Cheile Tișitei sau Valea Tișiței
Cheile Tișitei sau Valea Tișiței reprezintă una din cele mai mari arii
protejate din județul Vrancea aflată în Munții Vrancei și face parte din Parcul Natural
Putna. Rezervația naturală, aflată la 850 de metri altitudine și măsurând circa 9 km
lungime, se regăsește de o parte și de alta a unei văi create de pârâul Tișița, vale ce
desparte vârful Tisaru Mare de măgura Râpa Caprei. Traseul începe din stațiunea
turistica Lepșa, de pe șoseaua principală și se parcurge în aproximativ 10 ore,
ajungându-se în cele din urma în satul Coza. Acest drum a fost construit în timpul
celui de-al doilea război mondial de germani. A fost un drum feroviar și a avut ca
scop ușurarea accesului între Coza și Lepșa pentru transportul de lemne.
Parcul prezintă o arie naturală încadrată în bioregiunea alpină aflată în
sectorul central nord-vestic al Munților Vrancei (subunitate geomorfologică
a Carpaților de Curbură, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali), ce
adăpostește, protejează și conservă o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată
atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre. În aceasta arie protejata
sunt ocrotite cîteva specii de carnivore mari(urs,lup,mistreț) şi circa 12 specii de
amfibieni, respectiv broscuţa roşie de pădure, broscuţa cu burta galbenă,
salamandra şi altele.

Padurea este regenerată în secolul 19, toată zona fiind defrișată. Se întâlnesc
păduri de fag și în amestec care formează habitatul a numeroase specii de carnivore
mari. Se întâlnesc numeroase exemplare de capră neagră colonizate din anul 1982,
care pot fi observate pe brane. Iarna putem vedea numeroase urme ale vidrelor în
albia Tișitei. De asemenea aici este locul de trai al ursului brun. Dintre speciile
floristice importante se regăsesc: floarea de colț, trandafirul de munte, izmișoara,
carpenul de munte, sânzienele de munte, ciubotica ursului, papucul doamnei, barba
ungurului, tulichina. Floarea de colț o putem vedea înflorita în lunile iulie-august mai
ales pe Altarul Tișitei.

Personal am străbătut o parte din traseu pana la tunel ,prilej în care am
mâncat și cules mure, am văzut șiroiri ale apelor subterane ce ieșeau din pământ și
curgeau pe stâncă iar la capăt formau frumoase cascade în miniatură. Primavara și
vara este verdeață multă, aer proaspăt din belșug, frumusețe oriunde te uiți. În
locurile unde albia râului este mai lată sunt amenajate băncuțe și măsuțe pentru cei
ce vor să ia masa sau să se odihnească. De asemenea mi-a plăcut alternanța
locurilor foarte împădurite cu luminișurile în care mai puteai arunca o privire soarelui
prietenos. Pe aceasta porțiune pâna la tunel, vara sunt mulți turiști, e ca un
bulevard în natură pe care lumea se plimbă și se încarca cu bucurie.

