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DESCRIEREA SITULUI

Conservarea habitatului 8310 din

Natura 2000 Cheile Nerei-Beușnița

Situl Natura 2000

Situl Natura 2000 Cheile Nerei-Beușnița cuprinde zona
carstică și habitatul 8310 fiind situat în sud vestul României,
în Munții Aninei cu o înălțime maximă de 1160 m în vârful
Leordiș.
Sunt caracteristice platourile carstice fragmentate de văi
adânci precum Cheile Nerei, Cheile Minișului, Cheile Șușara,
valea Beușnița, valea Rea, valea Ducin.
Pentru asigurarea conservării și protecției, zona este
declarată parc național, sit de importanță comunitară, sit de
protecție avifaunistică iar perimetrele de importanță excepțională sunt declarate rezervații.
Până în prezent în sit au fost inventariate 955 deschideri
carstice din care 360 de cavități, 55 impenetrabile temporar, 540 ponoare și izvoare.
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ACTIVITĂȚI

SCOPUL PROIECTULUI

Reabilitarea morfologiei habitatului 8310 pentru
110 cavități închise publicului, depoluarea habitatului prin colectarea deşeurilor şi conservarea
zonelor de hibernare, naştere şi hrănire pentru 14
specii de chiroptere, precum și informarea comuniății locale și a conservaționiștilor.

OBIECTIVE
1. Reabilitarea a 110 cavităţi închise publicului
(habitatul 8310), degradate/poluate.



Elaborarea Planului naţional de acţiune pentru
conservarea habitatului 8310;



Restaurarea morfologiei, depoluarea și protejarea
habitatului 8310, prin decolmatarea intrărilor
peșterilor, extragerea deșeurilor depuse și
montarea unor grilaje de protecţie;



Monitorizarea impactului acţiunilor asupra
habitatului 8310 și a efectelor acţiunilor asupra
speciilor de chiroptere;



Evaluarea impactului socio-economic al acţiunilor
proiectului asupra economiei locale și populaţiei și
a impactului asupra restabilirii funcţiilor de
ecosistem subteran;



Acţiuni de conștientizare a publicului și
diseminarea informaţiilor: realizarea unui website și materiale informative, intâlniri cu populaţia
locală, organizarea de conferinţe tematice,
difuzarea unor materiale informative;

2. Conservarea a 14 specii de chiroptere.
3. Dezvoltarea celor mai bune practici pentru
managementul habitatului 8310 la nivel regional,
naţional și european.
4. Informarea a 15 comunităţi locale și a
conservaţioniștilor.




Activităţi de convingere a administratorilor de
activităţi și întruniri cu părţile interesate;
Activităţi didactice cu școlile din perimetrul
proiectului.

www.salvatipesterile.ro

IMPORTANȚA PROIECTULUI


Proiectul este important pentru conservarea
biodiversităţii în ansamblu deoarece habitatul
8310 are legătură funcţională directă cu alte
habitate protejate sau prioritare;



Aria proiectului este foarte importantă la nivel
regional și naţional deoarece reprezintă sectorul
central al celei mai mari zone carstice din
România (Sinclinoriul Reșiţa - Moldova Nouă cu
800 kmp), având practic cel mai mare potenţial
de dezvoltare al habitatului 8310;



Numărul unităţilor habitatului 8310 din Situl
Cheile Nerei - Beușniţa, reprezintă la nivel
regional (Caraș Severin) o pondere de 25% iar la
nivel naţional (România), o pondere de 4,2%, în
condiţiile în care nu este realizată o inventariere
completă acum, iar perspectivele sunt de
creștere a numărului de peșteri;



Cele 14 specii de chiroptere care sunt în sit
reprezintă 45% din totalul speciilor de chiroptere
din România;



Habitatul 8310 este important și pentru că
reprezintă habitatul temporar sau accidental al
speciilor de mamifere mari, amfibieni, reptile,
păsări.

