




“Elaborarea planului de management al Parcului Naţional 
Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 

Cheile Nerei – Beuşniţa)”

Prezentarea proiectului

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare 
Regională  (FEDR),  în  cadrul  Programului  Operaţional 
Sectorial Mediu (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu 
major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor 
de  management  pentru  protejarea  biodiversităţii  şi  reţelei 
Natura 2000).

Valoarea totală: 2.976.863 lei, din care 2.751.880 lei 
sunt cheltuieli eligibile (finanţare nerambursabilă din FEDR şi 
Buget de stat).

Perioada  de  implementare: aprilie  2012  –  aprilie 
2015.

Obiectivul general: creşterea gradului de conservare 
a  habitatelor  şi  a  speciilor  de  importanţă  comunitară  şi 
naţională  din  Parcul  Naţional  Cheile  Nerei  – Beuşniţa  prin 
elaborarea  planului  de  management,  conştientizarea 
populaţiei şi întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei.

Obiective specifice:
 Creşterea  statutului  de  conservare  a  speciilor  şi 

habitatelor  de  importanţă  comunitară  de  pe  teritoriul 
Parcului  Naţional  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa,  prin 
elaborarea  măsurilor  de  conservare  a  acestora  şi 
introducerea lor într-un plan de management coerent

 Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  vizitare  a  Parcului 
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa
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 Conştientizarea populaţiei  privind importanţa conservării 
Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa

 Întărirea  capacităţii  institutionale  a  RNP-ROMSILVA  - 
Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa RA

Beneficiar: Universitatea  de  Ştiinţe  Agricole  şi  Medicină 
Veterinară a Banatului Timişoara
 
Partener: RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional 
Cheile Nerei - Beuşniţa RA

Localizarea  proiectului: Parcul  Naţional  Cheile  Nerei  – 
Beuşniţa,  ROSCI0031  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa  și 
ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa.

Principalele activități ale proiectului  vizează inventarierea 
și cartarea habitatelor și a speciilor Natura 2000, elaborarea 
măsurilor  de  conservare  și  a  planului  de  management, 
amenajarea  traseelor  tematice  cu  panouri  informative, 
îmbunătățirea stării  de conservare pentru unele specii  rare, 
conștientizarea populației, întărirea capacității administrative 
a  RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului  Naţional  Cheile 
Nerei-Beuşniţa RA.  
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Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

Localizare:  este situat în sud-vestul ţării,  în sudul Munţilor 
Aninei,  regiunea  biogeografică  Continentală,  pe  teritoriul 
judeţului Caraş - Severin.  Altitudinea minimă este de 152 m 
iar cea maximă, de 1162 m.

Suprafața: 36.758 ha după H.G. 230/2003 (37.100 ha după 
Legea 5/2000).

Structura  de  administrare a  fost  stabilită  pe  baza  H.G. 
230/2003  și  include:  director,  economist,  șef  pază, 
responsabil  relaţii  cu  comunităţile  şi  educaţie  ecologică, 
biolog, specialist în tehnologia informaţiei și agenți de teren. 
Sediul administrativ este situat în localitatea Oravița, str. M. 
Eminescu, nr. 13.

Declararea ariei  protejate. Deși  protecția  zonei  a început 
încă din anul 1943, odată cu declararea Rezervaţiei Naturale 
Cheile  Nerei,  Parcul  Național  a  fost  înființat  prin  Ordinul 
Ministrului  nr.  7/1990.  Prin  Legea  nr.  5/2000  privind 
aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului  naţional 
(secţiunea  III  -  zone  protejate)  este  reconfirmat  parcul  și 
rezervațiile naturale incluse în acesta. Hotărârea de Guvern 
nr.  230/2003 privitoare la  delimitarea rezervaţiilor  biosferei, 
parcurilor  naţionale  şi  parcurilor  naturale  şi  constituirea 
administraţiilor  acestora,  stabileşte limita Parcului  Naţional 
Cheile Nerei – Beuşniţa, suprafeţele componente, indiferent 
de folosinţă şi proprietari și structura de personal necesară. 
Ordinul  nr.  552/2003 privind  aprobarea zonării  interioare  a 
parcurilor  naţionale  şi  a  parcurilor  naturale,  din  punct  de 
vedere  al  necesităţii  de  conservare  a  diversităţii  biologice, 
stabilește  limitele  şi  suprafeţele  Zonelor  Speciale  de 
Conservare.
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Rezervații  naturale  incluse  în  parc:  Cheile  Nerei  - 
Beușnița,  Ciclova - Ilidia, Cheile Șușarei, Ducin, Izvorul Bigăr 
și Lisovacea. 

Rezervația 
naturală 

Suprafața 
(ha) 

Legea 5/2000

Tip 
rezervație

Act de declarare

Cheile Nerei - 
Beușnița

3.081,30 mixtă Actul Academiei 
Române nr. 
965/1943

Ciclova - Ilidia 1.865,60 mixtă Decretul 555/1973

Cheile 
Șușarei

246,00 mixtă Decretul 499/1982

Ducin 260,70 mixtă Decretul 499/1982
Izvorul Bigăr 176,60 mixtă Decretul 499/1982
Lisovacea 33,00 forestieră Decretul 499/1982

Rezervațiile Cheile Nerei - Beușnița și Ciclova - Ilidia 
sunt cele mai întinse ca suprafață și cele mai bine cercetate 
din punct de vedere științific.

Rezervația Naturală Cheile Nerei - Beușnița este una 
dintre  cele  mai  vechi  rezervații  din  țară,  declarată  în  anul 
1943, la propunerea profesorului Alexandru Borza. Este cea 
mai întinsă ca suprafață din acest parc și adăpostește peste 
1.000 de plante vasculare. Caracteristice sunt pădurile de fag 
cu alun turcesc din Bazinul  Beușniței,  șibliacurile (tufărișuri 
de stâncării calcaroase cu liliac sălbatic, mojdrean, scumpie 
și  cărpiniță),  vegetația  și  flora  versanților  care  delimitează 
cursul  râului  Nera.  Numeroase  sunt  speciile  rare  și 
endemice. 

În  RN  Ciclova  -  Ilidia  au  fost  inventariate  824  de 
plante vasculare (Schrött & Purdelea, 1993). Printre speciile 
rare de plante din această rezervație se numără bujorul de 
pădure  (Paeonia  mascula),  tisa  (Taxus  baccata),  Ruscus 
hypoglossum, laleaua pestriță (Fritillaria orientalis).
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Flora și vegetația 

Flora  şi  vegetaţia  Parcului  Naţional  Cheile  Nerei  – 
Beuşniţa  prezintă  o  deosebită  importanţă  ştiinţifică  şi 
conservativă;  diversitatea  mare  a  tipurilor  de  habitate  se 
reflectă în numărul ridicat al speciilor rare şi/sau endemice. 
Flora şi vegetaţia regiunii se remarcă prin puternice influenţe 
sudice, submediteraneene, evidenţiate prin asociaţii termofile 
caracteristice,  fitocenoze  de  stâncării  calcaroase  şi  specii 
aflate la limita nordică a arealului lor. Printre cele mai tipice 
grupări  vegetale  se  numără  făgetele  cu  alun  turcesc, 
tufărişurile  de  liliac,  mojdrean  şi  scumpie,  cu  numeroase 
specii însoţitoare saxicole, pajiştile de stâncării şi asociaţiile 
pioniere de stâncării calcaroase. 

Până în prezent au fost identificate 1086 de specii de 
plante vasculare, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din 
flora României și jumătate din flora Banatului. În flora parcului 
național s-au remarcat în mod deosebit unele familii botanice 
prin  numărul  ridicat  de  specii.  Astfel  familia  Orchidaceae 
include  33  de  reprezentanți,  ceea  ce  reprezintă  peste 
jumătate  din  speciile  de  orhidee  spontane  prezente  în 
România, Familia Lamiaceae include 54 de specii iar Familia 
Rosaceae, 58 de specii (Schrött, 1972).

Analiza  areal  -  geografică  a florei  indică  dominanța 
speciilor  aparținând  elementului  european  în  sens  larg 
(eurasiatic,  european,  central-european), alături  de care se 
întâlnesc  elemente  circumpolare,  sub-mediteraneene  și 
mediteraneene,  pontice,  balcanice,  dacice,  moesice  și 
atlantice. 

Printre speciile endemice identificate recent sau citate 
în  literatura  de  specialitate  se  regăsesc:  Acanthus 
balcanicus,  Allium  moschatum,  Anthericum  liliago,  
Atamantha turbit  subsp. hungarica, Cardamine glanduligera,  
Corylus  colurna  (alun  turcesc),  Erythronium  dens-canis 
(măseaua ciutei), Linum uninerve, Rubus banaticus, Ruscus 
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aculeatus  (ghimpe), Ruscus hypoglossum, Sorbus borbasii,  
Thymus dacicus, Valerianella coronata. 

Ca  rarități  floristice  au  fost  citate: Aegilops  ovata,  
Centaurea  atropurpurea,  Crocus flavus,  Helleborus  odorus  
(spânz),  Orchis  simia,  Orchis  morio  subsp. picta,  Orchis  
coriophora  subsp. fragrans,  Silene  flavescens,  Taxus 
baccata.

Marea  diversitate  floristică  a  parcului  se  datorează 
complexității  aspectelor  staționale (de habitat),  condiționată 
de variația formelor de relief carstic, dar și unei evoluții fito-
istorice aparte.

Fauna 

Datorită condiţiilor caracteristice şi a reliefului carstic, 
sudul  Banatului  a  permis  pătrunderea  şi  adăpostirea  unei 
faune cu pregnant caracter mediteranean, termofil.  Banatul 
sudic  a  fost  zonă  de  refugiu  în  timpul  glaciaţiunilor,  aici 
supravieţuind  Holandriana  holandrii (syn.  Amphimelania 
holandrii),  dintre  nevertebrate,  şi  Cobitis  elongata  (fâsa 
mare),  dintre  vertebrate.  Gasteropodul  Amphimelania 
holandrii  se  găsește,  în  România,  doar  în  râurile  Nera  și 
Caraș, alături de Theodoxus danubialis și Fagotia esperi.

Un număr considerabil de specii de nevertebrate sunt 
endemice  sau  rare,  ceea  ce  conferă  regiunii  un  caracter 
deosebit.  Dintre gasteropodele semnalate în aria protejată, 
14  specii  sunt  endemice  iar  4  sunt  rare:  Mastus 
transsylvanicus (relict  identificat  în  Valea  Minişului), 
Carpathica  langi,  Vitrea  diaphana,  Zenobiella  umbrosa (în 
bazinul râului Nera). Dintre artropode, prezențe remarcabile 
sunt  Austropotamobius  torrentium  (racul  de  ponoare),  
Astacus  astacus  (racul  de  râu),  Euscorpius  carpathicus 
(scorpion), Saga pedo, Mantis religiosa (călugăriță). 

Ihtiofauna din Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa 
se concentrează în râul Nera, datorită faptului că acest curs 
de  apă  oferă  condiţii  de  mediu  mult  mai  variate  faţă  de 
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celelalte  ecosisteme  reofile  din  parc.  Alt  factor  care 
favorizează această concentrare a ihtiofaunei este legătura 
pe care o are râul Nera cu fluviul Dunărea. Activităţile recente 
de  interogare  ştiinţifică  au  evidenţiat  faptul  că  cele  mai 
importante/reprezentative specii de peşti din râul Nera sunt 
fâsa  mare  (Cobitis  elongata),  fusarul  (Zingel  streber), 
zvârluga  aurie  (Sabanejewia  aurata),  porcuşorul  de  vad 
(Gobio  uranoscopus),  boarța  (Rhodeus  sericeus  amarus), 
moioaga  (Barbus  meridionalis  petényi),  răspărul 
(Gymnocephalus  schraetzer),  zglăvocul  (Cottus  gobio)  și 
porcușorul de nisip (Gobio kessleri). În prim-planul tabloului 
ihtiofaunistic  al  parcului  național  se  găsește  fâsa  mare 
(Cobitis elongata), specie relictă răspândită numai în bazinul 
râului Nera.

Printre  amfibieni,  este  frecventă  specia  de  interes 
comunitar  Bombina  variegata  (buhai  de  baltă  cu  burtă 
galbenă),  dar  bine  reprezentate  sunt  și  Rana  temporaria  
(broasca roșie de munte), Rana dalmatina (broasca roșie de 
pădure),  Bufo  viridis  (broasca  râioasă  verde),  Bufo  bufo 
(broasca  râioasă  brună),  Triturus  vulgaris  (triton  comun),  
Triturus alpestris (triton de munte), Salamandra salamandra.

Reptilele din aria protejată cuprind și relictele glaciare 
Lacerta vivipara (șopârlă de munte), Anguis fragilis colchicus  
(năpârcă),  Natrix  natrix (șarpe  de  casă)  şi  Vipera  berus 
(vipera  comună).  O  specie  mediteraneană  cu  populație  și 
habitat bine reprezentate este Vipera ammodytes (vipera cu 
corn).

Dintre păsări, au fost identificate până în prezent 128 
de specii, dintre care 101 sunt cuibăritoare iar restul, oaspeți 
de  iarnă  în  migrație  sau  pur  și  simplu  accidentale.  Se 
remarcă diversitatea mare a speciilor de răpitoare, chiar dacă 
nu  întotdeauna  completată  și  de  prezența  unor  efective 
populaționale ridicate. Câteva păsări  notate în vechiul  plan 
de administrare  al  parcului  sunt  ca  prezență  nesigure  sau 
accidentale, de pildă Hirundo daurica, Apus melba, Emberiza  
cirlus, Coracias garrulus. Într-adevăr, aici cuibăresc specii ca 
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Aquila  chrysaetos,  Falco peregrinus, Hirundo rupestris  și 6 
din  cele  10  specii  de  ciocănitori  protejate,  prezente  în 
Romania.  Diversitatea  paseriformelor  este,  de  asemenea, 
ridicată.    

În  cadrul  Parcului  Național  Cheile  Nerei  -  Beușnița 
sunt  prezente  nu  mai  puțin  de  34  de  specii  de  mamifere 
(exceptând Ordinul  Chiroptera - lilieci):   Canis lupus  (lupul),  
Canis aureus (șacalul), Vulpes vulpes (vulpea), Meles meles 
(bursucul),  Ursus  arctos  (ursul  brun),  Mustela  nivalis  
(nevăstuica), Mustela erminea (hermelina), Mustela putorius 
(dihorul),  Martes  martes  (jderul  de  copac),  Martes  foina 
(jderul de piatră), Lutra lutra  (vidra), Lynx lynx  (râsul), Felis  
silvestris  (pisica  sălbatică),  Cervus  elaphus  (cerbul),  
Capreolus  capreolus  (căprioara),  Sus  scrofa  (mistrețul),  
Muscardinus avellanarius  (pârșul  de alun),  Glis glis  (pârșul 
mare), Dryomys nitedula (pârșul cu coadă stufoasă), Sciurus 
vulgaris  (veveriță),  Talpa  europaea  (cârtița),  Erinaceus 
concolor  (ariciul),  inclusiv  specii  de  rozătoare  (Pytimys 
subterraneus, Microtus arvalis, Mus musculus, Rattus rattus,  
Rattus  norvegicus,  Apodemus  flavicollis,  Apodemus 
sylvaticus,  Micromys  minutus)  și  chițcani (Sorex  minutus,  
Crocidura  leucodon,  Crocidura  suaveolens,  Neomys 
anomalus).  

Dintre  acestea, lupul  (Canis  lupus),  ursul  (Ursus 
arctos),  râsul  (Lynx  lynx) și vidra  (Lutra  lutra) sunt  strict 
protejate în conformitate cu legislația europeană și națională. 
Multe  alte  specii,  inclusiv  unele  de  mici  dimensiuni,  se 
regăsesc  înscrise  în  cartea  roșie  a  vertebratelor  din 
România, fiind rare sau amenințate la nivel local.

Fauna cavernicolă cuprinde numeroase nevertebrate. 
Prin  studii  recente  au  fost  confirmate  în  aria  protejată  11 
specii  de  chiroptere  (lilieci).  Numărul  cavităților  carstice 
identificate până în prezent este ridicat (peste 500 de peșteri 
și avene). 
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Atracții turistice 

Cheile Nerei se întind pe o porţiune de cca. 25 km 
între Şopotu Nou şi Sasca Montană, iar de-a lungul acestora 
se  întâlnesc  tuneluri  săpate  în  stâncă,  peşteri,  un  pod 
suspendat de cca. 100 m peste Nera și, nu în ultimul rând, 
Lacul Dracului. 

Lacul  Dracului,  situat  pe  malul  stâng  al  Nerei,  s-a 
format prin prăbuşirea tavanului  unei peşteri,  are suprafaţa 
de 700 m² şi adâncimea maximă de 12 m.

Văile Bei  şi Beuşniţa prezintă numeroase praguri  şi 
cascade. Lacul Ochiul Beiului este un lac de dolină, provenit 
prin dizolvarea de jos în sus a rocii, de către un izbuc aflat 
astăzi  la baza lacului.  Lacul  are o suprafaţă de 284 m² şi 
adâncimea de 3,6 m.

Cheile  Minişului se întind pe 14 km de la Cantonul 
Crivina până la Bigăr şi sunt formate dintr-o vale strâmtă cu 
numeroase rupturi de pantă şi pereţi înalţi, până la 300 m. Pe 
traseul lor se întâlnesc Izvorul şi Cascada Bigăr. 

Cheile  Șușarei se  desfăşoară  pe o  distanţă de 2,5 
km,  cu  pereţi  care  formează,  pe  versantul  drept,  pinteni 
ascuţiţi ce se ridică la peste 100 m înalţime. Principalul punct 
de atracție îl reprezintă Cascada Şuşara. 

Cascada Bigăr. Foto: Alma Nicolin
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Potecă săpată în stânci pe Cheile Nerei. Foto: Alma Nicolin

Ochiul Beiului. Foto: Alma Nicolin
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Lacul Dracului. Foto: Alma Nicolin

Punte suspendată peste râul Nera. Foto: Alma Nicolin
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Cascada Beușnița. Foto: Alma Nicolin

Tuneluri săpate în stâncă 
între Podul Bei și Sasca Română. 
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Destinații cultural - istorice

Zona  Parcului  Național  Cheile  Nerei  –  Beușnița 
include obiective istorice de suprafață dar și situri subterane. 

Se  remarcă  Cetatea  Beiului  de  la  Socolari  sau 
construcţii  romane  ca  obiective  de  suprafață.  Siturile 
subterane sunt situate în 24 de peşteri  din Cheile Nerei şi 
reprezintă urme de locuire umană (fragmente ceramice, vetre 
de  foc,  necropole)  din  paleolitic  până  în  prezent.  Cel  mai 
important sit arheologic este situat într-o peşteră din Cheile 
Minişului  unde au fost  identificate resturi  scheletice  umane 
considerate  cele  mai  vechi  din  Europa.  Printre  cele  mai 
cunoscute  situri  arheologice  de  aici  se  numără  Peştera 
Rolului  (locuire  preistorică,  lângă  Şopotu  Nou),  Peştera 
Urzicari  (cu  urme  de  locuire  din  paleolitic  şi  neolitic,  la 
Cărbunari), Situl Coţofeni de la Cărbunari (Tâlva Bălanului - 
cu urme de locuire din epoca bronzului).

Printre  obiectivele  religioase  mai  renumite  sunt 
Mănăstirea Călugăra și Mănăstirea Ciclova. 

Teatrul vechi din Oravița. Foto: Alma Nicolin
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Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa, situat în 
apropierea  sediului  administrativ  al  parcului  național,  este 
unul dintre cele mai cunoscute puncte de atracție. Construit 
în stil baroc vienez, este cel mai vechi din ţară şi sud-estul 
Europei. 

Prima cale ferată din România şi printre primele căi 
ferate montane din Europa (între Oraviţa şi Anina, sector al 
liniei ferate care lega această regiune minieră de Baziaş, la 
intrarea Dunării în ţară), traseu deosebit de frumos, săpat în 
munte într-o zonă sălbatică şi accidentată, cu spectaculoase 
terasamente, 14 tuneluri strâmte şi 10 viaducte, gări, astăzi 
monumente  istorice,  se  numără  printre  cele  mai  vizitate 
obiective. 

În apropierea Parcului  există şi  Rezervaţia  Naturală 
Cheile Rudăriei cu Rezervaţia Mulinologică ce constituie  cel 
mai mare parc mulinologic din sud-estul Europei,  cu 22 de 
mori de apă foarte vechi, cu roată orizontală. Acestea sunt 
construcţii din lemn, de dimensiuni reduse, încă utilizate de 
către  locuitorii  satului  Eftimie  Murgu,  pentru  măcinarea 
grânelor.  Întreaga  zonă  conservă  numeroase  obiceiuri 
străvechi, printre care potcovitul tradiţional al cailor, costume 
şi  dansuri  populare,  feluri  de  mâncare  şi  produse  locale, 
activităţi şi sărbători legate de păstorit.  

Comunități locale

PN Cheile Nerei – Beușnița se află în apropierea unor 
orașe (Oravița,  Anina,  Reșița,  Bozovici)  însă  caracteristice 
zonei  sunt  satele  (Sasca  Română  și  Sasca  Montană, 
Ciclova,  Ilidia,  Cărbunari,  Lăpușnicu  Mare,  Șopotu  Nou, 
Moceriș)  și,  nu  în  ultimul  rând,  sălășele.   Dintre  aceste 
comunități locale,  Sasca Montană este una dintre cele mai 
cunoscute  pentru  sporturi  și  activități  specifice  (drumeții, 
alpinism,  rafting,  ciclism,  călărie),  alte  sate  fiind  apreciate 
pentru  bucătăria  tradițională  și  obiceiuri,  încă  bine 
conservate. 
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Natura 2000

Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale 
protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii 
salbatice  si habitate  naturale  de  interes  comunitar.  A  fost 
constituită  pentru  protejarea  naturii,  pentru  menținerea 
acestor bogații naturale pe termen lung și pentru a asigura 
resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Realizarea Reţelei Natura 2000 se bazează pe două 
Directive ale Uniunii Europene: Directiva Habitate (Directiva 
43/1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi 
a florei sălbatice) şi  Directiva Păsări (nr. 409/1979, înlocuită 
cu  Directiva  147/2009, pentru  conservarea  păsărilor 
sălbatice). Pe baza acestor directive au fost desemnate două 
tipuri de situri: Arii Speciale de Conservare (SAC sau SCI – 
Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei 
Habitate și  Arii  de Protecţie  Specială  Avifaunistică  (SPA – 
Special  Protection  Areas),  constituite  conform  Directivei 
Păsări.

Zona  vizată  de  proiect  include  siturile  Natura  2000 
ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa și ROSPA0020 Cheile 
Nerei  –  Beuşniţa,  arii  protejate  care  se suprapun,  cu mici 
diferențe,  peste suprafața Parcului  Național  Cheile  Nerei  – 
Beușnița. 
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Situl de Importanță Comunitară Cheile Nerei-Beușnița

ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa
Suprafața: 37.719 ha (conform cu O.M.  2387/2011)
Declararea  sitului: Situl  a  fost  desemnat  pe  baza  O.M. 
1964/2007, completat și modificat de O.M. 2387/2011. 

Habitatele și speciile protejate prin Formularul Standard:
ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa a fost desemnat  

pentru protecția unui număr de 21 de habitate, 1 specie de  
orhidee, 9 specii de pești, 10 specii de mamifere, 2 specii de  
amfibieni și reptile și 11 specii de nevertebrate.

Habitate:  3220 Cursuri de apă montane şi vegetaţie 
erbacee de pe malurile  acestora,  3260 Cursuri  de apă din 
zonele de câmpie, până în cele montane, cu vegetaţie din 
Ranunculion  fluitantis şi  Callitricho  –  Batrachion,  40A0* 
Tufărişuri  subcontinentale  peripanonice,  6110*  Pajiști 
carstice calcaroase sau bazofile, de Alysso-Sedion albi, 6190 
Pajiști  panonice carstice (Stipo-Festucetalia pallentis), 6210 
Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri 
pe  substraturi  calcaroase  (Festuco-Brometalia)  (*situri 
importante  pentru  orhidee),  6430  Liziere  de  ierburi  înalte 
hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin, 7220* 
Izvoare  petrifiante  cu  formare  de  travertin  (Cratoneurion), 
8120  Grohotișuri  calcaroase  și  de  șisturi  calcaroase  de la 
nivelul montan până la nivelul alpin (Thlaspietea rotundifolii), 
8210  Pante  stâncoase  calcaroase  cu  vegetație 
casmofită,8310  Peșteri  inaccesibile  publicului,  9110  Păduri 
de  fag  Luzulo-Fagetum,  9130  Păduri  de  fag  Asperulo-
Fagetum, 9150 Păduri de fag din Europa Centrală dezvoltate 
pe  sol  calcaros  cu  Cephalanthero-Fagion,  9170 Păduri  de 
stejar și carpen Galio – Carpinetum, 9180* Păduri pe pante, 
grohotișuri  și  ravene  de  Tilio-Acerion,  91E0*  Păduri 
aluvionare  cu  Alnus  glutinosa și  Fraxinus  excelsior (Alno-
Padion,  Alnion incanae,  Salicion albae),  91K0 Păduri  ilirice 
de  Fagus sylvatica (Aremonio - Fagion), 91L0 Păduri ilirice 
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de  stejar  și  carpen  (Erythronio-Carpinion),  91M0  Păduri 
panonice-balcanice  de  stejar  turcesc  -  stejar  sesil,  91Y0 
Păduri de stejar și de carpen dacice.

Plante: 2327 Himantoglossum caprinum - ouăle popii
Pești:  1122 Gobio  uranoscopus  -  porcușor  de vad, 

petroc, petroasă,  petrişor,  petros,  petroşel,  pistriţ,  chetrar, 
morcoi,  morcoci,  1134 Rhodeus sericeus amarus -  boarță, 
belghiţă, beltiţă, beschie, burtă verde, halan, latiţă, peşte de 
arin,  ţigancă,  rânchiţă,  sfei,  verdeaţă,  chișoagă,  behlița, 
plutică, 1138 Barbus meridionalis - mreană vânătă, moioagă, 
breană  de  râu,  cârcuşă,  cheştealcă,  jamlă,  jemnugă,  jiblă, 
jimungă, jimură, mireană porcească, moioacă, moiţă, mreană 
neagră,  păstrăv  de  nisip,  1146 Sabanejewia  aurata  - 
zvârlugă  aurie,  câră,  fâţă,  şărpan,  1157 Gymnocephalus 
schraetzer - răspăr, firizar, spârlin, bălos, spârliu, 1160 Zingel  
streber - fusar, ciobănaş, fâsar, peşte de piatră, prundar, râp, 
1163 Cottus  gobio  -  zglăvoacă,  zglăvoc,  moacă,  bătoacă, 
buţ,  buţă,  moaţă,  zglăvoacă,  bota,  palipaş,  slăvoc,   2511 
Gobio kessleri -  porcușor de nisip, petroc, porcon, porcănel, 
boţog, peşte pistriş, văcar, 2533 Cobitis elongate - fâsă mare.

Mamifere: 1352* Canis lupus – lupul,   1354* Ursus 
arctos -  urs brun, urs negru, 1355 Lutra lutra - vidră, lutră, 
1361 Lynx  lynx  –  râs,  1303 Rhinolophus  hipposideros - 
liliacul  mic  cu  nas  potcoavă,  1304 Rhinolophus 
ferrumequinum  -  liliacul  mare  cu  nas  potcoavă,  1310 
Miniopterus schreibersi -  liliacul cu aripi  lungi,  1307 Myotis 
blythii - liliacul mic cu urechi de șoarece, liliacul cu aripi mici, 
1318 Myotis dasycneme - liliacul de iaz, liliacul de baltă, 1324 
Myotis myotis - liliacul mare cu bot ascuțit, liliacul comun.

Amfibieni și reptile: 1193 Bombina variegata -  buhai 
de baltă  cu  burta  galbenă,  Vipera  ammodytes  -  vipera  cu 
corn.

Nevertebrate:  1093* Austropotamobius  torrentium  -  
racul de ponoare, 1083 Lucanus cervus -  rădașcă, răgace, 
1089 Morimus funereus -  croitor  cenușiu,  croitor de piatră, 
1087* Rosalia alpina - croitorul fagului, croitorul alpin, 1078* 
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Callimorpha  (Euplagia,  Panaxia)  quadripunctaria  -  fluture 
vărgat, fluture tigru de Jersey, 4039* Nymphalis vaualbum -  
fluture țestos, 1044 Coenagrion mercuriale - libelula mercur, 
țărăncuță,  4046 Cordulegaster  heros -  calul  dracului,  4054 
Pholidoptera  transsylvanica  - cosaș  transilvan,  4064 
Theodoxus transversalis  -  melc acvatic  dungat,  1032 Unio 
crassus - scoica mică de râu.

Alte  specii  de  floră  și  faună  prezente  în  sit: 
Centaurea  atropurpurea,  Dactylorhiza  maculata,  Ophrys  
scolopax subsp. cornuta, Helleborus odorus, Sesleria filifolia,  
Taxus baccata, Elaphe longissima, Lacerta praticola, Natrix  
tessellate, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lacerta agilis,  
Lacerta  viridis,  Bufo  bufo,  Hyla  arborea,  Salamandra  
salamandra. 
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Situl de Protecție Specială Avifaunistică Cheile Nerei-
Beușnița

ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa
Suprafața: 40.422 ha (conform cu H.G. 971/2011)
Declararea  sitului: Situl  a  fost  desemnat  prin  H.G. 
1284/2007 completată și modificată de H.G. 971/2011. 

Specii de păsări protejate în sit: 
Formularul standar al sitului include un număr de 28 

de specii  din  Anexa I  a  Directivei  Consiliului  2009/147/EC 
alături de 74 de specii cu migrație regulată, nemenționate în  
Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Speciile  cuprinse  în  Anexa  I  a  Directivei  Consiliului 
2009/147/EC  sunt:  A229 Alcedo  atthis  -  pescăraș  albastru, 
A091 Aquila chrysaetos - acvila de munte, acvila aurie, pajură, 
iepurar,  A089 Aquila  pomarina -  acvilă  țipătoare  mică, 
brehanacă  de ploaie,  A104 Bonasa  bonasia –  ieruncă,  A215 
Bubo bubo - buhă, A224 Caprimulgus europaeus  - caprimulg, 
A080 Circaetus gallicus – șerpar, A239 Dendrocopos leucotos -  
ciocănitoare  cu  spate  alb,  A238 Dendrocopos  medius  -  
ciocănitoare  de  stejar,  A429 Dendrocopos  syriacus  -  
ciocănitoare de grădini, A236 Dryocopus martius -  ciocănitoare 
neagră,  A103 Falco peregrinus -  șoim călător,  A321 Ficedula  
albicollis - muscar gulerat, A320 Ficedula parva -  muscar mic, 
A092 Hieraaetus pennatus - acvilă mica, A072 Pernis apivorus  
–  viespar,  A234 Picus  canus  -  ghionoaie  sură,  A220 Strix  
uralensis -  huhurez mare, A379 Emberiza hortulana -  presură 
de grădină, A122 Crex crex -  cristel de camp, A231 Coracias 
garrulous  –  dumbrăveancă,  A307 Sylvia  nisoria -  silvie 
porumbacă,  A081 Circus  aeruginosus  -  erete  de  stuf,  A084 
Circus pygargus - erete sur, A082 Circus cyaneus - erete vânăt, 
A246 Lullula arborea - ciocârlie de pădure, A338 Lanius collurio  
-  sfrâncioc  roşiatic,  A339 Lanius  minor  -  sfrâncioc  cu  frunte 
neagră. 

Specii cu migrație regulată, nemenționate în Anexa I a 
Directivei  Consiliului  2009/147/EC sunt reprezentate de:  A443 
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Poecile (Parus) lugubris - piţigoi de livadă, A086 Accipiter nisus 
-  uliu  păsărar,  A168 Actitis  hypoleucos  -  fluierar  de  munte, 
A247 Alauda  arvensis  -  ciocârlie  de  câmp,  A259 Anthus 
spinoletta  -  fâsă  de  munte,  A256 Anthus  trivialis  -  fâsă  de 
pădure, A228 Apus melba - drepnea mare A028 Ardea cinerea - 
stârc  cenușiu,  A221 Asio  otus  -  ciuf  de pădure,  A087 Buteo 
buteo - șorecar comun, A088 Buteo lagopus -  șorecar încălţat, 
A363 Carduelis  chloris  –  florinte,  A365 Carduelis  spinus  – 
scatiu,  A373 Coccothraustes  coccothraustes –  botgros,  A207 
Columba  oenas  -  porumbel  de  scorbură,  A208 Columba 
palumbus  -  porumbel  gulerat,  A212 Cuculus  canorus -  Cuc, 
A253 Delichon urbica -  lăstun de casă, A378 Emberiza cia  - 
presură de munte,  A377 Emberiza  cirlus -  presură bărboasă, 
A269 Erithacus rubecula - măcăleandru, A099 Falco subbuteo  - 
șoimul  rândunelelor,  A096 Falco  tinnunculus  -  vânturel  roșu, 
A359 Fringilla coelebs – cinteză, A360 - Fringilla montifringilla -  
cinteză de iarnă,  A299 Hippolais  icterina - frunzăriţă galbenă, 
A438 Hippolais  pallida  -  frunzăriţă  cenuşie,  A251 Hirundo 
rustica –  rândunică,  A233  Jynx  torquilla  –  capîntortură,  A340 
Lanius  excubitor  -  sfrâncioc  mare,  A270 Luscinia  luscinia  -  
privighetoare  de  zăvoi,  A271 Luscinia  megarhynchos  -  
privighetoare roșcată,  A230 Merops apiaster  - prigorie,  A383 
Miliaria  calandra  -  presură  sură,  A280  Monticola  saxatilis  -  
mierlă de piatră, A262 Motacilla alba -  codobatură albă, A261 
Motacilla cinerea - codobatură de munte, A260 Motacilla flava -  
codobatură galbenă, A319 Muscicapa striata - muscar sur, A277 
Oenanthe oenanthe - pietrar sur, A337 Oriolus oriolus - grangur, 
A214 Otus scops - ciuş, ciuf pitic, A273 Phoenicurus ochruros -  
codroş de munte, A274  Phoenicurus phoenicurus -  codroş de 
pădure, A315 Phylloscopus collybita -  pitulice de munte, A314 
Phylloscopus sibilatrix -  pitulice sfârâitoare, A316 Phylloscopus 
trochilus  -  pitulice  fluierătoare,  A266 Prunella  modularis  -  
brumăriţă de pădure, A250 Ptyonoprogne rupestris -  lăstun de 
stâncă, A372 Pyrrhula pyrrhula – mugurar, A249 Riparia riparia  
- lăstun de mal, A275 Saxicola rubetra - mărăcinar mare, A276 
Saxicola torquata -  mărăcinar  negru,  A361 Serinus  serinus – 
cănăraş,  A210 Streptopelia  turtur  –  turturică,  A351  Sturnus 
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vulgaris  –  graur,  A311 Sylvia atricapilla -  silvie cu cap negru, 
A310 Sylvia  borin  -  silvie  de  zăvoi,  A309 Sylvia  communis  -  
silvie de câmp, A308 Sylvia curruca -  silvie mică, A165 Tringa 
ochropus - fluierar de zăvoi, A283 Turdus merula – mierlă, A285 
Turdus  philomelos  -  sturz  cântător,  A284  Turdus  pilaris  -  
cocoşar, A232  Upupa epops –  pupăză, A051  Anas strepera -  
raţă  pestriţă,  A052  Anas  crecca  -  raţă  mica,  A053  Anas 
platyrhynchos -  raţă mare, A113 Coturnix coturnix –  prepeliţă, 
A125  Fulica atra  –  lişiţă,  A226  Apus apus -  drepnea neagră, 
A218  Athene noctua – cucuvea, A366  Carduelis cannabina – 
cânepar, A364 Carduelis carduelis – sticlete.
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