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Motto: "MunŃilor! Pentru ce este în voi atâta frumuseŃe?" 

George Byron 

 

 

 

Ranger Junior în Situl Natura 2000 MunŃii łarcu este un proiect al AsociaŃiei Altitudine 
Filiala Banat, realizat cu finanŃarea FundaŃiei pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc şi MOL 
România. 
  
 MulŃumim partenerilor ce au sprijinit acest proiect: Universitatea de Vest din 
Timişoara, Primăria Caransebeş, Primăria OŃelu-Roşu, Clubul de Turism „Concordia” Lugoj, 
precum şi voluntarilor implicaŃi. 
  
 MulŃumim şcolilor implicate în proiect şi tuturor cadrelor didactice care ne-au ajutat: 

- Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” Teregova,  
- Şcoala cu clasele I-VIII Rusca Teregova, 
- Şcoala cu clasele I-VIII "Trandafir Cocârlă" Turnu Ruieni, 
- Şcoala cu clasele I-VIII Borlova,  
- Şcoala cu clasele I-VIII Zăvoi, 
- Şcoala cu clasele I-VIII Măru, 
- Şcoala cu clasele I-VIII Rusca Montană, 
- Colegiul NaŃional „Coriolan Brediceanu” Lugoj. 

  
  

 
  

 

 

 Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor. FinanŃatorii nu pot fi făcuŃi în nici un fel răspunzători de felul în 
care se folosesc informaŃiile cuprinse în acestă publicaŃie. 
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Proiectul Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 

 
 
 Natura este prezentă permanent în viaŃa noastră. FrumuseŃea şi bogăŃia ei ne încojoară, 
uneori fără să ne dăm seama de marea valoare de lângă noi. 
 
 AsociaŃia Altitudine Filiala Banat a oferit copiilor din preajma Sitului Natura 2000 
MunŃii łarcu ocazia să fie mai aproape de natură şi să înŃeleagă mai bine complexitatea lumii 
vii şi a responsabilităŃii noastre, a fiecăruia dintre noi, de a o  respecta şi proteja. 
 
 FundaŃia pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc şi MOL România au sprijinit financiar 
desfăşurarea proiectului Ranger Junior în Situl Natura 2000 MunŃii łarcu, şi astfel iniŃiativa 
noastră s-a concretizat cu ajutorul partenerilor şi participarea elevilor şi cadrelor didactice din 
şcolile implicate. 
 
 Cu ajutorul tuturor am organizat lecŃii de educaŃie ecologică în şcolile implicate în 
proiect, am organizat trei tabere la munte, un concurs de desen, expoziŃii de fotografie, puncte 
de informare în şcoli.  
 

 Mai mult de 250 de copii au aflat 
despre Situl Natura 2000 MunŃii łarcu, iar 32 
de elevi, cu vârstă cuprinsă între 11 şi 15 ani 
au participat la taberele Ranger Junior din 
Poiana Mărului. Ulterior, 15 dintre cei mai 
activi au participat la tabăra de cinci zile de la 
Cuntu, trăind în inima muntelui şi ajungând 
să-l cunoască îndeaproape. 
 
  În taberele de la Poiana Mărului elevii 
au învăŃat despre ce înseamnă a fi ranger într-
o arie naturală protejată, au aflat noŃiuni de 
bază despre protecŃia naturii şi de ce e 
important să păstreze cât mai natural arealul 
de langa ei. Toate acestea le-au asimilat prin 
prezentări, jocuri şi plimbări în natură. 
ExerciŃiile la care au participat le-au dezvoltat 
spiritul de echipă, le-a dat ocazia să înŃeleagă 
că nu putem să ne descurcăm tot timpul 
singuri şi să aprecieze valoarea unui 
coechipier. AbilităŃile de prezentare şi 
comunicare au fost exersate atât prin jocurile 
la care au aprticipat, cât şi prin intreacŃiunile 
pe care le-au avut cu turiştii cărora le-au 

oferit informaŃii despre faună, floră şi relieful din zonă. 
 
 Micii rangeri au învăŃat cum să citească o hartă, cum să se orienteze cu busola, care 
este echipamentul de munte şi cum se foloseşte. În ultima zi copiii au învăŃat noŃiuni de bază 
în alpinism şi au experimentat căŃăratul pe stâncă şi tiroliana, spre marea lor bucurie. 
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 În cele cinci zile de tabără la Cuntu, rangerii juniori au patrulat atât pe potecile 
turistice spre Vârful łarcu, oferind informaŃii turiştilor (motorizaŃi sau nu), cât şi în afara 
potecilor, însoŃiŃi de biologul ariei naturale protejate, descoperind zone de sălbaticie, recoltând 
date despre faună şi floră, ca nişte adevăraŃi rangeri ce sunt de acum. În ieşirile pe teren copiii 
au învăŃat să recunoască semnele forestiere şi semnificaŃiile lor. 
  
 Micii rangeri au ajutat, de asemenea, la realizarea de indicatoare turistice şi la 
amplasarea lor pe teren şi la recondiŃionarea unor panouri informative din sit. 
 
 Deşi programul celor trei tabere a fost încărcat, incluzând multe jocuri, prezentări, 
plimbări şi multe alte activităŃi, copiii s-au bucurat din plin de ocazia de a-şi face prieteni noi 
şi de a interacŃiona, dezvăluind noi şi noi resurse de energie, idei şi cunoştinŃe într-o continuă 
bună dispoziŃie. 
 
 „A fost o experienŃă superbă, în care am învăŃat foarte multe şi în care ne-am distrat. 
Mi-am facut prieteni noi şi am colaborat la fiecare activitate, a fost foarte amuzant, am glumit 
şi am lucrat în echipă. 
 Acesta tabără mi-a schimbat percepŃia faŃă de faună, floră şi relief. Am învăŃat să 
respect natura şi că trebuie protejată pentru binele tuturor. Au fost activităŃi foarte frumoase 
cu jocuri, cu drumeŃii şi cu mult sport. Nu am crezut că vom ajunge pe vârful łarcu şi că vom 
mânca la peste 2000 de metri. 
 Îmi este foarte greu să las tabăra în urmă, să îmi iau la revedere de la toŃi şi să nu mai 
facem nimic, dar sper să Ńinem legătura şi să mai facem ceva împreună fiindcă tabăra aceasta 
m-a schimbat mult. ” Adrian Breha, paticipant la tabere.
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Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 

 

 
 

 
Natura este fundamentul vieŃii. Si noi, oamenii, suntem datori să ne bucurăm de ea şi 

să o respectăm, să fim recunoscători pentru dărnicia cu care ne oferă din minunăŃiile ei. 
 

În anul 2007 zona MunŃilor łarcu a fost declarată sit Natura 2000 MunŃii łarcu - arie 
naturală protejată, cu o suprafaŃă de 58.640 ha. Ocolită de-a lungul timpului de activităŃi 
umane dezvoltate iraŃional, astăzi  mai găsim locuri în care natura e la ea acasă şi vietăŃile 
trăiesc în habitate naturale.  

 
În sit trăiesc mamifere mari precum ursul, lupul şi râsul, adăpostite în păduri bătrâne 

de sute de ani. Mai sus, în gol subalpin, păşunile bogate sunt păstrate încă datorită păstoritului 
care se practică în aceşti munŃi de către locuitorii din comunităŃile din preajma ariei naturale 
protejate. 

În vecinătatea Sitului Natura 2000 MunŃii łarcu se găsesc oraşele Caransebeş şi OŃelu 
Roşu şi localităŃile Zăvoi, Măru, Rusca Montană, Turnu Ruieni, Borlova, Bolvaşnita, 
Vârciorova,  Slatina Timiş, Teregova, Cornereva. În interiorul sitului se află aşezările turistice 
Poiana Mărului şi Muntele Mic. 

Situl acoperă în principal golul alpin al masivului łarcu – Muntele Mic şi pădurile 
învecinate, între 22°25’ şi 23°37’ longitudine estică şi între 45°12’ şi 45°28’ latitudine 
nordică. Aria se situează în regiunea biogeografică alpină, cu altitudine între 400 şi 2.190 m. 

În MunŃii łarcu întâlnim un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu 
o diversitate remarcabilă şi cu o abundenŃă locală de 25-78 ori mai mare faŃă de media la nivel 
naŃional. 

Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri bătrâne - 29% din aria impădurită şi 
1/6 din aria întregului masiv. MunŃii łarcu constituie un areal prioritar pentru conservarea 
biodiversităŃii carpatine cu o înaltă valoare a acesteia.  

  O cincime, respectiv aproape 2.000 ha din suprafaŃa pădurilor batrâne relictare sunt 
constituite din arborete plurietajate cu vârste medii între 165 şi 185 ani, astăzi extrem de rare 
în Ńară şi în Europa, care polarizează cea mai mare biodiversitate terestră.  

  Un studiu Greenpeace a stabilit şi s-a confirmat că MunŃii łarcu adăpostesc, împreună 
cu munŃii învecinaŃi Retezat, Godeanu şi Cernei cel mai întins peisaj forestier intact european 
la sud de cercul polar, fiind nefragmentat de infrastructură şi lipsit de aşezări umane.
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Ce sunt rangerii? 

 
 Rangerii sunt persoanele care se ocupă, în principal, de asigurarea conservării şi 
protejării patrimoniului natural, cultural şi istoric situat în ariile naturale protejate. 
 
 
 Ce activităŃi desfăşoară un RANGER? 
 

- patrulează pe teritoriul încredinŃat din aria protejată; 
- culege informaŃii referitoare la speciile de plante şi animale şi raportează dacă a 

observat probleme în acest sens; 
- realizează intervenŃii şi amenajări necesare în infrastructura turistică (poteci, 

podeŃe, trecători, marcaje);  
- îndrumă turiştii pe trasee în funcŃie de dificultatea traseului şi îi supraveghează 

dacă este necesar; 
- colaborează cu localnicii din zonă, cu cercetători, cu Salvamontul şi operatorii 

turistici atunci când aceştia desfăşoară activităŃi în aria protejată; 
- răspunde de aplicarea legilor şi a regulamentelor în ariile protejate, de asigurarea 

securităŃii turiştilor. 
 

 
 Ce face un RANGER JUNIOR ? 
 

- învaŃă despre aria naturală protejată: localizarea, 
speciile de plante, insecte, amfibieni, reptile, păsări şi 
mamifere ce vieŃuiesc aici; 

- monitorizează speciile existente în aria protejată; 
- informează şi educă turiştii în spiritul protecŃiei 

mediului prin îndrumarea acestora pe potecile marcate, 
oferă informaŃii despre specii de plante şi animale 
deosebite, despre obiceiurile şi tradiŃiile din localitatea 
în care trăiesc, îi atenŃionează să nu arunce gunoiul;  

- participă la informarea oamenilor din localitatea în care trăiesc şi vecinătatea 
acesteia despre aria naturală protejată, prin organizarea de expoziŃii foto, desen 
şi pictură;  

- participă împreună cu administratorul ariei naturale protejate la marcarea 
traseelor turistice, indicatoarelor, la amenajarea locurilor de popas şi campare;  

- participă la campanii de curăŃare/ igienizare a ariei naturale protejate prin 
strângerea deşeurilor; 

 
Sursa: ranger.ro 
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Ghidul unui Ranger Junior 
 

Rangerul, fie el junior sau senior, are ca misiune patrularea în aria protejată. Pentru a-şi 
îndeplini misiunea, va trebui să cunoască foarte bine atât zona de patrulare şi arealul din care 
face parte, cât şi regulile deplasării in teren muntos. De asemenea, trebuie sa aibă cu el 
echipamentul obligatoriu indiferent de condiŃiile vremii, şi cunoştinŃe despre cum să-l 
folosească. 

Înainte de a pleca în tura de patrulare este esenŃială etapa 
pregătitoare, ce implică studierea traseelor pe care vei patrula 
cât şi pregătirea bagajului de luat în tură. Câteva lucruri sunt 
vitale, şi rangerul trebuie să le aibă cu el indiferent de anotimp. 

Pentru cărat lucrurile ai nevoie de un rucsac, mai mic sau mai 
mare depinzând de cât de lungă este tura. În el trebuie să încapă 
atât lucrurile de care orice turist are nevoie atunci când merge pe 
munte, cât şi alte câteva ce Ńin de meseria de ranger.  

Harta ariei naturale protejate este de bază, nu atât pentru orientarea proprie 
(un ranger îşi cunoaşte deja zona de patrulare şi potecile), ci pentru a arăta 
la nevoie turiştilor unde se află şi cam în ce direcŃie trebuie să meargă, sau 
pe unde au voie să meargă şi pe unde nu. Este indicat să ai cu tine pliante 
informative pentru turişti, ele vor completa informaŃiile pe care le 
transmiŃi verbal.  

LegislaŃia despre arii protejate va fi şi ea prezentă în rucsacul unui ranger 
(OUG 57/2007), împreună cu legitimaŃia proprie. Mai sunt necesare fişa 
de observare şi raportare, un instrument de scris şi un GPS. Trusa de 
prim ajutor şi o folie de supravieŃuire sunt absolut necesare, pentru ca se 

pot întâmpla accidente oricui pe munte: vreunui turist, colegului de echipă sau chiar Ńie. Un 
ranger adevărat va trebui să ştie cum se dă primul ajutor pentru a le putea folosi în caz de 
nevoie. 

În rucsacul fiecărui turist sau ranger trebuie sa existe o lanternă 
(frontală). Este destul de neplăcut să fii prins de noapte departe de 
cabană, şi să bâjbâi prin pădure şi printre pietre cu riscul de a-Ńi frânge 
gâtul, pe motiv ca ai uitat lanterna. La munte vremea e schimbătoare, 
chiar şi într-o tură de o zi ar fi bine să ai la tine o geacă de ploaie, un 
polar, mănuşi şi ceva de pus pe cap pentru vreme rece. Soarele 
puternic te poate afecta şi el, şi atunci trebuie să-Ńi protejezi ochii cu 
ochelari de soare.  



 

 9 

Cu aparatul de fotografiat se pot surprinde momentele frumoase, sau se pot fotografia unele 
probe, urme,  fauna şi flora care le vezi în ture, iar binoclul (opŃional) te poate ajuta în 
observarea de la distanŃă a anumitor obiective. E bine să ai cu tine şi un briceag. 

Rucsacul nu poate fi complet fără ceva de mâncare şi o sticlă cu apă.  

Pentru o tură de două sau mai multe zile pe teren, echipamentul se schimbă destul de mult. Pe 
lângă cele de mai sus trebuie să ai în vedere că vei înnopta undeva, fie că stai la o cabană, 
refugiu sau stână, fie la cort, sau chiar poŃi dormi sub cerul liber. Pe lângă sacul de dormit 
potrivit anotimpului şi locului unde vrei să dormi, în caz că înnoptarea se va face la cort ar fi 
bine să ai unul de minim 2 persoane pentru tine şi colegul de echipa şi un izolir sau o saltea de 
mici dimensiuni. 

 

Înnoptarea la cort.  Foto: Dan TăuŃan (www.dantautan.ro)  

Cu cât tura e mai lungă ai nevoie de mai multă mâncare şi poate chiar un primus (arzător) şi o 
oală în care să îŃi găteşti sau să îŃi faci ceaiul de dimineaŃă. La capitolul haine volumul şi 
greutatea vor fi mai mari pentru că trebuie să ai la tine haine de rezervă: un polar şi o pereche 
de pantaloni lungi în plus, cel puŃin un tricou în plus, şosete de schimb în caz că te uzi la 
picioare, lenjerie şi alte obiecte de igienă personală. Împotriva frigului foloseşte lâna şi 
materialul fleece (polarul) care păstrează căldura chiar şi umede şi evită bumbacul ce absoarbe 
umiditatea şi Ńine rece pe corp.   

În cazul unei acŃiuni de salvare sau a unei ture de observare în locuri 
greu accesibile trebuie să ai cu tine o coardă şi  echipamentele de 
lucru cu coarda, pe care să fii capabil să le  utilizezi.  

Un ranger trebuie să cunoască cu ochii închişi zona în care 
acŃionează: drumuri, poteci, marcaje, culmi, vârfuri, ape, văi, ba 
chiar văi neumblate, vârfuri cu interes turistic mai scăzut, stânci 
proeminente, stânele din zonă şi unele poteci de animale. 
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Specii din flora prezentă în situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 

 
 
Afinul (Vaccinium myrtillus) este un arbust montan 
care creşte de la limita inferioară a molidişului până în 
zona alpină. Fructele au forma unor bobiŃe de culoare 
neagră-albăstrui şi se coc în lunile august – septembrie, 
având gustul dulce-acrişor. Are importanŃă alimentară, 
dar şi medicală, fiind folosit în tratarea diverselor boli. 
 

 
                                                                                                           Afinul – Vaccinium myrtillus 

                                                                                           (Foto: ramota.com) 
 

 
 
Floarea de colŃ (Leontopodium alpinum) face parte din 
familia Asteraceae. Este una din cele mai frumoase flori 
din zona alpină şi totodată cea mai rară dintre acestea. 
Se recunoaşte după culoarea albă a inflorescenŃei şi 
frunzele catifelate; înfloreşte în perioada iulie – august.  
 

 
Floarea de colŃ – Leontopodium alpinum  
                  (Foto: Călin łîru) 
 

 
 
Crinul de pădure (Lilium martagon) creşte în pădurile de 
foioase având dimensiuni de până la 1 m. Este caracterizat 
printr-o floare cu 6 petale roz-violet ce prezintă pete roşii 
şi şase stamine lungi. Pe lângă frumuseŃea sa, planta are şi 
calităŃi medicinale, având un efect benefic asupra rănilor 
şi bolilor de piele.  
 

Crinul de pădure – Lilium martagon  
                                                                                                                                  (Foto: Lucian Pârvulescu) 

 
 
 
Ghimpele (Ruscus aculeatus) este un arbust de talie mică a cărui frunze 
sunt ascuŃite la vârf. Florile sunt mici şi albe iar fructele sunt roşii, 
acestea din urmă apar în luna octombrie. Ghimpele este o plantă 
medicinală având efecte terapeutice în cazul bolilor cardiovasculare.  

 

            
          Ghimpele – Ruscus aculeatus  
                 (Foto: Lucian Pârvulescu) 
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Jneapănul (Pinus mugo) este un conifer ce creşte sub formă de arbust la înălŃimi de 1500-2300 
m. Este foarte elastic, fapt ce îi conferă protecŃie împotriva avalanşelor, protejând pădurea de 
acestea. Mugurii şi lăstarii tineri au efect antiinflamator şi regenerator al Ńesutului osos. 
 
 
 
 

       Jneapănul – Pinus mugo  
                                                                                                                                                          (Foto: floracyberia.net) 

 
 

 
 
Ouăle popii (Himantoglossum caprinum) este o specie de orhidee protejată, cu frunze 
simple şi flori urât mirositoare de culoare alb-violet.  
 
 
 
 
 
Ouăle popii – Himantoglossum caprinum  
(Foto: Lucian Pârvulescu) 
 
 
 

 
 
 
 
Iarba gâtului (Tozzia carpathica) este o specie perenă ce 
atinge o înălŃime de maxim 14 centimetri. Se recunoaşte 
după tulpina fragilă în formă de patrulater şi florile galbene. 
Trăieşte în locurile umede din munŃi, la altitudini cuprinse 
între 1000-2500 m. 
.  

 
 

Iarba gâtului – Tozzia carpathica  
                                                                                                                                      (Foto: botany.cz) 
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Ştiaţi că ... 

• un singur copac matur în decursul vieŃii sale furnizează o cantitate de oxigen suficientă 
pentru a respira 2 oameni ? 

• molidul produce zilnic 4 kg de substanŃe volatile care au rol de distrugere a microbilor, 
numite fitoncide. Ienupărul produce zilnic 30 kg fitoncide ? 

• o pădure seculară de fag prin transpiraŃie elimina anual 2,4 - 3,5 milioane litri apă / ha ? 

• copacii deŃin recordul de vârstă pe Pământ. Cele mai vechi organisme în viaŃă sunt pinii 
Bristlecone din America de Nord (peste 4600 ani) ? 

• stejarul începe să producă ghindă la vârsta de 20 ani, uneori chiar mai târziu, spre 50 de 
ani. Pe la 80 de ani poate să producă mii de ghinde ? 

• copacii purifică aerul şi elimină poluarea, fixând dioxidul de carbon în frunze şi ramuri 
prin fotosinteză. Un copac matur poate elimina CO2-ul produs de o maşină? 

• inelele prezente în trunchiul copacului pot da informaŃii despre clima şi evenimentele 
din trecut, inclusiv erupŃii vulcanice ? 

• pădurile asigură puritatea apelor, captează şi filtrează apa de ploaie, menŃin rezervele de 
apă, iar copacii protejează malurile ? 

• pădurile menŃin viaŃa sălbatică, oferind adăpost şi hrană multor specii animale ? 

• în MunŃii Godeanu, łarcu, Cernei şi Semenic, datorită influenŃelor sub-mediteraneene 
fagul ocupă partea superioară a etajului de pădure până în golul alpin (1000-1600m), 
înlocuind coniferele ? 

  

Făgete pe Valea Hidegului   Foto: Octavian Radu Topai  
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Importanţa lemnului mort 
 
O pădure este cu atât mai valoroasă biologic, cu cât 
cantitatea de lemn mort prezentă la sol este mai ridicată. 
PrezenŃa buturugilor şi buştenilor căzuŃi pe pământ este 
considerată ca o sursă de biodiversitate, iar fără lemn 
mort pădurile ar fi mai fragile şi predispuse la 
dezechilibre majore, cu un slab echilibrul ecologic. 

Lemnul mort dă viaŃă pădurii, având mai multe funcŃii:  

• stabilizează pădurile (ajută la consolidarea 
pantelor şi la stabilitatea suprafeŃelor, diminuează 
efectul de eroziune al ploilor şi furtunilor asupra 

solului;  

• asigură regenerarea pădurii (seminŃele unor specii 
de arbori germinează pe buştenii căzuŃi, în curs 
de putrezire); 

Lemnul mort   Foto: Alin Ciprian Ciulă   

• asigură hrană şi adăpost pentru mii de specii. Unele din acestea sunt consumatori de 
lemn şi ajută la descompunerea lemnului, atrăgând la rândul lor prădători şi/sau animale 
care folosesc lemnul ca adăpost, de exemplu: ciocănitori, bufniŃe, muscari, cojoaice, 
piŃigoi, unele specii de lilieci, ursul; 

• stochează carbonul la nivelul solului.      

 Venirea toamnei   Foto: Octavian Radu Topai 
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Specii din fauna prezentă în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 

 
 
 
 
Croitorul de fag (Rosalia alpina) este poate cea 
mai frumoasă specie de croitor din Europa, 
datorită culorii albăstrui cu pete negre. Un 
mascul adult poate ajunge la o lungime de 3.5 
cm, în timp ce antenele pot atinge chiar 7-8 cm. 
Se găseşte pe trunchiurile de fag uscate, adulŃii 
apărând în lunile iunie-iulie. 
 

 
                                                                                          Croitorul de fag – Rosalia alpina 

                                                                                                   (Foto: Lucian Pârvulescu) 
 
 
 

 
 
Buhaiul de baltă (Bombina variegata) are o lungime de 4-5 cm, 
hrănindu-se cu viermi, insecte sau diferite moluşte terestre sau 
acvatice. Trăieşte în ape stătătoare. Are un colorit intens, culoarea 
galbenă reprezentând un mijloc de avertizare al toxicităŃii. 
 
Buhaiul de baltă – Bombina variegata  
(Foto: Lucian Pârvulescu) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Salamandra (Salamandra salamandra) are 
sângele rece ca şi reptilele. Trăieşte în mediul 
umed şi are o coadă lungă caracteristică folosită 
la înot. Are o limbă lungă şi lipicioasă pe care o 
foloseşte la prinderea insectelor. 
 

 
 

        Salamandra – Salamandra salamandra  
                                                                                                                    (Foto: Marius G. Berchi) 
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Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) este o 
pasăre rară ce trăieşte la limita superioară a 
pădurilor de conifere cu cea inferioară a etajului 
subalpin; masculul are coada formată din circa 18 
pene mari dispuse în formă de evantai. 
 

 
 
 

            Cocoşul de munte – Tetrao urogallus  
                            (Foto: fineartamerica.com) 

 
 
 
 
Acvila de munte (Aquila chrysaetos) este cea mai mare 
pasăre răpitoare din România atingând o lungime de 1 m, iar 
anvergura aripilor deschise poate atinge peste 2 m. În prezent, 
în Ńara noastră mai cuibăresc în jur de 100 de perechi.  
 

 
 
 

Acvila de munte – Aquila chrysaetos  
                                                                                                                                 (Foto: dwrcdc.nr.utah.gov) 

 
 
 

 
 
Racul de ponoare (Austropotamobius torrentium) este una din 
cele patru specii de rac prezente în România. În țara noastră îl 
putem întâlni doar în zonele calcaroase din sud-vestul Ńării şi în 
MunŃii Apuseni. Este o specie ameninŃată de apariția racului 
dungat. 
 

 
Racul de ponoare – Austropotamobius torrentium  
                      (Foto: Lucian Pârvulescu) 

 
 

 
ŞtiaŃi că: 

• Racul de ponoare este cea mai veche specie de rac din Europa?  
• Acvila de munte este cea mai mare pasăre răpitoare din România? 
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Capra neagră (Rupicapra rupicapra) este o 
specie protejată ce trăieşte pe crestele alpine şi 
în locurile greu accesibile. Durata de viaŃă este 
de 14-22 ani. Poate face salturi de până la 4 m. 
Cei mai de temut duşmani ai săi sunt omul, râsul 
şi lupul. 
 

 
 
 

                                                                                                   Capra neagră – Rupicapra rupicapra  
                                                                                                                          (Foto: nundafoto.net) 

 
 
Râsul (Lynx lynx) are o culoare roşcată cu pete caracteristici de 
culoare mai închisă. Este o specie rară ce trăieşte în păduri întinse 
aflate la altitudini ridicate. Se hrăneşte cu cervide, purcei, păsări, etc. 
 
 
 
 
          

        Râsul – Lynx lynx  
          (Foto: naturephoto.cz) 

 
 
 
 
Lupul (Canis lupus) este cel mai mare animal din familia Canidae; 
puii se nasc orbi şi surzi. Adesea atacă stântele pentru a se hrăni. 
 

 
                                                                                                      Lupul – Canis lupus                                                                                                                      
        (Foto: nature.ca) 

                                                                                                                         
 

 
 
Ursul (Ursus arctos) este un mamifer 
omnivor; a dispărut din multe Ńări Central 
Europene. În prezent, exceptând Rusia, cea 
mai mare populaŃie de urşi se găseşte în 
România, aproximativ 5000 de exemplare. 

 
 
 
                            

                           Ursul – Ursus arctos  
                                   (Foto: bearbiology.com) 
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Ştiaţi că ... 

 

• România are cei mai mulŃi urşi, lupi şi râşi din Europa, câteva mii?  

• Urşii pot trăi până la 30 ani în sălbăticie? Cel mai longeviv urs cunoscut a trăit 47 de 
ani, în captivitate. 

• Doar urşii polari consumă numai carne? Restul urşilor  sunt omnivori, mănâncă şi carne 
şi vegetale. În acest scop, dinŃii le sunt diferenŃiaŃi: pentru sfâşiat carne şi pentru 
mestecat plante.  

• Urşii au blana cu două straturi? Un strat cu firul mai scurt, ce Ńine de cald. Celălalt 
stratul cu fire mai lungi la exterior nu lasă apa să pătrundă la piele şi la firele scurte. 

• Urşii pot alerga cu până la 55 km/h? Cei mai rapizi dintre oameni ating puŃin peste 
35km/h. 

• În general urşii sunt solitari şi îşi delimitează teritoriul în funcŃie de abundenŃa hranei, 
ajungând până la câteva zeci şi chiar sute de km pătraŃi?      

• Ursul când hibernează intră într-o stare de somnolenŃă, iar temperatura corpului scade 
cu câteva grade, scăzând metabolismul şi conservându-şi rezervele de energie? Se pot 
trezi totuşi ocazional, pentru a mânca sau a urina.  
Pulsul unui urs la activitate normală este de 40 de bătăi/minut. În timpul somnului de 
iarnă scade la 8 bătăi/minut. 

• Urşii văd la fel de bine ca şi oamenii, aud mai bine decât noi şi au mirosul mai sensibil 
de 100 de ori decât oamenii, putând sesiza un miros de la 10 km depărtare ? 

• Lupul şi lupoaica stau de obicei pereche toată viaŃa? Astfel, îngrijesc de pui şi menŃin 
relaŃiile în cadrul familiei (numită haită) ce se formează în jurul lor. Haita are o anumită 
ierarhie, fiind condusă de o pereche lup şi lupoaică, cei mai puternici (alfa). Ei dau 
naştere puilor în cadrul haitei, iar ceilalŃi lupi îi ajută la vânat şi în creşterea puilor. 

• Lupul poate iuŃi viteza la 60 km/h intr-un interval scurt, 1-2 minute? Aleargă însă 
normal cu 32km/h şi poate mărşălui toată ziua cu nasul în pământ la 8km/h, fără oprire 
peste 100 km. 

• Lupii au fost comparaŃi în folclor cu creaturi malefice, supranaturale (vârcolaci), fiind 
vânaŃi fără milă şi exterminaŃi complet din multe Ńări europene? De exemplu, ultimul 
lup din FranŃa era împuşcat în 1927. Acest fapt a creat dezechilibre majore în natură. În 
Anglia şi ScoŃia, eliminarea prădătorilor a avut loc si mai devreme şi a determinat 
înmulŃirea excesivă a erbivorelor în secolele trecute. Acestea au afectat dramatic 
vegetaŃia şi au golit insula de păduri.  
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Trasee turistice marcate în Munţii Ţarcu 
 

1. Borlova – Fântâna Voinii – Complexul 
,,Muntele Mic”, bandă roşie, 3 ore. 

2. Poiana Mărului – Piatra Scorilei – Vârful 
Muntele Mic – Complexul ,,Muntele Mic”, bandă 
albastră. Durata: 4-4 ½ ore. 

3. Poiana Mărului – Valea Şucului – 
Culmea Jigorii – telescaunul din Valea Craiului, 
bandă galbenă. Durata: 4 ½-5 ore. 

4. Poiana Mărului – Valea Şucului – Vârful Căleanu – Şaua Plaiului, cruce roşie (din 
2011). Durata: 7-8 ore. 

5. Vârciorova – Şaua Tişului – Culmea Pleaşa – Poiana Strigoniu – Cuntu, punct albastru. 
Durata: 5-6 ore. 

6. Feneş – Valea Râului Lung – Plopu – Poiana Zloaba – Poiana Strigoniu – Cuntu, cruce 
albastră. Durata: 7-7 ½ ore 

7. Complexul ,,Muntele Mic” – Cuntu – Vf. łarcu / Căldarea Olteana – Şaua Plaiului – Şaua 
Şcheiului – Vf. Mătania (Nedeia) – Şaua lepii – Valea Corciova – barajul Gura Apelor, bandă 
roşie. Durata: 11-13 ore. 

8. Poiana Mărului – Buza Nedeii – Vf. Bistricioara – Vf. Mătania (Nedeia), triunghi albastru. 
Durata: 5-6 ore. 

9. Şaua ŞuculeŃului  – Culmea Prislop – “La Mlăci” – Râul Şes – Vf. Godeanu, punct roşu. 
Durata: 4-5 ore. 

10. Podul Craiului – Vf. Văratica – Vf.  Şeroni, bandă albastră. Durata: 3 ore. 

 

AtenŃie! 

Traseele de mai sus nu implică dificultăŃi deosebite pentru a fi parcurse în timpul verii şi pe 
vreme bună. Însă pe vreme nefavorabilă şi în condiŃii de iarnă, unele trasee (mai ales în golul 
alpin) pot deveni periculoase şi dificil/imposibil de urmat în condiŃii de siguranŃă.  

Înainte de a porni într-o drumeŃie informaŃi-vă asupra condiŃiilor meteo şi asiguraŃi-vă că 
aveŃi echipamentul şi experienŃa necesară pentru parcurgerea traseului propus. 

În caz de urgenŃa, chemaŃi formaŃia Salvamont la numărul: 

0725 826 668 (0-SALVAMONT) 
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Vă rugăm respectaţi natura! 
 

 
De ce să preŃuim natura? 

 

Speciile sălbatice şi creaŃiile naturii trebuie 
ocrotite şi respectate, la fel ca şi oamenii.  

Respectând natura ne respectăm pe noi şi 
locul pe care îl avem în reŃeaua 
vieŃuitoarelor care stă la baza vieŃii. 

Locurile sălbatice, plantele şi animalele pe 
care le adăpostesc reprezintă o valoare 
deosebită, sunt moştenirea pe care o avem 
de la înaintaşii nostri şi pe care o lăsăm 
urmaşilor noştri. 

Lumea naturală este o nesfârşită lecŃie în aer liber, pe lângă frumuseŃea care  o caracterizează. 

Lumea naturală oferă resursele de bază pentru supravieŃuire şi pentru dezvoltarea omenirii.  
Natura ne oferă apa, aerul, hrana, alte resurse şi posibilităŃi de recreere. Odată cu creşterea 
populaŃiei umane şi nevoia tot mai mare de resurse, se distruge tot mai mult mediul natural.  

 

În Europa au rămas foarte puŃine zone naturale, neafectate de activităŃi umane, iar zona 
munŃilor łarcu, împreună cu vecinii Retezat, Godeanu şi Cernei se numără printre ele. 

 

 

Epopeea vieŃii - Valea Olteana.  Foto: Alin Drăguşin   
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Cum respectăm şi protejăm natura? 

Regulile unui vizitator responsabil într-o arie naturală protejată 

 

• Informează-te despre locurile în care mergi şi ia-Ńi echipamentul potrivit. 

• Respectă regulile ariei naturale protejate  

• Planifică-Ńi ieşirea cu o hartă-ghid ca să ajungi în timp util la destinaŃie, indiferent de 
vreme.  

• Nu te deplasa motorizat, ci pe jos. Plimbă-te cât mai mult şi descoperă farmecul zonei.  

• Încearcă să laşi cât mai puŃine urme, folosind drumurile şi potecile existente. 

• Campează cu grijă, alege locurile unde impactul asupra zonei e minim : locuri de 
campare amenajate sau cabane.  

• Evită să distrugi vegetaŃia şi solul dacă poposeşti undeva. 

• Nu lăsa în natură nimic din ce ai adus cu tine. Adună într-o punga pentru gunoi toate 
ambalajele şi resturile, şi du-o cu tine înapoi acasă. 

• Nu fă foc în natură! Pentru gătit, poŃi folosi un arzător special (primus).  

• Nu (te) spăla direct în lacuri sau râuri. Ia apă cu un recipient şi foloseşte-o pe sol la 
distanŃă de sursa de apă, asigurându-te că după spălare nu se scurge înapoi. 

• Nu folosi detergenŃi chimici şi nu polua apele cu nici un fel de substanŃe chimice. 

• Lasă zona aşa cum ai găsit-o: copacii, pietrele, animalele, chiar si semnele şi 
indicatoarele pentru vizitatori. În mijlocul naturii eşti doar un oaspete. 

• Ia cu tine doar amintiri şi fotografii. Nu rupe sau distruge plantele.  

• Nu însemna şi nu vopsi copacii sau stâncile.  

• Nu face zgomot, nu Ńipa şi nu da drumul la muzică. 

• Respectă liniştea naturii şi bucură-te de ea! 

• Dacă sesizezi activităŃi ilegale, anunŃă autorităŃile şi administraŃia sitului. 

• Cele mai multe animale sălbatice se tem de tine şi te evită, însă pot ataca dacă sunt  
surprinse sau se simt ameninŃate.  
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