Regulamentul rezervației naturale Cheile Vălișoarei
Cap. I Înființarea rezervației, hotărâri, documente de constituire, zonare, poziția geografică
Art.1 Rezervația s-a înființat în baza următoarelor documente de constituire: Hotărârea nr. 20/1995 a
Consiliului Județean Alba, Legea nr. 5/2000 (M.Of. 152/12.04.2005). Rezervația face parte din categoria
rezervațiilor ce au drept scop protecția și conservarea unor eșantione reprezentative pentru spațiul
biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect geologic, floristic,
hidrologic, geologic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice.
Art.2 Rezervația se află în estul Munților Trascăului, în partea sudică a Depresiunii Rimetea, altitudinea
425 – 779 m suprafața 20 ha. Zona strict ocrotită include întregul profil transversal al cheii, limita vestică
urmând partea superioară a abruptului calcaros, iar limita estică culmea ce urcă dinspre capătul nordic și
sudic al cheilor până în Vf. Răchiș.
Cap II. Activități permise și interzise pe raza rezervației naturale
Art.3 Responsabilitatea managementului ariei protejate revine Ocolului Silvic Aiud, subunitate a Direcției
Silvice Alba Iulia din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor.
Art.4 Pe terenurile care fac parte din fondul forestiei inclus în cuprinsul rezervației se execută numai
activități silvice prevăzute în amenajările silvice.
Art.5 Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar și care nu au existat în trecut în rezervație) este
interzisă.
Art.6 În cuprinsul rezervației, este interzis pășunatul, precum și exploatarea calcarelor și a altor materiale de
construcții.
Art.7 Este interzisă colectarea oricăror specii de floră și faună din cuprinsul rezervației.
Art.8 Capturarea oricăror viețuitoare sălbatice, precum și distrugerea cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor
acestora este strict interzisă.
Art. 9 Este interzisă racoltarea humusului, rocilor și a solului din cuprinsul rezervației
Art. 10 Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale sau industriale sunt interzise pe
întreaga suprafață a rezervației.
Art. 11 Folosirea radiourior, a casetofoanelor sau a altor instrumente muzicale într-o manieră care provoacă
derajarea liniștii naturii este interzisă.
Art. 12 Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul rezervației. Turiștii au obligația de a evacua
deșeurile pe care le generează.
Art.13 Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și a indicatoarelor precum și a plăcilor,
stâlpilr sau plăcilor de marcaj de pe traseele turistice
Art. 14 Circulația autovehiculelor, a motoretelor, motocicletelor și a altor vehicule cu motor este permisă doar pe
drumurile publice. Este strict interzisă spălarea autovehiculelor sau a altor vehicule pe teritoriul rezervației.
Art. 15 Circulația bicicletelor pe alte drumuri decât cele amenajate cât și circulația acestora de o manieră care
deranjează publicul este interzisă
Art. 16 Este interzisă practicarea turismului pe poteci neamenajate.
Art. 17 În interiorul rezervației este interzisă amplasarea de contrucții de orice fel.
Art. 18 Fotografierea sau filmarea în scop comercia fără aprobare sunt interzise în rezervație.
Art. 19 Este interzisă camparea în interiorul rezervației, precum și construcția oricăror drumuri in interiorul acesteia.
Art. 20 Aprinderea și folosirea focului în rezervație sunt interzise.
Art. 21 Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea disciplinară, contravențională,
penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

