




SPECII 
NEVERTEBRATE 

Reprezintă cel mai mare şi mai variat grup de animale de pe Terra. 
Dintre  acestea,  în  aria  protejată,  numai  insectele  sunt  apreciate  la  peste 
1000 de specii. Unele dintre acestea sunt strict protejate, rare sau endemice. 
Datorită varietăţii habitatelor prezente în parc, a teritoriului greu accesibil 
şi a numărului redus de studii realizate de-a lungul timpului, cu siguranţă 
există şi multe specii rare sau endemice care nu au fost încă semnalate. 

Dată fiind bogata reţea de izvoare montane, ale căror ape se adună 
în văi limpezi, unde poluarea se datorează doar viiturilor şi mai rar unor 
cauze antropice, care în general se rezumă la exploatările forestiere, nu este 
deloc  surprinzătoare  starea  bună  de  conservare  a  racului  de  ponoare 
(Austropotamobius torrentium). Coloritul speciei, identic cu al substratului, 
face ca, pentru ochi mai puţin experimentaţi, racul să fie greu de observat  
pe  lespezile  de  travertin  sau  pe  fundurile  liniştite  ale  văilor  mai  puţin 
adânci.  Dimensiunile sale sunt 
reduse,  de  până  la  10  cm iar 
coloritul său variază în funcţie 
de mediul în care trăieşte, de la 
alb,  gălbui,  gălbui-portocaliu, 
brun,  până  la  maroniu,  rar 
negru  deschis.  Racul  de 
ponoare preferă pâraie şi văi de 
dimensiuni  mici  sau medii,  cu 
fund pietros, stabil. 

Exemplarele  de  talie 
mică  se  întâlnesc  exclusiv  în 
ape puţin adânci. Nu trăieşte în 
râuri  poluate  şi  în  general  le 
evită  pe  cele  cu  fund  nisipos 
sau mâlos. 
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Specia  preferă  apele  cu  substrat  bolovănos,  mediu-mare,  acesta 
oferind condiţii mai bune pentru adăpost. Activităţile umane care produc 
modificări  ale  parametrilor  fizico-chimici  ai  apelor  afectează  negativ 
populaţiile  racului  de  ponoare.  Defrişările  în  albia  râului,  traversarea 
acestuia cu utilaje, modificarea debitului apelor prin captări sau alte lucrări  
hidrotehnice pot determina eliminarea populaţiilor de pe segmentele văilor 
afectate.  O  gravă  ameninţare  la  adresa  racului  de  ponoare  o  reprezintă 
speciile  invazive  nord-americane,  Pacifastacus  leniusculus (introdusă  în 
1960, în Suedia) şi  Orconectes limosus (introdusă în 1980, în Germania) 
care concurează specia şi transmit boli  pentru care speciile autohtone de 
raci nu au rezistenţă. 

Dacă  racul  de ponoare  este  prezent  doar  pe  văile  mici,  ascunse 
printre  culmile  semeţe  sau  străjuite  de  chei,  scoica  mică  de  râu,  Unio 
crassus, trăieşte în aria protejată doar pe fundurile mâloase sau nisipoase 
ale râului Nera. 
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Exemplarele vii pot fi văzute în apropierea malurilor unde apa are 
un curs mai liniştit iar fundul este mâlos sau nisipos şi umbrit de sălciile 
sau arinii care străjuiesc cursul râului. Valve purtate de curenţi se întâlnesc 
pe plajele nisipoase sau din loc în loc împrăştiate pe fundul apei. Trăieşte în 
colonii  de zeci  de exemplare care stau înfundate cu partea anterioară în 
mâl. La partea posterioară îi trădează prezenţa cele două deschideri numite 
sifoane, unul mai larg prin care pătrunde apa în cavitatea corpului, şi unul  
îngust  prin care este evacuată,  această specie fiind,  din punct  de vedere 
ecologic, un filtru natural al apelor curgătoare. 

Adulţii preferă apele lin curgătoare cu substrat nisipos, mâlos sau 
cu pietriş fin. Specia se hrăneşte cu particulele organice transportate de apă. 
Adulţii trăiesc 20-30 de ani, în nordul Europei fiind semnalate exemplare 
de 90 de ani.  Ameninţările  asupra  speciei  sunt  generate de modificările 
aduse  habitatului  sau  de  scăderea  densităţii  populaţionale,  care  duce  la 
scăderea ratei de reproducere (scade probabilitatea de fecundare a ouălor). 
Poluarea,  eutrofizarea  şi  activităţile  cu  impact  asupra  debitelor  apelor 
afectează scoica atât în mod direct cât şi indirect prin speciile de peşti care 
servesc ca gazdă larvelor. Introducerea de noi specii de peşti pe cursurile de 
apă  poate  avea  repercusiuni  în  populaţiile  autohtone  care  pot  chiar  să 
dispară, odată cu acestea fiind afectate şi larvele de Unio crassus care nu-şi 
pot continua dezvoltarea. Un prădător importat al acestei specii este vidra  
(Lutra lutra). 

Mai ales în lungul văilor umbrite de zăvoaie nu rămâne neobservată 
o libelulă, al cărei nume popular,  calul dracului,  îşi are originile în talia 
mare,  culoarea  neagră  ornată  cu  dungi  galbene  şi  viteza  mare  de  zbor. 
Cordulegaster heros este una dintre cele mai mari libelule de la noi. Ochii 
verzi-aurii se ating într-un singur punct. Adulţii pot fi întâlniţi în staţiuni 
împădurite  din  arealele  montane  sau  deluroase,  nu  departe  de  apele 
stătătoare  spre  moderat  curgătoare,  cu  substrat  tare  sau  nisipos,  de 
preferinţă  acoperit  cu  un  strat  subţire  de  detritus  cu  material  organic.  
Dezvoltarea larvară durează 2-5 ani şi tocmai de aceea specia este sensibilă 
la  modificările  aduse  habitatelor  atât  la  nivel  acvatic  cât  şi  terestru. 
Principalele  ameninţări  asupra  biotopurilor  acvatice  sunt:  deficitul  de 
precipitaţii, încălzirea climatică şi activităţile antropice cu efecte negative 
asupra cursurilor râurilor. La nivel terestru, influenţele negative provin din 
acţiuni de management forestier defectuos în lungul cursurilor de apă. 
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În lume există peste 5000 de specii de libelule, în România fiind 
semnalate mai mult de 70 de specii.  Odonata,  ordinul din care fac parte 
libelulele, înseamnă fălci dinţate. Libelulele au rol în controlul biologic al 
populaţiilor de ţânţari şi sunt utilizate ca bioindicatori ai calităţii apelor, cea 
mai mare parte a ciclului de dezvoltare petrecându-se în apă. Aripile ating 
30  de  bătăi  pe  secundă  iar  zborul  poate  atinge  viteze  de  100  km/oră. 
Câmpul  vizual  al  libelulelor  este  de  3600,  ochii  ocupând cea  mai  mare 
suprafaţă a capului. Fiecare ochi este compus din aproximativ 30.000 de 
faţete (lentile). 

În poienile parcului naţional, la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii 
august, miresmele florilor atrag un fluture cu nume exotic, fluturele tigru de 
Jersey sau, datorită desenului aripilor anterioare, fluturele vărgat.

Această  specie,  numită  Euplagia  quadripunctaria,  atrage  atenţia 
atât  prin  colorit  cât  şi  prin  numărul  mare  de  exemplare  aşezate  pe 
inflorescenţele albe-rozalii de cânepa codrului, Eupatorium cannabinum,

4



ducându-ne cu gândul la aglomerările fluturelui Monarh american în cursul 
migraţiei. Iar asemănarea nu este tocmai întâmplătoare dacă ne gândim că, 
în insula grecească Rhodos, specia constituie o atracţie turistică în Valea 
Petaloudes (petoaloudes gr. = fluture) datorită densităţii spectaculoase din 
perioada împerecherii.  

Euplagia quadripunctaria este un fluture care zboară atât noaptea 
cât şi ziua. Preferă zonele deschise din pădurile de foioase sau povârnişurile 
cu vegetaţie abundentă. Atât specia cât şi habitatul acesteia au o stare de 
conservare  bună,  în  aria  protejată,  şi  nu  sunt  identificate  ameninţări 
semnificative asupra populaţiilor existente. 

Un fluture rar, care poate fi întâlnit în luminişurile pădurilor, prin 
livezi  sau  tufărişuri,  este  fluturele  ţestos  (Nymphalis  vaualbum).  Acesta 
zboară în iunie-iulie şi se dezvoltă pe salcie, plop sau ulm. 
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Datorită  suprafeţei  mari  împădurite,  în  Parcul  Naţional  Cheile 
Nerei  -  Beuşniţa  se  găsesc  numeroase  specii  de  coleoptere  a  căror 
dezvoltare larvară se petrece în lemn. Variatele denumiri populare: rădaşcă, 
răgace,  boul  lui  Dumnezeu,  cerbariu,  buhai,  cornac,  confirmă  că  specia 
Lucanus cervus  este printre cele mai cunoscute coleoptere din România. 
Acest  lucru  se  datorează,  fără  îndoială,  mandibulelor  hipertrofiate  ale 
masculului,  care depăşesc o treime din lungimea corpului, dar şi a taliei 
speciei, fiind cel mai mare gândac de la noi. 
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Rădaşca se dezvoltă cu precădere în stejar şi gorun. Adulţii zboară 
mai ales seara, de la sfârşitul lunii mai până la începutul lui august. Depun 
ponta în stejarii bătrâni, dar şi alte cvercete cu lemn putred, care-i serveşte 
larvei ca hrană. Dezvoltarea larvară durează 4-6 ani iar cea pupală aprox. 3 
luni. Adulţii se hrănesc cu sucurile dulci de pe copaci şi trăiesc doar o vară.  
Gradul de dispersie a indivizilor este de până la 1 km pentru femele şi până 
la 3 km pentru masculi. Reproducerea speciei este condiţionată de prezenţa 
stejarilor cu lemn mort, chiar şi căzut la pământ. Pentru protejarea speciei,  
trebuie păstraţi stejarii bătrâni iar lemnul mort, căzut pe sol, trebuie lăsat să 
se descompună natural. Deoarece această specie prezintă caracteristici mai 
deosebite, adesea este colectată. Mandibulele masculului sunt asemănătoare 
coarnelor de cerb, de unde şi denumirea de  cervus. Ele servesc la luptele 
teritoriale dintre masculi, prin care sunt îndepărtaţi  rivalii de pe arborele 
unde  se  găseşte  femela.  Rădaşca  poate  fi  găsită  în  numeroase  descrieri 
mitologice ale multor culturi.
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Rosalia alpina (croitorul alpin) preferă pădurile de fag. De aceea 
specia este mai cunoscută cu alt  nume popular: croitorul fagului.  Este o 
specie emblematică, de o eleganţă deosebită, un coleopter de 15-40 mm, cu 
corp alungit, acoperit cu o pubescenţă fină albăstrui-cenuşie şi ornat cu pete 
negre  şi  margini  albicioase.  Croitorul  fagului  este  asociat  cu  pădurile 
bătrâne de fag din zona montană însă există menţionări ale speciei pentru 
altitudini  mai  coborâte  şi  pentru  alte  plante  gazdă  (paltin,  ulm,  salcie, 
castan, frasin, nuc, tei, stejar, arin, păducel). Adulţii sunt activi în perioada 
iunie-septembrie  şi  pot  fi  observaţi  în  zbor  în  zilele  însorite,  la  orele 
amiezii.  Pentru  dezvoltare  preferă  lemnul  mort,  însorit,  neinfestat  de 
ciuperci şi mucegaiuri. Ciclul de dezvoltare durează 2-3 ani. Adulţii trăiesc 
3-6 săptămâni iar zborul lor este de până la 1 km de la locul de emergenţă. 
Adulţii  se hrănesc cu seva copacilor şi frunze, dar pot fi observaţi şi  pe 
umbelifere,  consumând  polen.  Rosalia  alpina este  ameninţată  prin 
extragerea arborilor şi a lemnului mort din păduri, dar şi prin colectarea 

8



adulţilor. Depozitarea temporară a buştenilor în marginea pădurii sau alte 
locuri însorite poate duce la reducerea populaţiei prin eliminarea pontei sau 
larvelor depuse în aceştia. 

O specie asemănătoare, dar care nu are preferinţe atât de stricte în 
ceea ce priveşte lemnul în care se dezvoltă larvele, este Morimus funereus. 
Întâlnit în locurile însorite, croitorul cenuşiu sau croitorul de piatră este un 
cerambicid de 18-38 mm,  cu un colorit  cenuşiu-argintiu dat  de perişorii 
care acoperă corpul. Preferă pădurile de foioase, dar ocazional poate fi găsit 
şi în etajul coniferelor sau în zona stepei. Dezvoltarea larvară durează 3-4 
ani şi are loc în trunchiurile moarte ale unor arbori. Adulţii trăiesc 2 ani, dar 
mobilitatea lor este redusă, neputând să zboare. Au un maxim de activitate 
în lunile mai  şi  iunie.  Este o specie cu activitate nocturnă însă poate fi  
găsită adesea şi ziua. Ameninţările pentru  Morimus funereus sunt date de 
reducerea habitatelor forestiere şi extragerea masei lemnoase moarte. 
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PEŞTI

Peştii! Numiţi şi animale cu „sânge rece” au fost primele vertebrate 
care au apărut pe Terra, cu o ancestralitate estimată la cca. 500 milioane de 
ani.  Tot  peştii  exprimă  şi  superioritatea  numerică  faţă  de  speciile  care 
aparţin altor clase de vertebrate.

Interogarea ştiinţifică  a  ecosistemelor  acvatice  reofile  din Parcul 
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa a scos în evidenţă faptul că, în prezent,  
pot  fi  întâlnite  aici  21  de  specii  de  peşti  şi  o  specie  de  hemicraniate  
(ciclostomi). Din ihtiofauna identificată, 8 specii de peşti se regăsesc şi în 
Formularul Standard al ariei naturale protejate ROSCI0031 Cheile Nerei – 
Beuşniţa iar alte 2, chişcarul -  Eudontomyzon danfordi (foto) şi avatul – 
Aspius  aspius,  urmează  a  fi  propuse  pentru  includere  în  lista  speciilor 
protejate,  pentru  a  putea  beneficia  de  măsuri  legislative  de  protecţie  şi  
conservare la nivel naţional, respectiv comunitar.

O  specie  reprezentativă  pentru  Parcul  Naţional  Cheile  Nerei  – 
Beuşniţa este  Cobitis elongata (fâsa mare) deoarece este o specie relictă, 
întâlnită numai în bazinul râului Nera. Prezintă un corp alungit (16,8 cm), 
comprimat  lateral,  cu  aspect  teniform,  iar  mişcările  de  locomoţie  se 
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aseamănă cu cele ale ofidienilor (şerpi). Coloritul de fond este alb-gălbui, 
fond care este prevăzut cu marmoraţii (pete) de culoare închisă, dispuse pe 
rânduri  longitudinale.  Petele  de  pe  ultimul  rând  sunt  alungite  în  plan 
orizontal şi rotunjite, iar jumătatea dorsală a bazei înotătoarei caudale este 
prevăzută cu o pată neagră de forma unei lentile biconvexe, dispusă oblic. 
Specie reofilă, bentonică, stă în general ascunsă în nisip şi se hrăneşte cu 
diatomee şi alge din perifiton, dar consumă ocazional şi larve de insecte.

Activităţile aferente proiectului au permis identificarea zonelor care 
sunt  populate  cu  Cobitis  elongata,  însă  aceste  zone  sunt  expuse  unei 
presiuni  antropice  induse  de  extragerea  de  agregate  minerale  din  albia 
minoră a râului, amenajările hidrotehnice, temporare sau permanente, fără 
aviz tehnic şi ştiinţific, respectiv deversări accidentale de elemente chimice 
în bazinul râului Nera.

O specie des întâlnită în ecosistemele acvatice reofile din parc este 
Barbus meridionalis petenyi (moioaga). Aceasta prezintă un corp alungit 
(28  cm,  doar  excepţional  30-35 cm),  fusiform,  puţin  comprimat  lateral, 
acoperit cu solzi cicloizi mici,  inegali ca mărime.  Culoarea corpului este 
brun – ruginie pe partea dorsală, pe fondul căreia sunt prezente numeroase 
marmoraţii  (pete)  închise  la  culoare,  care  uneori  se  contopesc între  ele.  
Marmoraţii evidente se regăsesc pe flancuri, înotătoarea dorsală şi caudală. 
Preferă apele reci, fără cascade, bine oxigenate, cu fund (facies) pietros şi 
nisipos, dar poate fi întâlnită şi în unele pârâuri nămoloase din regiunile 
montane.  

Se  hrăneşte  cu  nevertebrate  acvatice  bentonice  (oligochete, 
tricoptere,  efemeroptere,  gamoride,  tendipedide).  Sub aspect  morfologic, 
moioaga se aseamănă mult cu mreana (Barbus barbus), dar marmoraţiile 
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sale de pe partea dorsală, flancuri şi înotătoare îi conferă acesteia un aspect 
particular.

Aria actuală  de distribuţie  a  moioagei  în  Parcul  Naţional  Cheile 
Nerei – Beuşniţa tinde să se fragmenteze şi să se reducă datorită faptului că 
braconajul nu a fost diminuat, s-au înmulţit punctele de captare a apei de 
suprafaţă,  la  care  se  mai  adaugă  şi  elementele  de  presiune  antropică 
menţionate la specia Cobitis elongata (fâsă mare).

AMFIBIENI

Dintre amfibienii protejaţi, în parc este des întâlnit buhaiul de baltă 
cu burta galbenă (Bombina variegata). Poate fi văzut mai ales în aprilie-
iunie,  când are loc reproducerea,  în ape mici,  stătătoare sau pe malurile 
apelor lin curgătoare, însorite. 
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Foloseşte  adesea  microhabitate  formate  în  urma  activităţilor 
umane:  şanţuri,  cariere  inundate,  bălţi  formate  în  urmele  de  vehicule, 
marginea barajelor artificiale, iazuri etc. Specia poate fi uşor deosebită de 
buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina), specie de altitudine mai 
joasă, prin coloritul părţii ventrale care dă şi numele speciei. Hibernează 
din luna octombrie sub pietre, în noroi, în crăpăturile solului, sub muşchi,  
locuri pe care le foloseşte şi în perioadele secetoase de vară. Este activă atât 
ziua cât şi noaptea. Larvele se hrănesc preponderent cu alge iar adulţii cu 
viermi şi insecte. Principalele ameninţări pentru adulţi sunt reprezentate de 
dispariţia  habitatelor  de  reproducere;  ouăle  şi  larvele  sunt  afectate  de 
lucrările  de  drenare,  de  poluarea  şi  evaporarea  apelor.  În  cadrul  ariei  
protejate,  specia  este  afectată  de  traversarea  microhabitatelor  de  către 
utilajele folosite la extragerea lemnului, mai ales în perioada de dezvoltare 
larvară sau când are loc hibernarea în noroi.

REPTILE

Sudul României este limita nordică de distribuţie a viperei cu corn, 
Vipera ammodytes. Cum specia preferă grohotişurile şi pantele stâncoase, 
distribuţia sa în aria protejată este foarte largă. 

Se reproduce la începutul primăverii, în aprilie-mai, iar cei 4-20 de 
pui  sunt  născuţi  în  august-septembrie.  Din  octombrie,  până  primăvara 
târziu, hibernează. Se hrăneşte cu mamifere mici, şopârle şi insecte. Specia 
are  mult  de  suferit  tocmai  datorită  armei  sale,  veninul,  considerat  un 
panaceu în industria farmaceutică. Este frecventă recoltarea din natură a 
viperei  cu  corn  şi  strămutarea  ei  în  crescătorii.  Muşcătura  speciei  este 
considerată mortală şi, din această cauză, este frecvent omorâtă de localnici 
şi  turişti.  Totuşi,  vipera  cu  corn  evită  contactul  cu  oamenii  şi  potecile 
frecventate  de  turişti.  Avertizează  prin  sunete  specifice  dacă  se  simte 
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ameninţată. Din datele Administraţiei parcului naţional, nu a fost înregistrat 
niciun deces din cauza muşcăturii acestei specii iar cazurile sunt foarte rare 
şi întotdeauna accidentale. Turiştii trebuie doar sa fie atenţi pe unde calcă şi 
să  evite  grohotişul  şi  stâncile  expuse  la  soare  sau  peticele  de  vegetaţie 
uscată (crengi şi frunze) din aceste zone. 

PĂSĂRI

În Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa au fost identificate 128 
de specii  de păsări,  101 dintre acestea fiind specii  cuibăritoare, celelalte 
fiind  oaspeţi  de  iarnă  sau  specii  accidentale,  observate  doar  o  dată.  
Ornitofauna  acestui  teritoriu  cuprinde  28  de  specii  de  păsări  de  interes 
comunitar şi 74 de specii care se regăsesc pe una sau mai multe liste de 
specii  cu  statut  de  conservare  (Convenţia  de  la  Berna,  Convenţia  de  la 
Bonn, Cartea Roşie a Vertebratelor, OUG 57/2007, IUCN Red List etc.). 

Diversitatea mare a speciilor răpitoare (Pernis apivorus, Circaetus  
gallicus,  Circus  aeruginosus,  Circus  cyaneus,  Circus  pygargus,  Aquila  
pomarina,  Aquila  chrysaetos,  Hieraaetus  pennatus,  Falco  peregrinus,  
Accipiter  nisus,  Buteo  buteo,  Buteo  lagopus,  Falco  tinnunculus,  Falco  
subbuteo)  nu  este  întotdeauna  completată  şi  de  prezenţa  unor  efective 
populaţionale  ridicate.  Cu  excepţia  diminuării  efectivelor  păsărilor 
răpitoare prin vânătoare, un factor important al decimării lor a fost cândva 
practica stopării demografiei răpitorilor tereştri (lupi) dar şi aerieni (ciori 
grive, coţofene) prin ”punerea ouălor otrăvite” întru combatere eficientă.  
Ceea ce s-a şi întâmplat, fără însă a se opri aici. Cele care au dispărut în 
mod secundar, depăşind cifric imaginaţia, au fost păsările răpitoare de zi,  
vânători de vârf în lanţul trofic, otrăvite (otrăviţi) prin ingurgitarea otrăvii 
din pradă. Pe de altă parte, asemenea practici, dublate de stropirile chimice, 
chiar  integrate  ale  pădurilor,  aplicarea  de  insecticide,  pesticide,  seminţe 
tratate  cu  Hg  pentru  combaterea  şoarecilor,  au  dus  şi  ele  la  dispariţia 
surselor trofice. Pe lângă eliminarea acestor tipuri de intervenţii, ca măsuri  
de conservare a acestor specii se adaugă oprirea tăierii arborilor înalţi în 
liziere ori câmp deschis (necesari pentru amplasarea cuiburilor) şi evitarea 
deranjării prin activităţile omului în perioada de reproducere. 
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Din cele 10 specii de ciocănitori prezente în România, 6 au statut 
de protecţie în Cheile Nerei - Beuşniţa:  Picus canus, Dryocopus martius,  
Dendrocopos medius, Dendrocopos leucotos,  Dendrocopos syriacus, Jynx  
torquilla.  Conservarea habitatelor forestiere este esenţială nu doar pentru 
speciile de ciocănitori ci şi pentru întreaga ornitocenoză silvică. De aceea 
este obligatorie  reducerea exploatărilor forestiere în limitele unei vieţuiri 
optime  a  tuturor  populaţiilor  de  păsări.  Înţelegem,  prin  nealterarea 
habitatelor naturale existente, limitarea şi chiar oprirea tăierilor de curăţare 
(îndepărtare) a arborilor bătrâni - arbori cu scorburi, găunoşi, consideraţi 
nesănătoşi. 

Asemeni ciocănitorilor, paseriformele cuibăritoare în scorburi sunt 
şi  ele  afectate  negativ  prin  tăierile  de  curăţare  practicate  în  sectoarele  
silvice.  Efectul  direct  este  anularea potenţialului  reproductiv la  nivel  de 
populaţie şi scăderea demografică a speciilor. Acestei intruziuni în natură i  
se  adaugă  susţinutele  stropiri  de  combatere  a  dăunătorilor  forestieri 
(indiferent  de tehnica aplicată)  care reverberează în reducerea drastică a  
ofertei trofice pentru paseriforme, specii preponderent insectivore. 
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MAMIFERE

347 de zile de observaţii în diverse puncte din interiorul Parcului 
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, cu ajutorul camerelor de supraveghere 
automate, au arătat că speciile de mamifere de aici sunt active în special la  
crepuscul şi pe timpul nopţii. Minimul de activitate se înregistrează la orele 
amiezii iar maximul la circa 2 ore după apusul soarelui.

Această arie protejată numără cea mai mare populaţie de râs (Lynx 
lynx) şi lup (Canis lupus) din Munţii Banatului şi una dintre cele mai mari  
din  ţară.  Populaţiile  de  urs  (Ursus  arctos)  sunt  însă  în  regres  numeric 
puternic  şi  necesită  măsuri  de  protecţie  sporite.  Vidra  (Lutra  lutra),  o 
specie periclitată la nivel mondial şi protejată în toate ţările europene, este 
o prezenţă constantă pe cursurile mari de apă. 

În Parcul National Cheile Nerei - Beusnita existau, conform datelor 
oficiale, circa 40 de lupi, ceea ce corespunde unei densităţi de aproximativ 
11 lupi/100 kmp.  Specia  are  o mobilitate  extraordinară.  S-a  observat  că 
poate merge cu viteze medii de 7-8 km/h, ore întregi. Pe perioade scurte, 
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poate alerga chiar cu 50-60 km/h. Inima teritoriului unei haite este în medie 
de 35 kmp. Densitatea lupilor este  extrem de variabilă în funcţie de tipul 
de habitat, presiunea antropică dar mai ales de calitatea trofică a acestuia. 
În  literatură  sunt  menţionate  densităţi  ce  de  la  1  individ/12  kmp  la  1 
individ/120  kmp.  În  general,  hrana  de  bază  o  constituie  ungulatele  şi 
suidele de talie mijlocie şi mare precum Capreolus capreolus (căprioara),  
Cervus elaphus (cerbul) şi  Sus scrofa (mistreţul). Se pare că lupul preferă 
animale tinere sau în vârstă/bolnave. Un aspect mai puţin cunoscut pentru 
nespecialişti este faptul că, în sezonul cald al anului, lupii îşi suplimentează 
dieta cu hrană vegetală precum fructele de pădure, mere, pere. Un lup adult 
are nevoie de 2,5-6,3 kg de hrană zilnic iar rata de capturare a prăzii variază 
mult în funcţie de sezon şi dimensiunea acesteia. 

Lynx  lynx (râsul)  este  cea  mai  mare  ”pisică”  din  Europa,  are  o 
înălţime la umăr de cca. 70 cm şi o lungime cuprinsă între 80-130 cm. Este 
inconfundabil ca aspect, prin blana cafenie roşcată cu puncte negre şi perii  
lungi  ce  se  află  în  prelungirea  urechilor.  Fiecare  individ  are  un  desen 
propriu  după  care  poate  fi  uşor  de  identificat.  Specia  este  practic 
dependentă de căprior care reprezintă 90% din biomasa consumată şi 85% 
din numărul de prăzi doborâte. Iată de ce este vital ca în interiorul ariilor 
protejate care conservă această specie de carnivor vânătoarea de orice fel să 
fie interzisă. Râsul este un animal solitar, fiecare individ având un teritoriu 
de 130-150 kmp în cazul femelelor şi 200-250 kmp în cazul masculilor.  
Teritoriile masculilor şi al femelelor se suprapun în proporţie mai mare sau 
mai mică, în funcţie de disponibilitatea hranei. În cazul Parcului Naţional  
Cheile  Nerei  –  Beuşniţa,  care  are  o  suprafaţă  de  367,58  kmp,  cifrele 
oficiale  arată  un  număr  de  14  indivizi  care,  dacă  s-ar  deplasa  doar  în 
limitele parcului (ceea ce este evident fals), ar corespunde unei densităţi de 
3,8 indivizi/100 ha.  Această  cifră  este extrem de ridicată  comparativ cu 
datele  din zonele  adiacente  sau din alte masive  muntoase din România.  
Totuşi, comparativ cu densităţile din estul Europei şi din Siberia cifra este 
mică şi  arată o calitate suboptimală a habitatului,  cel puţin din punct de 
vedere trofic.
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Lutra lutra (vidra) este o specie inconfundabilă care vieţuieşte în 
preajma  apelor.  Râurile  mari  de  pe  teritoriul  parcului,  cu  malurile  greu 
accesibile, vegetaţia abundentă, pe alocuri chiar luxuriantă şi numeroasele 
caverne  care  se  deschid  direct  în  malurile  abrupte,  conferă  un  habitat  
propice  acestei  specii.  Totodată,  chiar  aceste  condiţii  fac  din  vidră  un 
mamifer  greu  de  observat.  Mult  mai  facilă  este  observarea  indirectă  a 
prezenţei  speciei  prin  recunoaşterea  urmelor  în  teren  (impresiunile 
picioarelor în solul moale sau lăsăturile pline de oase de peşte, amfibieni şi 
crustacei).

Chiar dacă dieta speciei  constă preponderent  din peşti,  proporţia 
acestora poate varia mult de la un sezon la altul. Populaţiile de vidre din 
această  zonă  consumă,  pe  lângă  peşti,  cantităţi  importante  de  raci, 
amfibieni  şi  chiar  alte  mamifere  de  talie  mică.  Datorită  metabolismului 
intens, vidrele consumă zilnic o cantitate de hrană ce reprezintă 10-15% din 
greutatea  corporală,  adică  0,6-1,3  kg  hrană/zi/adult.  În  timpul  iernii, 
datorită  metabolismului  bazal  mai  intens  necesar  menţinerii  căldurii 
corporale, adulţii necesită o cantitate de hrană şi mai mare. şi femelele care 
alăptează  necesită  cantităţi  sporite  de  hrană.  Din  aceste  cauze,  pentru 
conservarea populaţiilor de vidră este absolut necesară protecţia speciilor 
de  peşti,  amfibieni  şi  crustacei.  Hrana  reprezintă  în  acest  moment 
principalul factor limitativ al populaţiei de vidră din Parcul Naţional Cheile 
Nerei - Beuşniţa. 

Datorită numărului mare de peşteri din aria protejată, diversitatea 
liliecilor şi abundenţa lor sunt semnificative. Au fost inventariate 11 specii 
de chiroptere, într-un aven din Cheile Minişului fiind descoperită o colonie 
cu peste 2000 de exemplare. În afara peşterilor, liliecii folosesc ca habitate 
de hrănire pădurile mature, văile şi zonele deschise, poienile unde vânează 
insecte după apusul soarelui. Pentru adăpost şi maternitate folosesc inclusiv 
podurile  construcţiilor  şi  scorburile  arborilor.  În  peşteri,  liliecii  au  fost 
găsiţi  până  la  câteva  sute  de  metri  adâncime.  Pentru  conservarea 
chiropterelor  este  obligatoriu  ca,  prin  managementul  silvic,  să  fie 
conservaţi  arborii  bătrâni,  aceştia  adăpostind  o  bună  parte  din  resursa 
trofică, servind în acelaşi timp ca habitat pentru unele specii. Turiştii care 
vizitează peşterile, pentru a nu deranja coloniile, trebuie să se deplaseze în 
linişte  şi  să  nu  agreseze  liliecii,  mai  ales  în  perioada  de  hibernare. 
Ameninţările indirecte sunt reprezentate de poluarea apelor şi utilizarea 
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pesticidelor  care  afectează  resursa  de  hrană.  Totuşi,  aceste  riscuri  sunt 
reduse în aria protejată iar liliecii prezintă o stare de conservare bună. Pe 
alocuri, habitatul speciei (unele peşteri) este, din păcate, afectat/distrus de 
căutătorii de comori şi fosile.
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PLANTE

Una  dintre  cele  mai  deosebite  specii  de  orhidee  spontane, 
Himantoglossum caprinum,  este  caracteristică  pentru  substratul  calcaros 
prezent şi în Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa. Floarea are labelul 
despicat până la jumătate (spre deosebire de Himantoglossum hircinum din 
Europa centrală şi vestică) şi răsucit. Este o specie sub-mediteraneană, mai 
termofilă, care înfloreşte din mai până în iunie (iulie). Poate fi întâlnită în  
pajişti, dar uneori preferă marginile pădurilor şi tufărişurile.

În Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa au fost identificate doar 
două populaţii,  cu  număr  foarte  redus  de indivizi  (sub 10).  Specia  este 
ameninţată mai ales datorită modificărilor climatice (seceta şi temperaturile 
ridicate din timpul verii), dar şi datorită îndesirii stratului arbustiv. 

Paeonia mascula (bujorul  de  pădure)  este  o  plantă  perenă,  sub-
termofilă,  mediteraneană,  cu  flori  roşii-violacee.  Preferă  tufărişurile 
caracteristice stâncăriilor calcaroase şi care poartă denumirea populară de 
şibliacuri  (liliac  sălbatic,  mojdrean,  scumpie)  dar  şi  păduri  rărite  cu 
cărpiniţă. 
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Este endemică şi rară în România, a fost identificată într-o singură 
locaţie în Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, în rezervaţia naturală 
Ciclova – Ilidia. Populaţia este formată dintr-un număr redus de indivizi, în 
special  din  cauza  dezvoltării  excesive  a  stratului  arbustiv,  insuficienţa 
luminii  afectând  negativ  dezvoltarea  şi  înflorirea  speciei.  Este  singura 
populaţie de bujor de pădure reconfirmată prin studii recente în Romania. 

Ambele  specii  de  plante,  Himantoglossum caprinum  şi  Paeonia 
mascula, sunt prioritare pentru conservare în această arie protejată. 

Studiile  de  inventariere  şi  cartare  a  speciilor  şi  habitatelor  din 
Parcul  Naţional  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa  vor  continua,  având  ca  scop 
principal stabilirea unor măsuri de conservare concrete, incluse într-un plan 
de management eficient, cunoscut şi respectat de către comunităţile locale 
şi turişti, deopotrivă.  
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