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Aria naturală protejată (ANP)  

este zona terestră, acvatică şi/sau subterană în care există specii de plante şi animale 

sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 

speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, 

care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor 

legale; 
 

În România ANP-urile de interes naţional sunt următoarele: 
 

Parcurile naţionale sunt teritorii bine delimitate  prin lege, unde se respectă 

anumite reguli impuse cu scopul de a proteja mediul natural (fauna, flora și cadrul 

natural) de activitățile omului. Scopul este deci protejarea biodiversității, nu cel turistic. 

 

Parcuri naturale  sunt teritorii bine delimitate  prin lege în care atributele naturale, 

istorice și culturale sunt protejate pe baza unui regulament, pentru o conservare și 

dezvoltare durabilă. Spre deosebire de parcurile naționale, într-un parc natural 

activitățile umane au un loc bine stabilit, integrându-se într-un tot unitar cu cadrul 

natural din care fac parte. . 

 Rezervaţiile naturale sunt  arii naturale protejate independente sau zone în 

interiorul parcurilor naturale sau naţionale care includ zonele cu regim sporit de 

protecţie (zone de protecţie strictă şi zone de protecţie integrală) .  
 

Monumente ale naturii sunt specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori 

izolaţi, formaţiuni si structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic;  





Principalele activităţi permise în aria unui parc natural 

sau naţional 

☻activităţi ştiinţifice şi educative;  

☻ activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-

investiţii;  

☻ utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice în proprietatea membrilor comunităţilor care deţin 

păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora;  

☻ localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

☻ intervenţiile în scopul construcţiei ecologice a ecosistemelor naturale 

şi al reabilitării celor necorespunzătoare sau degradate;   

☻ acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi;  

☻ acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri în 

condiţiile aprobate de administratia parcului. 

 



ACTIVITI INTERZISE ÎN PARCURI 

ȘI REZERVAȚII NATURALE 



PARCURILE 

NATURALE ŞI 

NAŢIONALE DIN 

ROMANIA PLASATE 

ÎN ARIA DE ACŢIUNE 

A GEC NERA 



 

PARCUL 

NAŢIONAL  

CHEILE NEREI 

- BEUŞNIŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PREZENTARE GENERALĂ 

 Localizare: 

Amplasat în sud-vestul României, în sudul Banatului 

Montan, în Munţii Aninei şi Locvei. 

 

Sediu administrativ al administraţiei parcului: 
Loc. Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 62, judeţul Caraş-

Severin, România.  

 

Accesul în parc:  
din Băile Herculane - pe ruta Bozovici Şopotu Nou, pe DN 

57B, din Timişoara - pe ruta Oraviţa-Sasca Montană, pe DN 

57, din Reşiţa - pe ruta Anina-Steierdorf, pe DN 58. În 

interiorul parcului accesul se face pe drumuri auto, 

forestiere şi pe potecile turistice autorizate în acest scop. 

 

Suprafaţa:  
36.758 ha, din care 29.164 ha în fond forestier. 

 

Posibilităţi de cazare: 
Cabana silvică Valea Beiului, păstrăvăria Bigăr, pensiunea 

Dora  Sasca Montană, pensiunea Cheile Nerei Sasca 

Romană,  hotelul Caras Oraviţa,cabana 7 Brazi Oraviţa,  

locuri improvizate de campare la poiana Meliugului, poiana 

Lacul Dracului, poiana Damian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezervaţiile naturale incluse în 

parc 
Rez. nat. Cheile Nerei-Beuşniţa (4069,40 ha)  

Rez. nat. Cheile Şuşarei (247,80 ha)  

Rez. nat. Ciclova-Ilidia (1939,30 ha) 

Rez. nat. Izvorul Bigăr (270,90 ha)  

Rez. nat. Ducin (284,90 ha)  

Rez. nat. Lişovacea (33,00 ha) 

 

Unicate 
Cheile Nerei, Cascadele Beuşniţei, Izvorul carstic 

Ochiul Beiului, Lacul Dracului, Izvorul Bigăr, făgete 

seculare, arbori monumentali de tisă, alun turcesc, 

seqvoia giganteea, peşteri, floră şi faună relictară, etc.  

 

Habitate şi ecosisteme protejate 
Păduri seculare de făgete crescute pe calcare 

Pajişti şi stufărişuri cu fitocenoze de mare 

complexitate 

Stâncării, peşteri şi lacuri subterane 

Izvoare carstice şi cascade cu depunere de travertin 

-Ecosisteme acvatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETAŢIA ŞI FLORA 

 
 Liliac (Syringa vulgaris), mojdrean 

(Fraxinus ornus), corn (Cornus mas), 

cărpiniţă (Carpinus orientalis), scumpia 

(Cotinus coggygria) etc. 

Specii protejate: măceşul de Beuşniţa 

(Rosa Stylosa Desv. var. beucensis), vişinul 

turcesc (Padus mahaleb), ghimpele 

(Ruscus aculeatus), cornişorul (Ruscus 

hypoglosium), săbiuţa (Gladiolus illyriscus), 

orhideele locale, alunul turcesc (Corylus 

colurna), tisa (Taxus baccata), arborele 

mamut (seqvoia giganteea). 

 



 

FAUNA 

 
• Avifauna: buhniţa (Bubo bubo), striga (Tyto alba), 

rândunica (Hirudo daurica Hirundo rupestris), 
Lăstunul de stâncă (Apus melba), pietrarul 
bănăţean (Oenanthe hispanica), lăstunul de casă 
(Hirundo daurica), presura de munte (Emberiza 
cia). 

•  Ihtiofauna: relictul terţiar fâsa mare (Cobitis 
elongata), şi fusarul (Aspro streber) 

• Herpetofauna: broasca mare de lac (Rana 
ridibunda), broasca dalmaţiană (Rana dalmatia), 
tritonul cu creasta (Triturus cristatus), salamandra 
de munte (Triturus alpestris),  vipera cu corn 
(Vipera ammodytes), guşterul (Lacerta viridis), 
şopârla cenuşie (Lacerta agilis), şopârla zidurilor 
(Lacerta muralis), dar şi relicte glaciare precum 
vipera neagră (Vipera berus) şi şopârla de munte 
(Lacerta vivipara). 

• Mamiferele:   ursul (Ursus arctos), lupul (Canis 
lupus), Râsul (Lynx lynx), Pisica sălbatică (Felix 
silvestris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECOTURISM ŞI RECREERE 

 
  Trasee ecoturistice 
  

      ●ŞOPOTU NOU - CHElLE NEREI - SASCA ROMÂNĂ  

      ● SASCA ROMANA - PODUL BEl - LACUL OCHIU BEI - ANINA  

      ● LACUL OCHIUL BEIULUI- BEUSNITA  

      ● SASCA MONTANA - CASCADA SUSARA - CHElLE NEREI (LACUL 
DRACULUI)  

      ● CHElLE NEREI - VÂRFUL HABÂTULUI - IZVORUL TIŞULUI (TISIEI)  

      ● CHElLE NEREI - POIANA MELIUGULUI- IZVORUL TIŞULUI  

      ● CHElLE NEREI-SAT STANCILOVA  

      ● LAPUŞNICU MARE - POIANA ROŞCHI - CABANA CERBU.  

      ● LAPUŞNICU MARE - POIANA ROŞCHI - VARFUL LEORDIŞ - 
POIANA FLORII - POD PĂULEASCA (CĂLUGARĂ).  

      ● TABARA MINIŞ - POD PĂULEASCA - BEIUL SEC.  

      ● ORAVIŢA – CICOVA MONTANĂ – MĂNĂSTIREA CĂLUGĂRA 

      ● VALEA ORAVIŢEI 

 

 

  Atracţii turistice 
     

•         - Turism, ecoturism şi drumeţii pe traseele marcate, în special în 
perioada Mai - Noiembrie.  

• - Rafting pe râul Nera, primăvara şi la începutul verii.  

• - Alpinism pe traseele special amenajate.  

• - Cicloturism pe drumurile forestiere. 

• - Speologie în peşterile din Parc (activitatea necesită echipament 
special şi pregătire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcul Natural 

“Porţile de Fier” 

 
 
 

 





          Defileul Dunării 
           DATE GENERALE  
Parcul  Natural  Porţile de Fier este  situat  în  partea 
de  sud-vest  a  României,  pe  malul stâng al  Dunării, 
între  localităţile   Baziaş şi  Gura   Văii.  În   perimetrul  să
u   intră   şi   prelungirile   sudice  ale  Munţilor Banatului 
(Locvei si   Amăjului)  şi Munţilor  Mehedinţi, precum şi o 
parte din podişul Mehedinţi şi fâşia din lacul format de 
barajul hidrocentralei de la Porţile de Fier I ce aparţine 
tertoriului naţional  
 
Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier  este în 
oraşul Orşova 
 
Parcul Natural Porţile de Fier poate fi descris prin 
următoarele afirmaţii: 
-Unul dintre cele mai frumoase parcuri naturale din Europa  
-Un parc cu cea mai veche istorie geologică din Europa  
-Arealul cu cea mai mare diversitate biologică într-un 
complex de ecosisteme,  
-Cel mai mare şi mai vechi defileu al unui fluviu din Europa 
-Arealul unde Dunărea are cea mai mare adâncime şi 
îngustime a cursului,  
-Cel mai spectaculos neck vulcanic din România – 
Trescovăţ   
-Cel mai mare şi mai bine păstrat areal unde trăieşte 
ţestoasa lui Hermann din România  
-Parcul natural cu cea mai mare suprafaţă din România  
-Cea mai mare diversitate etnică şi culturală dintr-un parc 
din România,  
-Cea mai mare acumulare de apă şi cea mai mare 
hidrocentrală din România, 



FLORA 
Bujorul bănăţean (Paeonia officinalis ssp. 
Banatica),  iedera albă (Daphne laureola), 
Trifoiaşul de baltă (Marsilea quadrifolia), 
laleaua bănăţeană (Tulipa hungarica), 
campanule sau clopoţeii Cazanelor (Campanula 
crassipes), mărarul Cazanelor (Cachrys 
ferulacea), colilia Cazanelor (Stipa danubialis), 
stânjenelul de stâncă (Iris reichenbachii), 
laptele cucului (Euphorbia myrsinites), 
gemănărica (Orchis papilionacea), pribolnic sau 
albinos (Orchis simia) 
 

FAUNA 
Nevertebrate: racul de munte 
(Austropotamobius torrentium), croitorul mare 
al stejarului (Cerambyx cerdo), rădaşca 
(Lucanus cervus), croitorul cenuşiu (Morimus 
funereus) 
 Avifauna: lopătarul (Platalea leucorodia), 
egreta mare (Egretta alba ), egreta mică 
(Egretta garzetta), buhaiul de baltă (Botaurus 
stellaris), cormoranul mic şi cormoranul mare 
mare (Phalacrocorax pygmaeus, P. carbo), raţa 
roşie (Aythya nyroca), gaia neagră (Milvus 
migrans),   uliganul pescar (Pandion haliaetus) 
etc.   

    Bujorul bănăţean 

(Paeonia off. ssp. Banatica) 

Clopoţeii cazanelor  

(Campanula crassipes) 



REZERVATII NATURALE 

- Balta Nera – Dunare (mixta, 10 ha) 

Zona Umeda cu aspect deltaic; protejeaza habitate si 
specii de interes comunitar precum: egreta mica (Egretta 
garzetta), cormoran pitic (Phalacrocorax pygmaeus)etc. 

- Bazias (forestiera, 170 ha) 

Protejeaza habitate de padure de intes comunitar 
reprezentate de specii precum: tei argintiu (Tilia cordata), 
gorun (Quercus petreae)etc. Alte specii protejate: bujor 
banatean (Paeonia Off. ssp. banatica), testoasa lui 
Herman (Testudo hermanni) 

- Rapa cu Lastuni (mixta) 

Depozite loesoide cu cuiburi de lastun de mal (Riparia 
riparia) 





-Pestera cu Apa din Valea Polevii 
(speologica, 3,2 ha) 
Specii de chiroptere, unele foarte rare.  

-Valea Mare (complexa, 1179 ha) 

Floristica si forestiera, importanta pentru specia 
Iedera mare (Daphne laureola) pecum si habitate 
de interes comunitar. Relief complex dezvoltat pe 
calcare (doline, uvale, lapezuri, chei, pesteri, 
avene) 



-Locul fosilifer Bahna (paleontologica, 10 ha) 

unul din cele mai vechi si interesante puncte fosilifere din tara,  
de mare valoare stiintifica, fiind bogat in depozite de: corali, 

lamelibrachiate, si in fauna de gasteropode fosile; 

-Dealul Duhovnei (forestiera, 40 ha)  
paduri de “osieci”(paduri seculare de alun turcesc in amestec 

cu gorun). 

-Cazanele Mari si Cazanele Mici (mixta, 215 ha) 

 rezervatie mixta. Flora si fauna reprezinta elemente  
importante din punct de vedere stiintific prin speciile 
 mediteraneene in amestec cu cele Central europene  
(Tulipa hungarica, Taxus baccata, Campanula Crassipes, 
 Acer monsspesulanum,Cerastium banaticum etc.). 
Relief complex dezvoltat pe calcare (doline,lapiezuri,pesteri) 

-Locul fosilifer Svinita (paleontologica, 93,1 ha)  

asociatii faunistice fosile, reprezentate prin calcare feruginoase 
 rosii ale jurasicului Mediu si superior, contin peste 
 60 de forme de: amoniti, Belemniti, brahipode, bivalve. 



-Gura Vaii-Varciorova (floristica si forestiera, 305 ha) 

protejeaza numeroase specii de plante rare precum:  
Mararul Portilor de Fier, garofitele, visinul turcesc,  

gorunul auriu, smochinul etc. 

-Cracul Crucii (floristica, 2 ha)  
pajisti de o rara valoare Peisagistica cu: Minuartia capillacea, 

 Pragnos carinata si Notholoena maranthae. 

-Fata Virului (mixta, sub 1 ha) 

 varietatea reliefului si climatului protejeaza o flora  

caracteristica: Quercus virgiliana, Celtis australis, Minuartia 

 cataractorum, Corylus colurna etc. 



-Dealul Varanic (botanica, ) 

asociati vegetale si elementeFloristice si faunistice  
submediteraneene, precum si a unor elemente geologice 
 si geomorfologice deosebite; 

-Cracul Gaioara (floristica, 5 ha) 

 adaposteste specii de planteEndemice precum Stipa  

danubialis, Cephalaria uralensisVar.multifida, ca si relicte  
terciare Ephedra dystachia, Scorzonera lanata, Centaurea  

atropurpurea.  

-Valea Oglanicului (floristica, 150 ha) 

 rezervatie floristica, aici intalnim Gladyolus illyricus, 
Paeonia  
daurica, Stipa eriocaulis precum si Tulipa hungarica  

ssp. undulatifolia 



          Stânca Babacaia 

          Stâna regelui dac Decebal        
la Dubova 

    Cetatea Golubac (Golumbăţ)   
pe malul sărbesc 

 TRASEE TURISTICE 
Traseul Ecoturistic Trescovăţ  

Traseul Ecoturistic Sviniţa-Tricule  

Traseul Ecoturistic Cioaca Cremeneasca 

Rudina  

Traseul Ecoturistic Valea Liubotina-Rudina  

Traseul Ecoturistic Cazanele Mari  

Traseul Ecoturistic Cazanele Mici  

Traseul Ecoturistic Alion  

Traseul Ecoturistic Ţarovăţ  

Traseul Ecoturistic Racovat-Boldovin  

Traseul Ecoturistic Valea Vodiţei-Dealul 

Duhovnei  

Traseul tematic educativ Balta Nera - 

Ostrov Moldova Veche  

Traseului tematic educativ Valea Morilor de 

Apă  

Traseul turistic ,,Crucea Sf. Petru"  



PARCUL NAŢIONAL 

SEMENIC – CHEILE 

CARAŞULUI 

 



Date generale  
Parcul Naţional Semenic-
Cheile Caraşului este situat 
în partea centrală a judeţului 
Caraş-Severin şi ocupă o 
suprafaţă de 36.364,8 ha. 
Administraţia parcului este 
în municipiul   
 
Rezervaţii naturale 
►Rezervaţia Cheile 

Caraşului, 
►Rezervaţia Izvoarele 
Caraşului,  
►Rezervaţia Izvoarele 
Nerei, ►Rezervaţia Cheile 
Gârliştei, ►Rezervaţia Buhui 
-Marghitaş,  
►Rezervaţia Peştera 
Comarnic. 



Buhui Marghitas:  
  suprafata -  979,00 ha;  

  localizarea -  teritoriul  

  administrativ al orasului  

  Anina; lungime traseului  

  Anina – Marghitaş 7 km 

 

 Cale de acces : D.J. Resita- 

   Anina. Din Anina drumul  

   spre Cabana Maial, dupa  

   care se merge pe drumul 

   directia NE.; 

 

Obiective turistice: peştera 

    Buhui, lacul Buhui, lacul  

    Mărghitaş,  Valea Buhui,  

    două tunele, Peştera  

    Porcului, Peştera de de 

    la Haldină, cantonul 

    silvic Buhui, podul  

    Mediureca 

Rezervaţii naturale importante 



Atracţii turistice în zona Buhui - Mărghitaş 



Floră 
Potentilla micrantha (gainuşa);  

Inula conyza (moartea 

 purecelui); Erythronium dens- 

canis (măseaua ciutei); Sedum  

hispanicum (iarba negeilor);  

Ruscus aculateus (ghimpele);  

Ceterach officinarum P.veris- 

Anina-Sinculet (unghia ciutei);  

Hedera helix (iedera); Primula  

veris, (ciubotica cucului);  

Cerastium banaticum (cornuţul  

bănăţean); Helleborus odorus 

 (spânzul verde); Campanula  

crassipes (clopoţei); Echinops  

Banaticus (măciuca ciobanului);  

Fritillaria montana (laleaua  

pestriţă);  Tilia  tomentosa 

(teiul alb); Syringa vulgaris  

(iliacul); Dianthus giganteus  

(scaunul cucului); Crocus  

banaticus ( brânduşa);  

Erysimum saxosum  

(micsandre);Orchis coriophora  

(poroinic)  



Faună 

 
- Mamifere ( 4 identificate): 

Ursus arctos ( Urs ); Linx 
linx ( Ras ); Felyx silves-tris 
( Pisica salbatica); Canix 
lupus ( Lup ).  

 

- Pasari ( 14 identificate ) : 
Aquila pomarina ( Acvila); 
Milvus nigrans ( Gea 
neagra ); Circaetus gallicus 
( Serparul ); Tito alba ( 
Striga ); Apus melba ( 
Lastunul ); Bubo bubo ( 
Buha ); Hirundo daurica ( 
Randunica roscata ); 
Carduelis canabiana ( 
Canepar ); Frigilla coelebes 
( Cinteza).  



    Reptile ( 4 identifica-te) : 
Lacerta viridis (Guster ); 
Lacerta agilis ( Soparla de 
camp ); Lacerta muralis 
maculiventris (Soparla de 
ziduri ); Vipera 
ammodytes (Vipera cu 
corn ).  
 

    Pesti ( 3 identificate ): 
Cobitis elongata (Fasa); 
Zingel streber ( Streber );  



REZERVAȚII ȘI PARCURI 

NATURALE ŞI NAŢIONALE 

DIN SERBA PLASATE ÎN 

ARIA DE ACŢIUNE A GEC 

NERA 





Date generale  
Parcul naţional Djerdap este aşezat în sud – 

estul Serbiei la graniţa cu Romania 

Suprafaţa totală a Parcului Naţional Đjerdap 

este de 63.608 ha, iar a zonelor de protecţie 

de  93.968 ha. 

Parcul naţional Djerdap formează impreună 

cu Parcul natural Porţile de Fier un ecostem 

unitar cracterizat prin aceleaşi afirmaţii.  

 

Despre Parcul Naţional Đjerdap se poate 

afirma că: 

- este unul dintre cele mai frumoase parcuri 

naţionale din Europa  

- are cea mai veche istorie geologică din 

Europa ;  

-are cea mai lungă vale din Europa compusă 

din trei clisuri (schimbare a directiei 

cursului pe distanţă scurtă), doua canione  

şi trei “cazane” ;  

- este traversat de cel mai mare şi cel mai 

vechi  fluviu eroziv   din Europa, iar în 

interiorul parcului,  albia Dunării este  cea 

mai îngustă şi cea mai adâncă  

- este cel mai mare muzeu arheologic şi 

natural în aer liber din Europa;  

 



-este cel mai mare, cel mai vechi şi cel mai 

bine reprezentat loc de conservare a florei 

relicte, faunei şi vegetaţiei;  

- este spaţiul cu cea mai mare biodiversitate 

în interiorul unei ecosistem;  

- are cea mai veche aşezare neolitică, creată 

în urmă cu peste 8.000 ani ;  

- are cel mai mare număr de monumente 

istorice de pe Dunăre din perioada  

Limesului roman (sistem de apărare Cele 

mai importante rezeervaţii naturale din 

interiorul parcului sunt:  

 

Rezervaţii naturale 
-Pe teritoriul MRDNC: Bosman-Sokolovac, 

Bojana, Golubacki Grad (Cetatea Golubăţ) 

-înafara teritoriului MRDNC: Šomrda, Kanjon 

Boljetinske reke – Greben (Cheile Bolietin – 

Greben), Ciganski potok (Pârâul Ţiganilor), 

Tatarski vis (Culmea Tătarilor), Veliki i Mali 

Strbac (Stârbăţul Mic şi Stârbăţul Mare) cu 

Tabula Traiana , Lepenski Vir (Virul Lepen), 

Coka Njalta sa Pesacom (Cioaca Înaltă cu 

nisip) 



Flora 
     alunul turcesc (Corylus 

colurna L.), nucul (Juglans 
regia L.), clocotişul 
(Staphylea pinnata L.), 
arţarul (Acer intermedium), 
liliacul (Syringa vulgaris 
L.), celtisul (Celtis australis 
L.), laurul (Ilex aquifolium 
L.) , tulichina (Daphne 
laureola L.), ghimpele 
(Ruscus hypoglossum L.), 
tisa (Taxus baccata), 
stejarii (Quercus); arţarii 
(Acer); frasinii (Fraxinus); 
ulmii (Ulmus); teii (Tilia); 
glogovii (Crataegus); 
carpenii (Carpinus) şi altele  



Fauna 
Reptile: broasca ţestoasă de lac (Emys orbicularis), 

guşteri (Sauria), broasca ţestoasă de uscat 
(Testudo hermanni), şerpii (Serpentes),  

Păsări: cormoranul mare (Phalacrocorax), lişita (Fulica 
atra), egreta mică (Egretta garzetta), vulturi şi 
păsări răpitoare (Accipitriformes şi Falconiformes), 
stârcul roşu (Ardea cinerea), picioroange 
(Charadriidae), barza albă (Ciconia ciconia), 
pescăruşi (Laridae), barza neagră (Ciconia nigra), 
porumbei (Columba), raţa mare (Anas 
platyrhynchos) răpitoare de noapte (Strigiformes), 
raţa mică (Anas crecca), ciocănitoarea (Picidae), 
raţa fluierătoare (Anas penelope), silvii (Sylviidae), 
raţe (Aythya), mierle şi sturzi (Turdidae), 
ferăstruşul mic  (Mergus albellus), piţigoiul 
(Paridae),  

Mamifere insectivore : ariciul (Erinaceus concolor), 
liliecii  (Chiroptera), şobolanii  (Rattus), veveriţa 
(Sciurus vulgaris), pârşii (Myoxus),  

Mamifere carnivore: ursul brun (Urus arctos), cerbul 
(Cervus elaphus), lupul (Canis lupus), căprioara 
(Capreolus capreolus), şacalul (Canis aureus), 
mistreţul (Sus scrofa), lynxul (Linx linx), iepurele 
de câmp (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes 
vulpes), capra neagră (Rupicapra rupicapra), 
nevăstuica (Mustela nivalis), pisica sălbatică (Felis 
silvestris) dihorul (Mustela putorios), jderul  
(Martes martes), jderul alb (Martes foina), 
bursucul (Meles meles), vidra (Lutra lutra),  

Peşti: sturionii  (Ascipenseridae), somnii (Siluridae), 
heringii (Clupeidae), anghilele (Anguillidae), 
ştiucile (Esocidae), mihalţii  (Gadidae), crapii 
(Cyprinidae), bibanii (Percidae), svârlugile şi ţiparii  
(Cobitidae), guvizii  (Gobiidae), 



Date generale  
Munţii Vârşeţului  sunt cunoscuţi 

dupa diversitatea florei, mai ales 

dupa plantele medicinale şi clima 

benefică pentru astmatici  

Posibilităţile recreative ale  acestui 

mediu specific sunt completate prin 

vânatoare asupra vânatului mic. 

Vârful Gudurica, cu  înălţimea de 

641m  deasupra mării  este cel mai 

înalt punct din Voivodina .  

 Din cauza  aşezării unice a Munţilor 

Vârşeţului în câmpia Bantului, a 

diversităţii florei şi faunei, a 

ecosistemului bogat, a peisajelor 

mirifice, marea parte  împădurită a 

acestor munţi în suprafaţă de  4.177 

ha  a fost protejata încă din 1982 fiind 

ceclarată parc natural 

PARCUL NATURAL REGIONAL  

VRŠAČKE PLANINE  (MUNŢII VÂRŞEŢULUI) 



Flora  
      stejar (Qercus) , tei 

(Tillia), salcâm (Robinia),  
fag (Fagus sylvatica), 
paltin (Acer platanoides), 
pin negru (Pinus nigra)  

 

 Fauna 
      căprioara (capreolus 

capreolus), mistreţul (sus 
scrofa), iepurele (lepus 
europaeus), lupul (canis 
lupus), vulpea (vulpes 
vulpes), pisica sălbatică 
(felis silvestris), viezurele 
(meles meles) şi dihorul 
(mustela putorios), 
fazanul (argusionus 
argus), potârnichea 
(alectoris graeca), 
prepeliţa (coturnix 
coturnix), turturica 
(columbigallina 
passerina), porumbelul 
sălbatic (columba livia), 
raţa sălbatică (anas 
acuta), sitarul (limosa 
limosa), cucuveaua 
(athene noctua), corbul 
(corvux corax) şi gaiţa 
(garrulus glandarius) .  



Date generale  

In partea de sud-est a Câmpei Panoniei, în Banatul sârbesc se află cele mai mari dune de nisip din 

Europa continentală. Ele au luat naştere  in timpul erei glaciare prin puternica depunere a stratului  

de nisip format din carbo-silicat. In timpurile moderne, vântul Coşava a  modelat un relief de dune, 

care se afla  aproximativ intre 70 m si 200 m  desupra mării. Clima temperat continentală, lipsa 

cursurilor de apă de suprafata  si solul nisipos a creat un climat propice pentru fiinţe vii, grupate  în 

zona geografică speciala denumita Deliblaticum. 

 Rezervaţia Deliblatska Peščara cuprinde aproape  35.000 hectare de teren în care  unde este aplicat 

un regim de protecţie pe trei nivele 

REZERVAŢIA NATURALĂ DELIBATSKA 

PESČARA (DUNELE DELIBATA) 



Rezervaţia naturală transfrontalieră  

Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno 



              Rezervaţia naturală Balta Nera – Dunăre 

•  In conformitate cu prevederile Legii nr. 
5/2000, Ordinului nr. 552/2003 al M.A.P.A.M. si 
H.G. nr. 2151/2004, rezervaţia naturală Balta 
Nera – Dunăre face parte din parcul Parcul 
Natural Porţile de Fier, este plasată pe teritoriul 
comunei Socol,  şi are urmatoarele caracteristici: 

• Tipul rezervaţiei: mixtă 

• Statutul rezervaţiei: Zona de conservare specială 

• Incadrare IUCN: IV 

• Suprafata zonei speciale - 10 ha, suprafaţa totală 
101 ha 

               Zona umedă Labudovo Okno 

• In conformitate cu Hotarârea Guvernului 
Republicii Serbia publicată în Monitorul Oficial nr 
3/2002 din 28.1.2002. Pe malul stâng al Dunării, 
zona umedă Labudovo Okno face parte din 
rezervaţia naturală Deliblatska Pescara şi este 
plasată pe teritoriul comunei Bela Crkva iar pe 
malul drept al Dunării este plasată pe teritoriul 
comunei Požarevac. 

• Zona umedă Labudovo Okno are urmatoarele 
caracteristici: 

• -Tipul rezervaţiei: zonă umedă 

• -Statutul rezervaţiei: Site Ramsar nr. 1655 cu 
indeplinirea criteriilor 1-8 ale conventiei de 
Ramsar. 

• -Suprafaţa rezervaţiei: 3733.39 ha 



Cormoranul mic 
Phalacrocorax pygmaeus 



EGRETA MICA 
Egreta garzetta 



ROGOZ 

Carex sp 



TRESTIE 

Phragmites 



RĂCHITA 

salix sp 



PAPURĂ 

Typha sp 



 

 

 

Vă mulţumim ! 


