
Anunţ pentru turişti care vizitează Parcul Natural Porţile de Fier.

Având in vedere că limita sudică coincide cu graniţa de stat a României cu
Republica Serbia şi Muntenegru, in tot arealul Parcului este instituit regimul de
frontieră. Datorită acestui fapt toate persoanele ce tranzitează zona sunt obligate
să aibă asupra lor actul de identitate.

O altă restricţie este impusă de existenţa in tot arealul Parcului a viperei cu
corn, care este un şarpe veninos, muşcătura sa putând creea mari neplăceri.

Vipera cu corn nu atacă omul, ci reacţionează doar la agresiune sau atunci
când este călcată din greşeală.

Măsuri necesare pentru evitarea muşcăturii de viperă:

 Priviţi cu foarte mare atenţie locul unde urmează să păşiţi sau să puneţi
mâna, in special in zone stâncoase cu expoziţia insorită a versanţilor.
 Nu mergeţi in zone unde exită vipere decât in grup de cel puţin două

persoane şi cu minime precauţii: bocanci sau incălţăminte inaltă.
 Nu vă aşezaţi in apropierea bolovanilor, grohotişurilor sau pereţilor stâncoşi

făra a cerceta cu atenţie locul.
 Nu vă aventuraţi desculţi in apropierea cursurilor de apă dacă vegetaţia este

abundentă.

Cum trebuie procedat in cazul unei muşcături de viperă ?

 Incercaţi să identificaţi specia de şarpe (lungimea, grosimea, forma
capului şi a cozii, desenul şi coloritul dorsal):
 Păstraţi-vă calmul, panica vă poate inrăutăţi mai mult simptomele;
 Examinaţi locul muşcăturii - vipera lasă urma unuia sau a ambilor

colţi, in suprafaţa căreia se poate vedea o cantitate redusă de lichid gălbui
uşor vâscos (veninul);
 Dezinfectaţi rana cu o substanţă non-alcolică (apă oxigenată) pentru a

preveni o infecţie;
 Inlăturaţi cu calm toate obiectele de la nivelul muşcături (inele,

brăţări sau ciorapi şi incălţări);
 Aplicaţi un bandaj compresiv din tifon sau faşă elastică in spire

strânse de la locul muşcături pâna la rădăcina membrului respectiv, dar
care să permită circulaţia sangvină, imobilizaţi apoi membrul respectiv cu
atele, ca in cazul unei fracturi;
 Mergeţi la cel mai apropiat spital, dacă este posibil cu un miljoc de

transport, dacă nu păşiţi incet, in niciun caz nu fugiţi.


