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Măsuri de management și zonarea internă –
Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița 

Proiect cofinanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională



• RNP ROMSILVA - Administrația 
Parcului Național Cheile Nerei-
Beușnița RA

• Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului 
Regele Mihai I al României din 
Timișoara  

• Valoarea totală a proiectului: 2.976.863,88 
lei; valoare eligibilă: 2.751.880,16 Lei. 

• Perioada de implementare: 2012 - 2015.

Proiect POS Mediu, Axa 4: Elaborarea planului de management al 
Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 

0020 Cheile Nerei - Beuşniţa)



Obiectivele finanțării
Obiectivul general:
Creșterea gradului de conservare a habitatelor şi 
speciilor de importanţă comunitară şi naţională din 
Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița prin elaborarea 
planului de management, conştientizarea populaţiei și 
întărirea capacității instituționale a Administrației.

Obiective specifice:
O.1. Îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor 
şi habitatelor de importanţă comunitară, prin 
elaborarea măsurilor de conservare și introducerea lor 
într-un plan de management coerent
O.2. Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare a Parcului 
Național Cheile Nerei – Beușnița
O.3. Conştientizarea populaţiei privind importanța 
conservării Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița
O.4. Întărirea capacității institutionale a RNP-ROMSILVA 
- Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa 
RA



PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT: 
Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 0020)





Specii și habitate protejate în 
PN Cheile Nerei – Beușnița

Criterii pentru evaluarea stării de conservare a speciilor: 
 starea de conservare a populației speciei, 
 starea de conservare a habitatului speciei, 
 perspectivele viitoare ale speciei, 
 starea globală de conservare a speciei

Favorabilă (FV) Toate verzi sau trei verzi și un necunoscut 
Nefavorabilă-Inadecvată (U1) Un portocaliu sau mai multe, dar nici un roșu 
Nefavorabilă-Rea (U2) Un roșu sau mai multe 
Necunoscută (XX) Cel puțin două cenușii cu verzi sau toate cenușii 
 



SPECII PROTEJATE, DIN FS VECHI 
ȘI NOI + REZERVAȚII NATURALE

PREZENTĂ/ 
ABSENTĂ

NR. MINIM/ NR. 
SP. IDENTIFICATE

STAREA DE CONSERVARE 
ÎN ARIA PROTEJATĂ

* specii nou identificate

IHTIOFAUNĂ 9/ prezente 12 sp.
Gobio uranoscopus DA Favorabilă
Rhodeus sericeus amarus DA Favorabilă
Barbus meridionalis petenyi DA Favorabilă
Sabanejewia aurata balcanica DA Favorabilă
Gymnocephalus schraetzer DA ?
Zingel streber DA Favorabilă
Cottus gobio DA Favorabilă
Gobio kessleri banaticus DA Favorabilă
Cobitis elongata DA Favorabilă
Aspius aspius DA ?
Eudontomyzon danfordi DA Favorabilă
Gobio albipinnatus vladykovi DA Favorabilă



PLANTE 1/ prezente 2 sp.
Himantoglossum caprinum DA Nefavorabilă-inadecvată
Paeonia mascula DA Nefavorabilă-rea

SPECII PROTEJATE, DIN FS VECHI 
ȘI NOI + REZERVAȚII NATURALE

PREZENTĂ/ 
ABSENTĂ

NR. MINIM/ NR. 
SP. IDENTIFICATE

STAREA DE CONSERVARE 
ÎN ARIA PROTEJATĂ

* specii nou identificate

MAMIFERE 4/ prezente 8 sp.
Canis lupus DA Favorabilă
Ursus arctos DA Nefavorabilă-inadecvată
Lutra lutra DA Favorabilă
Lynx lynx DA Favorabilă
Muscardinus avellanarius DA Favorabilă
Glis glis DA Favorabilă
Felis silvestris silvestris DA Favorabilă
Martes martes DA Favorabilă



SPECII PROTEJATE, DIN FS VECHI 
ȘI NOI + REZERVAȚII NATURALE

PREZENTĂ/ 
ABSENTĂ

NR. MINIM/ NR. 
SP. IDENTIFICATE

STAREA DE CONSERVARE 
ÎN ARIA PROTEJATĂ

* specii nou identificate

CHIROPTERE 6/ prezente 16 sp.
Rhinolophus hipposideros DA Nefavorabilă-inadecvată
Rhinolophus ferrumequinum DA Nefavorabilă-inadecvată
Miniopterus schreibersi DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis blythii oxygnathus DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis dasycneme DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis myotis DA Nefavorabilă-inadecvată
Barbastella barbastellus DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis bechsteini DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis capaccinii DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis daubentonii DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis emarginatus DA Nefavorabilă-inadecvată
Myotis nattereri DA Nefavorabilă-inadecvată
Plecotus auritus DA Nefavorabilă-inadecvată
Rhinolophus blasii DA Nefavorabilă-inadecvată
Rhinolophus euryale DA Nefavorabilă-inadecvată
Rhinolophus mehelyi DA Nefavorabilă-inadecvată



Starea de conservare 
pentru nevertebrate, 
amfibieni și reptile –

exemplu de analiză, 
cu justificări

Specia 
Starea conservare 

Justificare  Popul
ații 

Habit
at 

Persp
ective 

Glob
al 

Austropotamobius 
torrentium 

    -nu este ocupat tot habitatul caracteristic, existând 
diferențe mari ale densității populațiilor chiar pe 
cursul aceluiași râu 

-în unele zone unde specia era prezentă în trecut este 
dispărută în prezent (Valea Mare, Ciclova Montană) 

-presiunile asupra habitatului speciei: poluare cu 
resturi menajere, tăieri în albia văilor, scăderea 
debitelor urmate de creșterea temperaturii apei 
datorate încălzirii globale și captărilor de apă, 
pescuitul, concurența (Astacus astacus) sau 
prădătorismul (Lutra lutra) 

Lucanus cervus 

    -suprafață redusă a habitatului caracteristic respectiv 
fragmentare ridicată (Moceriș, Cărbunari, Oravița, 
Bei).  

-din punct de vedere populațional densități ridicate au 
fost identificate doar în nord-vestul ariei (est de 
Oravița).  

-presiunile asupra habitatului: incendieri; tăieri, mai 
ales a arborilor izolați; înlocuirea treptată a 
cvercetelor.  

Morimus funereus 
    -specie prezentă în toate zonele forestiere ale 

parcului.  

Rosalia alpina 
    -cu toate că habitatul speciei este bine reprezentat în 

sit, au fost identificate puține puncte ale prezenței 
speciei 

Callimorpha 
quadripunctaria 

    -prezentă și abundentă pe tot teritoriul ariei protejate 

Nymphalis 
vaualbum 

    -prezentă și abundentă pe tot teritoriul ariei protejate 

 



Pholidoptera 
transsylvanica 

    -populații cu densități reduse  

-habitat redus ca suprafață și fragmentat, aflat la 
marginea arealului de răspândire a speciei  

-fără intervenții și monitorizare există riscul reducerii 
habitatului prin împădurire naturală  

Cordulegaster 
heros 

    -prezent în apropierea văilor 

Unio crassus 
    -prezentă pe tot cursul Nerei, cu populații bine 

reprezentate în porțiunile cu monotop caracteristic 

Theodoxus 
transversalis 

    absentă 

Coenagrion 
mercuriale 

    absentă 

Osmoderma 
eremita 

    -populații reduse, nu au fost identificate 
metapopulații ci doar indivizi disparați  

-habitat inadecvat datorită: absenței pădurilor 
seculare; numărului redus de arbori cu vărsta de peste 
200 ani; eliminării arborilor bătrâni/bolnavi  

Carabus variolosus 

    -identificată doar într-o zonă a parcului deoarece 
specia nu a fost urmărită prin metodologie specifică 
pe perioada studiilor însă populația identificată este 
în stare favorabilă de conservare 

-habitatul caracteristic este bine reprezentat ca 
suprafață în parc și este într-o stare bună de 
conservare fără perspective negative 

Euphydryas 
maturna 

    -habitatul speciei este redus ca suprafață iar o parte 
este exploatat fa fâneață terenul fiind în proprietate 
privată.  

-din punct de vedere al perspectivelor fără o utilizare 
adecvată a pajiștilor pentru menținerea nivelului 
hidric al solului și a arboretului de frasin din 
vecinătate, atât suprafața cât și gradul de conservare 
pierd din starea de favorabilitate pentru specie  

Bombina variegata 
    -specia este prezentă pe tot teritoriul ariei protejate, 

microhabitatele acesteia fiind într-o stare bună   

Vipera ammodytes 
    -populații bine reprezentate în zonele cu habitat 

caracteristic.  

 



Starea de conservare pentru nevertebrate, amfibieni și reptile - sinteză

NEVERTEBRATE 11/ prezente 12 sp.
Austropotamobius torrentium DA Nefavorabilă-inadecvată
Lucanus cervus DA Nefavorabilă-inadecvată
Morimus funereus DA Favorabilă
Rosalia alpina DA Nefavorabilă-inadecvată
Callimorpha quadripunctaria DA Favorabilă
Nymphalis vaualbum DA Favorabilă
Coenagrion mercuriale NU X
Cordulegaster heros DA Favorabilă
Pholidoptera transsylvanica DA Nefavorabilă-rea
Theodoxus transversalis NU X
Unio crassus DA Favorabilă
Osmoderma eremita DA Nefavorabilă-rea
Carabus variolosus DA Favorabilă
Euphydryas maturna DA Nefavorabilă-inadecvată

AMFIBIENI ȘI REPTILE 2/ prezente 2 sp.
Bombina variegata DA Favorabilă
Vipera ammodytes DA Favorabilă



Casa insectelor – exemplu din RN 
Dunele Deliblatului (Serbia)



+ 74 de păsări migratoare, din care au fost identificate 60, 
majoritatea cu stare favorabilă de conservare 

PĂSĂRI ANEXA I 28/ prezente 27 sp.
Alcedo atthis DA
Aquila chrysaetos DA
Aquila pomarina DA
Bonasa bonasia NU
Bubo bubo DA
Caprimulgus europaeus DA
Circaetus gallicus DA
Circus aeruginosus DA
Circus cyaneus DA
Circus pygargus DA
Coracias garrulus DA
Crex crex DA
Dendrocopos leucotos DA
Dendrocopos medius DA
Dendrocopos syriacus DA
Dryocopus martius DA
Emberiza hortulana DA
Falco peregrinus DA
Ficedula albicollis DA
Ficedula parva DA
Hieraaetus pennatus DA
Lanius collurio DA
Lanius minor DA
Lullula arborea DA
Pernis apivorus DA
Picus canus DA
Strix uralensis DA
Sylvia nisoria DA

28/ prezente 27 sp.

PĂSĂRI MIGRATOARE 74/ prezente 60 sp. 
Accipiter nisus DA
Actitis hypoleucos DA
Alauda arvensis DA
Anas crecca NU
Anas platyrhynchos DA
Anas strepera NU
Anthus spinoletta DA
Anthus trivialis DA
Apus apus DA
Apus melba DA
Ardea cinerea DA
Asio otus DA
Athene noctua DA
Buteo buteo DA
Buteo lagopus NU
Carduelis cannabina NU
Carduelis carduelis DA
Carduelis chloris DA
Carduelis spinus DA
Coccothraustes coccothraustes DA
Columba oenas NU
Columba palumbus DA
Coturnix coturnix DA
Cuculus canorus DA
Delichon urbica DA
Emberiza cia NU
Emberiza cirlus NU
Erithacus rubecula DA
Falco subbuteo DA
Falco tinnunculus DA
Fringilla coelebs DA
Fringilla montifrinfilla DA
Fulica atra NU
Hippolais icterina DA
Hippolais pallida DA

Hirundo rustica DA
Jynx torquila DA
Lanius excubitor DA
Luscinia luscinia DA
Luscinia megarhynchos DA
Merops apiaster DA
Miliaria calandra DA
Monticola saxatilis NU
Motacilla alba DA
Motacilla cinerea DA
Motacilla flava NU
Muscicapa striata DA
Oenanthe oenanthe NU
Oriolus oriolus DA
Otus scops DA
Parus lagubris DA
Phoenicurus ochruros DA
Phoenicurus phoenicurus NU
Phylloscopus collybita DA
Phylloscopus sibilatrix DA
Phylloscopus trochilus NU
Prunella modularis NU
Ptyonoprogne rupestris DA
Pyrrhula pyrrhula DA
Riparia riparia DA
Saxicola rubetra DA
Saxicola torquata DA
Serinus serinus DA
Streptopelia turtur DA
Sturnus vulgaris DA
Sylvia atricapilla DA
Sylvia borin NU
Sylvia communis DA
Sylvia curruca DA
Tringa ochropus NU
Turdus merula DA
Turdus philomelos DA
Turdus pilaris DA
Upupa epops DA



Criterii pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor:

1. suprafața ocupată de habitat

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
Tendinţa actuală a suprafeţei 
tipului de habitat [E.10.]  este 

stabilă sau crescătoare  
SAU tendinţa actuală a 

suprafeţei tipului de habitat  
[E.10.] este descrescătoare şi 

reducerea suprafeţei tipului de 
habitat se datorează restaurării 

altui tip de habitat [E.11.] 
ŞI  

Suprafaţa ocupată de tipul de 
habitat în aria naturală protejată  

[E.3]  nu este mai mică decât 
Suprafaţa de referinţă pentru 
starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală 
protejată  [E.7.]  sau  

Raportul dintre suprafaţa de 
referinţă pentru starea favorabilă 
a tipului de habitat şi suprafaţa 

actuală ocupată [E.9.] are 
valoarea ”=” sau ”>” 

 ŞI  
nu există schimbări în tiparul de 
distribuţie al suprafeţelor tipului 
de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt 
nesemnificative [E.16.] 

 

Orice altă combinaţie 
 

Declin mare al suprafeţei 
habitatului, echivalent unei 
pierderi de 5% din suprafaţa 
habitatului în ultimii 5 ani 

(corespunde unei pierderi de 1% 
pe an, iar valoarea este 

orientativă şi poate diferi de la 
habitat la habitat dacă se 

justifică)  
[E.14]/ [E.15.] 

SAU 
Suprafaţa ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală protejată  
[E.3]  este  mai mică cu mai 

mult de 10% faţă de Suprafaţa 
de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat 
din aria naturală protejată  [E.7.]  
sau Raportul dintre suprafaţa de 
referinţă pentru starea favorabilă 
a tipului de habitat şi suprafaţa 

actuală ocupată [E.9.] are 
valoarea ”>>” 

SAU 
există schimbări majore în 

tiparul de distribuţie al 
suprafeţelor tipului de habitat în 

cadrul ariei naturale protejate 
[E.16.] 

Nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat 
din punct de vedere al suprafeţei 

ocupate ca favorabilă, 
nefavorabilă - rea, deoarece nu 
există date suficiente sau datele 

existente nu sunt demne de 
încredere. 

 



2. structura și funcțiile habitatului 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă –rea Necunoscută 
Structura şi funcţiile tipului de 
habitat, incluzând şi speciile 
sale tipice se află în condiţii 
bune, fără deteriorări 
semnificative; [F.3.] 

Orice altă combinaţie Mai mult de 25% din suprafaţa 
tipului de habitat în aria 
naturală protejată este 
deteriorată în ceea ce priveşte 
structura şi funcţiile habitatului 
(incluzând şi speciile sale 
tipice); [F.3.] 

Nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a habitatului din 
punct de vedere al structurilor 
şi funcţiilor specifice 
habitatului ca fiind favorabilă 
sau nefavorabilă - rea, sau nu 
există date, sau datele existente 
sunt insuficiente sau nu sunt 
demne de încredere 

 3. perspectivele viitoare ale habitatului 
Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra tipului de 
habitat; [G.6.] 
ŞI 
perspectivele tipului de habitat 
în viitor [G.5.]  sunt bune (dacă 
s-au putut evalua) SAU  
viabilitatea pe termen lung a 
tipului de habitat este asigurată 
[G.7.] 

Orice altă combinaţie Impacturile, respectiv 
presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea 
în viitor un efect foarte mare 
asupra tipului de habitat [G.6]; 
SAU 
perspectivele tipului de habitat 
în viitor [G.5] sunt rele 
SAU 
viabilitatea pe termen lung a 
tipului de habitat nu este 
asigurată [G.7.] 

Nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a tipului de habitat 
din punct de vedere al 
perspectivelor ca fiind 
favorabilă sau rea, sau nu 
există date, sau datele existente 
sunt insuficiente sau nu sunt 
demne de încredere 

 4. starea globală de conservare a habitatului 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei 3 parametrii de mai sus 
sunt în stare favorabilă sau unul 
dintre aceștia este  necunoscut şi 
ceilalţi 2 în stare favorabilă 

Orice altă combinaţie Unul sau mai mulţi parametri 
sunt în stare rea 

Doi sau mai mulţi parametri sunt 
evaluaţi ca necunoscuţi dar nici 
unul în stare rea 

 



Habitate

Prezente 21 de habitate
PREZENȚĂ/ 
ABSENȚĂ STAREA DE CONSERVARE

3220 Cursuri de apă montane şi vegetaţie erbacee de pe malurile acestora NU X
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până în cele montane ... DA Favorabilă

40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice DA Favorabilă
5130 Formaţiuni de Juniperus communis în lande sau pajişti calcifile DA Nefavorabilă-rea
6110* Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso - Sedion albi DA Favorabilă
6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo - Festucetalia pallentis) DA Favorabilă
6210* Pajişti uscate ... cu tufărişuri pe substrat calcaros - pentru orhidee DA Nefavorabilă-inadecvată
6240* Pajişti stepice subpanonice DA Nefavorabilă-inadecvată
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile ... DA Favorabilă
7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) DA Favorabilă
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin NU X
8160* Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan DA Favorabilă
8210 Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie chasmofitică DA Favorabilă
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis DA Nefavorabilă-rea
9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum DA Nefavorabilă-inadecvată
9130 Păduri de fag de tip Asperulo - Fagetum DA Nefavorabilă-inadecvată
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero – Fagion pe substrate calcaroase DA Nefavorabilă-inadecvată
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio - Carpinetum NU X
9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene DA Nefavorabilă-inadecvată
91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior DA Favorabilă
91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio - Fagion) DA Nefavorabilă-inadecvată
91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) DA Nefavorabilă-inadecvată
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun DA Nefavorabilă-inadecvată
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) DA Favorabilă
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen NU X



Nevertebrate, 
amfibieni, 

reptile

Hărți pe grupe 
de specii, care 
au stat la baza 
zonării interne



Avifaună



Mamifere – Canis lupus (lup)

Teritoriile haitelor de pe întinderea parcului se extind și dincolo de limitele acestuia, în
special la sud și la nord, unde există o bună continuitate cu habitatele din ariile protejate
Semenic-Cheile Carașului și Porțile de Fier.

Ursus arctos (urs)
Densitatea speciei este extrem de redusă deși habitatele par a corespunde speciei iar
conectivitatea cu alte arii protejate este bună, pe direcția nord-sud.

Harta distribuției celor 2 specii

Există 3 ± 2 indivizi iar populația de referință (optimă) este de 15-30 exemplare. 



Lynx lynx (râs)

Specia are nevoie de spații largi și nefragmentate, un adult având teritoriu de 100-150
kmp. Specia depinde de existența ungulatelor. Capreolus capreolus constituie 90% din
biomasa consumată de râs.

Specia frecventează toate habitatele din interiorul parcului, dar evită zonele cu exploatări
forestiere, așezările umane, zonele turistice, pășunile cu suprafețe mari.
Urmele speciei au fost observate în zone greu accesibile și întotdeauna în zone
împădurite.

Harta distribuției pentru râs

Harta distribuției pentru vidră



Harta concentrării mamiferelor protejate (fără zonele de conectivitate)



Harta habitatelor, cu limite și nr. de UA





Harta 
generală a 
distribuției 
habitatelor



Zonarea internă

CRITERII:

• Stabilirea unei zone de sălbăticie, 
zonă de liniște pentru specii de 
faună, zonă centrală a ariei 
protejate, conform directivelor 
IUCN (zona de protecție strictă);

• Luarea în considerare a zonelor de 
conservare specială, stabilite 
anterior prin documente 
legislative;

• Suprapunerea tuturor datelor de 
inventariere și cartare pentru 
specii și habitate, obținute în urma 
studiilor efectuate în cadrul 
proiectului;



• Analiza distribuției speciilor și 
habitatelor prioritare;

• Proiectarea, în urma unei 
monitorizări de minim 3 ani, a 
zonelor de pasaj pentru speciile 
de faună, care asigură 
conectivitatea dintre această arie 
protejată și PN Semenic – Cheile 
Carașului, respectiv PN Porțile de 
Fier.

• Includerea principalelor sisteme 
carstice, a zonelor de drenaj care 
alimentează obiective importante 
(e.g. Izvorul și Cascada Bigăr), a 
cavităților habitatului 8310 
(Peșteri închise accesului public) 
care conțin populații însemnate 
de chiroptere. 



Suprafețe / categorii de zone:

Zona de protecție strictă – 3706,23 ha

Zona de protecție integrală – 17346,72

Zona de conservare durabilă – 15519,80

Zona de dezvoltare durabila – 185,25 ha



Alte hărți/date luate în considerare pentru zonarea internă 







Concluzii:

- 3 ani de studii pe teren, 24 experți ai USAMVBT (min. 6 echipe cu 336 de deplasări în 
teren) + echipa Administrației PNCNB + echipa prestatorului (pentru peșteri și lilieci)

- 139 de specii protejate, inventariate și cartate

- 21 de habitate Natura 2000, inventariate și cartate

- suprafață totală (≈ 40.000 ha) cartată pentru impacturi antropice

- stare de conservare evaluată pentru toate speciile și habitatele 

- măsuri de conservare pentru toate speciile și habitatele 

- plan operațional pt. Administrația PNCNB + alte documente și anexe

- Raport final: peste 2500 de pagini
- Sute sau mii de hărți, bază de date GIS completă
- Mii de fotografii 

... și enorm de multă răbdare !



Membrii echipei de elaborare a Planului de management:

Avifaună:
Dr. Dan Stănescu
Dr. Cornelia Grecu

Mamifere:
Lect. Dr. Ioan Duma
Lect. Dr. Silvia Prunar

Coordonator Plan de management:
Prof. Univ. Dr. Florian Borlea

Coordonator științific:
Conf. Dr. Ilinca Imbrea

Elaborare bază de date GIS:
Lect. Dr. Mircea Ardelean

Habitate:
Prof. Univ. Dr. Gabriel G. Arsene
CS Dr. Marius Bărbos
Conf. Dr. Mariana Niculescu
Drd. Nicoleta Bîtea
CS Dr. Liviu Filipaş

Nevertebrate, amfibieni şi reptile:
Lect. Dr. Florin Prunar
Lect. Dr. Ciprian Fora
Dr. Adorian Ardelean

Ihtiofaună:
Asist. Dr. Ioan Bănăţean-Dunea
A.CS Andrei Osman

Material elaborat de Alma 
Nicolin, manager proiect.

Habitat 8310 și chiroptere:
Asociația speologică Exploratorii

Cu participarea Administrației PN Cheile Nerei-Beușnița


