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Motto: "Munţilor! Pentru ce este în voi atâta 
frumuseţe?" 

George Byron 
 
Descoperă Munţii Ţarcu! este un material realizat de Asociaţia Altitudine Filiala 
Banat în cadrul proiectului „Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu”, 
cu spijinul financiar al Fundaţiei pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc şi MOL 
România. 
  
Mulţumim tuturor voluntarilor care au ajutat la realizarea acestui ghid, 
Rangerilor Juniori din Munţii Ţarcu şi cadrelor didactive din şcolile care au 
susţinut acest proiect, contribuind cu materiale despre specificul acestei zone: 
  

- Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” Teregova,  
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Rusca Teregova, 
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Zăvoi, 
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Măru,  
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Armeniş,  
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII "Trandafir Cocârlă" Turnu Ruieni, 
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Vârciorova,  
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Cornereva,  
- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Slatina Timiş. 

 
Natura este fundamentul vieţii. Si noi, oamenii, suntem datori să ne 

bucurăm de ea şi să o respectăm, să fim recunoscători pentru dărnicia cu care ne 
oferă din minunăţiile ei şi să o protejăm. 
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 Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor. Finanţatorii nu pot fi făcuţi în nici un fel răspunzători de felul în 
care se folosesc informaţiile cuprinse în acestă publicaţie. 
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1. Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 

1.1.  Introducere 
 

În anul 2007 zona Munţilor Ţarcu a fost declarată sit de importanţă 
comunitară prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 
1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 
2000 în România, modificat şi completat prin Ordinul nr. 2387 din 29 
septembrie 2011. 

 
 Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu, cu o suprafaţă de 58.640 ha, a fost 

ocolită de-a lungul timpului de activităţi umane dezvoltate iraţional. Astfel, 
astăzi  mai găsim locuri în care natura e la ea acasă şi vietăţile trăiesc în habitate 
naturale. 

 
În sit trăiesc mamifere mari precum ursul, lupul şi râsul, ce îşi găsesc 

adăpost în păduri bătrâne de sute de ani. Tot aici vieţuiesc capre negre, 
căprioare, mistreţi, vulpi și iepuri sălbatici. În apele de munte din prejma Poienii 
Mărului trăiesc vidra, racul de ponoare şi multe alte mici vieţuitoare: 
salamandra, broasca de munte, etc. 

Pădurile acoperă o mare parte a Munţilor Ţarcu – aproape două treimi din 
suprafaţa totală. Multe dintre acestea sunt păduri bătrâne şi puţin umblate de 
oameni, casă primitoare pentru multe animale sălbatice.  Pădurile batrâne cu 
arbori de 165 - 185 ani, astăzi extrem de rare în ţară şi în Europa, în Munţii 
Ţarcu se mai întind pe mii de hectare.  

Mai sus, în zona de gol alpin întâlnim jnepenişuri şi bujori de munte 
(habitat protejat), care impresionează prin frumuseţe la începutul verii când 
înfloresc bujorii.  Păşunile bogate sunt păstorite de sute de ani de către locuitorii 
din comunităţile din preajma Munţilor Ţarcu. De la ţarcul tradiţional pentru 
animale provine chiar şi numele acestui masiv, unele obiceiuri legate de păstorit 
păstrându-se încă  în viaţa oamenilor locului. 
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1.2. Localizare 

 

Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 
este localizat în partea de sud-vest a 
României  şi ocupă partea de nord-vest 
a Carpaţilor Meridionali, care se 
detaşează prin aspectele lor geografice 
ca o grupă aparte, alcătuind o regiune 
de forma unui triunghi între văile Hideg 
– Râul Şes – Râul Mare, Timişului şi 
Bistrei. La vest sunt mărginiţi de 
Depresiunea Caransebeşului. În partea 
de nord, Munţii Ţarcu sunt limitaţi de 
un culoar depresionar – culoarul Bistrei – care face legătura între depresiunile 
Caransebeş şi Haţeg, despărţindu-i de Munţii Poiana Ruscă. Spre sud-est, Valea 
Râului Mare desparte Munţii Ţarcu de Munţii Retezat; Valea Râurilor Şes şi 
Hideg despart Munţii Ţarcu de Munţii Godeanu şi parţial, de Munţii Cernei. 

Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu este inclus în teritoriul judeţului Caraş – 
Severin,  în vecinătatea lui se găsesc oraşele Caransebeş şi Oţelu Roşu şi 
localităţile Zăvoi, Măru, Rusca Montană, Turnu Ruieni, Borlova, Bolvaşnita, 
Vârciorova,  Slatina 
Timiş, Teregova, 
Cornereva, Marga. 

Situl de interes 
comunitar Munţii 
Ţarcu este localizat în 
apropierea unui număr 
de cinci alte situri de 
interes comunitar, 
împreună cu care 
formează o structură 
de tip coridor, cu 
valoare ridicată pentru 
biodiversitate. 
(Dăncioanea, Retezat, 
Domogled - Valea 
Cernei, Râul Timiş 
între Rusca şi Prisaca 
şi Coridorul Rusca 
Montană - Ţarcu – 
Retezat).  
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1.3.  Geomorfologie 
 

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0126 Munţii Ţarcu se suprapune 
în mare parte peste Masivul Ţarcu şi Masivul Muntele Mic, dar partea sudică 
include porţiuni care aparţin Masivelor Retezat, Godeanu şi Culmea Vlaşcăi 
(Munţii Cernei). Masivul Ţarcu face parte din Carpaţii Meridionali şi se află în 
partea vestică a Grupei Retezat-Godeanu, fiind mărginit de Masivul Retezat şi 
Masivul Godeanu la est, de Culmea Vlaşcu (Munţii Cernei) la sud est, Culoarul 
Timiş-Cerna la sud şi la vest, care este alcătuit din mai multe subunităţi, precum 
Depresiunea Caransebeşului şi Culoarul Bistrei şi Depresiunea Haţegului la 
Nord, urmate de Munţii Poiana Ruscăi. 
 

 
Foto Munţii Ţarcu 

 
În cuprinsul Munţilor Ţarcu se disting mai multe subunităţi de relief: 
 

• Masivul Ţarcu delimitat de Valea Hidegului, văile Şcheiului şi 
Şuculeţului, Valea Olteana şi izvoarele Cuntului, spre sud-est fiind 
delimitat de Munţii Hidegului printr-o denivelare de 600 m. Cele mai mari 
altitudini sunt întâlnite în Vârful Căleanu (2190 m), Ţarcu (2186 m) şi 
Vârful Bodea (2141 m). De asemenea în nord sunt prezente căldările 
glaciare: Căldarea Şuculeţului şi Groapa Căleanului, iar în centrul 
masivului, complexul de circuri glaciare: Căldarea Mutătoarea, Groapa, 
Oboroace şi Gropiţa. Legătura cu Masivul Muntele Mic se face prin 
Culmea Jigorei (1250 -1400 m), la nord-vest de Vârful Ţarcu, iar legătura 
cu Munţii Godeanu se face prin Culmea Prislopului (1800-2000 m), la 
sud-est din Vârful Căleanu; 
 

• Masivul Baicu este situat la nord-est de Masivul Ţarcu, fiind delimitat la 
sud-est de Valea Râului Şes, la sud-vest de Valea Şuculeţului, la vest de 
Valea Sucului, iar la nord-est de văile Bistra şi Corciova. Masivul este 



Descoperă Munţii Ţarcu  

  6 

format din două culmi perpendiculare: Culmea Baicu şi Culmea Nedeii, 
cele mai mari altitudini fiind regăsite în culmea principală prin Vârful 
Mătania (2160 m) şi Vârful Baicu (2119 m). Pe versantul nordic al Culmii 
Nedeia sunt prezente trei văi glaciare: Dalciu, Frîncu şi Varîng, iar pe 
versantul sud-estic sunt prezente căldări glaciare: Căldarea Pietrele Albe 
(Tăul Lucios-1780 m) şi Căldarea Mătaniei; 
 

• Masivul Bloju este reprezentat prin regiunea înaltă, situată la nord de văile 
Corciova şi Bistra Mărului, la sud-est fiind delimitat de Râul Mare, la 
nord-vest fiind delimitat de Munţii Bistrei. Altitudinile cele mai mari se 
întâlnesc pe aliniamentul sud-vest – nord-est: Vârful Netis (2093 m), 
Vârful Bloju (2165 m), Vîrful Pietrei (2190 m), Dealu Negru (2101 m) şi 
Vârful Petreanu (1896 m). Văile glaciare sunt întâlnite pe laturile de est şi 
de nord ale Masivului Bloju, începând cu izvoarele Văii Pietrei şi ale 
Bistrei Boului. Masivul este dezvoltat în mare parte pe graniţe, astfel 
suprafeţele netede sunt restrânse (Dealu Negru şi Dealul Galben), peisajul 
fiind astfel predominat de custuri şi trene de grohotiş; 
 

• Masivul Muntele Mic este poziţionat paralel cu culmea principală a 
Munţilor Ţarcului, fiind delimitat la sud de Valea Sebeşului, la est de 
Valea Sucului, la nord de Valea Bistra Mărului, iar la vest de Depresiunea 
Caransebeşului. Din Vârful Muntele Mic (1806 m) pornesc mai multe 
culmi, dar cu altitudini reduse, cea mai importantă fiind culmea Jigora-
Cuntu, aceasta făcând legătura cu Masivul Ţarcu; 
 

• Munţii Borlovei reprezintă treapta de vest a Muntelui Mic, fiind 
fragmentați de văi înguste, cu altitudinea maximă în Vârful Cioaca Orlei 
(1271 m); 
 

• Munţii Poiana Înaltă se dezvoltă între văile Râul Rece şi Râul Lung, cu 
altitudinea maximă în Vârful Poiana Înaltă (1432 m), aceştia 
desprinzându-se din Masivul Ţarcu şi extinzându-se până în regiunea 
Teregova-Armeniş; 
 

• Munţii Pleşa se dezvoltă între Valea Sebeşului Mare şi Valea Pârâului 
Lung, cu altitudinea maximă de 1413 m în Culmea Pleşei; 
 

• Munţii Hidegului sunt delimitaţi la sud de Valea Pârâului Lung şi se 
extind până la Valea Hidegului, unde dincolo de această vale se află 
Munţii Cernei. Altitudinile medii sunt cuprinse între 1300 m şi 1400 m, 
Munţii Hidegului se ramifică din Masivul Ţarcu şi se desfăşoară până în 
apropiere de localitatea Rusca; 
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Pârâul Hidegului şi Pârâul Lung străbat ultimele două subunităţi, formând văi 
foarte înguste, traversând o zonă cu roci sedimentare. 
• Munţii Bistrei se extind la nord-vest de Masivul Bloju, între văile Bistra 

Mărului, Bistra şi Râul Mare, această zonă fiind caracterizată prin 
altitudini cuprinse între 1000-1300 m şi printr-un grad mare de 
fragmentare. Altitudinile cele mai mari sunt întâlnite în Vârful Coposului 
(1509 m) şi Vârful Frăsinei (1400 m); 

• Depresiunea Poiana Mărului este situată la confluenţa Bistrei Mărului cu 
Sucul. Altitudinea medie este de 600 m, pantele sunt foarte reduse. 
 

În Munţii Ţarcu sunt prezente importante mase granitoide şi de asemenea 
elemente ale reliefului periglaciar, datorită glaciaţiei pleistocene. Cuvertura 
sedimentară mezozoică ocupă în această grupă suprafeţe mari, aparţinând 
autohtonului, cu caracter dominant calcaros, condiţionând astfel procesele 
exocarstice şi endocarstice. 
 
În zona de nord-vest a grupei, separată prin linia longitudinală hidrografică 
Hideg-Lăpuşnic-Râul Mare, se individualizează regiunea Munţilor Ţarcu, cu 
masivul granitoid reprezentativ (Muntele Mic), cu orientarea NE-SV şi apoi 
la interior, cu aceaşi direcţie, regiunea Munţilor Retezat şi regiunea Munţilor 
Godeanu. 
Sub raport geomorfologic cele mai importante elemente sunt cele ale 
complexului sculptural Borăscu, acesta ocupând zonele interioare ale 
Munţilor Ţarcului şi este reprezentat prin suprafeţe de netezire şi martori 
reziduali. Complexul sculptural Râu Şes se individualizează prin caracterul 
tipic de pediment şi extinderea lui periferică. 

Foto Munţii Ţarcu 
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1.4. Geologie  
 

Din punct de vedere geologic în Munţii Ţarcu predomină şisturile 
cristaline slab metamorfozate, intersectate de masive granitice şi formaţiunile 
mai vechi, paleozoice şi mezozoice. În timpul mişcărilor ample din cretacicul 
superior, acest soclu rigid, care formează autohtonul danubian, a fost acoperit de 
peticul de acoperire (pânza getică), alcătuit din şisturi cristaline puternic 
metamorfozate în adâncime (Niculescu 1990). Eroziunea a fragmentat şi 
înlăturat în mare parte această pânză, rămânând o serie de petice restrânse, 
precum cel din nord-vestul Munţilor Ţarcu, la altitudini medii şi cel din vârful 
Ţarcu, la altitudini mai ridicate, de unde se extinde către sud-est în Munţii 
Godeanu (Niculescu, 1990). Eroziunea nu numai că a descoperit de sub pânză 
formaţiunile autohtonului danubian, dar a modelat aspectul reliefului. 

1.5.  Clima  
 

Clima zonei de studiu este una specifică zonelor montane. Având în 
vedere amplitudinea mare dintre altitudinea maximă şi cea minimă, care este de 
1807,22 m, variaţiile climatice sunt considerabil de mari. 

 
Temperatura medie anuală, obţinută din valori lunare, atinge minimele în 

zonele alpine, unde se înregistrează 0,2 ºC.  
 
Cantitatea de precipitaţii atinge valorile maxime în zonele înalte, unde au 

rezultat maxime de 1196,5 mm. Minimele se înregistrează în zonele mai joase. 
Cea mai mică valoare pentru ROSCI0126 Munţii Ţarcu este de 679 mm. 

Foto  
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1.6.  Hidrologie 
 
Râurile Munţilor Ţarcu aparţin bazinului hidrografic al Timişului, exceptând 
Râul Mare (cu afluentul său, Râul Şes), care aparţine Streiului. Râurile 
principale au o direcţie nord-est - sud-vest (Râul Rece, Râul Lung, Râul Alb) 
sau sud-vest-nord-est (Râul Mare şi Râul Şes), ce s-au adâncit într-un adevărat 
culoar, separând Munţii Ţarcu de Munţii Godeanu şi Masivul Retezat. Partea 
vestică a Munţilor Ţarcu este drenată de cursuri de apă ce se varsă direct în 
Timiş, acesta fragmentând treapta de şesuri şi dealuri a Depresiunii Caransebeş. 
Partea de nord este drenată de Bistra şi de afluenţii săi, direcţia acestora fiind 
sud-est - nord-vest, principalii afluenţi ai acesteia sunt: Lupul, Bucoviţa, Marga. 
 
În Munţii Ţarcu, în văile şi căldările glaciare aflate de o parte şi de alta a culmii 
principale există mai multe lacuri glaciare care ajung la o suprafaţă de până la 
1,5 ha şi adâncimi de 7 m, mai cunoscute fiind: Iezerul Ţarcu la 1950 m 
altitudine (între grohotişuri), Tăul Pietrele Albe numit şi Tăul Lucios la 1785 m 
altitudine (înconjurat de jnepeniş), Lacurile Baicului într-o căldare suspendată la 
1860 m altitudine şi Lacul Corciova situat la 1540 m altitudine pe valea cu 
acelaşi nume. 
 
Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu intersectează un număr de 21 de bazine 
hidografice, unele integrându-se total, iar altele parţial în limitele acestuia. 
Bazinul cu ponderea cea mai mare este Bistra Mărului, situat în zona de nord,  
suprafaţa ocupată de acesta fiind 
de aproximativ 127 km², 
aproximativ 21 % din suprafaţa 
totală a ariei protejate. Următorul 
ca pondere este bazinul Pârâului 
Rece, cu o suprafaţă de 79 km², 
reprezentând 13,46% din 
suprafaţa totală a ariei protejate, 
acesta fiind situat în zona central . 
Celelalte bazine au ponderi mai 
mici din punct de vedere al 
suprafeţei, majoritatea râurilor din 
acestea fiind tributare bazinului 
hidrografic al Timişului. 
 
Din punct de vedere al calităţii, 
majoritatea cursurilor majore de 
apă din ROSCI0126 Munţii Ţarcu 
prezintă stare chimică bună şi 
foarte bună.  



1.7. Flora  
 

Afinul (Vaccinium myrtillus
montan care creşte de la limita inferioar
molidişului până în zona alpin
culoare neagră-albăstrui, gustul dulce
şi se coc în lunile august – 
importanţă alimentară, dar şi medical
folosit în tratarea multor boli.                                                                                                           
 

                                                                                           

Floarea de colţ – Leontopodium alpinum
                  (Foto: Călin Ţîru) 
 
 
Crinul de pădure (Lilium martagon
pădurile de foioase având dimensiuni de pân
1 m. Este caracterizat printr
roz-violet ce prezintă pete roş
lungi. Pe lângă frumuseţea sa, planta are 
calităţi medicinale, având un efec
asupra rănilor şi bolilor de piele. 

  Ghimpele – Ruscus aculeatus  
     (Foto: Lucian Pârvulescu) 
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Vaccinium myrtillus) este un arbust 
te de la limita inferioară a 
 în zona alpină. Fructele au 

gustul dulce-acrişor 
 septembrie. Are 

ă, dar şi medicală, fiind 
boli.                                                                                                           

Afinul – Vaccinium myrtillus
                                                                                           (Foto: ramota.com)

 
Floarea de colţ (Leontopodium alpinum
parte din familia Asteraceae. Este una din cele 
mai frumoase flori din zona alpină ş
cea mai rară dintre acestea. Se recunoa
culoarea albă a inflorescenţei ş
catifelate; înfloreşte în perioada iulie 
 

Leontopodium alpinum  

Lilium martagon) creşte în 
durile de foioase având dimensiuni de până la 

1 m. Este caracterizat printr-o floare cu 6 petale 
ă pete roşii şi şase stamine 

ţea sa, planta are şi 
i medicinale, având un efect benefic 

i bolilor de piele.  
 

Crinl de pădure – Lilium martagon
(Foto: Lucian Pârvulescu)

 
Ghimpele (Ruscus aculeatus) este un arbust de 
talie mică a cărui frunze sunt ascuţ
Florile sunt mici şi albe iar fructele sunt ro
acestea din urmă apar în luna octombrie. 
Ghimpele este o plantă medicinală având efecte 
terapeutice în cazul bolilor cardiovasculare
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boli.                                                                                                           

Vaccinium myrtillus 
(Foto: ramota.com) 

Leontopodium alpinum) face 
parte din familia Asteraceae. Este una din cele 

nă şi totodată 
 dintre acestea. Se recunoaşte după 

ţ şi frunzele 
te în perioada iulie – august.  

Lilium martagon                                                                                              
(Foto: Lucian Pârvulescu) 

 

) este un arbust de 
rui frunze sunt ascuţite la vârf. 

i albe iar fructele sunt roşii, 
 apar în luna octombrie. 

ă având efecte 
terapeutice în cazul bolilor cardiovasculare.  



Descoperă Munţii Ţarcu  

 
 

 
 
Jneapănul (Pinus mugo) este un conifer ce creşte sub 
formă de arbust la înălţimi de 1500-2300 m. Este foarte 
elastic, fapt ce îi conferă protecţie împotriva avalanşelor, 
protejând pădurea de acestea. Mugurii şi lăstarii tineri au 
efect antiinflamator şi regenerator al ţesutului osos. 
 
 
 

Jneapănul – Pinus mugo                                                                                                                    
(Foto: floracyberia.net) 

 
 
 
 
Ouăle popii (Himantoglossum caprinum) este o specie de 
orhidee protejată, cu frunze simple şi flori urât mirositoare 
de culoare alb-violet.  
 
 
 

Ouăle popii – Himantoglossum caprinum  
(Foto: Lucian Pârvulescu) 
 
 
Iarba gâtului (Tozzia carpathica) este o specie 
perenă ce atinge o înălţime de maxim 14 
centimetri. Se recunoaşte după tulpina fragilă în 
formă de patrulater şi florile galbene. Trăieşte în 
locurile umede din munţi, la altitudini cuprinse 
între 1000-2500 m. 
 

   Iarba gâtului – Tozzia carpathica                                                                
(Foto: botany.cz) 

 
Dediţelul (Pulsatilla montana) este o plantă 
ocrotită care înfloreste in lunile martie-aprilie. 
Florile sunt albe, de forma unui clopot. Planta este 
toxică şi utilizată intern  în tratarea unor boli ca: 
reumatism articular, nevralgie sciatica, tahicardie, 
paralizie, nevroze, migrene. Ca uz extern, planta 
se utilizeaza in cazuri de  paralizie si psoriazis. 

   Dediţelul – Pulsatilla Montana      
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Importanţa lemnului mort 
 

O pădure este cu atât mai valoroasă 
biologic, cu cât cantitatea de lemn mort 
prezentă la sol este mai ridicată. Prezenţa 
buturugilor şi buştenilor căzuţi pe pământ 
este considerată ca o sursă de biodiversitate, 
iar fără lemn mort pădurile ar fi mai fragile 
şi predispuse la dezechilibre majore, cu un 
slab echilibrul ecologic. 

Lemnul mort dă viaţă pădurii, având mai 
multe roluri:  

• stabilizează pădurile (ajută la 
consolidarea pantelor şi la stabilitatea 
suprafeţelor, diminuează efectul de 
eroziune al ploilor şi furtunilor asupra 
solului;                                                                Lemn mort Foto Munţii Ţarcu 

• asigură regenerarea pădurii (seminţele unor specii de arbori germinează pe 
buştenii căzuţi, în curs de putrezire); 

• asigură hrană şi adăpost pentru mii de specii. Unele din acestea sunt 
consumatori de lemn şi ajută la descompunerea lemnului, atrăgând la rândul 
lor prădători şi/sau animale care folosesc lemnul ca adăpost, de exemplu: 
ciocănitori, bufniţe, muscari, cojoaice, piţigoi, unele specii de lilieci, ursul; 

• stochează carbonul la nivelul solului.  

Venirea toamnei   Foto: Octavian Radu Topai 
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Ştiaţi că ... 

• un singur copac matur în decursul vieţii sale furnizează o cantitate de oxigen 
suficientă pentru a respira 2 oameni ? 

• molidul produce zilnic 4 kg de substanţe volatile care au rol de distrugere a 
microbilor, numite fitoncide. Ienupărul produce zilnic 30 kg fitoncide ? 

• o pădure seculară de fag prin transpiraţie elimina anual 2,4 - 3,5 milioane de 
litri de apă / ha? 

• copacii deţin recordul de vârstă pe Pământ. Cele mai vechi organisme în 
viaţă sunt pinii Bristlecone din America de Nord (peste 4600 ani) ? 

• stejarul începe să producă ghindă la vârsta de 20 ani, uneori chiar mai târziu, 
spre 50 de ani. Pe la 80 de ani poate să producă mii de ghinde ? 

• copacii purifică aerul şi elimină poluarea, fixând dioxidul de carbon în frunze 
şi ramuri prin fotosinteză. Un copac matur poate elimina CO2-ul produs de o 
maşină? 

• inelele prezente în trunchiul copacului pot da informaţii despre clima şi 
evenimentele din trecut, inclusiv erupţii vulcanice ? 

• pădurile asigură puritatea apelor, captează şi filtrează apa de ploaie, menţin 
rezervele de apă, iar copacii protejează malurile ? 

• pădurile menţin viaţa sălbatică, oferind adăpost şi hrană multor specii 
animale ? 

• în Munţii Godeanu, Ţarcu, Cernei şi Semenic, datorită influenţelor sub-
mediteraneene fagul ocupă partea superioară a etajului de pădure până în 
golul alpin (1000-1600m), înlocuind coniferele ? 

Făgete pe Valea Hidegului   Foto: Octavian Radu Topai   
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1.8. Fauna 
 
 
Croitorul de fag (Rosalia alpina) este poate cea 
mai frumoasă specie de croitor din Europa, 
datorită culorii albăstrui cu pete negre. Un mascul 
adult poate ajunge la o lungime de 3.5 cm, în timp 
ce antenele pot atinge chiar 7-8 cm. Se găseşte pe 
trunchiurile de fag uscate, adulţii apărând în lunile 
iunie-iulie. 

                                                                                                       
Croitorul de fag – Rosalia alpina 

                                                                                                                       (Foto: Lucian Pârvulescu) 
 

Irizantul mare  (Apatura iris) este un fluture 
diurn cu anvergura aripilor de 6-8 cm. Femela 
are un colorit brun deschis, iar masculul brun 
negricios cu irizații albastru metalizat. Pe aripi 
apar pete  alb sidefat. Poate fi observat  în 
grupuri mari, extrăgând săruri minerale de pe 
solul umed, dejecții animaliere sau mici 
cadavre. Poate fi atras cu brânză sau banane 
fermentate. 
 

             Irizantul mare -  Apatura iris 
             (Foto: Alex Rădac) 

 

 
Racul de ponoare (Austropotamobius 
torrentium) este una din cele patru specii de rac 
prezente în România. În țara noastră îl putem 
întâlni doar în zonele calcaroase din sud-vestul 
ţării şi în Munţii Apuseni. Este o specie 
ameninţată de apariția racului dungat. 

 
                                                                                 

Racul de ponoare–Austropotamobius torrentium  
                                                                                                            (Foto: Lucian Pârvulescu) 
 

 
Buhaiul de baltă (Bombina variegata) are o 
lungime de 4-5 cm, hrănindu-se cu viermi, 
insecte sau diferite moluşte terestre sau acvatice. 
Trăieşte în ape stătătoare. Are un colorit intens, 
culoarea galbenă reprezentând un mijloc de 
avertizare al toxicităţii. 
 
        

Buhaiul de baltă – Bombina variegata  
                   (Foto: Alex Rădac) 
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 Salamandra (Salamandra salamandra) 
trăiește în regiuni de deal și de munte, în păduri 
de foioase cu izvoare și pârâuri. Se apără contra 
prădătorilor printr-o secreție toxică produsă de 
glandele pielii, coloritul tegumentului (negru 
lucios cu pete galbene) fiind un avertisment. Se 
hrăneşte cu râme, melci, diverse insecte și larve 
ale acestora, păianjeni.                                                                                                              

Salamandra – Salamandra salamandr 
                 (Foto: Alex Rădac) 

 

 Vipera cu corn (Vipera ammodytes) este un 
șarpe veninos, cu vârful botului înălțat sub forma 
unui corn. Masculii au culoarea cenuşie, iar 
femele sunt de culoare brun-arămiu. Dunga în 
zig-zag de pe spate este brună,  ondulată, sau 
alcătuită dintr-o succesiune de romburi. Se mișcă 
relativ lent, dar  atacă cu viteză foarte mare. Se 
hrăneşte cu vertebrate mici: cârtițe, șoareci, 
păsări, broaște, șopârle și chiar șerpi. 

Vipera cu corn – Vipera ammodytes 
(Foto: Ioan Ghira) 

 
Năpârca (Anguis colchica) este o șopârlă cu 
piele netedă, de culoare cafeniu-brun ce poate 
ajunge la 50-60 cm lungime.  Este confundată 
adeseori cu un șarpe, cu care seamănă destul de 
mult fiind o șopârlă fără picioare. Spre deosebire 
de șerpi, are pleoape cu care clipește, iar limba 
nu este bifidă. Hrana constă din viermi și melci. 
Trăiește în galerii ascunse, săpate pe sub 
trunchiuri și pietre.                                                                                                                         

Năpârca Anguis colchica)                                             
(Foto: Alex Rădac) 

 
Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) este o pasăre rară ce trăieşte la limita superioară 

a pădurilor de conifere.  Masculul  are coada 
formată din  pene mari dispuse în formă de 
evantai. În  timpul împerecherii realizează rotiri 
şi scoate sunete puternice ce atrag femelele. 
Cuibul este construit pe sol, în locuri camuflate 
din pădurea de conifere. Se hrăneşte cu ace de 
conifere, muguri şi conuri de brad şi molid, 
fructe, insecte. 
 

            Cocoşul de munte – Tetrao urogallus  
                            (Foto: fineartamerica.com) 
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Acvila de munte (Aquila chrysaetos) este cea mai 
mare pasăre răpitoare din România atingând o 
lungime de 1 m, iar anvergura aripilor deschise poate 
atinge peste 2 m. În prezent, în ţara noastră mai 
cuibăresc în jur de 100 de perechi. Poate fi observată 
adesea planând, ținându-și aripile ușor ridicate. Își 
construiește cuibul pe abrupturi stâncoase sau în 
copaci. Vânează adesea la înălțimi mici la marginea 
pădurilor sau de-a lungul versanților montani. Hrana 
principală constă în iepuri de câmp, iepuri de 
vizuină, potârnichi și alte păsări, iar uneori chiar 
hoituri. 

Acvila de munte – Aquila chrysaetos  
                                                                                        (Foto: dwrcdc.nr.utah.gov) 

 
Ciuvica (Glaucidium passerinum) este cea mai mică și cea mai diurnă  dintre bufniţe. 

Monogamă şi teritorială, îşi păstrează 
perechea uneori mai multe sezoane. În cazul 
perechilor care se păstrează din anul 
anterior, masculul începe să cânte pe 
teritoriul ocupat, iar femela i se alătură după 
scurt timp. Atunci când se formează o nouă 
pereche, partenerii cântă în duet. Masculul 
conduce femela de-a lungul teritoriului 
ocupat şi îi arată locuri pentru cuibărit,  de 
obicei în scorburi vechi ale ciocănitorilor, 
aflate în conifere, mesteceni şi fagi. Se 
hrăneşte cu şopârle, rozătoare,  insecte.  

Ciuvica - Glaucidium passerinum 
                       (Foto: Cezary Korkosz) 

 
Capra neagră (Rupicapra rupicapra) este o 
specie protejată ce trăieşte pe crestele alpine 
şi în locurile greu accesibile. În Munții 
Țarcu are o răspândire neuniformă în zonele 
unde nu se pășunează și accesul este mai 
dificil: în zona căldărilor din jurul vârfului 
Țarcu, în Masivul Bloju, de asemenea în 
căldările glaciare existente și în Masivul 
Baicu. Poate face salturi de până la 4 m. Cei 
mai de temut duşmani ai săi sunt omul, râsul 
şi lupul. 

                                                                                                   Capra neagră – Rupicapra rupicapra  
                                                                                                                          (Foto: nundafoto.net) 
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Zimbru  (Bison bonasus)  Este un mamifer de 
talie foarte mare, cu corpul masiv. Sunt foarte 
buni alergători, inclusiv pe zăpadă de peste un 
metru. Deşi altitudinile preferate sunt de 900-
2100 m, sunt atraşi de păşunea subalpină cu 
ierburi înalte care se menţin proaspete până 
toamna târziu. Iarna coboară de-a lungul văilor, 
în căutarea cursurilor de apă pe lângă care 
găsesc ierburi pentru hrană. În Munții Țarcu, 
zimbrii au fost reintroduși în mai 2014. 

                                                                             Zimbru - Bison bonasus 
                                                                                                                          (Foto: ariiprotejate.eu) 

Râsul (Lynx lynx) este un animal solitar, formând perechi doar pentru o perioadă 
scurtă de timp, pe durata împerecherii. Fiind teritorial, ca 
și alte feline, își marchează teritoriul cu urină și fecale și 
zgâriind obiecte poziționate strategic. Specie foarte 
discretă, poate fi observată  destul de rar. În peregrinările 
nocturne, în căutarea hranei, râsul poate să parcugă 
distanţe de 20-30 km de la culcuşuri. Este carnivor, se 
hrănește cu diverse animale mici,  cum ar fi rozătoare, 
lagomorfe, amfibieni și păsări, dar vânează  și căprioare 
sau alte animale mari. Râsul iese la vânătoare seara și 
dimineața, fiind rareori activ ziua sau noaptea. 

        Râsul – Lynx lynx  
          (Foto: naturephoto.cz) 
 

Lupul  (Canis lupus) își construiește bârlogul în locuri liniștite 
și însorite, cât mai aproape de surse de apă, iar în lipsa acestor 
condiții caută locuri greu accesibile. Lupii vânează în haită, 
pentru a putea prinde prăzi mult mai mari decât ei:mistreți, 
cerbi, însă în mod obișnuit  mânâncă animale mai mici: iepuri 
și rozâtoare mici, broaște, șopârle, arici, în situații critice 
consumând și insecte. Puii sunt apărați împotriva dușmanilor 
de întreaga haită. Lupul, aflându-se în vârful pirmidei trofice 
are un rol deosebit de important în menţinerea echilibrului 
ecologic prin selecţia naturală pe care o realizează la nivelurile 
inferioare ale piramidei. Singurul duşman al lupului este omul. 

LLupul – Canis lupus                                                                                                                   
(Foto: nature.ca) 

                                                                                        
Ursul (Ursus arctos) este un mamifer omnivor; a 
dispărut din multe ţări Central Europene. În 
prezent, exceptând Rusia, cea mai mare populaţie 
de urşi se găseşte în România, aproximativ 5000 
de exemplare. 
Urşii pot trăi până la 30 ani în sălbăticie. Cel mai 
longeviv urs cunoscut a trăit 47 de ani, în 
captivitate. 

        Ursul – Ursus arctos  
               (Foto: bearbiology.com) 
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2.  Comunităţi 

2.1. Ţara Gugulanilor 
 
Comunele cu suprafeţe importante incluse în limitele Sitului Natura 2000 Munţii 
Ţarcu sunt Zăvoi, Turnu Ruieni, Bolvaşniţa, Slatina-Timiş, Armeniş şi 
Teregova. Locuitorii lor şi a satelor aparţinătoare sunt gugulanii, oameni harnici, 
cunoscuți peste tot în satele Banatului, în care veneau să-și vândă produsele: 
mere, pere, struguri, vin, țuică. Le dădeau pe grâu, pe porumb și pe alte bucate. 
 
Încă de pe vremea Imperiului Austriac gugulanii au început să-și clădească 
așezări la poalele munților Țarcu-Godeanu, de la Bucova și până la Teregova, 
iar la Vârful Gugu urcau de sărbători, la Nedeia gugulană, marele praznic al 
întregului ținut.  
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2.2. Tradiţii 
 

În Țara Gugulanilor, la poalele 
munților, s-au păstrat obiceiuri vechi de 
sute de ani, cum sunt urcatul și coborâtul 
oilor la munte, dar și măsuratul oilor, tr 
ansmise din moși-strămoși, unele 
devenind chiar mari sărbători. Primăvara, 
în perioada sărbătorii ”Sfântul 
Gheorghe”, oile sunt urcate la munte, iar 
o săptămână mai târziu are loc smâlzul 
sau măsuratul oilor, momentul în care se 
stabilește câtă brânză îi revine fiecărui 
proprietar de oi. 
 
În trecut doar un obicei care s-a transmis de sute de ani, măsuratul oilor a 
devenit o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului, una dintre cele mai 
așteptate sărbători, la care asistă tot mai mulți iubitori de tradiții și datini 

străvechi. Pregătirile pentru smâlz încep 
cu o zi înainte, măsuratul oilor 
realizându-se de obicei sâmbăta. Bărbații 
casei urcă la munte cu o zi mai devreme 
pentru a face reparații la stână și a pregăti 
cele necesare pentru ziua următoare. 
Acasă, gospodinele pregătesc mâncarea 
ce va fi servită la sărbătoare. În dimineața 
zilei de sâmbătă, înainte de răsăritul 
soarelui, cei care sunt la stână se trezesc 
pentru a mulge oile și pentru a realiza 

prima măsurătoare a laptelui.                                                                                                                             
 
Cei de acasă, treziți de asemenea în zori, urcă la munte împreună cu invitații, 
pentru a se întruni la stână înainte de 
prânz. În jurul unui foc mare, pentru 
care lemnele sunt pregătite cu o zi 
înainte, se prăjesc la foc mic mieii la 
proțap. În jurul focului, cuprinși de 
magie, povestesc legende și nelipsind 
nici poveștile cu tâlc ale bătrânilor. 
Din mână în mână circulă plosca cu 
nelipsita rachie. În miezul zilei, oile 
sunt mulse din nou, fiecare mulgând 
oile sale, iar apoi este măsurat.  
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Laptele turnat pe rând într-o ”strungăreață” (găleată din lemn), este măsurat de 
”pectar” (șeful stânei) cu ”rabosul” (un băț din lemn pe care este marcat fiecare 
litru). Astfel, în urma măsurătorii, ciobanul ale cărui oi dau cel mai mult lapte 
este desemnat baci și va da de băut la masa festivă. Acesta este cel mai așteptat 
moment al zilei. 
 

În poiana din jurul stânei, pe mese de lemn sau pe jos, se servește 
mâncarea tradițională, nelipsind mămăliga cu brânză, și bineînțeles mielul. 
Prânzul nu începe, însă, înaine ca toți mesenii să se ridice în picioare și să 
rostească ”Tatăl nostru”, rugându-se pentru un an mai bun și pentru paza stânei. 
Apoi, așezați pe butuc, pe bănci de lemn sau pe jos și plini de voie bună, servesc 
prânzul, oferind o imagine încântătoare.  O dată început festinul, acesta se 
întinde pe câteva ore. 
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Alte tradiții și obiceiuri precum cele legate de nuntă, înmormântare, botez, sau 
privind marile sărbători creștine, au rămas în esență, aceleași din străbuni, unele 
fiind puțin modificate cu trecerea timpului și adaptate a societății contemporane.  
 
”Balul izmenelor”, o sărbătoare legendară pentru localnici, are loc, în fiecare an 
de Lăsata Secului, înaintea postului mare, fiind prilej de bucurie în multe din 
comunele locuite de gugulani. Fiecare comună păstrază tradiţia, iar portul 
popular, costumele lucrate manual, sunt nelipsite în orice casă. Balul are loc la 
Căminul Cultural, adunându-se toți locuitorii, de la copii la bătrâni, ținuta 
populară fiind obligatorie. “Izmenele” reprezintă, pantalonii tradiţionali ai 
gugulanilor, fiind parte a costumului popular. Costumele trebuie să fie originale, 
nemodificate.  
Un alt bal care se organizează anual, ”Balul Măr țișorului ”,  permite decorarea 
costumelor trdiționale, cu înflorituri și paiete, tinerii întrecându-se să-l facă  cât 
mai frumos. Petrecerea începe cu ” Brâul”, joc 
characteristic Banatului, nelipsit de la baluri, de obicei 
, condus de primar.  Urmează, rând pe rând, “Hora”, 
“Ardeleana”, “Joc de Doi” şi “Sârba”. 
 
Costumul popular, este nelipsit din tradiția satelor 
gugulanilor şi la nunţi, mirele şi mireasa se îmbracă în 
costume populare, mireasa purtând rochia de mireasă 
doar până la miezul nopții.  Copiii (pițărăii) încă merg 
colindând în Ajunul Crăciunului, cu o 
trăistuţă(bătăcui) atârnată la gât şi sprijiniţi de un băţ 
vărgat(colindă). 
  
De Rusalii, biserica este împodobită cu ramuri de tei şi iarbă verde, creându-se 
atmosfera foişorului în care Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de limbi de foc, 
peste Sfinţii Apostoli. După prăznuirea sărbătorii creştinii iau acasă ramuri de 
tei, spre întărire în credinţă, sănătate şi ajutor. 
  

De Sânziene, fetele încă se spală la râu în noaptea 
sărbătorii pentru a nu fi somnoroase peste vară. 
Dimineaţa se culeg flori de sânzâiene și alte plante 
și se împletesc coronițe. Şi la biserică se aduc flori 
de sânzâiene. 
 
La Sâmedru, în seara ajunului, se înoadă lanţul din 
vatra focului, iar pieptenele de scărmănat lâna e pus 
cu dinţii unul în altul, pentru ca animalele să nu fie 
răpite de jivine. În ajunul sărbătorii, seara încă se 
merge la ţarină cu crengi verzi de anin şi se pun la 

capătul holdei ca apărătoare pentru recoltă. 
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2.3. Legende 

       

În această zonă întâlnim multe legende, unele din vremea dacilor, a căror 
viață religioasă se lega de munte și de măreția acestor înălțimi. Poiana Mărului a 
fost, de veacuri, locul de popas al oierilor ce urcau spre locurile de pașunat în 
zona masivului Gugu. Oamenii locului povestesc că în vremea dacilor, Vârful 
Gugu era muntele lor sfânt și că aici se afla sanctuarul zeului lor, Zamolxe, iar 
Pietrele lui Scorilo reprezentau un adevărat altar pagân al lor. Pe acest traseu 
turistic acum, Muntele Mic – Poiana Mărului, care trece prin Valea Scorilo, 
legenda spune că regele dac cu acelaşi nume, ar fi ascund o comoară. Regele 
Scorilo era tatăl lui Decebal, fapt 
confirmat de inscripţia găsită la 
Sarmizegetusa: „Decebalus per Scorilo". 
Scorilo ar fi ascuns comoara într-o peşteră 
situată pe un perete drept al Stâncii 
Scorilo, peşteră situată acolo unde cade 
prima rază de soare ce vine peste creasta 
numită Buza Nedeii la solstiţiul de vară,  
în ziua de 21 iunie a fiecărui an.                            
 

   Pietrele lui Scorilo foto: Iulius Carebia 
 

        Tot legendele spun că... 
 

...poetul Ovidiu, exilat din Roma la 
Tomis ar fi poposit pe aceste 
meleaguri. Fiind fascinat de frumusețea 
locurilor ar fi exclamat: "Cara mihi 
sedes" (locuința mea iubită), de unde ar 
fi venit numele orașului Caransebeș, 
astfel Turnul de la Ruieni este una 
dintre cele minim 7 locații cu legende 
despre moartea sau traseul spre locul de 
exil al lui Ovidiu.  

Turnul lui Ovidiu foto Munţii Ţarcu 
 

             Întâlnim și... 
 
...o legendă a Armenişului  ce ne vorbeşte despre începuturile şi denumirea 
satului dar şi îndeletnicirea localnicilor:  ,, În vremuri îndepărtate, trăia în 
inima munţilor un voievod. Soţia îî murise şi lumina bătrâneţilor îi era fiica, 
de a cărei frumoseţe vorbeau pădurile, şopteau izvoarele, povesteau munţii. 
Despre frumuseţea fetei a aflat şi un duh sălbatic. Trecând prin apropierea 
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cetăţii, zări fata şi-i pică atât de dragă încât ar fi renunţat bucuros la 
nemurirea lui pentru iubirea fetei. Luându-şi înfăţişare omenească se duse la 
crai şi-i ceru mâna fetei. Dar fata nici nu voia să audă, inima ei era dată unui 
păstor ce-şi păştea turmele pe crestele munţilor. Prin vrăji numai de el ştiute, 
duhul îşi schimbă înfăţişarea, pefăcându-se într-un bour. Şi la al şaselea ceas 
al serii, când Armina coborâ la râul ce înconjura cetatea ca să-şi întâlnească 
iubitul, care-şi adăpa turma, bourul se ivi falnic şi cu priviri înfricoşătoare. 
Cu o mişcare a capului o aruncă pe fată în spinare şi începu să urce spre 
coama de pădure din faţa castelului. Dar câinele credincios al flăcăului îi 
dădu acestuia de veste despre nenorocirea întâmplată şi se avântară amândoi 
pe urmele bourului. Alerga voinicul ca gândul şi-ntr-un luminiş zări pe bour 
şi pe fată. Întinse arcul şi săgeata zbârnăi, înfingându-se adânc între coastele 
vitei.  
   
Bourul îngenunche, poticnindu-se. O a doua săgeată porni şi-l străpunse. 
Animalul scoase un muget prelung şi se rostogoli în vale. Cei doi tineri se 
căsătoriră şi avură mulţi copii. 
Aceşti copii întemeiară o localitate 
căreia-i puseră numele Armeniş, 
după numele mamei lor, iar ei toţi 
moşteniră îndeletnicirea 
păstoritului de la tatăl lor’’.    
Şi astăzi se mai poate vedea urma 
bourului când a-ngenuncheat, iar 
localnicii numesc locul chiar ,, 
urma de bour „                                                           photo .zangaman.net  
 

 Iar  legenda satului Rusca.. 

 
...vorbeşte de un conte pe nume Rusco. Acest conte s-a remarcat prin vitjia 
lui într-una dintre bătălii, iar, drept 
răsplată, împăratul acelor vremi i-a 
promis că îi va da atâta pământ cât 
poate el într-o zi să ocolească pe un cal. 
Acesta a luat a doua zi de dimineaţă un 
cal bun, odihnit, şi a pornit la galop, 
înconjurand pământurile care acum 
formeaza satul Rusca si pământurile 
apartenente. La sfârşitul zilei calul 
contelui a căzut mort. 

   Lacul Rusca Montană foto Munţii Ţarcu 
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3. Activităţi educative în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 
 
 Asociaţia Altitudine Filiala Banat oferă copiilor ocazia să fie mai aproape 
de natura din zona Munţilor Ţarcu şi să înţeleagă mai bine complexitatea lumii 
vii şi a responsabilităţii noastre, a fiecăruia dintre noi, de a o  respecta şi proteja.  

 
Din anul 2011 şcolile din localităţile din apropierea Munţilor Ţarcu sunt 
implicate în activităţi Ranger Junior prin programul educativ Ranger Junior în 
Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu desfăşurat de Asociaţa Altitudine Filiala Banat. 
În parteneriat cu autorităţi locale şi şcoli din această zonă, voluntarii Asociaţiei 
Altitudine organizează lecţii şi ateliere despre natură, excursii pe traseele 
educative, concursuri cu tematică de protecţia mediului, şezători cu copiii legate 
de diferitele obiceiuri specifice. Cei 
mai destoinici dintre micii  iubitori ai 
naturii participă an de an la taberele 
de vară - Ranger Junior în Situl 
Natura 2000 Munţii Ţarcu, iar unii 
dintre ei au avut ocazia să reprezinte 
Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu la 
Tabăra Internaţională a Rangerilor 
Juniori – organizată anual de către 
Federaţia Europarc. 
 
 De-a lungul timpului, mai mult de 1000 de copii au aflat despre Situl 
Natura 2000 Munţii Ţarcu, peste 150 de elevi au participat la lecţii în natură sau 
tabere Ranger Junior. Copiii au avut ocazia să înveţe despre ce înseamnă a fi 
ranger într-o arie naturală protejată, au aflat noţiuni de bază despre protecţia 
naturii şi de ce e important să păstreze cât mai natural arealul de langa ei. Toate 
acestea le-au asimilat prin prezentări, jocuri şi plimbări în natură. Exerciţiile la 

care au participat le-au dezvoltat spiritul 
de echipă, le-a dat ocazia să înţeleagă că 
nu putem să ne descurcăm tot timpul 
singuri şi să aprecieze valoarea unui 
coechipier. Abilităţile de prezentare şi 
comunicare au fost exersate atât prin 
jocurile la care au aprticipat, cât şi prin 
intreacţiunile pe care le-au avut cu 
turiştii cărora le-au oferit informaţii 
despre faună, floră şi relieful din zonă. 

 
 Micii rangeri au învăţat cum să citească o hartă, cum să se orienteze cu 
busola, care este echipamentul de munte şi cum se foloseşte. O activitate foarte 
apreciată de copii este experimentarea căţăratului pe stâncă şi tiroliana. 
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 Rangerii juniori au patrulat atât pe potecile 
turistice din Munţii Ţarcu, oferind informaţii 
turiştilor (motorizaţi sau nu), cât şi în afara 
potecilor, însoţiţi de biologi şi geologi, 
descoperind zone de sălbaticie, recoltând date 
despre faună şi floră, ca nişte adevăraţi rangeri ce 
sunt de acum. În ieşirile pe teren copiii au învăţat 
să recunoască semnele forestiere şi semnificaţiile 
lor. 
 Cu mare entuziasm, micii rangeri au ajutat 
la realizarea şi întreţinerea panourilor informative 
şi a indicatoare turistice din situl Natura 2000 
Munţii Ţarcu. 
 

  
Mândri de locurile în care au crescut, 

Rangerii Juniori ppvestesc şi altora despre 
tradiţiile acestor locuri şi participă la 
evenimente de promovare a naturii şi 
obiceiurilor din comunităţile din preajma 
Munţilor Ţarcu. 
 
 

 
 
„A fost o experienţă superbă, în care am 
învăţat foarte multe şi în care ne-am 
distrat. Acesta tabără mi-a schimbat 
percepţia faţă de faună, floră şi relief.  
 
Am învăţat să respect natura şi că trebuie 
protejată pentru binele tuturor. Au fost 
activităţi foarte frumoase cu jocuri, cu 
drumeţii şi cu mult sport. Nu am crezut că 
vom ajunge pe vârful Ţarcu şi că vom mânca la peste 2000 de metri.”  

 
Adrian Breha, Ranger Junior în Munţii Ţarcu, particip ant la tabăra intenaţională 
a Rangerilor  Juniori din Germania.
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4.  Turism 

4.1. Aşezări turistice 

 
Poiana Mărului  este o aşezare turistică apropiată de Oţelu Roşu ce atrage mulţi 
turişti prin aerul său cu un coeficient de 
ionizare ridicat (ce ajută în tratarea multor 
afecţiuni), datorită peisajului şi posibilităţilor 
de petrecere a timpului liber. Se pot face 
drumeţii pe traseele turistice, se pot închiria 
biciclete, hidrobiciclete sau chiar o trăsură cu 
cai pentru plimbări în apropiere.  

 

Poiana Mărului este o depresiune montană aflată între 500 – 700m, un loc cu 
fâneţe şi pomi fructiferi. In vremurile vechi reprezenta un loc important de 
refugiu pentru satenii din satele apropiate, din calea cotropitorilor ce veneau pe 
drumurile dinspre Ardeal sau Dunare. 

O serie de trasee turistice pornesc din Poiana Mărului urmândvechile cărări 
pastorale. De asemenea un traseu tematic conduce turiştii spre puncte cu o vedere 
deosebită asupra asezării. 

Panorama Poienii Mărului Foto Dragoş Curelea  
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Staţiunea Muntele Mic se află la 

altitudinea de 1525 m. De aici, în patru ore, se 
poate ajunge pe Vârfurile Căleanu şi Ţarcu 
(unde există o importantă staţie 
meteorologică), în circa trei ore, se ajunge la 
Cabana Meteorologică Cuntu şi în patru ore, 
în staţiunea Poiana Mărului, care se află la 
altitudinea de 680 m. 

Muntele Mic este o atracţie în special 
iarna, când pârtiile de schi sunt pline de schiori ce vor să se bucure de zăpadă. 
Totodată, Munţii Ţarcu sunt o destinaţie excelentă pentru schi de tură sau 
plimbări cu rachetele de zapadă. Pentru astfel de ieşiri însă, vă recomndăm turele 
cu ghid însoţitor. 

 
O altă atracţie a Munţilor Ţarcu o consituie comuna Armeniş. Datorită 

cadrului natural şi deschiderii localnicilor aici se înceacă reintroducerea în 
sălbăticie a zimbrului – mamifer foarte rar, dispărut de pe aceste meleaguri de 
mai bine de 250 de ani. Acesta a revenit în Munţii Ţarcu, la Măgura Zimbrilor de 
la Armeniş în primăvara anului 2014, printr-un proiect al Rewilding Europe. 
Zimbrii se pot vedea în habitatul lor natural din zonă, cu ghid insoţitor. 

 
Centrul de Informare Turistică de la 

Armeniş  este situat  la artera rutieră DN6 
care traversează comuna Armeniş din judeţul 
Caraş-Severin, la intersecţia cu drumul 
comunal 24 spre Feneş. Aici se pot afla 
informaţii despre zonă, despre Situl Natura 
2000 Munţii Ţarcu, despre proiectul de 
reintroducere a zimbrilor în cadrul rezervaţiei  
de la Măgura , programul lor de vizitare şi 
alte posibilităţi de petrecere a timpului în 
această zonă naturală protejată. 

 

Persoană de contact :   

Daniel Hurduzeu,  

Ranger Măgura Zimbrilor Armeniş, 

Tel : 0724 827 138 
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4.2. Resălbăticirea zimbrilor în Carpații Meridionali 
 

Zimbrul in istoria României  
 
Zimbrul, animal ce odinioară popula toată Europa, e 
mai rar acum decât rinocerul negru - și el  pe cale de 
dispariție. Zimbrul este o emblemă pentru istoria 
României, acesta a purtat un loc de seamă pe stema 
Moldovei o bună bucată de timp. Astăzi îl găsim pe 
stema județului Maramureș, amintindu-ne de legenda 
descălecatului, plecarea lui Dragoş şi Bogdan I din 
Maramureş pentru a forma statul feudal independent 
Moldova. În literatură, poetul Vasile Alecsandri a 
spus povestea zimbrilor în poezii precum 
“Dumbrava Roșie”,  “ Dan căpitan de plai” și fabule 
ca “Zimbrul și vulpea”.  

     Stema Judeţului Maramureş 

Cum recunoști un zimbru?   
 
Zimbrul european și bizonul american au avut un strămoș comun, iar în urma 
ultimei glaciațiuni, din cauza geografiei și condițiilor de climă specifice fiecărui 
continent, au evoluat în două specii diferite.  
 
Zimbrul este cel mai mare mamifer 
ierbivor din Europa, are un corp 
masiv ajungând până la o înălțime 
de 2.2m și 1000 kg. Are pieptul 
foarte dezvoltat iar capul mare cu 
fruntea lui boltită pare a fi contopit 
cu corpul. Are blană brună-cafenie 
și ambele sexe au coarne scurte și 
arcuite. Zimbrul nu rage, graiul său 
se aseamănă mai mult cu o 
mormăială.                
         Zimbrul 

Foto Staffan Widstrand Rewilding Europe 
Bizonul american este mult mai mare decât zimbrul, acesta poate ajunge până la o 
înălțime de 3.5m. Acesta are picioarele mai scurte, la fel și coarnele care sunt și 
mai puțin încovoiate decât ale rudei sale din Europa. Aceste caracteristici sunt un 
semn de adaptare la mediul în care trăiesc, bizonul petrecând mai mult timp 
păscând iarba și mai puțin timp rumegând arbuști în pădure.  
 



 

29

Unde se găsesc și ce mănâncă  
 
Habitatul preferat al zimbrului este unul divers, de la pășuni de munte la păduri de 
amestec. Vânatul excesiv, dar şi despădurirea rapidă a marilor codri au dus la 
dispariția zimbrilor din sălbăticie.  
             
Zimbrii sunt niște ierbivore de 
seamă care nu doar pasc pășunile 
montane, dar rod în voie și crengi și 
frunze ale copacilor de esență 
moale: salcie, mesteacăn, alun și o 
sumedenie de arbuști. În lunile de 
vară, un mascul adult poate 
consuma până la 32 de kg de hrană 
într-o zi. 

   Zimbrul şi familia sa  
Foto: Staffan Widstrand Rewilding Europe 

 
Ghinda, jarul și aluna sunt la mare căutare în rândul zimbrilor. Pe timp de iarnă ei 
iși iau proviziile energetice din fructele căzute toamna. 

 
Zimbrul și familia sa  
 
Zimbrul este un animal extrem de social. Turma sau cireada de zimbri e condusă 
de o femelă, care stă în mare parte cu vițeii și adolescenții. Un singur mascul 
adult rămane cu turma. Ceilalți masculi adulți stau în general singuri sau în număr 
de doi, iar când au curaj îl provoacă pe masuclul dominant în căutarea perechii. 
 
Zimbrii se hrănesc și dorm 
împreună. Dacă vreun zimbru se 
separă de turmă sau se rătăcește, 
ceilalți îi duc lipsa și îl caută. Ei 
sunt foarte protectivi și cu cei mici 
- puii sunt ținuți în mijocul turmei 
pentru a-i proteja de eventualii 
prădători. 

Zimbrul şi familia sa Foto: Adrian Grancea WWF 

“Pache țel de ianr ă pentru zimbri din Mun ții Țarcu”!  
Ai stejari în parcul local? Plănuiești o plimbare în pădure? Ia-ți o traistă cu tine, culege 
ghindele ce-ți ies in cale și trimiteni-le prin poștă la adresa: WWF, Strada Lung ă 
nr.175, Bra șov România. Cei ce trimit mai mult de un kg de ghinde vor primi un 
premiu special! Dacă ai întrebări, trimite un email la: omondoc@wwfdcp.ro 
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Locul zimbrului în natur ă  
 
Zimbrul este cel mai mare animal terestru din Europa, cu un rol deosebit de 
important pentru natură. Zimbrii țin pădurea “dechisă” și diversifică habitatul, 
mâncând lăstarii de arbori 
sau copăceii tineri. 
Ochiurile de pădure astfel 
formate ajută la revenirea 
unor specii precum cerbul, 
care nu s-ar fi aventurat 
într-o padure deasă. Iar pe 
pajiști, zimbrii fertilizează 
solul prin balega ce o lasă 
în urmă, formând un 
mediu propice pentru noi 
specii de flori. Cum 
pământul devine bogat, și 
iarba crește mai deasă.                     fotoStaffan Widstrand Rewilding Europe 
 
Zimbrul este mai rapid decât alte ierbivore de talie mare, ca de exemplu ruda sa 
vaca. Oricât de rapizi ar fi, cei mai slabi dintre ei sunt însă înlăturați de către 
prădători. Ei sunt o sursă de hrană pentru lup, urs, chiar și pentru păsările 
răpitoare. Cei mai agili scapă nevătămați și transmit moștenilorilor lor trasături 
puternice. Acest proces se numește selecție naturală.  
 
Ce înseamnă resălbăticirea  
 
Resălbăticirea înseamnă reintroducerea în natură a unei specii pierdute. 
Organizația WWF-România a adus înapoi zimbrul în Carpații Meridionali, pentru 
că această zonă este printre cele mai întinse “rezervoare”  de salbăticie 
neîntreruptă de pe continentul european. Zimbrii au venit în Romania din toată 
Europa, din centre speciale de reproducere din Belgia, Suedia și Germania.  
 
Prin faima sa, zimbrul ne ajută să protejăm pădurile în care trăiește, iar prin felul 
său de a fi ne ajută să creștem diversitatea speciilor din aceasă zonă.  
 
Mai sunt doar aproximativ 3400 de zimbri în libertate, în întreaga lume. 
Reîntoarcerea lor în sălbăticie este un proiect curajos și cu beneficii mari pentru 
natură și pentru oameni. Te invităm în primăvară să îi vizitezi împreună cu 
familia sau colegii și să te bucuri de o plimbare în tărâmul fermecat în care-și fac 
veacul - pădurile din Armeniș-Munții Țarcu. 
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4.3. Trasee Tematice 

4.3.1. Traseul Tematic „În căutarea acvilei de munte” 
 

Traseul tematic „În căutarea acvilei de munte”  ne invită la o drumeţie de-a lungul potecii 
marcate cu bandă roşie. Pe Muntele Mic (1806m) aveţi o panoramă frumoasă a împrejurimilor, 
iar din Şaua Jigorea (1205 m) se poate face o excursie până la Vârful Ţarcu (2190m). Pe aceast 
traseu veţi afla informaţii despre biodiversitatea sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu şi despre 
păstorit – activitate tradiţională de care se leagă şi numele masivului Ţarcu. Drumeţia începe 
printr-o pădure de foioase, apoi se face trecerea către pădurile de conifere, ulterior de la Cabana 
Meteorologică Cuntu se urcă prin pajştea alpină până la vârful Ţarcu. 

Detalii despre traseu: 

Marcaj : bandă roşie 

Durata traseului: 7 ore 

Lungimea traseului: 9,5 km 

Diferenţă de nivel:  985 m 

Nivel de dificultate: mediu 
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4.3.2.  Traseul Tematic „La mesteceni” din Poiana Mărului 
 

Pentru o drumeţie în Poiana Mărului vă propunem să vizitaţi Traseul Tematic „La mesteceni” 
care  vă dă ocazia să admiraţi de la înălţime panorama Poienii Mărului şi a împrejurimilor, să 
simţiţi aerul curat al pădurii şi să admiraţi bogăţia pajiştilor.  

Panourile amplasate pe traseu prezintă panorama Poienii Mărului, pajiştile din zonă, mestecenii 
care au început să le năpădească  în ultima vreme şi păsări care cuibăresc în apropiere. Dacă 
faceţi plimbarea în linişte, puteţi vedea chiar şi unele animale: păsări, vulpi, iepuri, broaşte, 
şerpi. Imaginea unui apus de soare la capătul traseului e o amintire memorabilă. 

Detalii despre traseu: 

Marcaj : frunză de mesteacăn stilizată, de         
culoare roşie pe fundal alb 

Durata traseului: 1 oră 

Lungimea traseului: 1,1 km 

Diferenţă de nivel: 170 m 

Nivel de dificultate: mediu 

Apus pe Traseul Tematic  „La mesteceni” Poiana Mărului, jud. Caraş-Severin 
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4.4.  Trasee Turistice 
 

În zona Munţilor Ţarcu cele mai multe trasee 
turistice sunt în zonele centrală, estică, nord-estică 
şi vestică, în sudul ariei protejate lipsind.  

Accesul pe trasee spre Muntele Mic şi Munţii 
Ţarcu este facil şi se realizează în mare parte 
dinspre vest şi nord-vest, ca umare a prezenţei unor 
culoare depresionare pe aceste limite, cu 
numeroase localităţi şi artere de circulaţie rutiere şi 
feroviare.  
 

Cea mai importantă aşezare urbană din zonă, oraşul Caransebeş constituie nodul rutier şi 
feroviar cel mai apropiat, fiind traversat de următoarele drumuri dublate de căi ferate: DN 6 
(Bucureşti – Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Timişoara, segment al drumului E90), DN 58 
(dinspre Reşiţa) şi DN 68 (dinspre Haţeg). Din aceste drumuri principale se desprind 
următoarele drumuri secundare, utilizate pentru accesul pe traseele montane: 
 
• Armeniş – Feneş – Plopu: drum asfaltat, urmeză valea Râului Lung pe o distanţă de 15 km, 

fiind continuat de un drum pietruit care ajunge în apropierea staţiei meteorologice Cuntu; 
este utilizat pentru traseul 8. 

 
• Valea Timişului – Bolvaşniţa – Vârciorova: drum parţial asfaltat, folosit pentru traseul 7. 
 
• Caransebeş – Zerveşti – Turnu Ruieni – Borlova – Valea Cratului: drumul este asfaltat şi 

ajunge până la telescaun de unde se continuă cu un drum pietruit în lungul Văii Craiului 
care ajunge la Complexul turistic Muntele Mic; utilizat în traseele 1 şi 5. 

 
• Oţelu Roşu – Măru – Poiana Mărului: urmeză valea Bistrei Mărului, în mare parte asfaltat. 

Se continuă cu un drum forestier pe Valea Şucului; utilizat în traseele 2, 5, 6 şi 9. 
 
• Sarmizegetusa – Clopotiva – cabana Gura Zlatei – barajul Gura Apelor: este asfaltat şi 

urmeză valea Râului Mare; utilizat pentru abordarea traseului 4. 
 

Cele mai multe trasee au ca puncte de plecare 
localităţile Borlova, Vârciorova, Feneş şi Poiana 
Mărului. În total sunt optsprezece trasee, dintre care 
zece sunt marcate.  

Traseul marcat cu bandă roşie acoperă cea mai 
mare suprafaţă, traversând Munţii Ţarcu de la vest 
către est. Acest traseu intersectează toate celelalte 
trasee marcate şi ajunge la cele mai mari altitudini: Vf. 
Ţarcu (2189 m), Vf Căleanu (2189 m), Vf. Baicu 
(2122 m), fiind totodată cel mai complex în ceea ce 
priveşte diversitatea peisagistică.  
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Celelalte trasee sunt mai scurte şi mai omogene însă la fel de attractive: traseele de culme 
(marcaje triunghi albastru şi bandă albastră) care oferă perspective largi asupra întregului masiv 
şi vecinătăţilor, dar şi traseele preponderent de vale, sau de pe pantele împădurite (marcaje 
bandă galbenă şi cruce albastră) care, deşi au un câmp vizual redus, întâlnesc o serie de 
elemente naturale indite precum: cascade, repezişuri, îngustări de vale cu pereţi stâncoşi, 
poieniţe etc.  
 
Traseele turistice marcate sunt prezentate mai jos: 

1. Borlova – Fântâna Voinii – Complexul ,,Muntele Mic”, bandă roşie, 3 ore. 

2. Poiana Mărului – Piatra Scorilei – Vârful Muntele Mic – Complexul ,,Muntele Mic” , bandă 
albastră. Durata: 4-4 ½ ore. 

3. Poiana Mărului – Valea Şucului – Culmea Jigorii – telescaunul din Valea Craiului, bandă 
galbenă. Durata: 4 ½-5 ore. 

4. Poiana Mărului – Valea Şucului – Vârful Căleanu – Şaua Plaiului, cruce roşie (din 
2011). Durata: 7-8 ore. 

5. Vârciorova – Şaua Tişului – Culmea Pleaşa – Poiana Strigoniu – Cuntu, punct albastru. 
Durata: 5-6 ore. 

6. Feneş – Valea Râului Lung – Plopu – Poiana Zloaba – Poiana Strigoniu – Cuntu, cruce 
albastră. Durata: 7-7 ½ ore 

7. Complexul ,,Muntele Mic” – Cuntu – Vf. Ţarcu / Căldarea Olteana – Şaua Plaiului – Şaua 
Şcheiului – Vf. Mătania (Nedeia) – Şaua lepii – Valea Corciova – barajul Gura Apelor, bandă 
roşie. Durata: 11-13 ore. 

8. Poiana Mărului – Buza Nedeii – Vf. Bistricioara – Vf. Mătania (Nedeia), triunghi albastru. 
Durata: 5-6 ore. 

9. Şaua Şuculeţului  – Culmea Prislop – “La Mlăci” – Râul Şes – Vf. Godeanu, punct roşu. 
Durata: 4-5 ore. 

10. Podul Craiului – Vf. Văratica – Vf.  Şeroni, bandă albastră. Durata: 3 ore. 

 

Atenţie! 

Traseele de mai sus nu implică dificultăţi deosebite pentru a fi parcurse în timpul verii şi pe 
vreme bună. Însă pe vreme nefavorabilă şi în condiţii de iarnă, unele trasee (mai ales în golul 
alpin) pot deveni periculoase şi dificil/imposibil de urmat în condiţii de siguranţă.  

Înainte de a porni într-o drumeţie informaţi-vă asupra condiţiilor meteo şi asiguraţi-vă că 
aveţi echipamentul şi experienţa necesară pentru parcurgerea traseului propus. 

În caz de urgenţa, chemaţi formaţia Salvamont la numărul: 

0725 826 668 (0-SALVAMONT) 
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Vă rugăm respectaţi natura! 
 

 
De ce să preţuim natura? 

 

Speciile sălbatice şi creaţiile naturii trebuie 
ocrotite şi respectate, la fel ca şi oamenii.  

Respectând natura ne respectăm pe noi şi 
locul pe care îl avem în reţeaua 
vieţuitoarelor care stă la baza vieţii. 

Locurile sălbatice, plantele şi animalele pe 
care le adăpostesc reprezintă o valoare 
deosebită, sunt moştenirea pe care o avem 
de la înaintaşii nostri şi pe care o lăsăm 
urmaşilor noştri. 

Lumea naturală este o nesfârşită lecţie în aer liber, pe lângă frumuseţea care  o caracterizează. 

Lumea naturală oferă resursele de bază pentru supravieţuire şi pentru dezvoltarea omenirii.  
Natura ne oferă apa, aerul, hrana, alte resurse şi posibilităţi de recreere. Odată cu creşterea 
populaţiei umane şi nevoia tot mai mare de resurse, se distruge tot mai mult mediul natural.  

 

În Europa au rămas foarte puţine zone naturale, neafectate de activităţi umane, iar zona 
munţilor Ţarcu, împreună cu vecinii Retezat, Godeanu şi Cernei se numără printre ele. 

 

 

Epopeea vieţii - Valea Olteana.  Foto: Alin Drăguşin   



 

37

 
Cum respectăm şi protejăm natura? 

Regulile unui vizitator responsabil într-o arie naturală protejată 

 

• Informează-te despre locurile în care mergi şi ia-ţi echipamentul potrivit. 

• Respectă regulile ariei naturale protejate  
• Planifică-ţi ieşirea cu o hartă-ghid ca să ajungi în timp util la destinaţie, indiferent de 

vreme.  

• Nu te deplasa motorizat, ci pe jos. Plimbă-te cât mai mult şi descoperă farmecul zonei.  
• Încearcă să laşi cât mai puţine urme, folosind drumurile şi potecile existente. 
• Campează cu grijă, alege locurile unde impactul asupra zonei e minim : locuri de 

campare amenajate sau cabane.  
• Evită să distrugi vegetaţia şi solul dacă poposeşti undeva. 

• Nu lăsa în natură nimic din ce ai adus cu tine. Adună într-o punga pentru gunoi toate 
ambalajele şi resturile, şi du-o cu tine înapoi acasă. 

• Nu fă foc în natură! Pentru gătit, poţi folosi un arzător special (primus).  

• Nu (te) spăla direct în lacuri sau râuri. Ia apă cu un recipient şi foloseşte-o pe sol la 
distanţă de sursa de apă, asigurându-te că după spălare nu se scurge înapoi. 

• Nu folosi detergenţi chimici şi nu polua apele cu nici un fel de substanţe chimice. 
• Lasă zona aşa cum ai găsit-o: copacii, pietrele, animalele, chiar si semnele şi 

indicatoarele pentru vizitatori. În mijlocul naturii eşti doar un oaspete. 
• Ia cu tine doar amintiri şi fotografii. Nu rupe sau distruge plantele.  

• Nu însemna şi nu vopsi copacii sau stâncile.  
• Nu face zgomot, nu ţipa şi nu da drumul la muzică. 

• Respectă liniştea naturii şi bucură-te de ea! 
• Dacă sesizezi activităţi ilegale, anunţă autorităţile şi administraţia sitului. 
• Cele mai multe animale sălbatice se tem de tine şi te evită, însă pot ataca dacă sunt  

surprinse sau se simt ameninţate.  
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Ştiaţi că ...  

• Racul de ponoare este cea mai veche specie de rac din Europa?  

• Acvila de munte este cea mai mare pasăre răpitoare din România? 

• România are cei mai mulţi urşi, lupi şi râşi din Europa, câteva mii?  

• Doar urşii polari consumă numai carne? Restul urşilor  sunt omnivori, mănâncă 
şi carne şi vegetale. În acest scop, dinţii le sunt diferenţiaţi: pentru sfâşiat carne şi 
pentru mestecat plante.  

• Urşii au blana cu două straturi? Un strat cu firul mai scurt, ce ţine de cald. 
Celălalt stratul cu fire mai lungi la exterior nu lasă apa să pătrundă la piele şi la 
firele scurte. 

• Urşii pot alerga cu până la 55 km/h? Cei mai rapizi dintre oameni ating puţin 
peste 35km/h. 

• În general urşii sunt solitari şi îşi delimitează teritoriul în funcţie de abundenţa 
hranei, ajungând până la câteva zeci şi chiar sute de km pătraţi?      

• Ursul când hibernează intră într-o stare de somnolenţă, iar temperatura corpului 
scade cu câteva grade, scăzând metabolismul şi conservându-şi rezervele de 
energie? Se pot trezi totuşi ocazional, pentru a mânca sau a urina.  
Pulsul unui urs la activitate normală este de 40 de bătăi/minut. În timpul 
somnului de iarnă scade la 8 bătăi/minut. 

• Urşii văd la fel de bine ca şi oamenii, aud mai bine decât noi şi au mirosul mai 
sensibil de 100 de ori decât oamenii, putând sesiza un miros de la 10 km 
depărtare ? 

• Lupul şi lupoaica stau de obicei pereche toată viaţa? Astfel, îngrijesc de pui şi 
menţin relaţiile în cadrul familiei (numită haită) ce se formează în jurul lor. Haita 
are o anumită ierarhie, fiind condusă de o pereche lup şi lupoaică, cei mai 
puternici (alfa). Ei dau naştere puilor în cadrul haitei, iar ceilalţi lupi îi ajută la 
vânat şi în creşterea puilor. 

• Lupul poate iuţi viteza la 60 km/h intr-un interval scurt, 1-2 minute? Aleargă însă 
normal cu 32km/h şi poate mărşălui toată ziua cu nasul în pământ la 8km/h, fără 
oprire peste 100 km. 

• Lupii au fost comparaţi în folclor cu creaturi malefice, supranaturale (vârcolaci), 
fiind vânaţi fără milă şi exterminaţi complet din multe ţări europene? De 
exemplu, ultimul lup din Franţa era împuşcat în 1927. Acest fapt a creat 
dezechilibre majore în natură. În Anglia şi Scoţia, eliminarea prădătorilor a avut 
loc si mai devreme şi a determinat înmulţirea excesivă a erbivorelor în secolele 
trecute. Acestea au afectat dramatic vegetaţia şi au golit insula de păduri.  
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