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Munţii Ţarcu, sit Natura 2000 

      Munţii Ţarcu sunt așezaţi în partea de sud-vest a lanţului Carpatic 

în apropiere de orașul Caransebeș, continând o zonă compactă 

nealterată şi fără aşezări umane. 

      Masivul concentrează un complex de ecosisteme preponderent 

naturale, cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală mult 

mai mare decât media la nivel naţional. 

      Suprafaţa măsoară peste 58.000 ha de la Poiana Mărului în nord, 

până in dreptul comunei Cornereva în sud și din vecinătatea culoarului 

Timiş - Cerna la vest până pe culmea principală la est, la limită cu 

Parcul Naţional Retezat şi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei. 

      Zona cuprinde platouri situate la altitudini de peste 2000m 

segmentate de circuri glaciare, din care pornesc văi adânci, versanţii 

acestora sub 1600m precum si culmile mai joase fiind acoperiţi de 

paduri seculare.  

      Arealul a fost declarat sit de importanţă comunitară Natura 

2000 pe baza Directivei Habitate 92/ 43 a Consiliului Europei privind 

Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice, 

acoperind o arie vastă cu biodiversitate remarcabilă.  

 

Biodiversitatea 

       Pășunile alpine și pădurile seculare din Ţarcu 

adăpostesc o serie de ecosisteme rare în Europa, 

protejate conform directivelor europene şi 

legislaţiei naţionale.  

       Printre ele avem habitate prioritare, 5 specii -

monumente ale naturii și specii endemice. 

       Speciile ocrotite ca monumente ale naturii, dar 

și habitatele în cadrul cărora vegetează beneficiază 

de protecţie legală. Se mai protejează (din 2016) 

peste 1300 ha de păduri virgine și cvasivirgine din 

fondul forestier.  

        Din mai 2014, a fost reintrodus zimbrul (Bison 

bonasus) în arealul Munților Țarcu în rezervația 

Măgura Zimbrilor pe teritoriul comunei Armeniș. Se 

dorește eliberarea a mai multe sute de exemplare în 

sălbăticie până în 2025.  
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      În aria protejată s-au conservat păduri valoroase pe suprafeţe vaste în parcele inaccesibile, pe o suprafață de peste 

10.000 ha (29%), aproximativ 2000 ha fiind constituite din arboretele multietajate bătrâne, cu vârstă medie cuprinsă 

între 165 și 185 ani, extrem de rare în ţară și în Europa (așa numitele păduri virgine și cvasivirgine). 

      Studii ale Greenpeace şi ale Min. Mediului au arătat ca Munţii Ţarcu, Retezat şi Godeanu cuprind o zonă naturală 

având influenţe umane minime, capabilă sa-şi conserve biodiversitatea, peisaj forestier intact unic în Europa.* 

(*) exceptând Scandinavia şi Rusia, sursa http://www.intactforests.org . 

           

 
    Asociaţia Altitudine 

     Înfiinţată in 2005, desfășoară acţiuni de educaţie ecologică, ecoturism, sporturi montane, 

şi  protecţie a naturii. A administrat situl Natura 2000 Munţii Ţarcu între 2010-2013, propu-

nând Regulamentul și Planul de Management al ariei protejate. Derulează constant acțiuni 

de educație ecologică, ecoturism, monitorizare factori de mediu, igienizare, conștientizare și 

informare.  A remarcat poteci turistice și a organizat cu succes trei ediții ale unui concurs de 

mountain bike: Maratonul Tarcu, invitând sute de cicliști pe potecile de munte.  

.     Este membră în Federația Natura 2000 România și în Federația Europarc (din 2013). 

      Programul Ranger Junior în Munții Țarcu se deruleaza din 2012 și implică               

copii din localități învecinate. Peste 120 de elevi au participat deja în                              

tabere Ranger Junior, și alte câteva sute au avut parte de educație eco-                       catie  

logică în școli sau în natură cu voluntarii asociației.  

      Împreună cu WWF România a pus în 2010 bazele Rewilding Europe,                      

proiect ce a reintrodus zimbri pe teritoriul comunei Armeniș în iunie 2014.  

      Din 2016 aduce în atenția autorităților problema pădurilor virgine din Munții Țarcu, 

reușind să determine protejarea a mai multe sute de hectare (până în prezent).  

      Tot din 2016 organizează Ziua Munților Țarcu în luna mai, sub calendarul Europarc - 

Ziua Europeană a Parcurilor - prin care se sărbătorește natura pe continentul nostru. 

 

Ameninţări asupra ariei protejate 

sit Natura 2000 Munţii Ţarcu 

 
      Degradarea cadrului natural şi implicit a biodiversităţii 

prin intervenţia umană iresponsabilă își face simţită 

prezenţa și lasă urmări ce riscă să devină ireversibile. 

      Cele mai importante activităţi umane cu impact asupra 

ariei protejate sunt: 

   • exploatările de păduri intensive; 

   • braconajul, la specii protejate de legislaţia europeană  

şi naţională; 

   • accesul cu vehicole motorizate și practicarea sporturilor  

de tip Enduro, ATV; 

   • incendierea habitatelor de jnepenişuri ; 

• suprasolicitarea infrastructurii turistice existente; 

   • abandonarea deșeurilor în zona montană; 

   • construcții ilegale; 

   • amenajări industriale, silvice și hidrotehnice (cariere, noi drumuri 

forestiere, microhidrocentrale, etc); 
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Pliant tipărit cu sprijinul Fundației Pentru Parteneriat și Mol România 

Habitatele şi speciile 
     Pădurile împreuna cu pajiştile alpine reprezintă o veritabilă comoară 

ca şi specii de plante, oferind totodată adăpost şi hrană speciilor 

animale. Asocierile de specii se numesc habitate şi formează 

ecosisteme. Astfel, gasim o diversitate de forme vii, cuprinzând un 

întreg lanţ trofic de la plante, organisme mici şi nevertebrate pană la 

mamifere mari.  

     Sunt protejate deci: pajiştile alpine, vegetaţiile cu jneapăn, larice, 

afin, ienupăr, pădurile de fag, brad, molid, carpen, asocierile din jurul 

izvoarelor şi a râurilor, multe specii de floră si faună incluzând insecte, 

paianjeni, fluturi, broaşte, şerpi, sopărle, peştii, pasări mici dar şi 

rapitoare, toate speciile de lilieci şi majoritatea mamiferelor mari: lup, 

urs, jder, râs, cerb, capra neagră, etc. **                 
(**) o listă completă se gaseste la http://www.tarcu.ro/natura-2000 . 
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