Centrul de vizitare turistica al Parcului National Domogled-Valea Cernei a fost
realizat in cadrul proiectului “Managementul conservarii biodiversitatii in Parcul National
Domogled-Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”, finantat prin Programul Operational
Sectorial de Mediu, Axa prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protectia naturii, domeniul major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a
planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si Retelei NATURA 2000.
Centrul de vizitare a fost proiectat si conceput cu scopul de a oferi turistilor si tuturor
celor interesati o imagine de ansamblu cat mai reprezetativa in ce priveste bogatiile naturale
(geografie, flora, fauna, peisaje, geomorgologie, etc.) si valorile culturale (comunitati,
traditii, etnologie) prezente in Parcul National Domogled- Valea Cernei.
Acesta este structurat pe 3 nivele fiecare avand o semnificatie aparte:
Demisolul intruchipeaza “lumea adancurilor” si prezinta in format 3D macheta a 6 din
cele mai reprezentative pesteri din parc:
 Pestera Martel - rezervatie naturala de tip speologic, este situata pe versantul
stang al raului Motru Sec si reprezinta un meandru subteran al raului;
 Pestera Mare de la Soroniste - localizata intre localitatile Baile Herculane si
Pecinisca pestera este sapata in peretele vestic al Masivului Domogled.
Caracteristic acestei pesteri sunt stalpii stalagmitici impresionanti in forma de
“teanc de farfurii”, prezenta de oseminte ale ursului de caverna si existenta a 5
specii troglobii (fauna care traieste in pesteri), unele chiar endemice;
 Pestera Lazului - situata pe versantul drept al Motrului Sec prezinta in prima
parte zeci de culoare si galerii care se ramifica in toate directiile, pe diverse nivele
ca intr-un labirint. Prin morfologia ei, pestera reprezinta unul dintre cele mai
interesante exemple de geneza a unei retele subterane in regim freatic;
 Pestera Closani - situata deasupra satului Closani este considerata cea mai
frumoasa si una dintre cele mai interesante pesteri din tara datorita bogatiei si
varietatii formatiunilor scluptate in peretii calcarosi. Pestera este bogata in fauna
fosila si cavernicola, cuprinzand si unele specii endemice: Closania winkleri,
Gervaisia orghidani;
 Grota Haiducilor - sapata in versantul drept al vaii Cernei, foarte aproape de
statiunea Baile Herculane (doar 600m distanta de statuia lui Hercules), pestera are
o importanta arheologica deosebita aici fiind descoperite urme ale prezentei
umane inca din paleoliticul mijlociu.
 Grota cu Aburi - cu o lungime de numai 14m lungime pestera “rasufla” aburi
fierbinti de pana la 56°C, printr-o crapatura in stanca. Vaporii sunt degajati de
apa unui izor termal sulfuros care tasneste prin crapaturile peretelui de stanca.
Prezenta acestui izor face ca in interiorul pesterii climatul sa fie unul tropical
(fenomen unic la noi in tara si intalnit doar in pesterile termale din Parcul
National Domogled-Valea Cernei).
Tot aici gasim si o macheta 3D a Parcului National Domogled-Valea Cernei pe care
sunt prezentate principalele obiective si trasee turistice.
Parterul este dedicat informatiilor generale despre parc: localizare, limite, trasee turistice,
rezervatiile naturale si habitatele din parc, biodiversitatea florei si faunei (specii
endemice, rare, protejate), peisajele deosebite, zonarea interna, toate acestea fiind
expuse pe 10 panouri informative.
De asemenea exista si cateva vitrine in care sunt ilustrate exponate reprezentative
pentru parc: ace, conuri, tulpina, radacina de Pin Negru de Banat, frunze, conuri,

seminte ale altor specii de arbori (tei argintiu, paltin de munte, paducel, carpen, gorun,
fag), poze cu diverse specii de plante, fluturi, pasari, insecte.
Peste Parcul National Domogled-Valea Cernei se suprapun 2 situri Natura 2000 (retea
europeana de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii
sălbatice și habitate naturale de interes comunitar):
 ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei - arie de protectie speciala avifaunistica
 ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei - sit de importanta comunitara
Formele de turism ce se pot practica in interiorul parcului sunt foarte variate si
satisfac dorintele diferitelor categorii de turisti: drumetie, observare, fotografiere,
catarare, bai termale, picnic, agroturism (degustare produse traditionale, participare la
activitati traditionale), rafting, canyoning, etc.
Etajul are in centrul sau omul (comunitatea locala) care este deasupra tuturor. Asa cum
bine stim, toate au fost create ca sa fie stapanite de catre om si acestuia ii este la
indemana sa protejeze sau sa distruga valorile naturale.
Sunt prezentate comunitatile care traiesc in interiorul parcului si in zona limitrofa
acestuia. Pe suprafata parcului avem o singura localitate compacta - Cerna Sat si 12
catune izolate cu familiile dispersate pe suprafete mai mari dintre care amintim:
Prasacina (22 familii), Poiana Lunga (8 familii), Inelet (6 familii), Scarisoara (3
familii), Dobraia (2 familii), etc.
Pentru ca Parcul National Domogled-Valea Cernei se intinde pe suprafata a 3 judete
intalnim si traditii diferite, din zona Olteniei si zona Banatului, ceea ce face sa creasca
si mai mult valoarea culturala a parcului.
La etaj intalnim si un altar votiv datand din anul 153 d.Hr. ce atesta vechimea statiunii
Baile Herculane avand o valoare inestimabila pentru istoria statiunii, care, de altfel,
este si cea mai veche statiune din Romania. Mai sunt expuse cateva exponate
reprezentand apeducte, podoabe, arme, unelte de pe vremea romanilor, obiecte de
lucru si de tesut din zona parcului, costume populare traditionale , obiecte arheologice
din diferite perioade (paleolitic, eneolotic, epoca bronzului), podoabe, arme
apartinand civilizatiei medievale, etc.
De la toate cele 3 nivele se poate vedea macheta parcului, ca un simbol ce leaga omul
de natura, si totodata oamenii intre ei.
Regulile de vizitare a centrului sunt urmatoarele:
 Pentru o mai usoara vizitare urmati sagetile indicatoare de pe pardoseala;
 Nu distrugeti, deteriorati infochioscurile, vitrinele si exponatele prezente;
 Nu lasati deseuri in urma dumneavoastra;

Va asteptam cu drag!
Intrarea este libera

