
Rezervații Naturale 
Parcul Național Semenic – Cheile Carașului 

Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului 



Ce este o rezervație naturală? 

Scopurile sunt de a asigura protecția și conservarea 

unor habitate și specii naturale: 

●floristic, 

●faunistic, 

●forestier, 

●hidrologic, 

●geologic, 

●speologic, 

●paleontologic, 

●pedologic. 

Arie naturală protejată 
de interes național 



Cum au fost declarate rezervațiile? 

● 1947 și 1982 primele declarări de rezervații 

 

● 1990-2000 se declară/reconfirmă ca Rezervații 

Integrale, echivalentul categoriei I IUCN. 

 

● 2000 Rezervațiile Integrale se transformă în 

Rezervații Naturale asimilate categoriei IV IUCN. 

 



Managementul rezervațiilor 

Categorie de management 

● 10 Rezervații naturale, categoria IV IUCN 

Tipologie 

● 2 Forestiere (protecție: floră, faună) 

● 4 Mixte (protecție: floră, faună, geomorfologie) 

● 4 Speologice (protecție: faună, geomorfologie) 



Amplasarea rezervațiilor 



Rezervația Naturală Izvoarele Nerei 

● 4.893 ha (5.028) suprafață 

● 1982 Rezervație integrală 

● 2000 Rezervație naturală 

● 2017 sit UNESCO 

Cea mai mare suprafață de pădure 

virgină și cvasivirgină din 

Europa. 



 



 



Rezervația Naturală Bârzăvița 

● 2.690 ha (3.406) suprafață 

● 1990 Rezervație integrală 

● 2000 Rezervație naturală 

Pădure de foioase și mixtă, specii 

de mamifere, nevertebrate, 

pești, amfibieni, păsări. 







Rezervația Naturală Cheile Carașului 

● 3.028 ha suprafață 

● 1982 Rezervație integrală 

● 2000 Rezervație naturală 

Cheile Carașului, 19 km lungime 

Sute de peșteri și fenomene carstice 

Pădure de foioase, specii de floră și 

faună 







Rezervația Naturală Cheile Gârliștei 

● 517 ha suprafață 

● 1982 Rezervație integrală 

● 2000 Rezervație naturală 

Cheile Gârliștei, 9 km lungime 

Zeci de peșteri și fenomene carstice 

Pădure de foioase, specii de floră și 

faună 







Rezervația Naturală Buhui - Mărghitaș 

● 979 ha suprafață 

● 1982 Rezervație integrală 

● 2000 Rezervație naturală 

Valea Buhui, 10 km lungime 

Zeci de peșteri și fenomene carstice 

Pădure de foioase, rășinoase, mixte, 

specii de floră și faună 







Rezervația Naturală Izvoarele Carașului 

● 587 ha (578) suprafață 

● 1982 Rezervație integrală 

● 2000 Rezervație naturală 

Valea Caraș, 5,4 km lungime 

Bazine de travertin, zeci de peșteri 

și fenomene carstice 

Pădure de foioase, rășinoase, mixte, 

specii de floră și faună 





Rezervația Naturală Peștera Comarnic 

● 0,1 ha suprafață 

● 1947 Rezervație 

● 2000 Rezervație naturală 

Galerii, 6,2 km lungime 

Fenomene carstice: eroziune, 

coroziune, depunere formațiuni 

Faună de nevertebrate și mamifere. 

Peștera Comarnic 



 



Rezervația Naturală Peștera Buhui 

● 0,1 ha suprafață 

● 1982 Rezervație 

● 2000 Rezervație naturală 

Galerii, 6,5 km lungime 

Fenomene carstice: eroziune, 

coroziune, depunere formațiuni 

Faună de nevertebrate și mamifere. 

Peștera Buhui 





Rezervația Naturală Peștera Exploratorii 

● 15 ha suprafață 

● 2004 Rezervație naturală 

Galerii, 5,1 km lungime 

Fenomene carstice: eroziune, 

coroziune, depunere formațiuni 

Faună de nevertebrate și mamifere. 

Peștera Exploratorii 85 





Rezervația Naturală Peștera Popovăț 

● 0,1 ha suprafață 

● 1982 Rezervație 

● 2000 Rezervație naturală 

Galerii, 1,2 km lungime 

Fenomene carstice: eroziune, 

coroziune, depunere formațiuni 

Faună de nevertebrate și mamifere. 

Peștera Popovăț 





Marcarea limitelor rezervațiilor 



Marcarea limitelor rezervațiilor 



Marcarea traseelor turistice 



Amplasarea de panouri informative 



Amplasarea de panouri informative 



Activități educative 





Mulțumim! 


