ADVERTORIAL

Nera, râul care [i-a f`cut un parc na]ional
Firul Nerei este o salb` pe care se \n[iruie multe nestemate naturale, unele unice: cele mai lungi
chei din România, specii endemice de pe[ti, Lacul Dracului cel misterios, care este singura cenot`
din Carpa]i, poieni [i p`duri ce ad`postesc o remarcabil` lume vie, de la policromia sutelor de
specii de gândaci, fluturi, libelule la amfibieni rari [i reptile, de la 128 de neamuri de \naripate la
cele trei haite de lupi [i câteva exemplare de râs, indiciu al unei biodiversit`]i \nc` viguroase.
Proiect POS Mediu Axa 4
– Elaborarea planului de
management al Parcului
Na]ional Cheile Nerei Beu[ni]a (ROSCI 0031 [i
ROSPA 0020 Cheile Nerei
- Beu[ni]a), beneficiar:
Universitatea de {tiin]e
Agricole [i Medicin`
Veterinar` a Banatului din
Timi[oara, partener: RNP
-ROMSILVA – Administra]ia Parcului Na]ional Cheile
Nerei - Beu[ni]a RA.

Cheile Nerei au 18 km [i e nevoie de mai
mult de o zi pentru a le str`bate. Calea
„terestr`” se strecoar` printre p`duri de
foioase, ocole[te pere]ii calcaro[i,
z`bove[te \n câteva poieni pline de flori.
Au fost identificate \n aceast` zon` peste
1.000 de specii de plante, multe nu numai
foarte frumoase, dar [i foarte rare, cum
sunt corni[orul, bujorul de p`dure [i unele
specii de orhidee. Soli ai climei
mediteraneene, alunul turcesc, liliacul,
mojdreanul [i scumpia escaladeaz`
stânc`riile pe care se tol`nesc, \n zilele
\nsorite, viperele cu corn.
Calea „acvatic`” de vizitare presupune
s` ave]i o barc` pneumatic` [i o perioad`
bun` din an, când debitul Nerei permite
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naviga]ia. Bulboanele d`t`toare de emo]ii
alterneaz` cu locurile cu ape limpezi unde,
pe fundul pietros sau nisipos, pute]i vedea
pe[ti foarte rari, cum este fâsa mare,
specie strict protejat`, pentru c` nu mai
tr`ie[te \n alt` parte \n România.
Un asemenea patrimoniu natural trebuia
protejat [i, \nc` din 1943, Academia
Român` a declarat Cheile Nerei Rezerva]ie
Natural`. Timp de 70 de ani, datorit`
reliefului calcaros abrupt, Cheile Nerei au
reprezentat o adev`rat` cetate care s-a
autoprotejat natural, fiind accesibil` doar
prin por]ile de intrare dinspre {opotul Nou
sau dinspre Oravi]a, pe la Potoc. Acum
Parcul Na]ional Cheile Nerei - Beu[ni]a, cu
o suprafa]` de 37.000 de hectare, cuprinde
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[i alte splendori naturale ale Mun]ilor
Aninei, precum Ochiul Beiului, Cascada
Beu[ni]a, Cascada Big`r [i mai multe
pe[teri valoroase.
O vacan]` abia \]i ajunge s` vizitezi
toate minunile acestei zone excep]ionale.
{i trebuie s` v` gr`bi]i s-o vede]i cât mai
este virgin` [i s`lbatic`, pentru c` este
posibil s` nu mai fie mult timp a[a.
Cercet`torii dedica]i studiului [i protec]iei
acestei zone trag semnale de alarm`.
T`ierile legale [i ilegale de p`duri au luat
amploare, braconajul [i vân`toarea
abuziv` decimeaz` cele mai valoroase
specii de mamifere, poluarea Râului Nera
\n amonte [i perspectiva afect`rii sale de
c`tre microhidrocentrale ar putea
distruge \n scurt timp tot ce a creat natura
\n milioane de ani, tot ce au reu[it s`
p`streze pentru noi biologii [i silvicultorii
patrio]i \n 70 de ani.
O pe[ter` protejat` din Parcul Na]ional
Cheile Nerei - Beu[ni]a a c`p`tat o faim`
mondial`, ca loc ce p`streaz` fosilele
primilor oameni de tip modern din
Europa, Homo sapiens sapiens. Ar fi o
trist` ironie ca „\n]eleptul” contemporan
s` distrug` din ne[tiin]`, l`comie [i
egoism oaza unic` de natur` de aici.

Proiect cofinan]at
din Fondul European
de Dezvoltare Regional`.
Con]inutul acestui material nu reprezint` \n mod
obligatoriu pozi]ia oficial`
a Uniunii Europene sau
a Guvernului României.
http://cheilenerei.usab-tm.
ro/index.html
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