
Analele Universit ii ,, tefan cel Mare” Suceava  Sec iunea Silvicultur   Serie nou  – nr. 2/2004 

 

 121

 
Situa ia parcurilor na ionale i a altor arii protejate din 
România 

 
 

Traian MICLE, Claudiu NEAG, C t lina LUCACIU, Iustina NEAG 
 
 

Cu toate ca România dispune de foarte multe locuri care trebuie s  fie luate în 
considerare pentru a fi protejate i declarate parcuri na ionale, în prezent exist  un 
singur parc na ional, cel din Retezat, care are o important  deosebit  din punct de 
vedere tiin ific i turistic. Importanta tiin ific  este dat  de ecosistemele pe care le 
ad poste te - ecosisteme extreme, foarte productive sau dimpotriv  - la limita 
supravie uirii, flora i fauna foarte variate care cuprind i specii endemice sau în curs 
de dispari ie. 

Din punct de vedere turistic este important, atât prin peisajele care le ofer  zona, 
relieful acesteia fiind foarte variat, cat i de frumuse ea locurilor dat  de ecosistemele 
existente atât în ansamblul acestora, cat i prin pârtile componente. În continuare sunt 
descrise parcurile na ionale i alte arii protejate din România. 

• Parcul Na ional Retezat (jude ul Hunedoara) este localizat în Masivul 
Retezat din Carpa ii Meridionali, masiv ce are o suprafa  de aproximativ 800 km2. 
Rezerva ia Biosferei Retezat acoper  o suprafa a de cca. 54.000 ha (conform limitelor 
stabilite în 1990).Cea mai mare parte a acesteia este situata în Masivul Retezat, dar se 
extinde i în Mun ii arcu i Godeanu ( jude ele Caras - Severin i Gorj). 

Parcul are trei zone : o rezerva ie tiin ific  numit  Gemenele - 1.630ha; o zona 
central , Parcul Na ional Retezat propriu - zis - 10.386ha, situat în întregime în 
Masivul Retezat i o zon  tampon - 42.476ha. 

P durile acoper  52% din suprafa a parcului. Golul alpin este acoperit de 
jneap n (28%) i p uni alpine (14%), restul zonei fiind format din creste stâncoase, 
piscuri i povârni uri acoperite de grohoti uri i lespezi de piatra. 

Din punct de vedere geologic masivul are, în cea mai mare parte, o structura 
cristalin , dar Retezatul Mic, aflat în partea de sud, este alc tuit din roci sedimentare 
(calcare). 

În zona parcului, altitudinea variaz  intre 794m la Gura Zlata i 2.509 pe Vf. 
Peleaga, iar alte în l imi de peste 2000m (P pu a - 2508m, Retezat - 2482m, Vârful 
Mare - 2463m, Custura - 2457m, Bucura - 2433m). 

Retezatul are numeroase pâraie bogate în apa i peste 80 de lacuri, în cea mai 
mare parte de origine glaciara. Cel mai întins dintre ele este lacul Bucura cu o 
suprafa  de 8,86 ha, iar cel mai adânc este Z noaga cu o adâncime de 29 m. Alte 
lacuri ca T u Negru, Galesu, Ana, Slaveiu, Custura Mare i T u apului sunt mai mici 
dar de o frumuse e inegalabil , oglindind splendoarea norilor i m re ia culmilor 
înconjur toare. 

Pe limita de sud-vest a Parcului, omul a avut un impact major asupra naturii 
z g zuind apele Râului Mare prin construirea unui imens baraj care afecteaz  viata 
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râului. De aceea, de-a lungul v ii Râului Mare i în jurul lacului de acumulare sunt 
necesare activitatea de reconstruc ie. 

Prezen a unei flore deosebit de bogate în zona alpin  l-a determinat pe 
profesorul A. Borza s  duc  o lupt  sus inut  pentru declararea Retezatului ca parc 
na ional. În 1992 s-au identificat 1186 de specii al turi de 104 subspecii i 312 
variet i (Coldea). Întâlnim specii rare, cum ar fi: Dianthus glacialis (garofi a), Draba 
siliquosa (fl mânzica), Pelicularis exaltata (darie), Primula halleri (anghelina), 
Astragalus australis (piatra linte), Erigeron uniflorus (bunghisor), Artemisia eriantha 
(pelin), Nigritella nigra ssp. rubra (sângele voinicului), Leontopodium alpinum (floare 
de colt). Retezatul este considerat a fi centrul genetic al speciilor de Hieracium 
(vulturica) având aici 257 de taxoni i Poa (firuta) cu 31 de taxoni. Printre cele 62 de 
specii endemice, cele mai larg r spândite sunt: Draba dorneri (fl mânzica), Rubus 
retezaticus (mur de Retezat), Festuca pachyphylla (p iu ), Trifolium retezaticum 
(trifoi de Retezat), Hieracium borzae (vulturica), Hieracium nigrilacus (vulturica), 
Draba simonkaiana f. retyezatensis (fl mânzica), Papaver alpinum ssp. corona-
sanctistephan var.retyezaticum (mac de munte). 

 Pe lâng  aceste specii ce reflect  deosebita valoare a zonei, mai sunt descrise 61 
de plante vasculare i numeroase specii de mu chi i licheni. Vegeta ia lacurilor, 
precum i cea asociat  zonelor umede, con ine peste 631 de specii, inclusiv alge 
(Peterfi, 1992). 

P durile sunt bine conservate, peste 30% fiind p duri naturale. Speciile de baz  
din parc sunt: molidul - Picea abies (81%), fagul - Fagus sylvatica (12%), bradul - 
Abies alba (4%) i mesteac nul - Betula pendula (2%), iar în rezerva ia tiin ific , 
zâmbrul - Pinus cembra reprezint  în jur de 8% din totalul speciilor forestiere. 

Fauna este bine reprezentat  i drume ii ca parcurg în lini te potecile, pot z ri 
exemplare frumoase de mamifere din cele ce tr iesc aici: capre negre (Rupicapra 
rupicapra),cerbi (Cervus elaphus), c priori (Capreolus capreolus), mistre i (Sus 
scrofa), ursi (Ursus arctos), râ i (Lynx lynx), pisici s lbatice (Felis silvestris), lupi 
(Canis lupus), vulpi (Vulpes vulpes), jderi de copac (Martes martes) i jderi de piatr  
(Martes foina), bursuci (Meles meles), vidre (Lutra lutra), iepuri (Lepus europaeus), 
veveri e (Sciurus vulgaris) i marmote (Marmota marmota - reintroduse în 1972). 
Sunt prezente de asemeni, ariciul (Erinaceus europaeus) i cârti a (Talpa europea).  

În parc se g sesc 82 de specii de pas ri, dintre care 9 sunt considerate endemice 
sau rare, cum ar fi de exemplu mierla gulerat  (Turdus torquatus), muscarul mic 
(Ficedula parva), alunarul (Nucifraga caryocatarctes), cioc nitoarea de munte 
(Picoides tridactylus), cioc nitoarea cu spate alb (Dendrocopus leucotos), 
cioc nitoarea neagr  (Dryocopus martius), prund ra ul de munte (Charadrius 
morinellus), ierunca (Tetrastes bonasia), cocosul de munte (Tetrao urogallus) i 
acvila de munte (Aquila chrysaetos), specie foarte rara. 

Retezatul g zduie te 5 specii de amfibieni i 9 specii de reptile, iar lacurile i 
râurile sunt populate în principal cu p str vi (Salmo trutta fario) i lipani (Thymalus 
thymalus).  

Principalele obiective de management pentru Parcul Na ional Retezat sunt 
conservarea biodiversit ii i educa ia ecologica. În Rezerva ia tiin ific  Gemenele, 
aflat  sub controlul direct al Academiei Romane, se desf oar  cercet ri în toate 
domeniile legate de biodiversitate. Dup  na ionalizarea din 1948, p durile ( i pentru 
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câ iva ani i p unile alpine) au fost administrate de o institu ie de stat, actuala 
Direc ie Silvic  Deva, prin Ocoalele Silvice Retezat, Pui i Lupeni. Personalul silvic 
de la aceste ocoale a vegheat atent pentru a preîntâmpina t ierile ilegale de arbori i 
incendierea p durilor, precum i vânatul i pescuitul ilegal. Localnicilor li s-a permis 
s  duc  vitele la p unat, dar numai în anumite zone, p unatul oilor în parc a fost 
interzis. 

Ast zi p durile din Parcul Na ional se afl  în administrarea Ocoalelor Silvice 
Retezat, Pui i Lupeni (în zona tampon). În scopul conserv rii naturii, atât în 
rezerva ia tiin ific , cat i în parcul na ional, sunt interzise exploatarea lemnului, 
vân toarea i pescuitul precum i recoltarea fructelor i a ciupercilor. 

Zona alpin  este administrat  de c tre consiliile locale, care îns  nu au personal 
de paz  i supraveghere. Aici activitatea personalului silvic se rezum  doar la 
protejarea jneap nului (Pinus mugo) i a vie ii s lbatice. Dup  1991, activitatea de 
p unat s-a intensificat în mod considerabil, iar pagubele aduse naturii în Parcul 
Na ional Retezat au crescut în mod îngrijor tor. În fiecare vara, turme de oi urc  spre 
pasiunile alpine, periclitând flora i fauna din zon  (ex. num rul caprelor negre 
descre te în fiecare an). În mare parte, suprap unatul se datoreaz  prezentei turmelor 
de oi apar inând unor comune îndep rtate sau chiar din alte jude e i nu prezentei în 
munte a animalelor din satele care au drept de p unat în aceste zone. Administra ia 
Parcului Na ional Retezat va trebui s  g seasc  solu ii de stopare a distrugerilor 
provocate de p unat cel pu in în zonele care prezint  un poten ial natural de mare 
valoare. 

Cei ce sunt îndr gosti i de natur  se pot bucura de priveli ti minunate în Retezat 
în orice anotimp. Aici vin an de an oaspe i de pretutindeni în c utarea lini tii i a 
frumuse ilor oferite cu d rnicie de crestele mun ilor, de limpezimea lacurilor, de flori 
i arbori, de pas ri i capre negre. 

În anii din urm  câteva organiza ii neguvernamentale au desf urat activitatea 
de control i monitorizare a turismului, de educa ie ecologic  precum i activitatea de 
igienizare a locurilor de campare i a traseelor turistice. Administra ia parcului 
inten ioneaz  s  organizeze i în viitor asemenea activit i i s  men in  colaborarea 
cu organiza iile neguvernamentale active din zona. 

Administra ia Parcului Na ional Retezat (APNR) a fost înfiin at  în 1999 i a 
început activit ile de implementare a proiectului "Managementul Conserv rii 
Biodiversit ii " în toamna aceluia i an. 

Contribu ia României la conservarea diversit ii biologice europene i globale 
este semnificativa. Aproximativ 27% din tar  este împ durit , cele mai multe p duri 
îmbr când versan ii mun ilor Carpa i. În ace ti mun i se reg sesc zone alpine i de 
p dure aproape nealterate, de o excep ionala valoare a biodiversit ii. 

Un patrimoniu natural valoros poate fi g sit, de asemenea, în afara Carpa ilor, în 
zona de dealuri i în cea de câmpie. Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii este una din 
cele mai importante zone umede din Europa.  

• Delta Dun rii (jude ul Tulcea); rezerva ie natural  complex , 679.222 ha 
includ 103.000 ha de zona marin . Întreaga regiune a Deltei cuprinde 779.000 ha (din 
care 120.000 ha sunt în Ucraina). Altitudinea 0-15 m. 
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Delta Dun rii, în totalitate, împreun  cu complexul lagunar Razim, constituie un 
monument natural de o mare valoare interna ionala. În cadrul acesteia se disting trei 
mari rezerva ii, c rora li se ad ug  altele mai mici (Marchelu, Uzlina, Popina, Iacob, 
Pardina, S r turile). 

Obiectivul comun al arealelor protejate este în primul rând, ornitofauna, Delta 
fiind cel mai însemnat loc de popas al pas rilor migratoare între regiunea arctic  i cea 
tropical . Cinci drumuri de pasaj se încruci eaz  în Delta Dun rii. Vara clocesc acolo 
colonii mixte de pelicani, stârci i egrete, lop tari, ig nu i, ciocîntor i, cormorani. 
Iarna sosesc gâsca cu gat ro u, gâsca cu inel pe gat, gâsca cu picioare ro ii, gâsca lui 
Suschin i cea cu obrajii albi, ra e nordice, ra a fer str u, li i e, cufundaci, lebede. 
Dintre pas rile r pitoare abund : vulturul de mare, vulturul pescar, vulturul negru, 
vulturul hoitar, oimul, eretele, gaia de stuf, buha. În Delt  se g sesc 2.500 cuiburi de 
pelican comun i mai pu ine de pelican cre . În stuf ri uri i pe plauri tr iesc nurci, 
vidre, hermine, nev stuici, nutrii, bizami, câinele enot, vulpi, lupi, mistre i. Pe grinduri 
se întâlnesc: opârla de nisip, vipera (Vipera ursinii renardi), acolo fiind unicul loc din 
tar  unde traiste broasca estoas  de uscat (Testudograeca ibera). În Dun re, în canale, 
lacuri i ghioluri vie uiesc 100 specii de pe ti, dintre care cei mai importan i sunt 
sturionii (nisetrul, morunul, cega, p struga, viza), c rora li se ad ug  crapul, al ul, 
somnul, tiuca, bibanul, linul, carasul etc.  

Începând cu anul 1.969 au fost întreprinse mai multe ac iuni de colonizarea 
fazanului în: Letea (cel mai mult), urmat de: Caraiman, Sfântu Gheorghe, Maliuc i 
Rusca. 

Prezen a elanului a fost semnalat  pentru ultima dat  în delt  în anul 1966. 
A disp rut i lupul, ultimul exemplar fiind semnalat în urm  cu 40 ani. În 

p durile Dobrogei mai apare din când în când cate unul. 
Rezerva ia natural  Letea - Matita - Rosca ;rezerva ie a biosferei, include 

rezerva iile preexistente Rosca - Buhaiova - Hrecisca, 14.600 ha i p durea Letea - 
Hasmacul Mare 52.117 ha (1.940). Amplasat  în delta fluvial  din nordul ghiolului 
Matita, rezerva ia cuprinde o serie de ghioluri, gârle de alimentare, stuf ri uri, 
grinduri, mii de hectare de plaur - fixat i plutitor. Zona tampon a rezerva iei este 
situat  intre estul grindului continental Chilia (Babitele-Merheiul Mare) i vestul 
Grindului fluvio-maritim Letea. Pe ghiolul Rosca cuib re te pe plauri cea mai mare 
colonie european  de pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus) - 2.500 exemplare - 
al turi de care tr iesc 200 pelicani cre i (P.crispus), câteva familii de lebede, 
cormorani mari (Phalacrocorax carbo) i mici (Ph. pygmaeus), ig nu i, stârci, 
lop tari, chire. 

La est de rezerva ia precedent , pe grindul Letea se afl  "P durea Letea - 
Hasmacul Mare", situata intre bra ele Chilia i Sulina. Substratul rezerva iei este 
alc tuit din dune de nisip de 7-13 m în l ime, orientate NV - NE, desp r ite de 
depresiuni alungite, în care s-au instalat p duri numite local "hasmacuri", cel mai 
reprezentativ, dintre ele, este Hasmacul Mare. În unele depresiuni acoperite de ape s-a 
instalat aninul negru. Acolo unde pânza freatic  nu ajunge la suprafa a solului p durile 
sunt alc tuite din stejarul pedunculat (Q.robur), stejarul brum riu, plopul alb i cel 
negru, frasinul de lunca (Fraxinus angustifolia), frasinul de balt  sau frasinul pufos 
(F.pallisae) - specie nou  pentru flora globului, par, tei, ulm, carpen, mar p dure , 
diverse liane – iedera (Hedera helix), curpenul, vi a de vie s lbatic , cârcelul (Ephedra 
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distachia) liana mediteranean  (Periplora graeca). Pe locurile joase dintre dune, în 
por iunile inundabile se afl  s lcete. Stejarii ating 30-35 m, în l ime, i diametre de 1 
m. Numero i arbu ti, printre care cornul, dracila, lemnul câinesc, socul, murul, s.a. vin 
s  completeze imaginea de h i  subtropical. În stejari cuib resc vulturul de mare i 
buha. Accesul în rezerva ie este prin portul Sulina, fie cu barca pân  la satul Letea, fie 
pe nisipuri prin satul Cardon (comuna C.A.Rosetti). 

Rezerva ia natural  Peri or - Zatoare - Sacalin, 16.400 ha, aflat  la gura 
bra ului Sf.Gheorghe, între bra , canalul Peri or, insula Sacalin, are lacuri pu in adânci 
(Z tonul Mare i cel Mic), ce alterneaz  cu grinduri i mla tini. Acolo cuib resc mai 
ales lebedele mute (Cygnus olor), ca i pelicanii cre i, stârcii, piciorongii, sitarii, 
pesc ru ii. Este un loc de pasaj pentru cocori, gâ te, ra e. Numai pe insula Sacalin pot 
fi întâlnite 135 specii de pas ri. 

 Rezerva ia Periteasca - Lea Morka- Gura Porti a, 3900 ha, situat  în 
complexul lagunar Razim - Sinoe, dispune de condi ii favorabile pas rilor limicole i 
oaspe ilor de iarna. Ecosistemele existente sunt de nisipuri i de ape salmastre. 

Primele dou  rezerva ii sunt înconjurate de o zon  tampon de 1-2 km l rgime. 
Celor trei rezerva ii naturale li se ad ug  alte teritorii mai mici (8.000 ha) cu acela i 
caracter, printre care Insula Popina din Lacul Razim, loc de cuib rire pentru c lifarul 
alb, este cea mai mare. Pe s r turile de la Murighiol domin  ciocîntor ii i piciorongii. 
Pe Lacul Marchelu, din zona Uzlinei, sunt colonii de stârci. În zona Histriei, al turi de 
c lifarul ro u, se întâlnesc lebedele, a c ror prezenta gra ioas  a inspirat un splendid 
documentar romanesc intitulat -"Histria i lebedele" pe muzic  de P.I. Ceaikovski. În 
toate aceste refugii cuib resc colonii de egrete mari (Egreta alba), lop tari (Platalea 
leucorodia), ciocîntorsi, piciorongi sau cat lige, c lifari ro ii sau albi, considerate 
monumente ale naturii. Accesul se face pe Dun re, pe bra ele Sulina i Sf. Gheorghe 
sau pe uscat, prin Murighiol - Dunavatu de Jos.  

În prezent suprafa a amenajat  însumeaz  92.000 ha, ceea ce reprezint  26,8% 
din suprafa a total . Delta fluviuo-marin  va r mâne, în cea mai mare parte, în regim 
natural, pentru conservarea sistemelor deltaice.  

 Stuful (Phragmites australis) - plant  uimitoare, care, cu toate ca nu face parte 
dintre rarit ile sau unicatele botanice, are o importan  deosebit  în formarea Deltei, 
ocupând cea mai întins  i mai compact  suprafa  de pe glob. Delta este "un dar al 
stufului". Acesta se înf i eaz  ca o nesfâr ita p dure, verde cu în l imi de 2-4 m, sub 
care s-a format un strat compact, gros de 0,6-1,8 m, constituit din împletirea rizomilor 
orizontali i a r d cinilor fibroase ale trestiilor. Stratul se îngroa  an de an prin 
depunerea resturilor humificate de plante i animale sau al malului adus de apele mari. 
Cu timpul acesta poate atinge fundul bazinului i atunci se fixeaz . 

Începând cu anul 2001 în "Muzeul Oceanografic" din Monaco - cel mai vizitat 
(muzeu) de pe Coasta de Azur se pot viziona exponate legate de via a i activitatea 
locuitorilor Deltei Dun rii. 

 Pietrosul Mare al Rodnei, 56.700 ha,1990, altitudine:1800-2200 m; 
rezerva ie natural . Din suprafa a total , 1233 ha sunt de creast  alpin , iar 1467 ha 
sunt de p duri. Axat pe o fost  rezerva ie botanic  i faunistic , are numeroase circuri 
i lacuri glaciare, dintre care Pietrosu i Buhaescu sunt populate cu p str vi. Iezerele 

Buhaescu sunt situate în c ldarea glaciar  Buhaescu; Repedea, la altitudini de: 1820 - 
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1905 m. Iezerul Pietrosul, din c ldarea glaciar  Iezerul, de sub Vârful Pietrosul, are o 
suprafa  de 0,5 ha, o adâncime maxim, de 2,5 m i este situat la 1825 m altitudine. 
Este populat de p str v indigen i zgl voac  (Cottus gobio). La 500 m de lac este 
sta ia meteorologic  i nu departe, cabana de vân toare "Z noaga marmotelor".  

Flora alpin  are numeroase specii endemice sau rare precum: gu a porumbelului 
(Silene nivalis), gen iana galben  (Gen iana lutea), anghelina (Primula longiflora), 
brânca ursului (Heracleum carpaticum), floarea de colt (Leontopodium alpinum), 
Juncus castaneus, mierea ursului (Pulmonaria filerszkiana).Asocia iile de smirdar i 
jnepeni urile, numite local "durz u", ocup  peste 30% din suprafa a crestelor 
subalpine. Aici cre te zâmbrul i tisa, specii forestiere rare, precum i garofi a 
(Dianthus glacialis), de asemenea rar . 

Este protejat  capra neagr , cu care s-au f cut repopul ri, deoarece aproape ca 
disp ruse în cursul ultimului r zboi mondial. Repopul rile s-au f cut cu exemplare 
provenite din mun ii Retezat, arcu, Bucegi, Piatra Craiului. Actualmente efectivul 
este de peste 300 exemplare. Sunt ocrotite, de asemenea: ursul brun, purt tor de trofee 
de valoare mondial , cerbul carpatin, cocosul de mesteac n (Lyrurus tetrix) ce 
cuib re te în jnepeni , cocosul de munte, acvila, brum ri a etc. În 1972 s-a reintrodus 
marmota alpin  (Marmota marmota), disp rut  cu un secol în urm  datorit  vân rii 
excesive. 

Arealul este declarat, din 1980, rezerva ie a biosferei i propus ca viitor parc 
na ional. 

Acces rutier din D.N. 18 (Vatra Dornei - Bor a) pe un drum forestier i apoi pe 
jos - 3 ore. 
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Abstract  
 
The situation of National Parks and other Natural Reserves 
 
Although Romania still has many places witch have to be considered for 

their protection and declared National Parks. Since the year 2000, there was only 
one national park (Retezatul), witch has a very scientific and touristy importance. 

The great Romanian researcher in speology Emil Racovi , has made a 
project for the „National Park of the Apuseni” in 1934. 

The Patrimony World’s Values end in Apuseni. 
Keywords: National Parks, Apuseni. 
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