
RUTA
„PATRIMONIU NATURAL PROTEJAT
ÎN CADRUL ARIEI TRANSFRONTALIERE 
ROMÂNIA – BULGARIA“

www.interregrobg.eu



2 3



Acest catalog este menit a prezenta Ruta „Patri-
moniul natural protejat in cadrul ariei transfron-

taliere Romania – Bulgaria“. Ruta unește diversitatea 
întreagă a patrimoniului natural rezervat din regiune 
într-un număr de șaizeci de obiective cu statut de 
protecție,  conform legislației naționale și europene 
- corpuri de apă și zone umede, parcuri și rezervații, 
obiective naturale și zone protejate. Aceste obiective 
sunt situate pe teritoriul județelor Vidin, Montana, 
Vratsa, Plevna, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra și Do-
brich pe teritoriul bulgar al regiunii transfrontaliere 
și în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giur-
giu, Călărași și Constanța pe teritoriul român.
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30România  

Bulgaria
Site-uri din România  
Județul Mehedinți

1.Porțile de Fier
2.Platoul Mehedinți
3.Domogled – Valea Cernei
4.Blahnița
5.Vânju Mare 

Județul Dolj
6.Coridorul Jiului  
7.Dunărea la Gârla Mare – Maglavit  
8.Ciuperceni – Desa
9.Pădurea Radovan 

Județul Olt
10.Valea râului Oltets  
11.Confluența Olt – Dunăre 

Județul Giurgiu
12.Comana

Județul Călărași 
13.Lacul Iezer – Călărași
14.Brațul Borcea 

Județul Constanța  
15.Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac 
16.Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa 
17.Canaralele Dunării 
18.Cheile Dobrogei 
19.Lacurile Tașaul – Corbu 
20.Lacul Siutghiol 
21.Fântânița Murfatlar 
22.Dunele marine de la Agigea 
23.Lacul Techirghiol 
24.Zona marină de la Capul Tuzla 
25.Costinești – 23 August 
26.Cap-Aurora 
27.Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia 
28.Pădurea Hagieni – Cotul Văii 
29.Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai
30.Lacul Razim – Sinoe 

Site-uri din România 

Site-uri din Bulgaria
Județul Vidin

1.Parcul Vidin
2.Archar – Orsoya 
3.Stâncile din Belogradchik – Venetsa
4.Peștera Magurata 
5.Munții Stara Planina de Vest și Predbalkan 

Județul Montana
6.Kozlodui
7.Tsibar - Mlaștina Tsibar – Insula Ibisha

Județul Vrats 
8.Vrachanski Balkan 
9.Bozhiya Most – Ponora 
10.Ostrov – Stepa insulară – Vadin – Mlaștina Ostrov 
11.Karlukovski karst 

Judeșul Plevna 
12.Karaboaz 
13.Studenets 
14.Persina – Podișul Nikopol 
15.Râul Vit 

SITE-URI CARE FAC PARTE DIN TRASEU

Site-uri din Bulgaria

Județul Veliko Tarnovo 
16.Insula Vardim – vârsarea râului Yantra  
17.Studena reka – Heleșteiele Hadzhi Dimitrovo  
18.Tarnovski visochini (Munții Tarnovo) 
19.Râul Yantra  

Județul Ruse 
20.Parcul Natural Rusenski lom–Lomovete–Orlova chuka
21.Kalimok – Brashlen – Boblata 

Județul Silistra  
22.Ludogorie – Srebarna 
23.Pozharevo – Garvan

Județul Dobrich  
24.Suha reka 
25.Valea Râului Batova 
26.PN Zlatni pyasatsi (Nisipurile de Aur) 
27.Gradina botanică Balchik 
28.Complexul Kaliakra 
29.Lacul Shabla – Ezerets 
30.Durankulak
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În cadrul rutei „Patrimoniul natural din aria transfrontalieră Romania – Bulgaria“ se încadrează ur-
mătoarele tipuri de obiective din cadrul patrimoniului natural protejat:  

 ■ Arii protejate, declarate în conformitate cu legislația națională din România și Bulgaria;  

 ■ Zone protejate din NATURA 2000;

 ■ Obiective din cadrul patrimoniului natural aflate sub protecția UNESCO;  

 ■ Zone umede de importanță internațională, declarate în conformitate cu Convenția 
Ramsar (RAMSAR).

Principalele obiective, care se încadrează în ruta sunt parcuri naturale și naționale, rezervații ale 
biosferei și zone umede de importanță internațională. Parcurile naturale asigură o protecție pe termen 
lung a ecosistemelor naturale și artificiale de pe teritoriul acestora, simultan prezentând posibilitatea a 
menține activități, precum turism, agricultură și industrie, care nu poluează mediul înconjurător. Princi-
pala țintă în acest tip de arii protejate este atingerea dezvoltării durabile. Obiectivele selectate din Bul-
garia sunt: Parcul natural „8.Vrachanski Balkan“ (considerat al doilea după mărime din Bulgaria), Parcul 
natural „Persina“, Parcul natural „Rusenski Lom“ (pe teritoriul căruia este poziționat un obiectiv aflat 
sub protecția UNESCO) și Parcul natural „Zlatni pyasatsi“. Principalele obiective din România, incluse în 
cadrul rutei sunt: Parcul natural „Porțile de Fier“, Parcul național „Domogled“, Parcul geologic „Platoul 
Mehedinți“ și Parcul natural „Comana“. Rezervațiile „Srebarna“ și lacul Razim-Sinoe sunt obiectivele 
principale cu numeroase valori naturale, de importanță extraordinară pentru sistemele biologice din ruta 
transfrontalieră.

Stâncile din Belogradchik, peștera „Magura“, Karlukovski karst și complexul „Caliacra“, care par-
ticipă ca ramificații suplimentare ale liniei fluviului Dunăre din Bulgaria, sunt protejate ca obiective 
naturale de o valoare naturală extraordinară. Din România, obiectivele suplimentare de o valoare natu-
rală și turistică ridicată sunt concentrate în partea estică a țării - lacurile Siutghiol, Tașaul și Corbu, iz-
voarele sulfuroase submarine de la Mangalia, zona maritimă protejată “Vama Veche”, pădurea “Hagieni” 
și fântânița Murfatlar. Toate obiectivele incluse în ruta fac parte din rețeaua NATURA 2000. De o valoare 
naturală extraordinară sunt obiectivele stabilite conform Convenției Ramsar pentru protecția zonelor 
umede (RAMSAR).

Ruta „Patrimoniul natural protejat in cadrul ariei transfrontaliere Romania – Bulgaria“ prezintă 
următoarele obiective de importanță europeană și națională:  

 ■ 2 obiective cu statutul de rezervație biosferă: Srebarna și lacul Razim-Sinoe;

 ■ 3 obiective, protejate prin dispoziție UNESCO – Parcul natural „Rusenski Lom“, 

Rezervația „Srebarna“ și lacul Razim-Sinoe;

 ■ 1 Parc național – Parc național „Domogled - Valea Cernei“;

 ■ 1 Parc național – Parc național „Domogled - Valea Cernei“;

 ■ 8 obiective, protejate conform Convenției Ramsar - Heleșteiele Hadzhi Dimi-

trovo, lacurile din Shabla și Ezerets, Lacul Durankulak, Parcul natural „Coma-

na“, Lacul Techirghiol, Lacul Iezer - Călărași, Blahnița, Confluența Olt-Dunăre; 

 ■ 1 Parc geologic - Platoul Mehedinți;

 ■ 25 obiective de importanță europeană - NATURA 2000, Directiva habitatelor;  

 ■ 8 obiective, protejate conform Directivei de păsări- NATURA 2000;

 ■ 20 obiective, care se încadrează în cele două directive – Directiva habitatelor 

și Directiva păsărilor - NATURA 2000;

 ■ Zona protejată - Gradina botanică Balchik. 

Introducere

Ruta
 „PATRIMONIU NATURAL PROTEJAT ÎN CADRUL 

ARIEI TRANSFRONTALIERE 
ROMÂNIA – BULGARIA“

STATUTUL ȘI REGIMUL DE PROTECȚIE A OBIECTIVELOR NATURALE  
Statutul și protecția obiectivelor naturale din Bulgaria și România sunt stabilite în conformitate cu prin-
cipalele directive europene legate de protecția mediului înconjurător, legislațiile naționale ale ambelor 
țări, fiind diferențiate în general în următoaree categorii: 

BULGARIA

1. Rezervație
2. Parc național
3. Obiectiv natural
4. Rezervație întreținută
5. Parc natural
6. Zona protejată
Zona umedă de importanță internațională 
(Ramsar) 
NATURA 2000
Definiții ale UE și UNESCO 

ROMÂNIA

1. Parc național 
2. Parc natural
3. Rezervație științifică
4. Rezervație naturală
5. Monument natural
6. Rezervație biosferă
Zona umedă de importanță internațională
(Ramsar)
NATURA 2000
Definiții ale UE și UNESCO 

Ruta „PATRIMONIU NATURAL PROTEJAT ÎN CADRUL ARIEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA – BULGARIA“ oferă 
site-uri unice din cadrul patrimoniului natural protejat de a lungul fluviului Dunărea, obiective naturale 
aflate sub protecția UNESCO rezervații, parcuri naționale și naturale și o floră diversă din rețeaua euro-
peană NATURA 2000. Acesta prezintă o diversitate de specii de plante și animale și a habitatelor aces-
tora, unicitatea peisajului, incluzând modele și forme valoroase ale naturii moarte. Toate obiectivele 
naturale, cuprinse în cadrul rutei au regim de protecție și management, menite conservării habitatelor 
și populațiilor naturale ale unor specii rare protejate, endemice și relicve, precum și conservării peisa-
jelor unice și modelelor naturii moarte. Activitatea turistică este legată de menținerea și îmbunătățirea 
sistemelor ecologice și a diversității biologice, protecției și refacerii naturii, de activități științifice și 
educaționale, precum și de o monitorizare ecologică.

Pe de altă parte, vizitarea zonelor naturale protejate care fac parte din ruta acordă posibilitatea 
de o îmbogățire spirituală și de cunoaștere a diferitelor obiective cultural – istorice, manifestărilor 
tradiționale și obiceiurilor practicate de comunități locale cu trai și cultură diferite.  

Introducere
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SERVICII TURISTICE OFERITE  LA OBIECTIVELE DIN CADRUL RUTEI 

Ruta oferă o gamă largă de activități turistice, precum forme de turism pietonal, recreativ, de aventură 

și educațional, turismul cu biciclete, observarea păsărilor, pescuit de amatori.

Parcurile naturale dispun de programe turistice dezvoltate, centre de informare și infrastructură 

turistică - panouri de instruire și de informare, centre educaționale și de demonstrări, poteci eco, alei 

de biciclete , rute turistice un grad diferite de dificultate și ghiduri turistice. Pe teritoriul bulgar al rutei 

ele sunt: „Vrachanski Balkan“, „Persina“, „Rusenski Lom“ și „Zlatni pyasatsi“. Ca obiective turistice mai 

bine amenajate, care completează ruta pe teritoriul bulgar, din zona vestică a Munții Stara planina – 

Belogradchik (incl. Stâncile din Belogradchik, peșterile Magura și Venetsa) și  Karlukovski karst, precum și 

din zona litoralului – Balchik, Caliacra, Shabla, Durankulak. Pe teritoriul României ele sunt: Parcul natural 

„Porțile de Fier“, Parcul național „Domogled – Valea Cernei“, Parcul geologic „Platoul Mehedinți“, Parcul 

natural „Comana“, Lacul Razim-Sinoe. De un interes crescut se bucură Zona marină de la Capul Tuzla, 

lacul Techirghiol, dunele marine de la Agigea, lacul Siutghiol.

TURISM DE AVENTURĂ
Activitățile, oferite la obiectivele din ruta sunt: 
yachting, safari subacvatic, arheologie subacvat-
ică, canoe acvatic și fluvial, rafting (navigare cu 
barcă gonflabila în apă rapidă), ciclism de aven-
tură, montan și rutier, călărie, alpinism cu ghid 
montan, plimbări la munte.  

RUTA DE TURISM PIETONAL ȘI DE AVENTURĂ 
Principalele zone naturale protejate, incluse 
în ruta de turism pietonal și de aventură, sunt 
unite de oferirea unor posibilități de turism pi-
etonal, de plimbări cu biciclete, alpinism, scu-
fundări, vizitarea unor peșteri și altor forme 
geomorfologice și peisaje protejate.

Ruta vestică reprezintă traversarea Par-
cului natural „Porțile de Fier“, Parcului geo-
logic „Platou Mehedinți“ și Parcului național 
„Domogled – valea Cernei“. Sunt traversate 
aceleiași drumuri, ca drumul traversat la ruta 
principală. Plimbarea începe și se termină la 
Drobeta – Turnu Severin. Legătura cu Bulgaria 
are loc pe drumul care leaga Drobeta – Turnu 
Severin și Vidin, anume DN56A.

Ruta estică începe de la punctul de tre-
cere a frontierei „Călărași-Silistra“ și se ter-
mină la punctul de trecere a frontierei „Vama 
Veche- Durankulak“. Ruta traversează DN3 de 
la Silistra, prin Canaralele Dunării și Dumbrăve-
ni – Valea râului Urlea – lacul Vederoasa. De la 
Pietreni continuă pe DJ222 până la Cheile Do-
brogei, apoi spre Pădurea Hagieni – Cotul Văii, 
circulându-se de a lungul litoralului pe DJ222, 
DN2A, A4, DN39, DJ391. De la Pădurea Hagieni 
– Cotul Văii, întoarcerea este pe același drum, 
până la Mangalia, circulându-se apoi  pe DN39 
până la Vama Veche – 2 Mai , prin Vama Veche 
are loc intrarea pe teritoriul Bulgariei.

Introducere

UNICITATEA RUTEI
Ruta „Patrimoniul natural protejat in cadrul ariei transfrontaliere Romania – Bulgaria“ este compusă 
din obiective unice ale patrimoniului natural protejat de a lungul fluviului Dunărea, în zona litorală a 
regiunii, precum și de o serie de obiective naturale cu caracter diferit. Ruta combină multe obiective 
cu protecție naturală internațională și de importanță ridicată, precum și obiective cu caracter divers, 
situate pe un teritoriu relativ limitat.

Activitățile turistice, bineînțeles, sunt combinate cu regimurile de protecție și management a 
ariilor din cadrul rutei. Ele sunt legate de întreprinderea unor măsuri de  protecție, consolidare și restau-
rare a patrimoniului natural. Astfel, serviciile turistice, furnizate pe teritoriul rutei, sunt durabile și 
conformate cerințelor de protecție a speciilor vegetale și de animale. Pe teritoriul rutei se practică 
turism alternativ, ecoturism și turism durabil. Ruta oferă atracțiile turismului ecologic, montan, de aven-
tură (plimbări cu bicicleta, ecvestru, plimbări cu barca, scufundări, pătrundere în peșteri neiluminate, 
traversarea unor trasee montane cu un ghid), turism rural. Atracțiile suplimentare în limitele ariilor 
protejate cuprinse în ruta, prezintă posibilități de turism legate de patrimoniul cultural – istoric, religios,  
etnografic sau rute care promoveaza  vinul, bucătăria tradițională , muzica tradițională și meșteșugurile.

ECOTURISM DURABIL 
Vizitele turistice la obiectivele protejate sunt menite nu numai a minimiza efectul asupra mediului 
biologic, dar și a forma părerile turiștilor înaintea și în timpul călătoriei acestora, precum și a provo-
ca apariția unor practici turistice prietenoase mediului. Toate activitățile din zona de întâmpinare a 
turiștilor trebuie conformate capacităților limită ale resurselor naturale, adică să fie respectat prin-
cipiul utilizării cât mai economic a resurselor. Obiectivele din ruta reprezintă locuri slab afectate de 
activitatea umană și activitățile turistice din cadrul acestora trebuie să contribuie la protecția naturii 
și la bunăstarea populației locale. Toți participanții la procesul turistic și la managementul ariilor se 
angajează a aduce la minim impactul asupra ariilor vizitate, a informa călătorii cu privire la regulile și 
regulamentele locale în vigoare,  a participa la fiecare program regional de protecție a mediului natural. 
Vizitarea obiectivelor din cadrul rutei are un caracter educativ și educațional. Educația și interpretarea 
mediului natural (incl. educația ecologică) sunt instrumente importante pentru crearea unor experiențe 
ecoturistice plăcute, utile și complete. 

Introducere
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OBSERVAREA PĂSĂRILOR
Datorita poziției sale geografice strategice, re-
liefului diversificat și prezenței unor resurse na-
turale neprețuite, ruta este o destinație foarte 
preferată în rândul persoanelor care practică ob-
servarea păsărilor, mai ales în sezonul de primă-
vară și toamnă, în perioada celor două mari trasee 
de păsări migratoare. Situată la intersecția între 
Europa și Asia, regiunea este traversată de cele 
două mari trasee de păsări migratoare – Via Pon-
tica și Via Aristotelis. Pe teritoriul rutei sunt în-
registrate peste 400 specii de păsări, unele dintre 
care nu pot fi văzute în alte locuri din Europa.  

Cele mai potrivite puncte de pe teritoriul 
bulgar al rutei sunt: Tsibar - Mlaștina Tsibar – Insu-
la Ibisha, Kozlodui, Persina – Podișul Nikopol, In-
sula Vardim – vărsarea râului Yantra, Studena reka 
– Heleșteiele Hadzhi Dimitrovo (de importanță 
ornitologică majoră), Rusenski lom – Lomovete – 
Orlova chuka (include la lista UNESCO), Ludogorie 
– Srebarna (obiectiv RAMSAR, incluse la UNESCO, 
Suhata reka, Zlatni pyasatsi, Complexul Kaliakra. 

Ruta pentru observarea păsărilor pe terito-
riul României include: Ciuperceni – Desa, Dunărea 
la Gârla Mare – Maglavit, Blahnița, Parcul natural 
Porțile de Fier, Parcul național - Domogled-Valea 
Cernei, Coridorul Jiului, Pădurea Radovan, Con-
fluența Olt-Dunăre, Parcul natural Comana, Iezer 
Călărași, Brațul Borcea, Canaralele Dunării, 
Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac, Dum-
brăveni – Valea Urluia - Lacul Vederoasa, Cheile 
Dobrogei, Lacul Razim-Sinoe, Lacurile Tașaul-Cor-
bu, Lacul Siutghiol, Lacul Techirghiol, Pădurea 
Hagieni – Cotul Văii.

Introducere

TRASEE PENTRU CICLISTI
Cele mai potrivite zone din Bulgaria, ținând cont de traseele pentru ciclisti , infrastructura existenta  și 
de folosirea traseelor asfaltate, sunt: Munții Stara planina de Vest și Predbalkan, „Vrachanski Balkan“, 
Karlukovski karst, Bozhiya Most – Ponora, „Persina – Podișul Nikopol “, Insula Vardim – vărsarea râului 
Yantra, Rusenski Lom – Lomovete – Orlova chuka, Kalimok – Brashnel – Boblata, Zlatni pyasatsi, iar cele 
din România fiind următoarele: Porțile de Fier, acvatoriul litoral marin Vama Veche-2 Mai, Pădurea și 
Valea Canaraua Fetii – Iortmac.  

Euro Velo 6 
De a lungul cursului Dunării trece cea mai 

populară rută de ciclism din Europa – Euro Velo 6. 
Evro Velo reprezintă o rețea de 15 rute cu distanțe 
lungi, care conectează și unesc întreg continentul 
european. Rutele pot fi folosite de turiști și de lo-
calnici, care călătoresc zilnic.  

Ruta Evro Velo 6 traversează țările: Ger-
mania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, 
Bulgaria și România. Ruta de ciclism dunăreană în 
marea sa parte urmărește ambele maluri ale Dună-
rii, la unele locuri numai pe o parte, așa că în tim-
pul călătoriei fluviul trebuie traversat deseori. Ruta 
urmărește drumul roman antic de-a lungul Dună-
rii, care a conectat punctele de oprire și cetățile 
situate pe ambele maluri ale Dunării. Ruta trece 
în apropierea orașului Bregova, Vidin, traversând 
orașele Lom, Kozlodui, Svishtov și Ruse, ajungând 
în orașul Silistra, de la care cicliștii ar putea conti-
nua până la lacul Razim- Sinoe. Ruta ciclabilă este 
diferențiată în principal pe drumuri asfaltate,  cât 
mai aproape de fluviu, oferind posibilități bune, 
mai ales cu privire la observarea păsărilor și inter-
acțiunea strânsă cu mediul natural intact. Feder-
ația europeană de ciclism deține marca comercială 
pentru Euro Velo și coordonează dezvoltarea sa la 
nivel european.

TURISM RURAL 
Turismul rural și agroturismul aduce turiștii în 
viața cotidiană a gospodăriei vizitate: recoltar-
ea fructelor și legumelor, a plantelor medicinale, 
pregătirea preparatelor culinare tradiționale, par-
ticiparea la obiceiurilor și sărbătorilor regiunii, ob-
servarea sau instruirea cu privire la meșteșugurile 
locale, tradiții folclorice și agricole. Aceste activ-
ități se pot completa cu diferite tipuri de turism 
activ sau cultural – pietonal, cicloturism, călărit, 
vizitarea unor mănăstiri, muzee, obiective arheo-
logice și alte obiective, școli de meșteșuguri.

ECOTURISM CU CARACTER EDUCATIV  
Parcurile naturale în momentul de față oferă acest 
tip de serviciu turistic grupurilor organizate și 
turiștilor individuali.

Introducere
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Obiective din BULGARIA

Obiective din Bulgaria 

ACCESIBILITATEA OBIECTIVELOR PRIN PRINCIPALELE TIPURI DE TRANSPORT  
Toate obiectivele sunt accesibile prin transport rutier, cu excepția insulelor de a lungul fluviului Dunăre 
– Ibisha, Tsibar, Kozlodui, insulele Belene, Persina, Pozharevo, insula Durankulak și insulele românești 
maritime Mare și Corbului. Toate sunt accesibile prin transport acvatic – bărci și bacuri.  

Teritoriul este traversat de coridorul pan european 7, format de fluviul Dunăre, ca o conexiune 
continentală interioară între Europa de Vest, Europa Centrală și Europa de Est, conectând Europa și Asia, 
Marea Neargă asigurând conexiune directă cu rețeaua interioară de căi navigabile din Rusia și țările din 
zona Mării Caspice. Din acest coridor sunt accesibile următoarele obiective situate pe teritoriul bulgar 
al rutei: Studenets, râul Vit, Karaboaz, insula Vardim și vărsarea râului Yantra, parcul natural ”Persina“ 
și Podișul Nikopol.

Punctele marginale, care pot conecta diferitele porțiuni ale rutei transfrontaliere de pe ambele 
părți ale frontierei, sunt următoarele; de la Vest spre Est:

 ■ Calafat - Vidin
 ■ Bechet - Oriahovo
 ■ Turnu Magurele – Nicopole  
 ■ Giurgiu - Ruse
 ■ Călărași - Silistra
 ■ Vama Veche – Durankulak 

Introducere
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 ■ Statut de conservare: Zona protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000522, 
care se atinge de zona protejată conform Di-
rectivei păsărilor. Include zona protejată      
„Lipaka“

 ■ Județul: Vidin
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția re-

gională pentru mediul înconjurător și ape) – 
Montana 

 ■ Importanță conservării: Pe teritoriul zonei 
protejate se întâlnesc păduri de foioase de fag, 
tei, frasin, paltin, ulm. Există habitate mixte 
între pădurile Miziene de tei argintiu și păduri 
termofile de fag. Se întâlnesc păduri de stejar, 
distribuite pe scară largă de-a lungul cursului 
inferior al râului Vidbol, cu multe specii de 
arbori, tipice zonelor riverane. În zona exista 
pășuni naturale și seminaturale. 

 ■ Specii protejate: 20 specii protejate.

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până în satul 
Sinagovtsi. 

 ■ Limitări de acces: Nu există  
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Lipsesc date referitoare la 
obiective de acest gen situate în apropiere. 
Posibilitate de cazare în orașul Vidin.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 
posibilitatea de turism pietonal – există două 
poteci ecologice în zona „Bozhuritsa“.

 ■ Activități de agrement: Lipsesc date referitoare 
la alte atracții situate în apropiere. Apropierea 
de orașul Vidin permite combinarea vizitării 
obiectivului cu vizitarea altor obiective cultur-
ale și arheologice din oraș.  

Parcul Vidin1

Bulgaria, județul Vidin
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Bulgaria,
județul Vidin

1. Parcul Vidin
2. Archar – Orsoya
3. Stâncile din Belogradchik – Venetsa 
4. Peștera Magurata 
5. Munții Stara Planina de Vest și Predbalkan 
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv natural 
 ■ Județul: Vidin  
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția re-

gională pentru mediul înconjurător și ape) – 
Montana   

 ■ Importanță conservării: Conservarea formați-
unilor unice de roci. 

 ■ Specii protejate: Nu există date oficiale.  

 ■ Accesibilitate: Accesul este ușor, realizat din 
centrul orașului Belogradchik. Sunt posibile 
câteva căi de acces. 

 ■ Limitări de acces: Nu există   
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Posibilități bune de cazare 
și alimentare în orașul Belogradchik. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Stâncile din 
Belogradchik sunt printre cele mai populare 
atracții turistice din Bulgaria. Este prezentă 
posibilitatea pentru practicarea de diferite ti-
puri de turism. 

 ■ Activități de agrement: Cetate Medievală, 
posibilități de turism cultural – istoric. 

Stâncile din Belogradchik - Venetsa3

Bulgaria, județul Vidin

 ■ Statut de conservare: Zona protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000497, 
care se atinge de zona protejată conform Di-
rectivei păsărilor.

 ■ Județul: Vidin 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția re-

gională pentru mediul înconjurător și ape) – 
Montana  

 ■ Importanță conservării: Zona protejată include 
terase Dunărene inundabile și dealurile din ni-
sip din apropiere, cu înălțime de 80-90 m. Sunt 
incluse și insulele Dunărene cu păduri formate 
pe straturi aluviale.  

 ■ Specii protejate: 31 specii protejate.

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până satul Archar, 
urmat de drum nepavat; accesul este dificil.

 ■ Limitări de acces: Nu există  
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Lipsesc date referitoare la 
obiective de acest gen situate în apropiere. 
Posibilitate de cazare în orașul Vidin.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Nu există rute, 
poteci și drumuri de acces diferențiate și mar-
cate care permit accesul la obiectiv. 

 ■ Activități de agrement: Posibilitate de combin-
are a ecoturismului cu turismul cultural.  În 
această zonă se întâlnesc rămășițe din orașul 
roman târziu și bizantin timpuriu, Ratiaria. 
Posibilitate de observare a păsărilor. 

Archar – Orsoya2

Bulgaria, județul Vidin
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv natural 
 ■ Județul: Vidin  
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția re-

gională pentru mediul înconjurător și ape) –      
Montana   

 ■ Importanță conservării: Protecția faunei din 
peșteră și a descoperirilor culturale preis-
torice, inclusiv a celebrelor desene pe roci.

 ■ Specii protejate: 9 specii

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul        
Rabisha.  

 ■ Limitări de acces: Nu există
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Case de oaspeți și restau-
rante locale. Posibilitate de cazare în orașul 
Belogradchik.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Există posibili-
tatea de turism pietonal, peștera este vizitată 
de turiști bulgari și străini. 

 ■ Activități de agrement: În apropiere se află lac-
ul Rabisha, care prezintă posibilități de pes-
cuit, înot și surfing.

Peștera Magurata4

Bulgaria, județul Vidin



18 Sofia

1

3

4

5

2 6
7

8

9

10

11
13

8

Bulgaria,
județul Montana

6. Kozlodui
7. Tsibar - Mlaștina Tsibar – Insula Ibisha 

 ■ Statut de conservare: Zona protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI), cu cod BG0001040, 
care se suprapune cu zona protejată conform 
Directivei păsărilor - SPA BG0002002 „Balkan 
de Vest“. Teritoriul zonei include rezervațiile  
„Gornata Koria“ și „Chuprene“, obiectivul 
natural „Stâncile din Belogradchik“, zonele 
protejate „Kopren-Ravno buche“, „Chuprens-
ki buki“, „Sto ovtsi“, „Ravnensko gradishte“, 
„Samarite“, „Uruchnik“ și altele.

 ■ Județul: Montana, Vidin, Sofia
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) – Mon-
tana, RIOSV – Sofia 

 ■ Importanță conservării: Zona protejată este 
caracterizată prin peisaj forestier variat, for-
mațiuni de roci și peșteri. 

 ■ Specii protejate: 57 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat - Belogradchik- 
Varbovo - Dolni Lom - Chiprovtsi - Prevala -    
Beli mel.  

 ■ Limitări de acces: Nu există   
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În Belogradchik, Berkovitsa, 
Chiprovtsi, Chuprene și în alte localități apro-
piate.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 
posibilități de turism pietonal, existând nu-
meroase trasee marcate.  

 ■ Activități de agrement: Rămășițe din cetăți 
medievale în Berkovitsa, Belogradchik, ce-
tatea tracă între satele Pomezhdin și Ravna, 
Chiprovski gradishta. 

5 Munții Stara Planina de Vest și Predbalkan

Bulgaria, județul Vidin
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 ■ Statut de conservare: Zona protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000199, 
care se suprapune cu zona protejată conform 
Directivei păsărilor - SPA BG0002104 „Mlaștina 
Tsibar“, BG0002007 „Insula Ibisha“, și în mică 
parte se suprapune cu BG0002009 „Zlatiata“. 
Include rezervația întreținută „Ibisha”.

 ■ Județul: Montana 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) – Mon-
tana 

 ■ Importanță conservării: Zona protejată este 
menită conservării și menținerii habitatelor 
speciilor protejate de păsări, pentru păstrarea 
stării naturale conservate favorabile a acesto-
ra,  precum și pentru restaurarea habitatelor 
speciilor de păsări, care necesită îmbunătățirea 
stării de conservare a acestora. 

 ■ Specii protejate: 24 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul Gorni 
Tsibar, satul Dolni Tsibar, satul Zlatia. 

 ■ Limitări de acces: Nu există    
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Lom și în orașul 
Kozlodui. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Lipsesc trasee 
marcate, poteci sau drumuri de acces.  

 ■ Activități de agrement: Lipsesc date referitoare 
la existența unor asemenea obiective în ap-
ropiere.  

7 Tsibar - Mlaștina Tsibar – Insula Ibisha 

Bulgaria, județul Montana

 ■ Statut de conservare: Zona protejată conform 
Directivei habitatelor  (SCI) cu cod BG0000527, 
cuprinsă și în zona protejată conform Direc-
tivei păsărilor - SPA BG0002009 „Zlatiata“.

 ■ Județul: Montana
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția re-

gională pentru mediul înconjurător și ape) –      
Montana

 ■ Importanță conservării: Zona protejată reprez-
intă o pantă abruptă de loess între orașul Ko-
zlodui și satul Gorni Tsibar.  Crestele sunt aco-
perite de vegetație de stepă, cu participarea 
unor endemite. Dominantele sunt Stipa cap-
illata, Artemisia campestris; endemitele sunt 
Centaurea rumelica, Stachys arenariaeformis, 
Chamaecytisus supinus.

 ■ Specii protejate: 2 specii protejate

 ■  Accesibilitate: Un acces bun pe drum asfaltat 
din orașul Kozlodui. 

 ■ Limitări de acces: Nu există   
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Posibilitate de cazare în 
orașul Kozlodui.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 
posibilități de turism pietonal, fiind situată la 
o distanța traversabilă pietonal de la orașul Ko-
zlodui.  

 ■ Activități de agrement: În apropiere se află par-
cul orașului Kozlodui și muzeul național vapor-
ul ”Radetski”.   

6 Kozlodui

Bulgaria, județul Montana
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 ■ Statut de conservare: Teritoriul parcului natural 
„Vrachanski Balkan“ se suprapune cu teritoriul 
Zonei protejate conform Directivei habitatelor 
cu cod  BG0000166, zonei protejată conform 
Directivei păsărilor - SPA BG0002053 „Vra-
chanski Balkan“. Include rezervația „Vrachans-
ki karst“, obiectivele naturale  „Temnata dup-
ka“, „Kolchakovets“, „Vratsata“, „Ledenika“, 
„Ritlite“, „Rashkov dol“, „Novata peshtera“, 
ariile protejate „Borov kamak“, „Lakatnishki 
skali“, „Vola“, „Vezhdata“.

 ■ Județul: Vratsa
 ■ Instituție responsabilă: Direcția Parcului natural 

„Vrachanski Balkan “
 ■ Importanță conservării: Zona protejată este de 

importanță majoră pentru conservarea hab-
itatelor speciilor de plante și animale. Zona 
este caracterizată printr-un relief carstic, cu 
diverse forme și habitate naturale specifice. 

 ■ Specii protejate: 40 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Trei direcții principale – orașul 
Vratsa, ramificații ale drumului principal Mon-
tana – Vratsa, și prin satul Lyutibrod.  

 ■ Limitări de acces: Nu există. Sunt limitate nu-
mai anumite activități turistice, numai în in-
cinta rezervației „Vrachanski karst“.

 ■ Posibilități de cazare și alimentare (la distanță 
de până în 10 km): în orașul Vratsa, există 
multe unități de cazare în parcul și împre-
jurimile sale. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Există posibil-
ități de turism pietonal care se pot practica 
pe nouă poteci eco și trasee marcate, nu-
meroase locuri cu vedere excepțională (Zg-
origrad, Alpiiski dom, Centre de vizitatori 
„Ritlite“ și „Vratsa“).

 ■ Activități de agrement: Posibilități de alpinism. 
Monumente ale culturii, obiective cultural – is-
torice.  

Bulgaria, județul Vratsa
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000334

 ■ Județul: Vratsa
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Vratsa
 ■ Importanță conservării: Zona protejată include 

o câmpie inundabilă riverană fluviului Dunărea, 
terase de loess de înălțime variabilă în regi-
unea satelor Ostrov și Vadin. Peisajul este de-
schis și include stepă, terenuri arabile, grădini 
cu pomi fructiferi și păduri pe malurile fluviului 
Dunărea. Există mlaștini, populate de speciile 
Phrag-mites australis, Typha latifolia, T. angus-
tifolia, și stepe vaste de loess peste terasele 
inundabile.   

 ■ Specii protejate: 29 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul Os-
trov, în apropierea terminalului de ferryboat 
Oriahovo. 

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Posibilități de cazare și ali-
mentare în orașul Oriahovo.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Terenul este ac-
cesibil pe drumuri nepavate, nu există trasee 
marcate.  

 ■ Activități de agrement: Lipsesc date. 

Bulgaria, județul Vratsa

10 Stepa insulară - Vadin – Mlaștina Ostrov

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000594. 
Include obiectivul natural „Peștera Ponor“. 

 ■ Județul: Vratsa
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Vratsa
 ■ Importanță conservării: Pe teritoriul zonei prote-

jate există formațiuni de rocă, o peșteră cu lun-
gime de aproximativ 3.5 km, traversată de un râu 
subteran, care formează lacuri adânci.  

 ■ Specii protejate: 15 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul 
Chiren, ultimele 2 km fiind drum nepavat. 

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentare (la distanță 

de până în 10 km): în orașul Vratsa. 
 ■ Posibilități de turism pietonal: Drumurile de 

acces sunt amenajate cu materiale naturale. 
Posibilități de ecoturism și de turism rural. 

 ■ Activități de agrement: Rămășițele unei cetăți 
din piatră în apropierea obiectivului.   

Bulgaria, județul Vratsa

9 Bozhiya Most – Ponora
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Bulgaria,
județul Plevna 

12. Karaboaz
13. Studenets
14. Persina – Podișul Nikopol
15. Râul Vit

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0001014, 
care se suprapune cu zona protejată conform 
Directivei păsărilor - SPA BG0000332 „Karlu-
kovski karst“. Include obiectivele naturale 
„Galabarnika“, „Haidushka peshtera“, „Chuk-
lite“, „Chervenitsa“, „Samoilitsa“ - I și II, și lo-
cația de importanță ornitologică majoră „Kar-
lukovski karst“.

 ■ Județul: Vratsa
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) – Vratsa, 
RIOSV – Plevna. 

 ■ Importanță conservării: Zona protejată se car-
acterizează prin habitate carstice.  

 ■ Specii protejate: 41 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat din orașul Roman, 
prin satul Kunino sau din orașul Cherven Bryag, 
prin satul Reslets. Drumul principal din Sofia 
este prin Lukovit și Karlukovo (în afara teritori-
ului regiunii transfrontaliere).

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Lukovit, oralșul 
Cherven Bryiag. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități de 
turism pietonal, în regiunea se află peșter-
ile Prohodna, Temnata dupka, Svirchovitsa, 
mănăstirea în rocă ”Sf. Marina”, Primul parc 
geologic național.  Există numeroase locuri cu 
vederi extraordinare. 

 ■ Activități de agrement: Posibilități de turism piet-
onal; cursuri de sculptat în  piatră și fenomenul 
natural „Chervenitsa“ la satul Kunino. 

11 Karlukovski karst

Bulgaria, județul Vratsa
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI), cod BG0000240, 
teritoriul căreia se suprapune cu teritoriul 
zonei protejate conform Directivei păsărilor. 
Include obiectivele naturale: „Defileu carstic al 
râului Chernelka“, „Studenets“, „Lapiezuri ter-
tiere“ și ariile protejate „Kailaka“ și „Turiata“.

 ■ Județul: Plevna
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Plevna
 ■ Importanță conservării: Zona prezintă impor-

tanță esențială pentru protecția speciilor rare 
de plante și animale și pentru conservarea 
ecosistemelor de specii. Diverse habitate na-
turale, inclusiv forestiere, de iarbă, formațiuni 
carstice, peșteri și lacuri eutrofe.  

 ■ Specii protejate: 137 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Acces bun de transport din orașul 
Plevna. 

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Plevna.  
 ■ Posibilități de turism pietonal: Trasee prin zona 

protejată „Kailaka“ și obiectivul natural „De-
fileu carstic al râului Chernelka“.

 ■ Activități de agrement: Trasee de alpinism în 
Kailaka, Muzeul vinului, Formatiuni terțiere.

Studenets13

Bulgaria, județul Plevna

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000335, 
care se atinge de zona protejată conform Di-
rectivei păsărilor. Teritoriul său include ariile 
protejate „Kutinata“ și „Genchov orman“.

 ■ Județul: Plevna
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Plevna
 ■ Importanță conservării: Zona protejată reprez-

intă cea mai mare terasa inundabilă a fluviului 
Dunăre. În zilele de azi este foarte modificată 
de activitatea antropogenă.

 ■ Specii protejate: Nu există date oficiale.  

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până orașul Guly-
antsi, satul Brest, satul Gigen, satul Gorni Vit. 

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Lipsesc informații referi-
toare la existența unor asemenea obiective în 
apropiere.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Lipsesc trasee și 
drumuri de acces marcate. 

 ■ Activități de agrement: Lipsesc informații 
referitoare la existența unor asemenea obiec-
tive în apropiere. 

12 Karaboaz 
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 ■ Statut de conservare: Complex natural, care in-
clude Parcul natural „Persina“, teritoriul căruia 
se suprapune cu teritoriul zonei protejate con-
form Directivei habitatelor, cu cod  BG0000247 
„Persina“, zone protejate conform Directivei 
păsărilor „Insula Lakat“, Complexul „Insulele 
Belene“ și Depresiunea Svishtov – Belene. În 
sfera parcului se încadrează rezervația „Mil-
ka“, rezervația „Kitka“, rezervația întreținută 
”Persina Est“ și aria protejată „Persina Est“. 
Parcul natural „Persina“ se suprapune parțial 
cu zona protejată Podișul Nikopol, declarată 
conform Directivei habitatelor și Directivei 
păsărilor.

 ■ Județul: Plevna
 ■ Instituție responsabilă: Direcția Parcului natural 

„Persina“ 
 ■ Importanță conservării: Parcul natural este 

declarat un teritoriu de conservare și restaura-
re a zonelor umede riverane dunărene și pen-
tru conservarea stării naturale a numeroaselor 
insule, care se încadrează pe teritoriul parcu-
lui. Aici se află cea mai mare insulă din Bulgar-
ia și a patra după mărime din Europa – insula 
Persin, care a dat denumirea parcului natural. 
Lungimea sa este de 15 km, cu lățime de până 
în 6 km.  

 ■ Specii protejate: Patrimoniul cel mai mare este 
prezentat de păsări. Sunt descrise peste 200 
specii de păsări, aproape toate având statut 
de conservare. Complexul de insule Belene 
este desemnat ca fiind unul dintre cele cinci 
cele mai importante habitate din regiune ale 
marelui cormoran (Phalacrokorax carbo), ale 
cormoranului pitic (Palacrocorax pygumeus), 
ale stârcului de noapte (Nycticorax nyctico-
rax), ale stârcului galben (Ardeola ralloides), 
ale egretei albe pitici (Egretta gatzetta), ale 
egretei albe mari (Egretta alba), ale stârcului 
roșu (Ardea purpurea), ale lopătarului (Platalea 
leucorodia), ale țigănușilor (Plegadis falcne-
us), ale raței roșii (Aythya nyroca), are chirei 
de baltă și ale chirei mici (Sterna hirundo și 
Sterna albifrons/. Sunt descrise și 475 specii de 
plante superioare, dintre care 162 sunt strâns 
legate de prezența apei. În mlaștinile insulare, 
în canalele de drenaj și de inundații se întâl-
nesc variate formațiuni vegetale.
Podișul Nikopol prezintă importanță pentru 
conservarea platourilor carstice cu elemente 
de vegetație de stepă și peșteri. 

 ■ Accesibilitate: Transportul este accesibil prin 
orașul Belene. 

 ■ Limitări de acces: Accesul la insula „Persin“ este 
controlată din cauza funcționării unei închisori 
pe teritoriul său, precum și pentru reducerea im-
pactului antropogen asupra sistemului ecologic. 

 ■ Posibilități de cazare și alimentare: În orașul 
Belene și în orașul Nicopole. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: În anul 2002 
Direcția Parcului Natural „Persina“, începe 
construcția infrastructurii parcului. Au fost 
construite „Zona de relaxare“, de pe lângă 
râul Dunărea, Adăposturi pentru observarea 
păsărilor, trasee pentru drumeții și trasee pen-
tru ciclism lângă ZP „Kaykusha“. Zona prezintă 
posibilități de turism pietonal. Există locuri de 
la care se descoperă vederi extraordinare dea-
supra orașului Nicopole și de a lungul cursului 
fluviului Dunăre. Ciclotraseu Evro Velo 6.  

 ■ Activități de agrement: Împreună cu resursele 
sale naturale, teritoriul parcului natural „Persi-
na“ este martorul unui trecut istoric bogat, de-
spre care mărturisesc numeroase monumente, 
precum și lucrările cercetătorilor locali. Pe 
teritoriul municipiului Belene sunt descoperite 
și înregistrate peste 36 obiective arhitecturale 
din așezări din epoca Romană, Medievală tim-
purie și Medievală de mijloc. Printre cele mai 
atractive este castrul antic „Dimum“, situat pe 
malul fluviului Dunăre. În zona podișului Niko-
pol se află fântâna Elia, numeroase biserici, 
Monumentul victoriei, Mănăstire în rocă, Cas-
telul din piatră, sunt prezente  posibilități de 
pescuit și pentru observarea păsărilor.  

Persina – Podișul Nikopol14

Bulgaria, județul Plevna
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000181. 
Include zona protejată „Lagat - Dramkata“.

 ■ Județul: Plevna
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Plevna
 ■ Importanță conservării: Obiect al protecției 

sunt albiile vechi ale râului, în Nordul orașului 
Plevna, comunități de mlaștini (albii vechi de 
râuri), unele păduri aluviale și specii ale siste-
melor ecologice de pe dealurile deasupra râu-
lui. Există o faună bogată de pești compusă din 
44 specii, precum și păduri riverane. Zona este 
un coridor biologic important. 

 ■ Specii protejate: 45 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul Bivo-
lare, satul Sadovets.

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Plevna.  
 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități de 

turism pietonal fără trasee marcate. Locuri de 
la care se descoperă vederi extraordinare la 
satul Bivolare și la satul Bozhuritsa. 

 ■ Activități de agrement: Lipsește informație 
referitoare la existența unor asemenea obiec-
tive în apropiere. 

Râul Vit15

Bulgaria, județul PlevnaBulgaria, județul Plevna



37Bulgaria, județul Veliko Tarnovo

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată con-
form Directivei habitatelor (SCI, SPA), cod 
BG0002018, teritoriul căreia se suprapune cu 
teritoriul zonei protejate conform Directivei 
păsărilor. Include zona protejată „Stariat dab“.

 ■ Județul: Veliko Tarnovo
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) – Veliko 
Tarnovo 

 ■ Importanță conservării: Zona este de mare im-
portanță pentru conservarea speciilor rare de 
comunități de plante și de animale. Habitate 
naturale diverse, păduri aluviale, păduri river-
ane și păduri de amestec. Pădure riveriană nat-
urală de stejari, ulm, plop si arin. Insula „Vard-
im“ este a treia după mărime  de pe teritoriul 
bulgar al fluviului Dunărea. Zona protejată in-
clude și a două insulă aferentă zonei.

 ■ Specii protejate: 71 specii de păsări, dintre care 
21 sunt incluse la Cartea Roșie.  

 ■ Accesibilitate: Un acces bun până la orașul Svish-
tov, satul Vardim, cu barcă până la insulă.

 ■ Limitări de acces: Nu există     
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Svishtov.  
 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități de 

turism pietonal fără trasee marcate. 
 ■ Activități de agrement: Observare păsări, cen-

tru de vizitatori „Nove“, Parc istoric, legat de 
Războiul de Eliberare din anul 1878.

16 Insula Vardim – vărsarea râului Yantra
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Bulgaria,
județul Veliko Tarnovo 

16. Insula Vardim – vărsarea râului Yantra  
17. Studena reka – Heleșteiele Hadzhi Dimitrovo   
18. Tarnovski visochini (Munții Tarnovo)
19. Râul Yantra  
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI,), cod BG0000213, 
care se atinge de teritoriul zonei protejate 
conform Directivei păsărilor. Zona include 
ariile protejate „Preobrazhenski manastir“, 
„Derventa“, „Bozhur polyana“.

 ■ Județul: Veliko Tarnovo 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) – Veliko 
Tarnovo 

 ■ Importanță conservării: Zona protejată se deo-
sebește prin peisaj carstic cu multe peșteri în 
număr de 22. Este o zonă importantă pentru 
conservarea multor specii din fauna neverte-
brată. Există 9 tipuri de habitate, conform Di-
rectivei 92/43.

 ■ Specii protejate: 38 specii protejate: lilieci, am-
fibieni și reptile, pești, nevertebrate, inclusiv 
fluturi, plante. 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul De-
belets, satul Arbanasi. 

 ■ Limitări de acces: Nu există      
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Veliko Tarnovo, 
satul Arbanasi, orașul Gorna Oryahovitsa.

 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități de 
turism pietonal și religios – existența unor 
rezervații istorice – arhitecturale și mănăstiri. 

 ■ Activități de agrement: Posibilitate pentru ob-
servarea fluturilor. 

Tarnovski visochini18

Bulgaria, județul Veliko TarnovoBulgaria, județul Veliko Tarnovo

17

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată con-
form Directivei habitatelor (SCI, SPA, ЗМ), 
cod BG0000233, teritoriul căreia se supra-
pune cu teritoriul SPA BG0002070 Heleșteiele 
Hadzhi Dimitrovo. Zona include ariile prote-
jate „Rusalka“, „Bozhurlaka“, locație de im-
portanță ornitologică majoră „Heleșteiele 
Hadzhi Dimitrovo“.

 ■ Județul: Veliko Tarnovo, Ruse
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) – Veliko 
Tarnovo, RIOSV – Ruse 

 ■ Importanță conservării: În incinta zonei prote-
jate se află foste heleșteie , o zonă umedă de 
importanță majoră pentru păsările iubitoare 
de apă, prezența comunităților de stepă pe 
dealuri. Se întâlnesc pajiști  de-a lungul râului, 
care sunt un habitat rar în Lunca Dunării. 

 ■ Specii protejate: 116 specii de păsări, dintre 
care 33 sunt înregistrate la Cartea Roșie,  ma-
mifere, amfibieni și reptile, pești; din plante 
– varza sălbatică.

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul 
Hadzhi Dimitrovo.  

 ■ Limitări de acces: Nu există      
 ■ Posibilități de cazare și alimentare (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Svishtov și orașul 
Byala. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități 
de turism pietonal – traseu construit de la 
heleșteiele din satul Hadzhi Dimitrovo până la 
orașul Svishtov. 

 ■ Activități de agrement: Observarea unor specii 
rare de păsări și plante. 

Studena reka – Heleșteiele Hadzhi Dimitrovo
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Bulgaria,
județul Ruse

20. Rusenski lom – Lomovete – Orlova chuka  
21. Kalimok – Brashnel – Boblata

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI), cod BG0000610, 
care se atinge de teritoriul zonei protejate 
conform Directivei păsărilor.

 ■ Județul: Veliko Tarnovo 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape)  – Veliko 
Tarnovo 

 ■ Importanța conservării: Zona prezintă o impor-
tanță majoră pentru conservarea diferitelor 
tipuri de habitate ale anumitor specii și a pop-
ulațiilor acestora, inclusiv stepele saline pa-
nonice și mlaștini saline, păduri aluviale, lacuri 
eurotrofe și altele. Include existența un hab-
itat de lemn dulce, zona protejată „Habitat 
natural salvie de Crimeea“ (în județul Ruse, 
satul Popsko Kosovo). De asemenea, este de 
importanță majoră existența coridorului bio-
logic fluvial al râului Yantra din orașul Gabrovo 
până la gura de vărsare. Zona este înconjurată 
de terenuri agricole, pajiști, păduri riverane de 
salcie și de plop, pante uscate pe bancul drept, 
albii vechi. Între Gabrovo și Veliko Tarnovo râul 
trece în principal prin canioane stâncoase. 

 ■ Specii protejate: 51 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Acces bun din orașul Svishtov, fi-
ind limitat în jurul râului.  

 ■ Limitări de acces: Nu există      
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la dis-

tanță de până în 10 km): În orașul Svishtov și 
în orașul Byala. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Lipsesc trasee 
marcate. Locuri care oferă vederi extraordin-
are între satele Balyanovo și Beltsov.  

 ■ Activități de agrement: Posibilități de pescuit și 
de observarea păsărilor.  

Râul Yantra19

Bulgaria, județul Veliko Tarnovo
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI), cu cod BG0000608 
„Lomovete“, cărui teritoriu se suprapune cu 
teritoriul zonei protejate  conform Directivei 
păsărilor - SPA BG0002025 „Lomovete“. Zona 
include Parcul natural „Rusenski Lom“, zona 
protejată „Orlova chuka“, locul de importanță 
ornitologică majoră „Lomovete“.

 ■ Județul: Ruse
 ■ Instituție responsabilă: Direcția Parcului natural 

„Rusenski Lom“
 ■ Importanță conservării: Valea râului Rusenski 

Lom este o oază izolată cu un amestec apar-
te de specii având o origine animală  și fito-
geografică diferită. Acest lucru este favorizat 
de relieful diversificat și de prezența formați-
unilor stâncoase și a zonelor umede. Regiune 
carstică. Există 14 tipuri de habitate naturale. 

 ■ Specii protejate: 44 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Numeroase căi de acces – de la 
drumul principal Е70 Varna-Ruse, - Shtraklevo – 
Nisovo; de la drumul principal Е85 Sofia- Ruse, 
la satul Ivanovo; de la satul Basarbovo; drum 
cu asfaltat în marea sa parte până la satele 
Pisanets, Shtraklevo, Nisovo, Cherven, Koshov, 
Ivanovo, Basarbovo.

 ■ Limitări de acces: Nu există      
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): Hoteluri și case de oaspeți 
în satele Pisanets, Shtraklevo, Nisovo, Cher-
ven, Koshov, Ivanovo, Basarbovo  și în orașul 
Ruse. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități de 
cicloturism, existența unor poteci eco la Bi-
sericile săpate în stâncă de la Ivanovo.

 ■ Activități de agrement: Bisericile săpate în 
stâncă de la Ivanovo și orașul medieval Cher-
ven, numeroase centre de vizitatori, locuri 
pentru observarea păsărilor și animalelor săl-
batice, cățărat lângă satele Nisovo și Basarbvo.  

20 Rusenski lom – Lomovete – Orlova chuka   
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Bulgaria,
județul Silistra

22. Srebarna - Ludogorie  
23. Pozharevo – Garvan 

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000377, 
cărui teritoriu se suprapune cu teritoriul zonei 
protejate conform Directivei păsărilor - SPA 
BG0002030 „Complex Kalimok“. Zona include 
aria protejată „Kalimok – Brashlen“.

 ■ Județul: Ruse, Silistra
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Ruse
 ■ Importanță conservării: Complexul „Kalimok – 

Brashlen“ include o mare mlaștină veche river-
ană Dunării, transformată în heleșteie, insula 
”Bezimenen” acoperită cu pădure inundabilă, 
precum și porțiunea malului Dunării între ele. 
Pe maluri sunt prezentate păduri inundabile 
riverane tipice, cu vegetație dominantă de  
plopi și sălcii. Acest loc prezintă importanță în 
cea ce privește conservarea păsărilor iubitoare 
de apă.  

 ■ Specii protejate: 33 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la ramificația 
stângă, înaintea satului Brashlen, apoi pe un 
drum nepavat până la digul fluviului Dunăre.  

 ■ Limitări de acces: Nu există      
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Ruse. Eixstă un 
centru de vizitatori construit în satul Brashlen, 
cu 40 de paturi. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Posibilități de 
turism pietonal și de cicloturism (Ciclotraseu 
Eurovelo 6). Este construit traseu eco edu-
cațional „Kalimok - Brashlen“.

 ■ Activități de agrement: Zona prezintă posibil-
ități pentru observarea păsărilor, pescuit. În 
apropiere se află movila tracică „Babovo“. 

Kalimok – Brashlen – Boblata21

Bulgaria, județul Ruse
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată BG0000241 
„Srebarna“, declarată conform Directivei hab-
itatelor și Directivei păsărilor, include Zona 
protejată BG0000169 „Ludogorie - Srebar-
na“, declarată conform Directivei habitatelor, 
rezervația întreținută „Srebarna“ și aria prote-
jată „Pelikanite“. Obiectivul este declarat 
zonă umedă de importanță internațională con-
form Convenției Ramsar. Deține certificat de 
parc biosferic UNESCO.  

 ■ Județul: Silistra
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Ruse.
 ■ Importanță conservării: Zona protejată joacă 

un rol important pentru conservarea lacului  
„Srebarna“, un obiectiv Ramsar, inclus la lista 
UNESCO. 

 ■ Specii protejate: 27 specii protejate de plante și 
animale, 54 specii protejate de păsări.

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul 
Pozharevo, Garvan, Malak Preslavets; ramifi-
cația de la drumul principal 21 Tutrakan-Silis-
tra, satul Dunavets. 

 ■ Limitări de acces: Nu există      
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Silistra.  
 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 

posibilități de turism pietonal.  
 ■ Activități de agrement: Lipsesc date referitoare 

la existența unor asemenea obiective în ap-
ropiere.  

 ■

Srebarna - Ludogorie 22
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24. Suhata reka 
25. Valea Râului Batova
26. Zlatni pyasatsi (Nisipurile de Aur) 
27. Gradina botanică, Balchik
28. Complexul Kaliakra 
29. Lacul Shabla – Ezerets
30. Durankulak

Bulgaria,
județul Dobrich 

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor cu cod BG0000530, 
care include zone protejate conform Direc-
tivei păsărilor BG0000237 „Insula Pozhare-
vo“, BG0002065 „Mlaștina Malak Preslavets“ și 
BG0002064 „Garvansko blato“. Include zonele 
protejate „Mlaștina Malak Preslavets“, „Saya 
Kulak“, „Insula Pozharevo“ și „Garvanski blata“.

 ■ Județul: Silistra
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Ruse
 ■ Importanță conservării: Zona protejată are o 

importanță majoră pentru conservarea mlaș-
tinilor cu apă dulce situate în apropierea fluvi-
ului Dunăre,  zonelor umede, pășunilor, pădu-
rilor riverane și populațiilor de păsări iubitoare 
de apă cu care sunt populate.  

 ■ Specii protejate: 27 specii protejate

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul 
Pozharevo, Garvan, Malak Preslavets; ramifi-
cație de la drumul principal 21 Tutrakan-Silis-
tra, satul Dunavets.

 ■ Limitări de acces: Nu există
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Tutrakan, satul 
Pozharevo. 

 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 
posibilități de turism pietonal.  

 ■ Activități de agrement: Posibilități de canotaj 
turistic. 

23 Pozharevo - Garvan

Bulgaria, județul Silistra
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000102, 
cărei teritoriu se suprapune cu teritoriul zonei 
protejate conform Directivei păsărilor - SPA 
BG0002082 „Batova“. Include Parcul natural 
„Zlatni piasatsi”, rezervația întreținută „Balta-
ta“, aria protejată „Blatno kokiche“, locul de 
importanță ornitologică majoră „Batova“.

 ■ Județul: Dobrich, Varna
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Varna
 ■ Importanță conservării: În zona protejată este 

conservată vegetația riverană naturală.  
 ■ Specii protejate: 28 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul   
Batovo. 

 ■ Limitări de acces: Nu există 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): în stațiunea ”Albena”. 
 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 

posibilități de turism pietonal.
 ■ Activități de agrement: Obrochishte, stațiunea 

”Albena”. 

Valea Râului Batova25

Bulgaria, județul Dobrich

 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000107, 
cărei teritoriu se suprapune cu teritoriul zonei 
protejate conform Directivei păsărilor (SPA) 
BG0002048. Zona include „Suha rekaа“, obiec-
tivele naturale „Formațiune de rocă Peshtera-
ta“, „Formațiune de rocă Vratata“ (în județul 
Silistra), „Alexandriiska gora“, ariile protejate 
„Suha reka“, „Orlova mogila“ (în județul Do-
brich).

 ■ Județul: Dobrich, Varna, Silistra
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Varna, 
RIOSV - Ruse

 ■ Importanță conservării: Zona protejată reprez-
intă un sistem de văi uscate ale unor râuri, 
formate în baza de calcar moale a podișului 
Ludogorie. Ele sunt înconjurate de păduri de 
diferite specii de foioase, predominând ste-
jarul, teiul, carpenul. Există și zone deschise 
de stepă și zone agricole deasupra canioanelor. 

 ■ Specii protejate: 33 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul Kar-
apelit. 

 ■ Limitări de acces: Nu există 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Dobrich.
 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 

posibilități de turism pietonal de a lungul cur-
sului fluviului.  

 ■ Activități de agrement: Posibilități de cățărat, 
parapantism și deltaplanerism, fiind interzise 
în perioada 1 martie – 31 august din cauza 
păsărilor care clocesc. 

Suhata reka24
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 ■ Statut de conservare: Arie protejată 
 ■ Județul: Dobrich 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Dobrich
 ■ Importanță conservării: Gradina botanică in-

clude multe specii de plante și este renumita 
pentru conservarea unui teritoriu cu peisaj car-
acteristic bazat pe  protecția habitatelor unor 
specii de plante periclitate, rare și vulnerabile. 

 ■ Specii protejate: Numeroase specii protejate. 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la orașul 
Balchik. 

 ■ Limitări de acces: Se plătește bilet de acces în 
programul de lucru. 

 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 
de până în 10 km): În orașul Balchik.  

 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă 
posibilități de turism pietonal.

 ■ Activități de agrement: Atracția turistică este 
Castelul amplasat în incinta Grădinii botanice.  

27 Gradina botanică, Balchik

Bulgaria, județul Dobrich

 ■ Statut de conservare: Parc natural, Zonă 
protejată conform Directivei habitatelor cu 
cod BG0000118, face parte din zona prote-
jată conform Directivei păsărilor (SPA) cu cod 
BG0002082 „Batova“.

 ■ Județul: Dobrich 
 ■ Instituție responsabilă: Direcția Parcului natural  

„Zlatni pyasatsi“
 ■ Importanță conservării: Parcul este declarat 

pentru conservarea comunităților de plante , 
animale , a formațiunilor tipice de pământ și a 
peisajelor ce au valoare  importantă științifică 
și culturală. 

 ■ Specii protejate: 19 specii de plante, 6 specii de 
animale nevertebrate, 11 specii de  amfibieni, 
12 specii de reptile, 7 specii mamifere și 72 
specii de păsări protejate. 

 ■ Accesibilitate: excelentă, ramificație de la dru-
mul de clasă întâi Varna- punctul de trecere a 
frontierei Durankulak. 

 ■ Limitări de acces: Nu există 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): La stațiunea „Zlatni Piasat-
si“, satul Kranevo.

 ■ Posibilități de turism pietonal: Pe teritoriul par-
cului sunt dezvoltate cinci trasee turistice și 
cinci trasee specializate, care prezintă diver-
sitatea biologică și a peisajului, fiind potrivite 
turismului pietonal, turismului natural – cog-
nitiv, cicloturismului, turismului pentru copii, 
turismului de fotografie, persoanelor cu nevoi 
speciale. De-a lungul traseelor sunt amplasate 
zone de recreere – adăposturi și foișoare cu 
bănci, mese și vetre în apropiere de fântâni 
străvechi. Locurile de observație dezvăluie ve-
deri panoramice spre mare,spre parc și spre 
stațiune. 

 ■ Activități de agrement: Monument național al 
culturii „Aladzha manastir“, stațiunea „Zlatni 
Pyasatsi“ cu diverse atracții turistice.  

Zlatni pyasatsi26
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000621, 
cărei teritoriu se suprapune cu teritoriul zonei 
protejate conform Directivei păsărilor - SPA 
BG0000156 „Complex de lacuri Shabla“. In-
clude aria protejată „Shablensko ezero“ și loc-
ul de importanță ornitologică majoră „Complex 
de lacuri Shabla“. 

 ■ Județul: Dobrich 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Varna 
 ■ Importanță conservării: Zona protejată reprez-

intă o lagună sărată de adâncime mică, încon-
jurată de suprafețe largi de stuf, cu numeroase 
specii protejate, inclusiv plante. Zona este un 
obiectiv Ramsar, ca un habitat de păsări iubi-
toare de apă de importanță internațională.  

 ■ Specii protejate: 20 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la lacu.l
 ■ Delimitări de acces: Nu există 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Shabla.
 ■ Posibilități de turism pietonal: Zona prezintă  

posibilități de turism pietonal. 
 ■ Activități de agrement: În apropierea lacului 

se află cel mai vechi far maritim în stare de 
funcționare de pe Balcanii.  

Lacul Shabla – Ezerets29
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000573, 
cărei teritoriu se suprapune cu teritoriul zonei 
protejate conform Directivei păsărilor - SPA 
BG0002097 „Belite skali“, BG0002051 „Ka-
liakra“. Rezervația include  rezervația „Ka-
liakra“ și ariilor protejate „Stepite, „Yailata“, 
„Aromatna matiola“.

 ■ Județul: Dobrich 
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Varna
 ■ Importanță conservării: Zona protejată este 

caracterizată prin vegetația casmofită, lacuri 
sărate de mică adâncime,  formațiuni de rocă 

 ■ Specii protejate: 55 specii protejate. 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la orașul     
Kavarna. 

 ■ Limitări de acces: Nu există 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație (la distanță 

de până în 10 km): În orașul Kavarna. 
 ■ Posibilități de turism pietonal: Sunt prezente 

posibilități de turism pietonal. Pe teritoriul 
zonei protejate se află rezervația arhitecturală 
„Kaliakra“. Există rămășițe de la cetate an-
tică, la „Yailata“ este descoperit un oraș ”de 
peșteră” cu aproximativ 101 de „locuințe“.

 ■ Activități de agrement: În apropierea satului 
Balgarevo este construit un complex istoric, 
care popularizează istoria terenurilor bulgare. 
Se presupună că chiar aici Han Asparuh a intrat 
pe pământurile bulgare în anul 680.  

Complexul Kaliakra 28
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 ■ Statut de conservare: Zonă protejată conform 
Directivei habitatelor (SCI) cu cod BG0000154, 
cărei teritoriu se suprapune cu teritoriul zonei 
protejate conform Directivei păsărilor - SPA 
BG0002050 Lacul Durankulak. ZM Durankulak. 
OVM Lacul Durankulak.  

 ■ Județul: Dobrich
 ■ Instituție responsabilă: RIOSV (Inspecția region-

ală pentru mediul înconjurător și ape) - Varna
 ■ Importanță conservării: Zona protejată este un 

obiectiv Ramsar, Site Corine, Acvatoriu legat 
asigurarea unor condiții favorabile de hrană a 
păsărilor. Existența unor dune albe, specii de 
iarbă și de arbuști.

 ■ Specii protejate: 19 specii protejate 

 ■ Accesibilitate: Drum asfaltat până la satul Du-
rankulak, satul Krapets.

 ■ Delimitări de acces: Nu există 
 ■ Posibilități de cazare și alimentare (la distanță 

de până în 10 km): La stațiunea „Zlatni piasat-
si“, satul Kranevo.

 ■ Posibilități de turism pietonal: Pe teritoriul 
parcului sunt dezvoltate cinci trasee turistice 
și cinci trasee specializate, care reprezintă 
diversitatea biologică și peisajistică, fiind po-
trivite turismului pietonal, turismului natural 
– cognitiv, cicloturismului, turismului pentru 
copii, turismului de fotografie, persoanelor 
cu nevoi speciale. De-a lungul traseelor sunt 
amplasate zone de recreere – adăposturi și 
foișoare cu bănci, mese și vetre în apropiere 
de fântâni străvechi. Locurile de observație 
dezvăluie vederi panoramice spre mare,spre 
parc și spre stațiune. 

 ■ Activități de agrement: Monument național al 
culturii „Aladzha manastir“, stațiune „Zlatni 
piasatsi“ cu diverse atracții turistice.  

Durankulak 30
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 ■ Statut de conservare: Parc natural
 ■ Județul: Mehedinți
 ■ Instituție responsabilă: Regia Naționala a Pădu-

rilor Romsilva, Administrația Parcul natural 
„Porțile de Fier“ R.А. 

 ■ Importanță conservării: Păduri boreale , pădu-
ri de rășinoase, tufărișuri, pajiști, stânci ac-
vatice, zone umede, agroecosisteme. Clasele 
de habitate predominante: ape dulci, pajiști 
și tufărișuri, stânci și peșteri, păduri . 70 de 
habitate protejate prezente pe lista roșie a 
României. Peisajul Parcului Natural Porțile de 
Fier este remarcabil datorită diveristății geo-
logice și biologice. Cea mai îngustă porțiune 
a defileului Dunării străbate parcul, oferind 
astfel posibilitatea de a descoperi un relief 
carstic impresionant reprezentat prin lapie-
zuri, doline, peșteri, avene, dar și elemene 
floristice endemice precum laleaua Cazanelor, 
cornul bănăţean, cosaci, clopoţeii Cazanelor. 
Peștera Veterani cu acces numai de pe Dunăre 
și Peștera Ponicova, pe lângă formațiunile 
speologice atractive  găzduiesc și specii de 
lilieci incluse pe Lista Roșie Națională. Dintre 
mamiferele de mari dimensiuni, cel mai des 
întâlnite sunt ursul și porcul mistreț. Populația 
peștilor constă în mare parte din scobar, clean, 
mreană, morunaș, avat și pietrar, singurul stu-
rion rămas în zonă este cega. Reptilele reprez-
entative est-mediteraneene și mediteraneede 
sunt țestoasa lui Hermann, vipera cu corn și 
gușterul. Dintre păsări se remarcă cormoranul 
pitic, cormoranul mare, stârcul cenușiu, egreta 
mare, egreta mică, rața mică, rața sulițar, rața 
cu cap castaniu, rața moțată, ferestrașul mic 
sau lișița.

 ■ Specii protejate: 116 specii de floră, 31 specii 
de nevertebrate, 43 specii de mamifere, 205 
specii de păsări.

 ■ Accesibilitate: Ridicată prin Drobeta - Turnu 
Severin și Orșova.

 ■ Posibilități de cazare și alimentare: Locuri de 
cazare la Drobeta – Turnu Severin, Orșova și 
Eșelnița.  

 ■ Activități de agrement: Turism montan - dru-
meții, științific, ecumenic, ecvestru, croa-
ziere pe Dunăre, birdwatching, pescuit sportiv, 
festivități și sărbători tradiționale, ciclism și 
mountain bike. Muzeul hidrocentralei „Porțile 
de Fier“ prezintă istoria barajului, care aco-
peră rocile, din cauza cărora traversarea de-
fileului a fost aproape imposibilă în trecut și 
după care a și fost denumit. Parcul dispune de 
16 trasee marcate și echipate și 4 poteci tem-
atice. Turismul ecumenic este practicat aici 
datorita existenței numeroaselor obiective, 
precum mănăstirea „Voditsa“ din Vârciorova 
sau mănăstirea „Mraconia“ din Dubova. Aici 
se poate vedea și fața lui Decebal sculptată în 
rocă. 

Porțile de Fier1 
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 ■ Statut de conservare: Parc geologic și natural 
Județul: Mehedinți 

 ■ Instituție responsabilă: Administrația Parcului 
geologic „Platoul Mehedinți“ și Consiliul Ju-
dețean – Mehedinți  

 ■ Importanță conservării: Păduri, pajiști mon-
tane, stânci și peșteri. Clase de habitate pre-
dominante: pășuni și tufărișuri, alte terenuri 
arabile, păduri de foioase și de amestec, pădu-
ri de rășinoase, alte terenuri artificiale, stân-
ci și peșteri. Geoparcul dispune de 10 trasee 
turistice omologate de unde se poartă drumeții 
prin cele mai spectaculoase peisaje carstice, 
montane. Pot fi vizitate Peștera Epuran, Izvor-
ul şi stâncile de la Câmana, Pădurea de liliac 
Ponoarele, Tufărişurile mediteraneene de la Is-
verna, Pădurea Borovăţ, Pădurea Drăghiceanu, 
Complexul carstic de la Ponoarele, Pereţii cal-
caroşi de la Izvoarele Coşuştei, Cheile Coşuştei, 
Cornetul Babelor şi Cerboaniei, Cornetul Piatra 
Încălecată, Cheile Topolniţei şi Peştera Topol-
niţei, Cornetul Bălţii, Cornetul Băii şi Valea 
Mănăstirii. Cele mai importante specii de plan-
te sunt Himantoglossum janke, Campanula ser-
rata și de animale Bufo viridis și Hyla arborea; 
de reptile Vipera ammodytes. Există un Cent-
ru de Vizitare în Șisești și centre de informare 
în Izvorul Bârzii, Ponoarele, Obârșia Cloșani și 
Cireșu.

 ■ Specii protejate: 8 specii de nevertebrate, 3 
specii de pești, 20 specii de amfibieni și rep-
tile, 18 specii de mamifere, 2 specii de plante, 
35 specii de păsări.

 ■ Accesibilitate: Foarte bună
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Locuri de 

cazare la Baia de Aramă, Isverna Ponoarele, în 
raza de 10 km: la Drobeta – Turnu Severin. 

 ■ Activități de agrement: Drumeții, speologie, 
vizitarea obiectivelor culturale. Manifestări 
populare din această regiune sunt: sărbătoarea 
liliecilor la Ponoarele în a două duminică a lunii 
mai,  festivalul ceramicii tradiționale din Șișeș-
ti, sărbătoarea peșterii „Topolnița“ la Cireșu,  
sărbătoarea peșterii la Balta, festivalul oalelor 
și sarmalelor la Șisești, festivalul național fol-
cloric Gora, festivalul național folcloric Munte, 
Munte, brad frumos la Baia de Aramă.

2 Platoul Mehedinți  
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 ■ Statut de conservare: Parc național 
 ■ Județul: Mehedinți 
 ■ Instituție responsabilă: Regia Naționala a Pădu-

rilor Romsilva  Administrația Parcul natural 
„Domogled – Valea Cernei“ 

 ■ Importanța conservării: Păduri submeditera-
neene, pajiști calcifile, stânci și grohotișuri, 
zone umede. Clase de habitate predominante: 
pajiști și tufărișuri, stânci și peșteri, păduri, 
izvoare. Parcul deține în total 20 de trasee de 
drumeție omologate perfecte pentru pasionații 
de plimbări în natură și alte 14 trasee în curs 
de omologare. Partea parcului suprapusă peste 
teritoriul județului Mehedinți include sălbati-
ca Vale a Țesnei și Cheile Țesnei ( rezervație 
geologică, floristică, faunistică și peisagistică 
) care este un canion dedicat amatorilor de 
sporturi extreme. Un alt obiectiv important 
este Vârful lui Stan – o rezervație perfectă 
pentru botaniștii pasionați. Pădurile seculare 
de fag cu exemplare cu vârste de peste 200 de 
ani pot fi întâlnite pe Valea Craiovei, dar și pe 
Valea Olanului, Valea lui Iovan etc. La altitudi-
ni ridicate predomină peisajul golurilor alpine 
cu jnepenișuri. Principalele plante protejate 
rare și în parte endemice în cadrul parcului 
sunt borceagul balcanic, barba caprei balcani-
ca, cornutul banatean, urzica moarta originara 
din Bithynia, inul galben de Banat, ciuboțica 
cucului bănățean sau pojarnița lui Rochel. Ex-
istă 1463 de specii de fluturi printre care se 
regăsesc speciile endemice Lampronia aeripe-
nella, Melicta athalia mehadiensis, Brevant-
enia banatica sau Eupithecia domogledana. 
Printre păsările înscrise pe Lista roșie euro-
peană se numără drepneaua, dumbrăveanca, 
mierla de apă, pietrarul mediteranean sau 
presura galbenă. Mamiferele mari cele mai 
importante sunt ursul, cerbul, râsul și porcul 
mistreț. Centrul de vizitare al parcului se află 
în localitatea Băile Herculane, însă informații 
pot fi găsite și la pensiunile din Baia de Aramă 
din județul Mehedinți.

 ■ Specii protejate: 69 specii de floră, 27 specii de 
nevertebrate, 7 specii de pești, 33 specii de 
mamifere, 20 specii de lilieci, 2 specii de amfi-
bieni și reptile, 23 specii de păsări.

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Locuri de 

cazare la Baia de Aramă, Isverna, Drobeta – 
Turnu Severin. 

 ■ Activități de agrement: Alpinism, speologie, 
turism științific, festivități și sărbători tradițio-
nale printre care și Ziua Parcului Naţional Do-
mogled-Valea Cernei, drumeții.

Domogled –
Valea Cernei

România, județul Mehedinți
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv natural de im-
portanță comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Mehedinți   
 ■ Instituție responsabilă: Fără Director, gestion-

at de Agenția de protecție a mediului încon-
jurător – Mehedinți și Regia Naționala a Pădu-
rilor - Romsilva, Direcția pădurilor – Drobeta 
– Turnu Severin.  

 ■ Importanță conservării: Clase de habitate pre-
dominante: culturi, pășuni, alte terenuri ara-
bile, păduri de foioase, vii și livezi. Situl Vânju 
Mare este format din două corpuri de pădure , 
Lunca Vânjului și Fulga , și din terenurile agri-
cole prezente în jurul acestora. Pădurile sunt 
de cer și gorun, stejar și carpen în care viețui-
esc specii importante de nevertebrate, precum 
rădașca și croitorul-mare-al-stejarului.  

 ■ Specii protejate: 2 specii de nevertebrate, 51 
specii de plante.

 ■ Accesibilitate: Medie 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Pe o rază 

de 30 de km – la Gruia, Hinova, și pe o rază de 
10 km – în Drobeta – Turnu Severin. 

 ■ Activități de agrement: Agroturism, turism ec-
umenic, drumeții. În localitatea Vânju Mare, 
anual în luna octombrie este organizat Festi-
valul viței de vie și al vinului. Se pot organiza 
drumeții în păduri. 

Vânju Mare 5

România, județul Mehedinți

 ■ Statut de conservare: Zonă cu protecție spe-
cială a speciilor de păsări, parte din NATURA  
2000, Obiectiv Ramsar.

 ■ Județul: Mehedinți  
 ■ Instituție responsabilă: Societatea ornitologică 

română  
 ■ Importanța conservării: În zona există eco-

sisteme acvatice și terestre. Clasele de hab-
itate predominante sunt: râuri, lacuri, mlaș-
tini, turbării, culturi, pășuni, alte terenuri 
arabile, păduri de foioase, vii și livezi, habi-
tate de păduri. Pe teritoriul sitului Blahnița 
sunt incluse și alte arii naturale protejate: 
Pădurea Stârmina, Jiana, Pădurea Bunget. 
Printre cele mai importante specii de păsări 
prezente în sit sunt: Botaurus stellaris, Ixo-
brichus minutus, Nycticorax nycticorax, Ar-
deola ralloides, Ardea purpurea, Egretta alba 
si garzetta, Aytya nyroca.

 ■ Specii protejate: 103 specii de păsări 

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Locuri de 

cazare la Gria, Hinova și în raza de până în 10 
km – la Drobeta – Turnu Severin. 

 ■ Activități de agrement: Birdwatching, pescuit 
sportiv, vizitare obiective culturale. Printre 
cele mai importante obiective culturale sunt:  
Biserica „Sf. Mucenic Gheorghe“ în Hinova, 
Castrul roman în Hinova, Obiectivul arheologic 
“Botul Piscului” pe insula Corbului, Obiectivul 
arheologic din Deveș – Cetățuie, Obiectivul ar-
heologic din Gruia – La Cariera.

Blahnița4
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Dolj, Mehedinți   
 ■ Instituție responsabilă: Consiliul județean Dolj  
 ■ Importanța conservării: Zone umede acvatice 

și palustre, zone deschise de pajişti xerice și 
aluviale, fânețe şi ecosisteme forestiere. Clase 
de habitate predominante: râuri, lacuri, mlaș-
tini, turbării, culturi, pășuni, alte terenuri ar-
abile, păduri de foioase, habitate de păduri. 
Aria naturală protejată este situată de-a lun-
gul cursului mijlociu și inferior al râului Jiu și 
are o lungime de 129 de kilometri, traversând 
4 ecoregiuni – Podișul Getic, Câmpiile Găva-
nu-Burdea, Silvostepa Câmpiei Române, Lunca 
Dunării. Valea acestui râu constituie una dintre 
principalele culoare de migrație transbalcanice 
a păsărilor, fiind identificate 33% din speciile 
de păsări din România. Popândăul și vidra sunt 
două specii de mamifere care pot fi văzute ușor 
în habitatul lor.

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 3 specii 
de amfibieni și reptile, 12 specii de pești, 7 
specii de nevertebrate, 1 specie de plante

 ■ Accesibilitate: Ridicată 
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Locuri de 

cazare în Craiova, Bechet, Filiași, в Bucovăț, 
Călărași, Coțofenii din Față, Drănic, Malu Mare.

 ■ Activități de agrement: Birdwatching, drumeții, 
pescuit sportiv. În afara obiectivelor naturale, 
localitățile situate în incinta și în jurul obiec-
tivului oferă numeroase obiective culturale și 
istorice. Obiectivele naturale, incluse în Cori-
dorul Jiului sunt: vărsarea Jiului în Dunăre, ni-
sipurile din Dăbuleni, localitatea cu cochilii Bu-
covăț, localitatea cu cochilii Drănic și pădurea 
Zăval.  

Coridorul Jiului6 
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Dolj 
 ■ Instituție responsabilă: Direcția pădurilor Dolj 
 ■ Importanța conservării Ecosisteme: acvatice și 

terestre. Clase de habitate predominante: râu-
ri, lacuri, mlaștini, turbării, pajiști naturale, 
stepe, culturi, pășuni, alte terenuri arabile, 
păduri de foioase, vii și livezi, alte terenuri 
artificiale, habitate de păduri. Aria naturală 
Ciuperceni-Desa se află în zona inundabilă a 
Luncii Dunării și este o rezervație ornitolog-
ică de aproximativ 200 de hectare care cu-
prinde și Balta Lată și Balta Neagră. Tot aici 
se află și Pădurea Ciurumela în care se găsesc 
salcâmi imenși ale căror diametre ating 70-80 
cm și înălțimi de până la 35 de metri. Habi-
tatele de Salix alba și Populus alba sunt cele 
care au contribuit la desemnarea sitului ca site 
de importanță comunitară Natura 2000. Printre 
păsările prezente în acest sit se numără bar-
za albă, barza neagră (Ciconia nigra), egreta 
mică (Egretta garzetta), bătăușul (Philomachus 
pugnax), stârcul roșu (Ardea purpurea), picio-
rongul (Himantopus himantopus), țigănușul 
(Plegadis falcinellus). Situl Ciuperceni-Desa 
este neîndiguit și este singurul loc care a rămas 
așa din Lunca Dunării. 

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 3 specii 
de amfibieni și reptile, 10 specii de pești, 4 
specii de nevertebrate, 3 specii de plante, 79 
alte specii importante de floră și faună. 

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Locuri de 

cazare în Calafat. 
 ■ Activități de agrement: Birdwatching, pes-

cuit sportiv, vizitarea obiectivelor culturale. 
În afara resurselor naturale, în zona por fi 
vizitate și câteva obiective culturale: Castrul 
roman din Desa, biserica ”Sfântul Nicolae” din 
Desa și altele. 

Ciuperceni - Desa8

România, județul DoljRomânia, județul Dolj

 ■ Statut de conservare: Obiectiv natural de im-
portanță comunitară, parte din NATURA 2000. 

 ■ Județul: Dolj, Mehedinți   
 ■ Instituție responsabilă: Societatea ornitologică 

română 
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: acvatice și 

terestre. Clase de habitate predominante: râu-
ri, lacuri, mlaștini, turbării, pășuni, păduri de 
foioase, habitate de păduri. 

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 3 specii 
de amfibieni și reptile, 3 specii de pești

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentare: Locuri de 

cazare la Cetate, iar pe o rază de 10 km – în 
Calafat. 

 ■ Activități de agrement: Agroturism, turism ecu-
menic, pescuit de agrement, festivaluri locale, 
vizitarea obiectivelor culturale, plajă/băi de 
soare. Mozaicul de habitate prezintă un peisaj 
unic, care favorizează  explorările în pădurile 
din incinta obiectivului și în jurul lacurilor. De 
asemenea în Maglavit poate fi vizitată Plan-
tația de fragi lui Alexandru Ioan Cuza și dunele 
de nisip.   

7 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit
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România,
județul Olt

10. Valea Oltețului
11. Confluența Olt - Dunăre

 ■ Statut de conservare: Zona cu protecție specială 
a speciilor de păsări, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Dolj, Olt
 ■ Instituție responsabilă: Agenția de protecție a 

mediului înconjurător  Dolj  
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: terestre, 

acvatice. 
 ■ Clase de habitate predominante: Ape dulci con-

tinentale, culturi cerealiere extensive, pajiști 
ameliorate. Pădurea Radovan este străbătută 
de drumul național 6, însă în interiorul ei nu 
sunt amenajate trasee turistice. Pădurea cu-
prinde areale cu plantații de salcâm și resturi 
dintr-o pădure seculară de stejar – Quercus. 
Pădurea nu are o biodiversitate extraordinară 
însă este un sit important pentru specii mi-
gratoare periclitate la nivel global sau euro-
pean și este o zonă de cuibărire și creștere a 
puilor. Dintre speciile migratoare și cu stațion-
are temporară menționăm barza albă (Ciconia 
ciconia), egreta mică (Egretta garzetta), chi-
righița cu obraz alb (Chlidonias hybridus) și 
chira de baltă (Sterna hirundo). Dintre speciile 
prezente pentru cuibărire și creșterea puilor 
menționăm vânturelul de seară (Falco vesper-
tinus), rața roșie (Aythya nyroca), sfrânciocul 
roșietic (Lanius collurio), sfrânciocul cu frunte 
neagră (Lanius minor), presura de grădină (Em-
beriza hortulana). 

 ■ Specii protejate: 39 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Pe o rază 

de 10 km – Caracal. 
 ■ Activități de agrement: Birdwatching, drumeții.

Pădurea Radovan 9

România, județul Dolj
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 ■ Statut de conservare: Zonă cu protecția specială 
a speciilor de păsări, parte din NATURA 2000, 
obiectiv Ramsar. 

 ■ Județul: Olt, Teleorman
 ■ Instituție responsabilă: Asociația „Echilibru“
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: acvatice 

și terestre. Clase de habitate predominante: 
plaje de nisip, râuri, lacuri, culturi, pășuni, 
alte terenuri arabile, păduri de foioase, vii și 
livezi, habitate de păduri. Situl Confluența Olt-
Dunăre este constituit dintr-o porțiune a Luncii 
Dunării și porțiunea inferioară a luncii râului 
Olt. Habitatele prezente formează un adevărat 
mozaic prielnic pentru cuibăritul, hrănitul, 
odihna păsărilor. Printre păsările de interes 
menționăm: stârcul de noapte (Nycticorax 
nycticorax), ghionoaia sură (Picus canus), ci-
ocănitoarea de stejar (Dendrocopus medius), 
pescărelul albastru (Alcedo atthis) sau cormo-
ranul pitic (Phalacrocorax pygmeus). Situl se 
suprapune și peste lacurile antropice Frunzaru 
și Izbiceni și Ostrovul Mare. În timpul migrației, 
situl găzduiește mai mult de 20000 de exem-
plare.  

 ■ Specii protejate: 81 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Corabia, 

Turnu Măgurele și Izlaz.  
 ■ Activități de agrement: Birdwatching, pescuit 

sportiv.

Confluență Olt - Dunăre11

România, județul Olt

 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Olt
 ■ Instituție responsabilă: Uniunea profesională 

“Sociologie Militans”
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: terestre 

și acvatice. Clase de habitate predominante: 
Plaje de nisip (23%), râuri și lacuri (2%), cultu-
ri (teren arabil - 11%), pășuni (8%), păduri de 
foioase (35%).

 ■ Specii protejate: 1 habitat (Zăvoaie cu Salix alba 
și Populus Alba), 1 specie de mamifer (Rhinol-
ophus hipposideros), 2 specii de amfibieni și 
reptile (Bombina bombina, Triturus cristatus), 
4 specii de pești, 1 specie de nevertebrată, 8 
specii importante de plante. 

 ■ Accesibilitate: Sporită
 ■ Posibilități de cazare și alimentare (rază 10km): 

Locuri de cazare în Voineasa. 
 ■ Activități de agrement: În cadrul obiectivului 

„Valea Oltețului“ obiectivele turistice sunt 
prezentate de râul și de pădurea inundabilă 
lângă satul Olteț, lacul Balta, obiectivul ar-
heologic „Viile Brătășanu“ (Dobrun), biseri-
ci și mănăstiri  (sec. XVIII - XIX), case-muzee 
(Petre Pandrea, Mihail Drumeș), arta olărit-
ului tradițional, dansul popular  “Căluș”. Ac-
tivitățile preferate de turiștii sunt pescuit și 
vânat, dar majoritatea dintre ei practică tur-
ism în week-end pentru grătare, plajă și înot în 
timpul verii. Malurile râului Olteț sunt abrupte, 
fiind formate insule de nisip, iar ultima porți-
une a cursului, pe albia sunt construite diguri, 
predominând zonele cu mlaștină. 

Valea Oltețului10 
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 ■ Statut de conservare: Parc natural și obiectiv 
Ramsar 

 ■ Județul: Giurgiu
 ■ Instituție responsabilă: Regia Naționala a Pădu-

rilor - Romsilva – Administrația Parcul natural 
„Comana“ 

 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: Pajişti şi 
mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmati-
ce; Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu 
stejar pufos; Păduri aluviale cu Alnus glutinosa 
şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae); Vegetaţie de silvostepă 
eurosiberiană cu Quercus spp; Tufărişuri sub-
continentale peripanonice. Clase de habitate 
predominante: păduri temperate europene, 
stepe continentale, apă dulce stătătoare, 
curgătoare, tufărișuri, pajiști. Parcul dispune 
de 10 trasee tematice cu puncte de plecare 
din Călugăreni, Comana, Mihai Bravu, Islaz, 
Măgura-Zboiu. De asemenea, parcul oferă 
posibilitatea de a efectua excursii și plimbări în 
rezervația de bujori sau rezervația de ghimpi. 
Există activități posibile care pot fi practicate 
în cadrul parcului de aventură din apropierea 
Parcului Natural Comana: plimbări cu barca sau 
caiacul, trecerea cu tiroliana peste lac, zbor cu 
motoparapanta, plimbări cu trăsura, escaladă. 

 ■ Specii protejate: peste 1153 de specii de floră (a 
fost desemnat parc natural pt. 21 de specii), 31 
specii de pești, 10 specii de amfibieni, 9 specii 
de reptile, 212 specii de păsări, 38 specii de 
mamifere, 2 specii lilieci.

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Locuri de 

cazare în Comana, Călugăreni și Greaca. 
 ■ Activități de agrement: Posibilitățile pentru 

practicarea turismului natural în parc sunt 
diverse: drumeții prin pădure, plimbări cu 
barca, turism de weekend (picnic, plimbări), 
birdwatching, turism științific, pescuit sportiv, 
tabere și excursii școlare și altele. Printre at-
racțiile culturale se pot menționa mănăstirea 
”Comana”, casa – muzeu  „Gelu Naum“ și ate-
lierul – muzeu „Moara de hârtie“ din Comana, 
precum și Muzeul istoric – Călugăreni.
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 ■ Statut de conservare: Zona de protecție specială 
a speciilor de păsări ROSPA0051 și un obiectiv 
Ramsar.  

 ■ Județul: Călărași 
 ■ Instituție responsabilă: Societatea ornitologică 

română  
 ■ Importanță conservării: Lacuri naturale, bazine 

piscicole artificiale, canale navigabile și bazin 
portuar, păduri, teren arabil, pășuni. Clase de 
habitate predominante: ape dulci continen-
tale, mlaștini, smârcuri, turbării, Culturi ce-
realiere extensive, alte terenuri arabile. Lacul 
adânc are o suprafață de aproximativ 5000 de 
hectare din care 500 sunt reprezentate prin lu-
ciu de apă. În cadrul ariei naturale, specia de 
interes conservativ remarcabilă este gâsca cu 
gât roșu, dar sunt de menționat și pelicanul, 
egreta mică, stârcul cenușiu, lebăda de vară, 
găinușa de baltă. Aria este animată de păsările 
cântătoare precum lăcarul mare și mic, pițigoi-
ul de stuf și presura de stuf. e suprafața lacului 
se găsesc nuferi albi și galbeni, iarba broaștei, 
peștișoară, pitică. Activitatea ecoturistică 
principală care se poate desfășura în cadrul 
sitului este birdwathcing-ul.

 ■ Specii protejate: 92 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: 9 unitați 

de cazare în Călărași și 1 unitate în Cuza Vodă .
 ■ Activități de agrement: Birdwatching, pescuit 

sportiv.

Lacul adânc (Iezer) - Călărași13
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România,
județul Constanța 

15. Pădurea și Valea Canaraua 
Fetii – Iortmac

16. Dumbrăveni – Valea Urluia – 
Lacul Vederoasa 

17. Canaralele Dunării 
18. Cheile Dobrogei
19. Lacurile Tașaul – Corbu 
20. Lacul Siutlghiol
21. Fântânița Furfatlar  
22. Dunele marine de la Agigea 
23. Lacul Techirghiol 

24. Zona marină de la Capul Tuzla  
25. Costinești – 23 August
26. Cap Aurora
27. Izvoarele sulfuroase 

submarine de la Mangalia
28. Pădurea Hagieni – Cotul Văii  
29. Acvatoriul litoral marin 

Vama Veche – 2 Mai
30. Delta Dunării (Lacul Razim)

România, județul Călărași

 ■ Statut de conservare: Zonă de protecție spe-
cială pentru speciile de păsări, parte din NA-
TURA 2000.

 ■ Județul: Călărași 
 ■ Instituție responsabilă: Club ecologic „UNESCO 

Pro Natura“
 ■ Importanță conservării: Clase de habitate pre-

dominante: râuri, lacuri, mlaștini, turbării, 
pajiști naturale, stepe, culturi, păduri de fo-
ioase. Brațul Borcea este situat în amonte de 
orașul Călărași și se întinde până la Giurgeni, 
măsurând circa 100 km lungime. Cele mai im-
portante specii care cuibăresc în acest sit sunt 
Aytya nyroca, Milvus migrans, Haliaetus albicil-
la, Falco vespertinus, Coracias garrulus, colonii 
de Ardeidae și Threskiornithidae.

 ■ Specii protejate: 79 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Călărași și Borcea.  
 ■ Activități de agrement: Plimbări cu barca, vapo-

rașul, băi de soare, birdwatching. În perioada 
de migrare, obiectivul adăpostește peste 20000 
de păsări iubitoare de apă. Brațul Borcea este 
navigabil. Pădurile brațului conferă o ambianță 
plăcută drumeților sau plimbărilor cu barcă. 

14 Brațul Borcea
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Direcția pădurilor           

Constanța     
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme : terestre și 

acvatice. Clase de habitate predominante: ape 
dulci continentale, mlaștini, smârcuri și turbă-
rii, pajiști uscate, stepe, culturi cerealiere ex-
tensive, pajiști ameliorate, alte terenuri arabi-
le, păduri caducifoliate, plantații de arbori sau 
plante lemnoase. Dintre obiectivele naturale 
pot fi vizitate: Pădurea Dumbrăveni, Pereţii 
Calcaroşi din Pietroșani, Locul fosilifer Aliman, 
Balta Concau-Negreşti, Balta Credința, Lac-
ul Vederoasa, Lacul Dunăreni, Malul Dunării. 
Lacul Vederoasa este meandrat și acoperit cu 
stuf în mare parte, devenind astfel casa mul-
tor specii de păsări. Peștera de la Cișmeluța, 
obiectiv natural inclus in sit, găzduește 5 specii 
de lilieci precum liliacul comun, liliacul urechi-
at gri, liliacul mare cu potcoavă, liliacul mare, 
liliacul cu potcoavă al lui Mehelyus. Peisajele 
geomorfologice sunt de asemenea foarte atrac-
tive, fiind constituite din dealuri, văi cu ape 
permanente, pajiști, canarale. 

 ■ Specii protejate: 5 specii de mamifere, 6 specii 
de amfibieni și reptile, 6 specii de pești, 5 
specii de nevertebrate, 4 specii de plante, in-
clusiv 2 specii de floră și faună pe lista roșie a 
României.

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: În Adamcli-

si, pe o rază de 20 km – Oltina.  
 ■ Activități de agrement: Drumeții, pescuit 

sportiv, vizitarea obiectivelor culturale și cul-
tural – istorice din zonă. В n cadrul ariei na-
turale protejate pot fi vizitate: Monumentul 
“Trophaeum Traiani“ și Cetatea “Adamclisi“ 
(Adamclisi), Mănăstirea “Sf. Apostol Andrei“ 
și Cişmeaua Mihai Eminescu (Ion Corvin), 
Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului“ 
(Dumbrăveni), Mânăstira “Deleni“, un mormân 
roman (Deleni), Mânăstirea “Sf. Maria Magda-
lena“, Casa tătărească “Zulfie Totay“ și muze-
ul multietni узей (Cobadin), Cetatea daco-ro-
mană din Plopeni (Chirnogeni), Locul fosilifer 
(Aliman) și altele. 

Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa 16 

România, județul Constanța

15 

 ■ Statut de conservare: Obiectiv natural de im-
portanță comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Direcția păsurilor      

Constanța   
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: terestre 

și acvatice. Clase de habitate predominante: 
râuri, lacuri, mlaștini, turbării, pajiști na-
turale, stepe, culturi, alte terenuri arabile, 
păduri de foioase, vii și livezi. În acest sit este 
reprezentată 27% din flora României, iar habi-
tatele caracteristice sunt grotele și suprafețele 
mlăștinoase, păduri de stejar și carpen și stepă 
calcifilă. Peisajul pereților calcaroși mărginiți 
de dealuri, cu păduri și cursuri de apă, se con-
tinuă peste granița cu Bulgaria, acolo deve-
nind valea Suha Reka. Pereții văii ating 40 de 
metri înălțime. Țestoasa dobrogeană este larg 
răspândită în areal. 

 ■ Specii protejate: 8 specii de mamifere, 4 specii 
de amfibieni și reptile, 5 specii de pești, 9 
specii de nevertebrate, 2 specii de plante, 20 
alte specii de floră și faună.

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentare: Unități de 

cazare în Oltina. 
 ■ Activități de agrement: Drumeții, plimbări cu 

bicicleta, turism științific, pescuit.

Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac
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 ■ Statut de conservare: Zonă de protecție spe-
cială a păsărilor, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Direcția pădurilor      

Constanța     
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme terestre. 

Clase de habitate predominante: pajiști natu-
rale, stepe, culturi, pășuni, alte terenuri arabi-
le, păduri de foioase, alte terenuri artificiale, 
habitate de păduri. Cheile Dobrogei oferă un 
peisaj impresionant datorită caracteristicilor 
geomorfologice, paleontologice, botanice și 
faunistice. În cadrul sitului există două peșteri 
de mare importanță paleontologică și arheolog-
ică – Peștera La Adam și Peștera Gura Dobrogei. 
În Peștera La Adam au fost investigate 80 de 
specii de fosile jurasice și a fost descoperit un 
molar de Homo sapiens fossilis. Peștera Gura 
Dobrogei adăpostește colonii de lilieci pe tim-
pul verii care au generat o acumulare mare 
de guano tasat , ea se mai numește și Peștera 
Liliecilor. Speciile cele mai importante care 
cuibăresc în Cheile Dobrogei sunt: Burhinus oe-
dicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, 
Coracias garullus, Melanocorypha calandra, 
Calandrella brachydactyla, Anthus campestris.

 ■ Specii protejate: 86 specii de păsări 

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentare: Pe o rază 

de 20 km sunt situate 2 unități de cazare în 
Mihail Kogălniceanu.

 ■ Activități de agrement: Drumeții, speologie, 
sporturi în aer liber.

Cheile Dobrogei18 

România, județul Constanța

 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța, Călărași
 ■ Instituție responsabilă: Direcția pădurilor      

Constanța     
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme acvatice 

și terestre. Clase de habitate predominante: 
râuri, lacuri, mlaștini, turbării, culturi, pășuni, 
păduri de foioase, habitate de păduri. Hab-
itatul reprezentativ în cadrul acestui sit este 
cel de Pădure-galerie de Salix alba și Populus 
alba – acest habitat conține suprafețe în care 
nu au fost făcute intervenții silvice și pot fi 
considerate păduri virgine. În cadrul habitat-
ului de tufărișuri ponto-sarmatice se găsesc 
numeroase specii pe lista roșie națională a 
României, printre care Campanula romanica.

 ■ Specii protejate: 1 specie de mamifere, 4 specii 
de amfibieni și reptile, 15 specii de pești, 1 
specie de nevertebrate, 2 specii de plante, 8 
alte specii de floră și faună.

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentare: Unități de 

cazare în Cernavodă, Seimeni, Oltina, Călărași.   
 ■ Activități de agrement: Plimbări cu barca, pes-

cuit de agrement, vizitarea obiectivelor cultur-
ale. Obiectivele culturale care pot fi vizitate în 
cadrul sitului sunt: Situl arheologic de la Cer-
navodă, Cetatea Axiopolis, Situl arheologic Ce-
tatea Carsium, Muzeul de Istorie și Arheologie 
din Cernavodă, Situl arheologic de la Hârșova 
și altele.  

Canaralele Dunării17 

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Zonă de protecție spe-
cială a păsărilor, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Asociația BlackSea Spa 
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme acvatice. 

Clase de habitate predominante: ape dulci 
continentale. Speciile de păsări importante 
care cuibăresc pe Lacul Siutghiol sunt vânture-
lul de seară (Falco vespertinus), pietrarul neg-
ru (Oenanthe pleschanka), fâsa de câmp (An-
thus campestris), rața roșie (Aythya nyroca). 
Lacul este imporant în perioada de migrație 
pentru specii precum gâsca cu gât roșu (Bran-
ta ruficollis), marele pelican alb (Pelecanus 
onocrotalus), cormoranul mic (Phalacrocorax 
pygmaeus), pescărușul mic (Larus minutus) 
sau chira de mare (Sterna sandvicensis). Pen-
tru iernat, următoarele specii îl găsesc im-
portant: pescărușul râzător (Larus ridibundus), 
corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricol-
lis), lișița (Fulica atra), pescărușul sur (Larus 
canus), rața moțată (Aythya fuligula), rața cu 
cap castaniu (Aythya ferina).  

 ■ Specii protejate: 79 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Constanța și Ovidiu. 
 ■ Activități de agrement: Wind-surfing, yachting, 

schi-nautic, parapantă, birdwatching, pescuit 
sportiv. Lacul Siutghiol, care include și Lacul 
Tăbăcăriei, este un complex lacustru despărțit 
de Marea Neagră de un cordon maritim unde 
se află stațiunea turistică Mamaia. Apropierea 
de Constanța și de complexul mamaia prezintă 
numeroase posibilități de petrecere a timpului 
liber - de la viața de noapte până la restau-
rante tip cherhana sau vizitarea unor obiective 
culturale și turistice: Cazinou Constanța, cat-
edrala ortodoxă „Sf. Petar și Pavel“, clădirea 
romană cu mozaic, Farul genovez, Micro rezer-
vația naturală Constanța. Muzeul de istorie și 
arheologie națională Constanța, Portul turistic 
Tomis și multe altele.

Lacul Siutghiol20

România, județul Constanța

 ■ Statut de conservare: Zonă de protecție spe-
cială a păsărilor, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Asociația BlackSea Spa
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme acvatice.

Clase de habitate predominante: râuri, lacuri, 
mlaștini turbării. Lacurile Tașaul-Corbu reprez-
intă un complex lacustru în care lacul Tașaul 
este un liman maritim. Aici viața avifaunei 
este foarte bogată, printre principalele specii 
de păsări numărându-se: pescărușul albastru 
(Alcedo atthis), stârcul cenușiu (Ardea cine-
rea), gâsca cu piept roșu (Branta ruficollis), 
prundărașul de sărătură (Charadrius alexan-
drinus), vulturul pescar (Pandion haliaetus), 
lopătarul (Platalea leucorodia) și ciocârlia de 
bărăgan (Melanocorypha calandra). 

 ■ Specii protejate: 82 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Năvodari și în Mihail Kogălniceanu.
 ■ Activități de agrement: Birdwatching, sprotu-

ri nautice cu vele. În apropierea zonei natu-
rale se află stațiunea balneară Năvodari, care 
este perfectă pentru turism de vacanță și de 
sănătate. În localitatea Corbu pot fi vizitate 
obiectivele arheologice “Cap Midia” și “Valea 
vetrei”. În localitatea Vadu pot fi vizitate 
obiectivele arheologice “Ghiaur- Choi” “Bar-
dalia”.

Lacurile Tașaul – Corbu19

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Universitatea “Alexand-

ru Ioan Cuza” - Iași
 ■ Importanță conservării: Clase de habitate pre-

dominante: dune de nisip, tufărișuri. Zona 
naturală este singura rezervație naturală cu 
dune marine pe teritoriul României. În prez-
ent, dunele sunt fixate de vegetația instalată, 
dar există încă și zone de dune mobile și semi-
mobile. Aici se găsește cuicușoara de nisip, 
Alyssum borzaeanum, o specie prezentă pe 
Lista Roșie IUCN având statutul „amenințată 
cu dispariția”. De asemenea, sunt de mențion-
at și volbura de nisip (Convolvulus persicus), 
cârcelul (Ephedra distachya), varza de mare 
(Crambe maritima) – și acestea clasificându-se 
ca rarități floristice. 

 ■ Specii protejate: 30 de specii de floră, 501 specii 
de faună

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Agigea, iar în o rază de 10 km – în 
Constanța .

 ■ Activități de agrement: Activități ecoturistice, 
turism științific (pentru botaniști), vizitarea 
rezervației.

22 Dunele marine de la Agigea

România, județul Constanța

 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Direcția pădurilor      

Constanța     
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme: terestre 

– agroecosisteme, păduri, pășuni, tufărișu-
ri. Clase de habitate predominante: culturi, 
păduri de foioase. Arealul sitului Fântânița 
Murfatlar ocupă o coastă calcaroasă abruptă 
cu văi înguste unde se găsesc aproximativ 515 
de specii de floră specifică Dobrogei de sud. 
În rezervație au fost identificate noi plante 
care au preluat și denumirea. Ca și valoare ști-
ințifică, Fântânița Murfatlar adăpostește câte-
va specii rare: șofranul de toamnă, mazari-
chea, garofița, ciulinii, centaurea și garoafa.  

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 2 specii 
de amfibieni și reptile, 3 specii de neverte-
brate, 2 specii de plante, 35 alte specii impor-
tante de floră și faună.

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentare: Unități de 

cazare în Murfatlar, Valul lui Traian, iar pe o 
rază de 20 km – în Constanța și Medgidia.  

 ■ Activități de agrement: Turism de weekend. În 
afara obiectivelor naturale pot fi vizitate și o 
serie de obiective culturale, precum valul mic 
de pământ și ansamblul “Tumuli” din Ciocâr-
lia, gara Basarabi, biserica “Nașterea Fecioarei 
Maria”, casa – muzeu “Stramatopulos”, ansam-
blul din piatră la Murfatlar și altele. În inter-
iorul zonei protejate pot fi vizitate bisericile 
“Sf. Parascheva” și “Sf. Ioan Botezătorul”, 
complexul de mănăstiri din Basarabi, rezer-
vația naturală “Fântânița”, masivul vitivinicol 
“Murfatlar” și conacul lui Mihail Kogălniceanu.  

Fântânița Murfatlar21

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Institutul de cerce-

tare-dezvoltare, de interes național, in dome-
niul geologiei si geoecologiei - GeoEcoMap  

 ■ Importanță conservării: Clase de habitate pre-
dominante: Zone marine, insule maritime. 
Zona marină de la Capul Tuzla cuprinde prom-
ontoriul stâncos submarin al Capului Tuzla și 
este deosebit de important pentru habitatele 
de recife, bancurile de nisip și zonele mlăștino-
ase din timpul refluxului. În acest sit se găsește 
fundul stâncos cu cea mai mare adâncime și 
cel mai neuniform relief din zona românească 
a Mării Negre. Tot aici există și 5 specii în peri-
col de dispariție – Cysostera barbata, Delphinus 
delphis, Mullus barbatus, ponticus, Phocoena 
phocoena, Tursiops truncatus – și alte 2 ca fiind 
vulnerabile – Pachygrapsus marmoratus, Scor-
paena porcus. Foarte ușor pot fi văzuți crabii, 
spongieii și anemonele. 

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 2 specii 
de pești, 23 alte specii de floră și faună.

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități 

de cazare în Tuzla, iar în rază de 10 km –                    
în Constanța. 

 ■ Activități de agrement: Băi de soare și de apă 
marină (turism de odihnă), sporturi nautice, 
divertisment, scufundări, plimbări cu hidro-
bicicleta și cu vaporașul, cu caiacul, echitație, 
plimbări cu avionul ultra ușor, pescuit sportiv. 
Plaja Tuzlei este  preferată de turiștii care cau-
tă liniște. 

24 Zona marină de la Capul Tuzla

România, județul Constanța

 ■ Statut de conservare: Zonă de protecție spe-
cială a speciilor de păsări ROSPA0061 și obiec-
tiv Ramsar. 

 ■ Județul: Constanța
 ■ Instituție responsabilă: Societatea ornitologică 

română 
 ■ Importanță conservării: Clase de habitate pre-

dominante: ape dulci continentale, mlaștini, 
smârcuri, turbării, culturi cerealiere exten-
sive, pajiști ameliorate, alte terenuri arabi-
le. Lacul Techirghiol este recunoscut în prim-
ul rând pentru proprietățile terapeutice ale 
nămolului sapropelic și nămolului negru găsit 
pe malurile lacului. În jurul acestei resurse 
s-au dezvoltat sanatorii balneare în Techirghi-
ol și în Eforie Nord, unde se practica intensiv 
turismul de sănătate. Lacul este un ecosistem 
unic în Europa incluzând ape sărate și ape dul-
ci. Diversitatea speciilor de păsări prezente pe 
lac constituie un obiectiv important pentru iu-
bitorii de birdwatching. 

 ■ Specii protejate: 83 specii de păsări

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Euforie și în Techirghiol. 
 ■ Activități de agrement: Tratament balnear, 

birdwatching, turism de odihnă, pescuit, tras 
cu arcul, kayak, mountain bike.

Lacul Techirghiol  23

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Fără Director. Agenția de 

protecție a mediului înconjurător  Constanța  
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme acvatice. 

Clase de habitate predominante: Zone marine, 
insule maritime, bancuri de nisip și recifi. Cap 
Aurora este un obiectiv aflat în acvatoriul Mării 
Negre. Recifii biogenici de Mytilus galloprovin-
cialis este habitatul cel mai important situat 
în larg între 30 și 45 m adancime, dar și habi-
tatele de nisipuri fine de mică adâncime. Cele 
din urmă sunt foarte rare și au o valoare de 
coservare ridicată. Se pot efectua scufundări 
pentru a fi vizitate.

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 2 specii 
de pești

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în apropiere.
 ■ Activități de agrement: Băi de soare și de apă 

marină (turism de odihnă), sporturi nautice, 
divertisment, scufundări, plimbări cu hidro-
bicicleta și cu vaporașul, cu caiacul, parasail-
ing, mânuirea zmeului.

Cap Aurora26

România, județul Constanța

 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Fără Director. Agenția 

de protecție a mediului înconjurător Constanța  
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme acvatice. 

Clase de habitate predominante: Zone marine, 
insule maritime. Costinești-23 August se găsesc 
habitate importante precum Recifiuri biogeni-
ci de Mytilus galloprovincialis, Bancuri infral-
itorale de argilă tare cu Pholadidae unde se 
găsește specia Pholas dactylus, Stânca infral-
itorală cu alge fotofie unde diversitatea algală 
este mare și alte trei habitate foarte rare în 
Marea Neagră românească – Nisipuri grosiere și 
pietrișuri fine bătute de valuri, galeți infralito-
rali, Nisipuri de mică adâncime bioturbate de 
Arenicola și Callianassa. 

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 2 specii 
de pești.

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Costinești și 23 August. 
 ■ Activități de agrement: Până la obiectiv se 

poate ajunge de la plaja Costinești și se pot 
practica scufundări, pescuit sportiv și sporturi 
nautice. Costinești este o stațiune care oferă 
multe unități de cazare și restaurante. Sunt 
prezente condiții favorabile și pentru băi de 
soare și turism maritim (turism de vacanță),  
sporturi nautice, divertisment, scufundări, 
plimbări cu hidrobicicleta și cu vaporașul, cu 
caiacul, echitație, plimbări cu avionul ultra 
ușor.  

Costinești - 23 August 25

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Direcția pădurilor      

Constanța     
 ■ Importanță conservării: Ecosisteme terestre 

și acvatice. Clase de habitate predominante: 
râuri, lacuri, mlaștini, turbării, culturi, pășuni, 
păduri de foioase, păduri de conifere, habitate 
de păduri. Situl este extrem de atractiv datorită 
diversității floristive remarcabile – aria se află 
la intersecția căilor de migrare a numeroase 
tipuri floristice. Peisajul este unic, fiind con-
stituit din șibleac și stânci. Printre speciile rare 
sunt demne de menționat centaurea (Centau-
rea jankae), ouăle popii (Himantoglossum cap-
rinum) și buruiana cu cinci degete (Potentilla 
emilii-popii). Unul dintre elementele distinc-
tive ale Pădurii Hagieni este numărul mare de 
țestoase care pot fi văzute plimbându-se prin-
tre ierburi și tufe – Testudo graeca.  

 ■ Specii protejate: 7 specii de mamifere, 2 specii 
de amfibieni și reptile, 5 specii de neverte-
brate, 4 specii de plante, 21 de alte specii de 
floră și faună.

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: În rază 

de 10 km – unități de cazare în Mangalia și 
Limanu. 

 ■ Activități de agrement: Turism științific, turism 
de weekend, drumeții, trasee de bicicletă.

Pădurea Hagieni – Cotul Văii28

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Institut de cerce-

tare-dezvoltare, de interes național, in dome-
niul geologiei si geoecologiei - GeoEcoMap   

 ■ Importanță conservării: Ecosisteme acvatice. 
Clase de habitate predominante: arii marine, 
privaluri. Acest sit este singurul din România 
unde încă se mai poate găsi iarba de mare Zos-
tera noltii – ea trăiește la adâncimi de până 
la 2 metri și se află în pericol de dispariție. 
Printre speciile de plante care pot fi văzute se 
numără alga brună, Cystoseira barbata – spe-
cie periclitată, iar ca faună pot fi văzute ur-
mătoarele: căluțul de mare (Hippocampus gut-
tulatus microstephanus – specie periclitată), 
crabul de piatră (Pachygrapsus marmoratus – 
specie vulnerabilă), acul de mare (Syngnathus 
typhle – specie vulnerabilă).

 ■ Specii protejate: 4 specii de plante, 4 specii de 
nevertebrate, 4 specii de pești.

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Mangalia. 
 ■ Activități de agrement: Băi de soare și de apă 

marină (turism de odihnă), sporturi nautice, di-
vertisment, scufundări, vizitarea obiectivelor 
culturale, echitație, caiace, plimbări cu ve-
lierul. Cea mai potrivită activitate ecoturistică 
practicabilă în această arie este scuba diving. 
Astfel se pot observa flora și fauna subacvat-
ică, precum și relieful specific stâncos. Se pot 
practica și sporturi anutice și pescuit sportiv. 
Localitatea Mangalia, aflată în vecinătatea ar-
iei naturale protejat, este ofertantă din punct 
de vedere turistic. Aici pot fi vizitate Cetatea 
Callatis, Portul Turistic Mangalia, Geamia „Es-
mahan Sultan”, Muzeul de Arheologie „Calla-
tis”, Mormântul cu papirus, Mormantul crestin 
cu Psalmi, Edificiul Bizantin și altele. Pe langă 
aceste obiective culturale, Mangalia are o gamă 
larga de restaurante și baruri, dar și stațiunea 
balneoclimaterică Saturn care deține o plajă 
foarte apreciată de turiști.

Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Rezervația biosferă și 
obiectiv din rețeaua NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Administrația și Rezer-

vația biosferă „Delta Dunării“
 ■ Importanță conservării: acvatice, mlaștini, 

terestre, fluviale, fluvial-maritime, riverane. 
Clase de habitate predominante: estuare și la-
gune, râuri și lacuri, mlaștini și turbării, pășuni 
și stepe, culturi, păduri foioase, vegetație riv-
erană. Lacul Razim-Sinoe, situat parțial pe ter-
itoriul județului Constanța, include rezervațiile 
„Dealul riveran Chituc“, „Dealul riveran Lupii“, 
„Corbu - Nuntași - Histria“, cetatea „Histria“. 
„Dealul riveran Chituc“și „Dealul riveran Lu-
pii“. Acestea sunt zone complexe protejate  în 
care se poate practica birdwatching, dar nu 
există infrastructura adecvată în acest scop. 
Corbu - Nuntași – Histria este o rezervație ști-
ințifică, accesul este asigurat la pas.  

 ■ Specii protejate: 5 specii mamifere, 5 specii 
amfibieni și reptile, 15 specii pești, 11 specii 
nevertebrate, 5 specii plante, 51 alte specii din 
flora și fauna.  

 ■ Accesibilitate: Ridicată
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în Corbu. 
 ■ Activități de agrement: Birdwatching, camping, 

pescuit sportiv, plajă. Printre activitățile cele 
mai populare sunt plimbările cu barca. În zona 
se poate practica turism de recreere și odihnă, 
camping pe plajele Vadu și Corbu, unde se pot 
face băi de soare și în mare. De asemenea, tur-
ismul cognitiv este bine dezvoltat în parc și in-
clude vizitarea rezervațiilor și realizarea unor 
excursii până la lacurile și canalele adiacente. 
Aceasta zona este cea mai potrivită  pentru 
practicarea turismului științific. La fel de bine 
se poate practica și turismul rural. 

Lacul Razim-Sinoe

România, județul Constanța
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 ■ Statut de conservare: Obiectiv de importanță 
comunitară, parte din NATURA 2000.

 ■ Județul: Constanța 
 ■ Instituție responsabilă: Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Anti-
pa” Constanţa 

 ■ Importanță conservării: Clase de habitate pre-
dominante: Zone marine, insule maritime. 

 ■ Specii protejate: 2 specii de mamifere, 31 specii 
de pești, 19 specii de nevertebrate, 6 specii 
de plante, 1 specie de amfibieni. Aria naturală 
este un adevărat mozaic de habitate elemen-
tare, fiind și o zonă de refugiu și reproducere 
pentru numeroase organisme marine. 

 ■ Accesibilitate: Medie
 ■ Posibilități de cazare și alimentație: Unități de 

cazare în comuna Limanu. Acvatoriul litoral se 
întinde între satele Vama Veche și 2 Mai de pe 
litoralul Mării Negre. Ambele așezări sunt dez-
voltate din punct de vedere turistic, oferind o 
gama larga de posibilități de cazare, multe fi-
ind chiar casele localnicilor. De asemenea, ex-
istă restaurante cu specific pescăresc și baruri. 

 ■ Activități de agrement: Băi de soare și de apă 
marină (turism de odihnă), sporturi nautice, di-
vertisment, scufundări, plimbări cu hidrobici-
cleta, înalțatul zmeului, plimbări cu bicicleta. 
Există un centru de scufundări, iar turiștii care 
optează pentru astfel de experiențe vor primi 
informații despre mediul subacvatic pe care îl 
vor vizita. Există și un traseu interpretativ – 
poteca lui Neptun – care pornește din 2 Mai și 
ajunge în Vama Veche. Pe parcursul traseului 
sunt montate cinci panouri interactive care 
cuprind atât informații referitoare la speciile 
și habitatele de interes din zona respectivă, 
cât și niște jocuri interactive destinate fiind în 
special copiilor și tinerilor.  

Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai

România, județul Constanța
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