
Rezervaţia Naturală Râpa cu lăstuni  
Rezervaţia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană, conform normelor 
europene. 
 
Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală, Categoria  IV IUCN   
  
Căi de acces: 
Orşova- Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş -  DN57 până în localitatea Pojejena, după care 
se merge pe DJ57A, pe sensul de mers Pojejena-Baziaş. 
 
Tipuri de habitate: depozite leossoide cuaternare 
 
Suprafaţa rezervaţiei: 5.0 hectare 
 
Limitele rezervaţiei: rezervaţia este desemnată pe teritoriul administrativ al comunei 
Pojejena, fiind înfiinţată prin Hotărârea nr. 8/20.12.1994, a Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, confirmată prin Legea 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.  
 
 
Biotopul 
 Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali, subţinutul Munţilor 
Banatului, unitatea geomorfologică Munţii Locvei. care fac parte din grupa muntilor si 
podisurilor calcaroase. Zona este caracterizată prin abrupturi formate în depozite 
loessoide cuaternare, ce descriu malurile Dunării, în Defileul Superior, pe segmenetul 
Baziaş-Pojejena. 
 
Pedologie: depozite leossoide 
 
Aspecte hidrologice:  
 Rezervaţia se desfăşoară de a lungul Dunării, pe malul acesteia. 
 
Clima: 

Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene, 
caracterizat printr-un regim termic moderat, cu precipitatii abundente primavara, vara si 
iarna.  

Temperatura medie anuala este cuprinsă între 6º si 8º C.  
Perioada cea mai calda este in lunile iulie - august cu temperaturi de 16º - 18º C, iar cea 
mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. 
 
Fauna:  
 Rezervaţia a fost desemnată pentru ocrotirea cuiburilor şi coloniilor de lăstuni de 
mal – Riparia riparia -, construite în depozitele leossoide cuaternare. Specia este rară şi 
este protejată prin Convenţia de la Berna. 
 
Activităţi permise : 
 Conform Planului de management, în baza prevederilor OUG 57/2007, potrivit 
zonării interne a parcului, rezervaţia se află în zona de protecţie integrală, care cuprinde 
cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiosul ariilor naturale 
protejate. 



Astfel, următorele activităţi sunt permise : 
- ştiinţifice şi educative ; 
- activităţi de ecoturism, care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii ; 
- utilizarea raţională a pajiştilot pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin 
dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută de legislaţia în vigoare, 
pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia 
parcului; 

- diferite acţiuni şi intervenţii de înlăturare/prevenire/combatere a unor factori 
periclitanţi pentru habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

Activităţi interzise: 
- orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme 

de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; 
activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale 
protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinateasigurării siguranţei 
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.   
 


