
PARCUL NAŢIONAL DOMOGLED 
              VALEA CERNEI 
 

UNICITATE , SĂLBĂTICIE  ŞI  BOGĂŢIE  
BIOLOGICĂ   

PE  VALEA  CERNEI 



Parcul Naţional Domogled-
Valea Cernei se situează în 
latura     sud-vestică a ţării şi 
anume în extremitatea sud-
vestică a   Carpaţilor 
Meridionali, 
 
 Se întinde pe suprafaţa a trei 
judeţe:Caraş-Severin, Mehedinţi 
şi Gorj, 
 
  Suprafaţa parcului naţional 
este de 61.211 ha. 

LOCALIZARE 



UNICITATE  ŞI  SĂLBĂTICIE 

  Este unicul care 
înglobează un întreg 
bazin hidrografic nu doar 
un singur masiv montan 

  Desparte două şiruri 
de munţi diferiţi ca 
alcătuire şi peisaj şi 
anume: Munţii Cernei, 
Masivul Godeanu în 
partea vestică şi Munţii 
Mehedinţi şi o parte din 
Munţii Vâlcanului. 
 

 



Pesterile termale din Parcul National Domogled-Valea Cernei sunt 
unice in Romania si foarte rare pe glob, pesteri in care conditiile 
de mediu sunt asemanatoare celor din  climatul tropical (35-45 

grade temperatura aerului) si din aceasta cauza fauna din 
interiorul lor are un caracter special. 

 



Prezenţa masivă a calcarelor a favorizat constituirea unor ecosisteme cu 
caracter de unicat, care dau naştere unor peisaje tipice, cum ar fi: 

  Vârfuri calcaroase cu vegetaţie submediteraneană 
Chei şi prăpăstii calcaroase 
Pajişti subalpine cu lapiezuri 



Comunităţi locale interesante capabile să ofere celor interesaţi de 
tradiţie şi cultură o experienţă inedită. 

 Acestea  oferă parcului o mai mare atractivitate prin  păstrarea 
obiceiurilor şi tradiţiilor 

 









 
 
 
 
 

 

În prezent tezaurul cultural nu este valorificat decât într-o măsură foarte redusă, 
existând riscul ca, odată cu generaţia următoare acestea să se piardă definitiv.   
 - arhitectura populară 
 - creaţia artistică populară 
 - graiul popular 
 - literatura populară 
 - muzica populară  
 - dansul popular 
 - toponimia 



Rezervaţia  Iauna  Craiovei se  
găseşte in treimea mijlocie a 
parcului , este in suprafata de 
2634 ha 

Fagetele virgine de aici dau o imagine 
a ceea ce a insemnat padurea de 
fag cu mult timp inainte.  

Dimensiunile de exceptie ale 
arborilor, caracteristice nu numai 
fagului ci si bradului , paltinului , 
frasinului si ulmului, fac din 
aceasta rezervatie un martor in 
dinamica ecosistemelor cu paduri 
virgine . 
 

  



BOGĂŢIE  BIOLOGICĂ 
 Diversitate floristică remarcabilă, 
inventarul floristic însumând 1051 specii, 
 Numeroase endemisme   şi  specii ocrotite 
dintre care amintim: inul galben de Banat, ciuboţica 
cucului Bănăţean, sângele voinicului, bulbuci de 
munte, ghimpele, cornişor, smirdar, stânjenel 
  În Parcul Naţional Domogled-Valea 
Cernei se întălnesc peste 1500 de specii de  fluturi, 
45% din fauna de lepidoptere a ţării fiind 
concentrată aici. 
 Mamiferele ocrotite în parc sunt: ursul 
brun,râsul, capra neagră, liliecii; dintre păsări 
cocoşul de munte, acvila;alte specii ocrotite sunt, 
vipera cu  corn broasca ţestoasă de uscat etc. 
 



Habitatul cu  PIN NEGRU DE BANAT 

În Parcul Naţional Domogled-Valea 
Cernei se află miezul ariei de răspândire 
a Pinului Negru de Banat (Pinus nigra 
ssp. banatica), specie endemică, 
renumită pentru rezistenţa şi adaptarea 
sa în condiţii staţionale vitrege, ceea ce  
înseamnă că se dezvoltă pe stânci 
abrupte dezgolite (fără sol). 
Formează arborete, pâlcuri sau se află 
diseminat pe stânci calcaroase, pe 
versanţi slab înclinaţi sau verticali, de 
regulă cu expoziţie însorită. Preferă 
solurile superficiale, bazice, cu 
umiditate scăzută. Creşte singur sau în 
asociere cu alte specii. 



Vă  multumesc! 
Week-end  plăcut  la  

 Băile  Herculane 
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