
Program turistic
Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului

Denumire Mediureca

Traseu Comarnic – Tunelul Cheia – Mediureca – Navesul Mare - 
Comarnic
(traseul turistic Reșița – Cheile Minișului, marcaj bandă albastră 
și DJ582C)

Lungime / durată 11,7 km; 5 h.

Perioada Mai - octombrie

Obiective Cheile Carașului au lungimea de 19km, adancime maxima de 
200m și sunt formate de râul Caraș care a erodat calcarele 
Jurasice și Cretacice. Versanții sunt predominant cu stâncării, 
lapiezuri, pereți verticali și grohotișuri în bază. Râul curge 
meandrat formând cârșii și creste calcaroase ce coboară din 
marginea cheilor până la apă. Pe platourile ce mărginesc cheile 
sunt numeroase câmpuri de lapiezuri, doline și avene iar în 
versanții cheilor peste 400 de peșteri și izvoare carstice. Versanții
sunt acoperiți parțial cu vegetație chasmofitică de tufarișuri 
(Cornus mas, Carpinus orientalis, Syringa vulgaris, Ruscus 
aculeatus) sau arborii din specia fag, gorun, cer pe pantele mai 
domoale. În lungul apei se dezvoltă vegetaţia higrofilă cu 
asociaţii de Petasites hibridus iar pe maluri arbori din specia 
Salix eleagnos. În chei și pe afluenți există numeroase specii, 
caracteristică fiind specia de reptilă Vipera ammodytes, specia 
de amfibian Bombina variegata, specia de pește Barbus 
meridionalis, specia de nevertebrate Austropotamobius 
torrentium, speciile de mamifere Myotis myotis, Lynx lynx, Canis 
lupus și specii de pasari Aquila pomarina, Bubo bubo. 
Terasamentul de Cale Ferată Forestieră (CFF) în prezent 
dezafectat, are o lungime de peste 50 km şi are în componenţă 8
tunele (lungimi între 25-210 m), 2 poduri metalice, nituite (lungimi
între 10-45 m). A fost construit în perioada 1880-1900. 
Tunelul Cheia are o lungime de 210m săpat artificial în calcare, 
asigură traversarea din bazinul Comarnic în bazinul Carașului pe 
sub o creastă calcaroasă.
Mediureca (între râuri) este locul în care există un pod metalic 
nituit peste râul Caraș.
Sequoiadendron giganteum are vârsta de peste 150 de ani, 40 
de metri înalțime si o circumferință de 5,7 metri. Este situat la 
Navesul Mare ca urmare a plantării lui probabile în perioada 
administrației companiei cu capital francez Căile Ferate de Stat 
din AustroUngaria (StEG) înființată în 1855. Originea speciei este
nord-americană unde exemplarele pot ajunge la peste 100 m 
înălțime. 

Importanță Rezervație Naturală.



Servicii incluse Prezentarea la întâlnirea cu turiștii a informațiilor despre 
programul de vizitare sau alte activități care pot fi desfășurate; 
Însoțirea / ghidarea / îndrumarea turiștilor în programul de 
vizitare și realizarea de prezentări ale zonei, ale obiectivelor de 
vizitat, furnizand informații detaliate (geografice, floră, faună, 
istorice, socio-umane, etnografice, arhitecturale, gastronomice, 
conservare, etc); 
Asigurarea întoarcerii în bune condiții a turiștilor.
Este la dispoziția turiștilor în cazuri de urgențe medicale sau de 
alt gen și le acordă asistență în limitele de competență;
Găsirea soluțiilor pentru eventualele probleme sau situații 
neprevazute care pot să apară; 

Servicii neincluse Transport, masă, cazare, apă, echipamente specifice.

Rezervare Cu minim 3 zile înainte la adresa: apnscc@gmail.com ; telefon: 
0763276349 (Ifca Nicolae)

Tariful serviciului de 
ghidare

70 lei / persoană.

Achitarea tarifului de 
ghidare

În numerar la ghid în ziua vizitei.

mailto:apnscc@gmail.com



