si istorie locala Gornea , Sichevita in cadrul Caminului Cultural 
2. Muzeul Regiunii PorŃile de Fier – cu secŃiile de istorie, arheologie, ştiinŃele naturii şi artă, se găseşte în Dr. Tr. Severin  
3. Muzeul Etnografic EşelniŃa 
4. Muzeul Etnografic şi Arheologic Gârnic 
 
Etnografia în PorŃile de Fier -  parcul naturl este recunsocut pentru diversitatea etnică cea mi mare din România, ceea ce face ca avtivităŃile 
tradiŃionale, sărbătorile, portul popular, muzica şi dansul să fie foarte deosebite. Cea mai cunoscută vale cu obiective etnografice este Valea 
SicheviŃei, cunoscută sub numele de Valea Morilor, datorită prezenŃei morilor de apă folosite încă de localnici.  
 
Sărbătorile PorŃilor de Fier 

- Pojejena – Măsuratul oilor - 6 mai 
- Balul MărŃişorului (IloviŃa, 28 februarie) 
- Balul Turcilor (Belobreşca, SviniŃa, 27 februarie, SicheviŃa, 2 martie)  
- Balul Izmenelor (IloviŃa, 28 februarie) 
- Fii Satului (IloviŃa, ultima duminică din luna iulie 
- Festivalul Smochinelor (SviniŃa) 
- Festivalul Satelor Dunărene (SviniŃa, 1-2 mai) 



- Festivalul Sportului (SviniŃa, 1-2 mai) 
- Festivalul Muzical al MinorităŃilor (SviniŃa, august) 
- Ziua Şcolii din Liubcova (Liubcova, septembrie) 
- Festivalul minorităŃilor (Bigăr) 
- Concurs de teatru de păpuşi pentru copii (Belobreşca); 
- Nedeile, care au date diferite de organizare pentru fiecare comunitate şi sunt legate de hramul bisericii etc.. 

 
 

Alte forme turistice care se practică pe teritoriul parcului (turismul nautic, speoturismul, cicloturismul, mountainbike etc.) pot fi îmbinate astfel încât 
toate aceste obiective de mai sus, sau cel puŃin cele mai cunoscute, să fie vizitate. 


