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CE ESTE UN SIT NATURA 2000?
Un sit Natura 2000 (sit = zonă, loc) este o zonă care adăposteşte habitate, specii de plante şi de animale protejate la nivel european. Aceste zone au o
importanţă deosebită pentru conservarea naturii Europei fiind incluse într-o reţea
internaţională de arii protejate denumită Reţeaua „Natura 2000”. Siturile NATURA 2000 s-au creat pentru protecţia şi conservarea florei, faunei şi habitatelor
de acţiunile necontrolate ale oamenilor.
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Parcul Naţional Buila-Vânturariţa a fost propus drep sit Natura 2000 datorită faptului că adăposteşte numeroase specii de animale, plante şi habitate de interes european.
Dintre animalele care justifică propunerea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
drept sit Natura 2000 amintim: ursul, râsul, liliacul mare cu potcoavă, liliacul mic cu potcoava, liliacul comun, liliacul comun mic, liliacul cărămiziu, liliacul cârn, broasca ţestoasă
de apă, vipera, tritonul alpin, broasca râioasă brună, buhaiul de baltă cu burta galbenă,
zglăvocul.
De asemenea, în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa există o mulţime de păsări
de interes european: gaia roşie, şerparul, acvila ţipătoare mică, vânturelul de seară,
caprimulgul, presura de munte, ciocănitoarea de munte, ciocănitoarea de stejar, buha.
Dintre plantele care justifică propunerea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa drept
sit Natura 2000 se regăsesc: curechiul de munte, pa-pucul doamnei, stânjenelul.
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PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
PREZENTARE GENERALĂ

Sigla parcului naţional Buila-Vânturariţa

1
ÎNFIINŢARE ŞI LOCALIZARE

2

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa a fost înfiinţat în noiembrie 2004, în urma demersurilor Asociaţiei Kogayon. Este cel de-al 12-lea parc naţional din România şi are o
suprafaţă de aproximativ 4500 de hectare. Este cel mai mic parc naţional din România.

3
1 Creasta calcaroasă a masivului
2 Floarea de colţ
3 Roza vânturilor

Masivul Buila-Vânturariţa este o creastă calcaroasă de aproximativ 14 km lungime şi 2 km lăţime. Înălţimea maximă este de 1885 metri, în vârful Vânturariţa Mare. El
a fost declarat parc naţional datorită valorii pe-isagistice naturale deosebite şi a ecositemelor sale aproape neatinse de activităţile oamenilor.
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este situat pe teritoriul localităţilor Costeşti,
Bărbătesti şi Băile Olănesti, întinzându-se de la vest de râul Bistriţa până la nord-est de
râul Olănesti. În teren, limitele parcului sunt marcate de un pătrat roşu cu chenar alb.

DEFINIŢIE
Un parc naţional reprezintă o arie protejată care are drept scop conservarea
elementelor naturale sub aspect floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic,
speologic, pedologic sau de altă natură. Într-un parc naţional se asigură conservarea
diversităţii biologice, a cadrului natural, a ecosistemelor.

ADMINISTRAŢIE
Pentru realizarea tuturor acestor obiective, în februarie 2006 s-a înfiinţat
Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, compusă din: director de parc, contabil,
biolog, responsabil relaţia cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism, informatician, şef
pază şi 4 rangeri.

CE FACE UN RANGER ?
Rangerii desfăşoară activităţi de pază şi de supraveghere pe raza parcului pentru
prevenirea abaterilor de la regulile de vizitare, braconajului, tăierilor ilegale, păşunatului
ilegal şi altor activităţi nepermise într-un parc naţional. De asemenea, verifică amenajările
din parc (băncuţe, mese, bariere, cabane, refugii, adăposturi, vetre de foc), veghează la
păstrarea acestora şi sancţionează eventualele abateri. Ei îndrumă şi însoţesc turiştii,
participă la acţiuni de salvare a acestora. Pentru aceasta trebuie să cunoască bine tehnicile de acordare a primului ajutor şi de supravieţuire. Trebuie să deţină informaţii despre
flora şi fauna din parc pentru a putea întocmi rapoarte despre evoluţia acestora. Rangerii
trebuie să aibă o etică de mediu şi abilităţi de comunicare.
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PERICOLE CE AMENINŢĂ
PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
EXPLOATĂRILE FORESTIERE
Atât cele legale cât şi cele ilegale, exploatările forestiere duc la dezgolirea versanţilor, degradarea solului, distrugerea covorului vegetal şi apoi inundaţii, schimbări ale habitatelor naturale,
dispariţia unor specii, afectarea peisajului, deranjarea animalelor prin zgomot. Ele reprezintă cea
mai mare problemă a parcurilor naţionale.

COMPORTAMENTUL NECIVILIZAT SI IRESPONSABIL
Aruncarea resturilor menajere, focul şi camparea în locuri nepermise, zgomotul, accesul
cu mijloace motorizate în pădure, ruperea plantelor, scrijelirea copacilor, distrugerea stalactitelor
şi stalagmitelor, distrugerea amenajărilor turistice reprezintă pericole pentru Parcul Naţional BuilaVânturariţa. Depozitare deşeurilor în peşteri sau la exteriorul acestora reprezintă un mare pericol
pentru sănătatea oamenilor şi a mediului din cauza posibilităţii dizolvării deşeurilor toxice. Invazia
habitatelor unor specii prin zgomot, campare şi foc în locurile de hrănire, împerechere sau odihnă
pot duce la schimbarea comportamentului animalelor care vor deveni dependente de aşezările
umane.

CONSTRUCŢIILE ŞI INVESTIŢIILE DE ORICE FEL

Drumuri, captări de apă, conducte, baraje, instalaţii de transport pe cablu, relee, cariere,
cabane, hoteluri pot duce la creşterea presiunii asupra parcului şi afectarea ireversibilă a acestuia
prin modificările aduse peisajului, solului, a cursurilor de apă, debitelor acestora, distrugerea unor
habitate şi specii, creşterea numărului vizitatorilor şi a efectelor negative produse de către aceştia.
Crearea de baraje, devierea sau captarea cursurilor de apă determină modificări ale debitului şi
nivelului râurilor, afectând implicit şi animalele care trăiau în mediul acvatic respectiv. Exploatările
de rocă pot fi urmate de dislocări şi prăbuşiri de rocă în zona cheilor; animalele sunt deranjate de
zgomot şi vibraţii.

PĂŞUNATUL

Păşunatul este o activitate tradiţională care contribuie la păstrarea diversităţii floristice
şi oferă produse bio. Suprapăşunatul duce la degradarea solului (bătătorirea solului, reducerea
infiltraţiei, accentuarea proceselor de şiroire şi de spălare pe versant, sărăcirea solului), dispariţia
unor specii de plante, iar păşunatul în pădure împiedică regenerarea naturală a pădurii. Păşunatul
cu capre poate avea consecinţe grave, acestea distrugând mugurii arbuştilor. Numărul prea mare
de câini care însoţesc turmele de oi deranjează animalele sălbatice.

BRACONAJUL
Din cauza caracterului aleator şi neselectiv, braconajul duce la dispariţia unor specii şi dezechilibrarea lanţului trofic.
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ACTIVITĂŢI PERMISE ÎNTR-UN PARC NAŢIONAL
TURISMUL ECOLOGIC
Este un turism neagresiv la adresa mediului înconjurător ci îl valorifică şi îl
păstrează neschimbat, respectă şi contribuie la punerea în valoare şi transmiterea către
generaţiile viitoare a obiceiurilor tradiţionale valoroase (arhitectură tradiţională, obţinerea
produselor naturale). Azi, tot mai mulţi turişti preferă să-şi petreacă vacanţa în locuri
unde pot admira peisaje deosebite, pot consuma produse naturale şi pot participa activ
la păstrarea şi promovarea activităţilor tradiţionale.

PRACTICAREA DE SPORTURI ÎN ZONE SPECIAL AMENAJATE

Se poate face în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa pe 19 trasee turistice, numeroase trasee de escaladă (trasee amenajate în Cheile Costeşti, Cheile Cheii, Cheile Bistriţei,
Cheile Olăneşti); există de asemenea posibilitatea practicării de mountain-bike.

CERCETAREA STIINŢIFICĂ

Se desfăşoară în permanenţă într-un parc naţional în scopul determinării de
plante, animale, ciuperci, pentru monitorizarea biodiversităţii. Determinarea speciilor şi
monitorizarea stării de conservare a lor şi a habitatelor sunt necesare stabilirii măsurilor
de gospodărire a patrimonoiului natural.

PĂŞUNATUL

Este o activitate permisă şi necesară, dar trebuie desfăşurată controlat. Caprele
sunt excluse din cauză că distrug mugurii arborilor şi arbuştilor; de asemenea, numărul
de animale care pasc pe o anumită suprafaţă nu trebuie să depăşească numarul maxim
de animale ce pot fi hrănite de vegetaţia care creşte pe terenul respectiv; în caz contrar,
plantele vor fi consumate pâna la dispariţie.

COSITUL

Este permis şi chiar indicat; prin cosit se îndepărtează resturile vegetale. Trebuie
totuşi tinut cont că această activitate să se desfăşoare după ce plantele din fâneţe (gramineele în general) au fructificat; astfel se asigură răspândirea seminţelor care vor da
naştere plantelor din anul următor.

CONSERVAREA ARHITECTURII TRADIŢIONALE
Casele care respectă arhitectura tradiţională a zonei sunt o atracţie pentru turişti.
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FAUNA - INFORMAŢII GENERALE
Fauna din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este foarte variată şi multe dintre
speciile întâlnite aici sunt protejate. Dintre nevertebrate, în Masivul Buila-Vânturariţa
se întâlnesc două specii de insecte foarte interesante: Carabus intricatus şi Carabus
variolosus. Ele se deosebesc de celelalte deoarece sunt specii prădătoare (se hrănesc
cu râme, larve de insecte, moluşte), limitând înmulţirea necontrolată a anumitor specii
care, în număr prea mare, pot deveni dăunătoare.
În apele limpezi, reci şi bine oxigenate, ascuns pe sub pietre sau pe lângă malurile
umbrite ale pâraielor din parc trăieşte păstravul (Salmo trutta fario). Dintre amfibieni, întâlnim salamandra (Salamandra salamandra), tritonul (Triturus vulgaris) , buhaiul de baltă cu
burta galbenă (Bombina variegata), broasca râioasă brună (Bufo bufo), broasca râioasă
verde (Bufo viridis), broasca roşie de munte (Rana temporaria). Un lucru interesant: amfibienii sunt specii foarte sensibile la modificările calităţii mediului şi de aceea sunt folosite ca
indicatori ai gradului de consevare al ecosistemelor. Cele mai multe specii de amfibieni sunt
protejate.
În parc se găsesc şi numeroase exemplare de reptile (şarpele de alun (Coronella austriaca), vipera (Vipera berus), şarpele de casă (Natrix natrix), năpârca (Anguis
fragilis), guşterul (Lacerta viridis), şopârla de ziduri (Podarcis muralis). Trebuie să ne
ferim de viperă pentru că muşcatura ei poate fi mortală. La polul opus se află şarpele de
casă, care nu atacă niciodata omul.
Dintre păsări, fluturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), poate una dintre cele
mai frumoase păsări din România, se întâlneşte în zona cheilor (Cheile Costeşti, Cheile Bistriţei, Cheile Cheii). Este o pasăre de dimensiuni mici, care se poate observa
zburând pe pereţii stâncoşi înalţi pe care se aşează coborând prin mişcări ale aripilor,
asemănătoare unui fluture.
Teritoriul pădurii este casa vertebratelor mari: ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus),
cerbul (Cervus elaphus) sau căprioara (Capreolus capreolus).
Aici mai putem intâlni şi râsul (Lynx lynx), specie protejată
care aproape
a dispărut de pe teritoriul ţării noastre în
u r m a
vânatului excesiv.
Capra neagră (Rupicapra rupicapra) o altă
specie periclitată, se poate intâlni la etajele
supe-rioare ale masivului Buila-Vânturariţa.
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ŞTIAŢI CĂ...?
Lupul…este deranjat de zgomotele puternice?
Ursul...îşi găseşte în România cel mai prielnic adăpost din Europa.
La ora actuală, cu cca. 5000 de exemplare, ţara noastră este pe locul doi după Rusia
(10.000 exemplare).
Deşi numită „capra neagră”, culoarea blănii este brun-roşcată în perioada de vară şi
brun negricioasă în perioada de iarnă?
Pârşul este singura specie de rozătoare din lume care hibernează?

STATUTUL DE CONSERVARE AL SPECIILOR
CONFORM CRITERIILOR IUCN
IUCN = Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
• CR – specii în stare crtică: specii care au risc extrem de ridicat de dispariţie
în viitorul imediat;
• EN – specii periclitate: specii care au risc foarte ridicat de dispariţie în
viitorul apropiat;
• VU – specii vulnerabile: specii care au risc ridicat de dispariţie în perioada
următoare;
• NT – specii aproape ameninţate: specii neameninţate momentan, dar care
pot deveni ameninţate în viitorul apropiat;
• LC – specii care prezintă un risc foarte mic de a deveni ameninţate.
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(IUCN) NT

(IUCN) VU

BUHAIUL DE BALTĂ CU BURTĂ GALBENĂ
(Bombina variegata)
Este o broscuţă de dimensiuni mici (4 - 5 cm). Corpul
este aplatizat, capul mare, mai lat decât lung, botul
rotunjit. Pupila este triunghiulară sau în formă de inimă.
Pielea de pe abdomen este aproape netedă, albastrucenuşiu până la negricios cu câmpuri galbene, cu sau
fără puncte albe, iar cea de pe spate este cafeniupământiu sau cenuşiu, gălbui sau măsliniu mai mult
sau mai puţin amestecat cu negru şi prezintă numeroşi
negi. Posedă glande cu secreţie toxică. Din aprilie
până în iunie, la fiecare pontă, femela depune circa
100 de ouă, destul de mari, izolat sau în pachete ce
cad la fundul apei, unde se lipesc de plante. Hrana
acestui amfi-bian constă în insecte, viermi, moluşte
mici, terestre şi acvatice.
Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă,
preponderent acvatică.

TRITONUL DE MUNTE
(Triturus alpestris)
Tritonul este un amfibian de dimensiuni medii (8-12 cm).
Corpul este îndesat iar capul ceva mai lung decât lat. Degetele libere sunt
scurte şi turtite.
Coada ascuţită terminal, cu câte o muchie inferioară şi superioară e de lungime egală sau mai scurtă decât corpul.
Masculii, în timpul reproducerii au spate viu colorat, cenuşiu sau albastru intens, violet sau purpuriu, fie uniform, fie
cu marmorări întu-necate. Pe laturile capului, gâtului şi corpului au pete negre, rotunde, mici, pe fond alb-argintiu. Abdomenul este galben, şters, portocaliu sau roşu. După reproducere, spatele se întunecă spre negru-albăstrui; creasta
dorsală abia evidentă; degetele inelate cu negru. Femelele, pe spate sunt cafenii sau cenuşii-negricioase sau măslinii,
nepătate sau cu zone marmorate mai întunecate. Marginea inferioară a cozii este roşu-portocaliu, cu pete rotunjite,
negre. Pe uscat, spatele este foarte întunecat, aproape negru. Iernează sub pietre, muşchi, sub rădăcina arborilor, dar
de preferinţă între plante submerse din bălţi mici. Preferă ape curate reci, fără vegetaţie. Poate fi găsită şi în ape lin
curgătoare. Reproducerea se face în aprilie. Femela depune ouăle prin mai-iunie.

SALAMANDRA (Salamandra salamandra)
Salamandra este un amfibian cu coadă de culoare neagă cu pete galbene. Corpul
este robust, masiv şi îndesat. Are o lungime de 15-20cm. Trăieşte în pădurile umede de foiase,
dar are nevoie de ape curate în care să se reproducă. Se hrăneşte cu insecte, păianjeni,
viermişori şi chiar cu mici vertebrate precum broscuţe şi tritoni. Salamandra nu depune ouă,
acestea rămân în corpul său până eclozează, şi la exterior sunt eliminate larvele. Este un
animal nocturn şi crepuscular. Pe timp secetos se întâlneşte foarte rar. Iernează pe sub tufe
de ierburi, în muşchi, pe sub pietre.

(IUCN) VU
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VIPERA COMUNĂ
(Vipera berus)
În zonele libere de la marginea pădurii, sub adunături de pietre,
buşteni tăiaţi, grohotiş cu vegetaţie sau zone mlăştinoase, puteţi întâlni o
specie de şarpe nu foarte prietenoasă. Vipera comună este recunoscută
după culoarea brună cu desen brun închis pe spate la femele, iar la
masculi după culoarea gri cu desen negru în zig-zag.
Are 60-70 cm lungime. Vârful cozii este portocaliu pe partea inferioară,
iar pe cap are un V întors, colorat cu negru.
Vipera comună nu aude, dar simte vibraţiile, aşa că, dacă
vedeţi un astfel de şarpe nu are rost să strigaţi. Mirosul
şi văzul sunt foarte bine dezvoltate, iar nuanţa alb îi
poate provoca neplăceri simţindu-se atacată.
Poziţia corpului în forma literei “S” înseamnă că
este în poziţie de atac. Sfârşitul lui august este
perioada în care viperele dau naştere puilor.
Ouăle sunt purtate în corp de mamă până
când puii eclozează apoi sunt eliminaţi la exterior, dând astfel impresia de naştere.
Fiind o posibilă primejdie pentru oameni, lucrul cel mai bun pe care îl putem face este
să ne îndepărtăm uşor atunci când întâlnim o
viperă comună.

(IUCN) EN
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(IUCN) VU

RĂDAŞCA (Lucanus cervus)
Rădaşca se numără printre cei mai mari şi remarcabili
gândaci din Europa. Masculul se mândreşte cu mandibule mari
şi roşcate care seamănă cu coarnele de cerb
şi pe care le poate mişca precum un cleşte.
De aceea, în unele zone, rădaşca este
numită “cerbul zburător”. Femela nu
se bucură de aceleaşi caracteristici
impunătoare, ea având doar un
cleşte pe care îl foloseşte pentru
a-şi procura hrana, care e constituita in principal din seva fructelor.
Rădaşca poate zbura (destul de
greu, e drept, din cauza corpului
său greoi) ţinând coarnele îndreptate în sus. Are corpul alungit, masiv, negru cu luciu mat, iar lungimea corpului variază în
limita 25-75 mm. Trăieşte în pădurile de foioase, dar
se găseşte şi în zonele mai joase. Rădaşca îşi depune ouăle
în lemnul putrezit al copacilor, acesta servind drept hrană viitoarelor
larve.

Croitorul alpin (Rosalia alpina)
Este o insectă de dimensiumi mari, corpul acoperit cu peri fini
si scurţi de culoare cenuşie-albăstrie, uneori aproape albastră. Antenele sunt lungi, de culoare albastră, cu mănunchiuri de peri lungi,
negri, la fiecare articol. Elitrele prezintă fiecare câte trei pete negre.
Se întâlneşte în etajul fagului şi al coniferelor. Perioada de dezvoltare
(de la ou până la adult) durează circa 2-3 ani. Femela depune ouăle
în crăpăturile sau rănile scoarţei. Larvele se dezvoltă în lemnul fagilor
bătrâni. Adulţii sunt activi în zilele însorite şi zboară în decursul perioadei iunie-septembrie. Este o specie ocrotită la nivel european.

CROITORUL MARE (Cerambyx cerdo)
Este un gândac de dimensiuni mari (23-55 mm), cu
corpul negru. Partea apicală a elitrelor este roşiatică-cafenie.
Antenele sunt lungi, de culoare neagră. Sculptura elitrelor
prezintă rugozităţi puternice la bază şi din ce în ce mai fine
spre partea apicală. Abdomenul este lucios.
Croitorul trăieşte în pădurile bătrâne de foioase. Specia se
dezvoltă în lemnul fagului, nucului, frasinului. Femela depune
ouăle câte 2-3 în crăpăturile sau rănile scoarţei. După circa
14 zile apare larva, care iniţial se hrăneşte cu scoarţă, iar mai
apoi pătrunde în lemn. Perioada de dezvoltare (de la ou până
la adult) durează de regulă 3 ani, însă uneori se poate prelungi până la 5 ani. Adulţii sunt nocturni şi crepusculari. Ziua
se ascund în coroanele arborilor, scorburi etc. Specia este
ameninţată cu dispariţia şi octotită de lege la nivel european.

(IUCN) VU
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CARABUS INTRICATUS
Este o specie cu corpul este alungit şi relativ
îngust, cu lungimea de 2,4-3,6 mm. Elitrele sunt
puţin convexe, îngustate spre bază, au marginile
late şi ridicate, cu colorit albastru-violet metalizat.
Sculptura elitrelor este variată. Picioarele sunt lungi
şi subţiri. Partea ventrală a corpului, antenele şi
picioarele sunt negre. Se întâlneşte atât în pădurile
de foioase (mai ales în cele de fag), cât şi în cele
de conifere. Iernează in stadiul de adult în sol,
litieră, buturugile putrede etc. Adulţii sunt activi din
aprilie - mai până toamna. Ziua se adăpostesc sub
scoarţa trunchiurilor căzute la pământ, în litieră, sub
buturugi. Atât adulţii cât şi larvele sunt prădători polifagi, consumând diferite specii de nevertebrate
(moluşte, râme, larve de insecte etc.) Este o specie
vulnerabilă, care trebuie ocrotită.

CARABUS VARIOLOSUS
Este o insectă cu corpul alungit, capul dezvoltat normal; antenele sunt subţiri şi scurte. Elitrele, puternic convexe, au umerii
proeminenţi şi prezintă o sculptură originală formată din rugozităţi
puternice şi gropiţe adânci. Corpul este monocrom, negru.
Lungimea corpului variază în limita 20-33 mm. Acest gândăcel
trăieşte în diferite tipuri de păduri, preferând habitatele foarte
umede; uneori poate fi întâlnit chiar în mediul acvatic (specie
higrofilă). Populează diferite tipuri de păduri, preferând locurile
mlăştinoase şi umbrite; ziua se ascunde sub diferite adăposturi. Se
reproduce în locuri foarte u-mede. Prădător polifag, consumă diferite specii de nevertebrate din sol şi chiar acvatice (crustacee). Se
întâlneşte frecvent în regiunile muntoase până la 1700 m altitudine.
Este o specie ocrotită de lege la nivel european.

(IUCN) VU

(IUCN) CR
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(IUCN) VU

(IUCN) VU

300 - 400 Kg

15 - 30 Kg

URSUL BRUN (Ursus arctos)
Ursul este cel mai mare mamifer din ţara noastră, putând ajunge pâna la 2
metri lungime şi aproape 500 kg greutate. Sunt animale solitare (deşi, din când in
când, un numar mare de exemplare se poate aduna în locuri unde hrana este
abundentă şi unde formează ierarhii sociale organizate pe vârstă şi mărime),
active în principal noaptea. Cele mai dezvoltate simţuri sunt auzul şi mirosul.
Culoarea acestor urşi variază de la maro deschis la negru. Puii (de obicei
gemeni, dar uneori până la 6), stau lângă mama lor încă un an de la naştere.
Este un animal omnivor, care consumă o varietate mare de plante, fructe
de pădure şi nu numai (coboară uneori în grădinile din apropierea satelor
pentru mere, pere), jir, ghindă; de asemenea, se poate hrăni cu cadavre,
peşti, insecte, miere; ocazional, ucide animale de curte sau de la stâne.
Chiar dacă nu sunt nişte animale care hibernează, putând fi uşor treziţi,
urşii bruni preferă, în timpul iernii, să se adăpostească în locuri ferite,
cum ar fi peşteri sau crevase. Ursul este un animal plantigrad (care
calcă pe toată talpa).
Este un animal fidel locului său de trai. Poate trăi până la 35 ani.

LUPUL (Canis lupus)
Este un mamifer carnivor mare, cu lungimea corpului de 110140 cm şi greutate 30-50 kg. Este asemănător unui câine; corpul cu
picioare mai lungi şi gât mai scurt. Femela este mai mică la corp şi
mai suplă. Coada este totdeauna atârnată. Culoarea variază cu anotimpul şi latitudinea: de la cenuşiu-închis până la galben-cenuşiu, cu
uşoare tente negricioase. În timpul verii culoarea tinde către galbenroşcat. Este rezistent (poate parcurge într-o noapte şi 40-50 de km)
cu toate simţurile bine dezvoltate, cele mai dezvoltate fiind văzul si
auzul. Urmele lupului se disting uşor, degetele picioarelor dinainte fiind mai apropiate decât la câine, de formă mai lunguiaţă şi imprimate
în linie dreaptă, în timp ce la câine sunt mai rotunjite şi imprimate în
zig-zag. Mersul obişnuit al lupului este în trap. Glasul caracteristic al
lupului este un urlet. Lupul este monogam. Se împerechează în decem-brie-februarie. După 2 luni, femela naşte 4-8 (rar 12) pui. Poate
trăi 13-15 ani. Atacă de la cerb şi cal până la capre, oi, câini, mistreţi,
iepuri. Dacă nu găseşte ceva mai bun, poate mânca broaşte, şoareci,
gândaci şi alte vieţuitoare mai mici, chiar şi hoituri. Poate supravieţui
fără hrană o săptămână. Nu atacă oameni decât dacă este foarte
înfometat, şi numai în perechi sau în haită. La nevoie poate să înoate,
ca şi câinele.

Râsul (Lynx lynx)
Este un animal carnivor puternic şi agil ce poate depăşi 1- 1,5 m
lungime şi o greutate de 30 kg. Este, la momentul actual, cel mai mare
felid din România, fiind răspandit în cele mai retrase masive muntoase.
Pe partea dorsală a corpului blana este roşie-cenuşie, amestecată cu
alb; pe cap, gât, spate şi flancuri blana prezintă pete care variază mult.
Elementele care îl particularizează sunt: favoriţii dispuşi pe maxilarele
superioare, vârful cozii negru şi smocurile de peri negri de pe vârfurile
urechilor (care au 4-5 cm).
Asemenea celorlalte felide, păşeşte fără zgomot, încet şi prudent, aleargă
repede şi este capabil să execute salturi impresionante în lungime, ce
depaşesc de 10 - 15 ori lungimea propriului corp. Se caţară în copaci şi
se descurcă foarte bine şi în apă. Râsul trăieşte izolat şi vânează pe timp
de noapte. Râşii se împerechează în lunile martie - aprilie. Are un fel de
cântec de împerechere, asemănător oarecum cu cel al pisicilor în călduri.
După aproximativ 70 de zile femela naşte 2 - 4 pui. Puii îşi însoţesc
mama până la vârsta de doi ani, după care se despart de ea, pregătinduse pentru prima împerechere.

VULPEA (Vulpes vulpes)
Este un mamifer cu o lungime a corpului de 100 cm şi greutatea de 6-10 kg.
Blana e în general roşcată, dar prezintă variaţii individuale, cu picioarele şi vârful
urechilor negre. Vârful cozii este alb, rar negru. Urechile sunt mici, îndreptate
în sus, botul ascuţit. Puii mici au blană bogată, cu păr lung, de culoare brunăînchisă, uneori cenuşie. Se deosebesc de puii altor canidae prin vârful alb
al cozii, pata albă de pe piept şi pe frunte. Longevitatea este de 10-12 ani.
Glasul variază în funcţie de diferitele acte din ciclul de viaţă anual. Mijlocul
de comunicare al mamei cu pui este un mormăit; în perioada împerecherii se poate auzi un lătrat, pe care îl folosesc şi puii rămaşi singuri;
în caz de pericol sau atunci când se bat între ei, masculii scot un fel
de mormăit; rănită sau încolţită, scoate un ţipăt; puii flămânzi scâncesc. Simţurile cele mai dezvoltate sunt mirosul şi auzul, urmează
văzul, iar gustul şi pipăitul au mai puţină importanţă. Vulpea se
deplasează în mod obişnuit la trap. Înoată bine. După hrană iese
în amurg şi noaptea (şoareci de câmp, iepuri sălbatici sau de casă,
păsări de curte, insecte, melci, fructe şi diferite seminţe) dar în
terenurile liniştite poate fi văzută şi peste zi.

(IUCN) VU

(IUCN) LC

40 - 50 Kg

8 - 10 Kg
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(IUCN) EN

(IUCN) VU

40 - 50 Kg

150 - 300 Kg

CAPRA NEAGRĂ (Rupicapra rupicapra)
Deşi numită „capra neagră”, culoarea blănii este brun-roşcată în
perioada de vară şi brun negricioasă în perioada de iarnă. Iezii au culoare
mai închisă decât adulţii.
Ambele sexe poartă coarne caracteristice cu vârful orientat posterior
şi în jos. Coarnele sunt permanente şi au creştere continuă. Culoarea
coarnelor este neagră, rareori sură şi sunt goale în jumătatea superioară.
În general, coarnele de ţap au o curbură mare, de circa 180°, sunt mai
groase, pe când cele de capră sunt mai subţiri şi mai apropiate de poziţia
paralelă, iar curbura este mai mică. Picioarele sunt lungi şi puternice însă
părul lung al corpului face ca ele să pară scurte şi groase. Ochii sunt
foarte mobili şi dau un câmp vizual întins. Urechile sunt mobile, cu vârful
ascuţit şi, de cele mai multe ori, terminat cu un smoc de păr puţin mai lung.
Este un animal diurn, fidel locului unde a crescut. Sociabiliatatea la capra
neagră este foarte pronunţată ducând de regulă viaţă de cârd.
Mărimea cârdului poate fi de 10-20 de indivizi.

CĂPRIOARA (Capreolus capreolus)
Este un mamifer ierbivor de culoare roşie brună
sau roşie-cărămizie, iar în timpul iernii cenuşie-cu
oglindă albă foarte distinctă. Longevitatea este
apreciată la 12-15 ani. Ţapul (de 20-30 kg) este
uşor mai mare decât femela (18-25 kg). Primele
coarne, sub formă de butoni sau suliţa scurtă şi
fără rozetă, cresc pe cilindrii frontali până în lunile
decembrie-ianuarie din primul an de viaţă. După
căderea acestora, în ianuarie-februarie, creşte cel
de-al doilea rând de coarne, până în luna mai, când
acestea au formă de suliţe sau de furci, cu rozete
abia schiţate. Ele cad la începutul toamnei.
În timpul iernii căpriorii se strâng în cârduri (ciopoare) de până la 30 indivizi şi chiar mai mulţi, de
ambele sexe. În afara acestei perioade, exceptând
perioada de împerechere, ţapii trăiesc izolaţi sau în
preajma unei capre.

CERBUL (Cervus elaphus)
Este un mamifer ierbivor de culoare brună - roşcată cu un
accentuat dimorfism sexual. Cerbii sunt mai mari decât ciutele şi
prezintă spre deosebire de acestea coarne caduce. Ca ordin
de mărime masculii au greutăţi cuprinse între 180-300 kg,
iar ciutele ajung doar la 80-150 kg. Masculii pierd coarnele
la începutul fiecărei luni martie, fenomen care se întinde,
funcţie de vârsta şi vigurozitatea fiecaruia dintre cerbi, chiar
până în luna mai. Longevitatea cerbului este apreciată
în libertate la cca 18-20 ani, dar rar ajung la aceasta
vârstă. În perioada împerecherii masculul mugeşte,
boncăneşte sau boncăluieşte. Cerbii au mirosul dezvoltat, auzul bun şi văzul suficient de bun. Cerbul este perfect adăpostit
în zonele cu păduri întinse, care cuprind porţiuni de poieni sau
luminişuri cu izvoare ce oferă linişte, adăpost şi surse de hrană. Este
întâlnit şi la câmpie destul de des, acoperind cel puţin teoretic întreg
arealul dintre golul alpin şi malul mării. Cerbul este sociabil din toamnă
până în primăvară, perioadă în care masculii se grupează pe cârduri conduse de un cerb tânăr, iar femelele in cârduri conduse de ciuta cea mai
in vârstă. Doar cerbii foarte bătrâni sau foarte puternici trăiesc solitari.

MISTREŢUL (Sus scrofa)
Este un mamifer de dimensiuni mari (2 m
lunginea corpului şi până la 300 kg). Corpul cu
peri lungi, tari, adesea divizaţi la vârf; între ei se
găseşte "puf" mai mult sau mai puţin des, după
anotimp. Culoarea, în general, neagră-cafenie;
la cei tineri cenuşie-cafenie, cu dungi galbene de
fiecare parte a corpului. Pe coapse prezintă pete
galbene.
Masculii se deosebesc de femele prin prezenţa
colţilor care sunt mai mari şi cresc odată cu
vârsta. Este o specie mai mult nocturnă, ieşind
după hrană. În general omnivor, se hrăneşte cu
jir, ghindă, rădăcini, rizomi, fructe. Îşi duce viaţa
în pădure. Merge totdeauna în "ciurdă", 5-12 (20)
indivizi. Femela naşte o dată pe an 4-6 purcei.
Poate parcurge până la 40 km într-o noapte.

(IUCN) VU

(IUCN) LC

20 - 30 Kg

175 - 200 Kg
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(IUCN) LC

(IUCN) LC

150 g

10 - 15 Kg

PÂRŞUL MARE (Glis glis)
Animal aparţinând Lumii Vechi, pârşul este foarte asemănător veveriţelor,
atât prin structura corpului, cât şi prin comportament. Spatele este cenuşiu,
mai mult sau mai puţin întunecat, cu reflexe cafenii-întunecate şi clar delimitat de albul abdomenului. Laturile sunt sure-cafenii deschis, iar abdomenul
şi partea internă a picioarelor - albe cu reflexe argintii. Bărbia, obrajii şi gâtul
sunt albe. Mustăţile sunt negre. Lungimea corpului poate ajunge la 20 cm,
dintre care coada măsoară până la 13 cm, iar greutatea este de maxim 150 g.
Preferă regiunile deluroase şi muntoase, în special cele prevăzute cu păduri.
Iarna şi-o petrece în gropi subterane, iar în restul anotimpurilor îşi face
culcuşul în scorburile copacilor sau în crăpăturile stâncilor. Este singura specie de rozătoare din lume care hibernează. Înainte de a intra în hibernare
- care poate dura mai mult de 6 luni, în unele cazuri - pârşul îşi asigură necesarul de hrană, îndopându-se până la refuz. Apoi se îmbracă într-un cocon
vegetal pe care şi-l confecţionează din frunze, crenguţe şi iarbă.
Este un animal nocturn, ziua stând ascuns, iar noaptea ieşind să-şi caute
hrană.

BURSUCUL / VIEZURELE (Meles meles)
La marginea pădurilor, îşi construieşte “locuinţa”
bursucul. Cu ajutorul membrelor anterioare puternice, bursucul sapă galerii impresionante, cu lungimea de 7-8 m, cu
4-8 ieşiri şi împărţite în mai multe compartimente. Fiind un
animal curat, galeriile sale sunt pândite de şireata vulpe,
care aşteaptă să fure locuinţa. Dacă este deranjat, bursucul se mută în altă parte.
Este negru cu dungi albe pe toată lungimea corpului. Are
botul alungit, gât scurt dar puternic, iar lungimea sa ajunge
până la 80 cm. Bursucul îşi petrece ziua sub pământ
săpând galerii întregi, iar noaptea iese la suprafaţă pentru
a se hrăni. Consumă rădăcini, seminţe, struguri şi în special porumb pe care îl aduce în vizuină în cantităţi foarte
mari (50 kg). Iarna intră in somn de iarnă, ieşind din când
în când, în zilele frumoase, pentru a bea apă.
Naşte o dată pe an 3-5 pui fără vedere timp de 9 zile, după
care încep treptat să înveţe supravieţuirea prin galeriile
subterane.

VEVERIŢA (Sciurus vulgaris)
Plimbându-vă prin pădure veţi observa cu siguranţă o siluetă suplă şi
alungită, care nu depăşeşte mai mult de 25-40 cm. Are lungimea corpului de
30-40 cm din care, coada sa stufoasă în forma literei “S” reprezintă 20 cm.
Culoarea blănii diferă foarte mult, de la roşu - cărămiziu până la brun - cenuşiu
– închis, iar pe abdomen blana este albă. Urechile sunt mari şi ascuţite, membrele anterioare au câte 4 degete, iar cele posterioare 5 degete prevăzute cu
unghii ascuţite şi puternice, fapt ce ajută veveriţa în continua sa călătorie prin
păduri. Se hrăneşte cu seminţe, alune, fructe de pădure, conuri de pin şi brad.
Poate manca ciuperci otrăvitoare fără a se intoxica. Are obiceiul de a aduna
provizii pentru iarnă, pe care le depozitează în diferite locuri.
Pe perioada iernii, veveriţa nu hibernează, dar poate sta mai multe zile la
adăpost pentru a-şi păstra căldura corpului.

(IUCN) LC
150 - 200 gr
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FLUTURAŞUL DE STÂNCĂ (Tichodroma muraria)
Dintre păsări, fluturaşul de stâncă - poate una dintre cele mai frumoase din România - se întâlneşte în
zona cheilor (Cheile Costeşti, Cheile Bistriţei, Cheile
Cheii). Este o pasăre de dimensiuni mici (14-16 mm),
care se poate observa zburând pe pereţii stâncoşi
înalţi pe care se aşează coborând prin mişcări ale
aripilor, asemănătoare unui fluture. Caracteristic este
ciocul subţire, lung şi uşor curbat în jos. Guşa şi gâtul
sunt negricioase, iar abdomenul cenuşiu. Aripile au
câteva zone roşii vizibile atunci când desface aripile
pe stânci.
Se hrăneşte cu seminţe şi insecte.

ACVILA ŢIPĂTOARE MICĂ (Aquila pomarina)
Acvila ţipătoare mică este o pasăre
răpitoare de zi, cu dimensiuni medii (60 cm lungime şi 150 cm anvergura aripilor). Zborul este
uşor de recunoscut prin bătăile ample de aripi
şi rotirile frecvente ce nu „desenează” curbe
regulate ci sacadate şi „rupte”. Penajul este
uniform brun cu câteva pete mai albicioase pe
aripi, ventral şi dorsal. Se hraneşte cu păsări şi
mamifere mici.

BUFNIŢA (Bubo bubo)
Cu siguranţa ştiţi o poveste despre pasărea care aduce
ghinion. Neadevărat însă, căci de fapt, bufniţa, sau buha,
este o uimitoare pasare răpitoare de noapte cu dimensiuni
de 15-60 cm. Lungimea aripilor desfăcute este de până la
120 cm, iar membrele îi sunt scurte şi ghearele puternice,
adevărate ajutoare la vânătoare şi la căţărat. Ochii rotunzi, mari, de culoare roşie-portocalie, se pot observa cu
uşurinţă în apropierea copacilor, în scorburi şi în regiunile
stâncoase. Corpul său are culoarea maro, cu dungi negre, albe sau galbene. Bufniţa trăieşte singură, preferând
să vâneze noaptea, îndepărtându-se de cuib uneori chiar
până la 15 km. Se hrăneşte în special cu rozătoare: şoareci,
şobolani, iepuri, dar şi cu insecte. Pe an, “regina legendelor”
consumă 10.000 şoareci.

(IUCN) LC
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COCOŞUL DE MUNTE (Tetrao urogallus)
Este o pasăre cu o lunginime totală a corpului de 108 cm
şi 5 kg greutate. Are culoare închisă şi pare negru, privit de la
distanţă. De jur împrejurul ochilor are pielea de culoare roşu
aprins. Ciocul este asemănător cu al păsărilor de pradă.
Coada desfăcută are formă de evantai şi este compusă din
16-18 pene mari, dublate pe dedesubt. Sunetele cocoşului
de munte pot fi auzite în perioada împerecherii. Cântecul
are 3 părţi: tocat, tocilat şi ciripit. Simţurile cele mai dezvoltate sunt văzul şi auzul. Cocoşul de munte preferă pădurile
de răşinoase pure şi limita de jos a golului alpin, dar este
întâlnit şi la limita superioară a pădurilor de amestec din tot
lanţul muntos. Fauna nevertebrată din aceste păduri completează
hrana vegetală a cocoşului de munte. Cel mai mult este afectat de
prezenţa omului. Găina îşi construieşte un cuib rudimentar pe sol,
într-o adâncitură în locuri bine ascunse. Îl căptuşeşte cu frunze şi
fire de iarbă uscată, pe care le foloseşte şi la acoperirea ouălor când
părăseşte cuibarul.

(IUCN) LC
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FLORA - INFORMAŢII GENERALE
Vei găsi pe potecile din Buila-Vânturariţa foarte multe plante interesante. Curechii de munte (Ligularia sibirica) este o plantă cu floare galbenă, ce dăinuie din
era glaciară, şi pe care o poţi întâlni mai ales în lunci sau zonele de pădure şi pajişte
mlăştinoase. În pădurile sălbatice ale Builei mai poţi afla şi celebra roză de Cozia, unicat
al Vâlcii (Rosa coziae) ca şi crinul de pădure (Lilium martagon) plantă rară, ocrotită de
lege. Sau minunatele orhidee – se găsesc în masiv nu mai puţin de 28 specii, din totalul
de 58 ce cresc în ţară! Veţi găsi pe traseul Ranger Junior o sumedenie de orhidee printre
care şi stupiniţa (Platanthera bifolia), poroinicul (Dactylorhiza maculata) şi Epipactis helleborine. Orhideele sunt cel mai ameninţat grup de plante la nivel mondial fiind sensibile
la orice modificare a mediului, putând fi numite „barometrele” stării de sănătate a zonei.
Aşteaptă însă până vei ajunge sus, desupra pădurilor, în împărăţia păşunilor
alpine şi a stâncăriilor, acolo unde găseşti de primăvara până toamna cele mai rare şi
fragile flori de munte. Să-ncepem cu bulbucul de munte (Trollius europaeus), pe care-l
poţi asemăna unui trandafir galben. Pe stâncării, o inflorescenţă de culoare roşu-aprins
îţi va atrage atenţia: este pesma (Centaurea atropurpurea). Alături de ea mai poţi vedea
ghinţura galbenă (Gentiana lutea), deşi tot mai rară datorită recoltării sale ca plantă
medicinală. În locurile mai umede şi pe stâncării apare angelica (Angelica archangelica)
– floare alb-verzuie, tot medicinală şi la fel de vulnerabilă. Tot în păşunea alpină aflăm şi
câţiva mici arbuşti : arginţica (Dryas octopetala), cu tulpina culcată la pământ şi flori mari
de culoare albă, sau iedera albă (Daphne blagayana) – al cărei miros plăcut de vanilie
nu-l vei uita. Crinul de munte (Lilium jankae), un frate al celui de pădure, te va încânta
prin culorile lui. Simbolul crestelor rămâne însă floarea de colţ (Leontopodium alpinum)
– ocrotită de lege din 1931, şi care, aşa cum i-o arată şi numele, este cu adevărat regina
florilor alpine.

Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)
Are o tulpină înaltă (ajunge la 120 cm), frunze mari în formă
triunghiulară, cu vârful rotunjit. Este o plantă iubitoare de locuri umede. În
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa poate fi întâlnită doar pe câteva suprafeţe
restrânse, iar pe traseul Ranger Junior doar într-un singur loc. Florile galbene
sunt grupate într-o inflorescenţă în formă de spic. Este un relict glaciar,
supravieţuind ultimei glaciaţiuni. Ligularia sibirica este protejată de lege la
nivel european.

Epipactis helleborine
Este o specie de orhidee destul de frecvent întâlnită în zonele
păduroase. Numele ei provine de la grecesccul „helleborus”, care
s-ar putea traduce „plante otrăvitoare care vindecă nebunia”. Această
orhidee înfloreşte de obicei în ultima parte a verii. Are o tulpină înaltă, cu
inflorescenţă în formă de spic, bogată în flori mici, culorile variind de la
verde la purpuriu. Rizomul este scurt şi gros iar tulpina are mai multe frunze
verzi ovale.

Platanthera bifolia (Stupiniţă)
Poate fi găsită în toată Europa. Numele de „platanthera” vine din
greacă însemnând „antene mari” iar „bifolia” înseamnă „două frunze”.
Frunzele sunt mici şi late, prezintă o inflorescenţă în formă de spic, cu cca
25 de floricele albe cu vârful verde deschis. Sepala de sus şi petalele de jos
dau o formă triunghiulară florilor. Se poate găsi în mai multe habitate: pajişti,
păduri de munte, păduri de dealuri şi în zone mlăştinoase.

ŞTIAŢI CĂ...?
Armata elveţiană folosea pentru tresele ofiţerilor superiori flori de colţ în loc de stele?
Denumirea de “floare de colţ” a fost introdusă în perioada comunistă pentru a o inlocui
pe cea veche - “floarea reginei”?
Trupele de vânatori de munte din Germania şi Austria folosesc floarea de colţ ca însemn
şi tot aceste ţări au folosit-o ca distincţie pentru decorarea soldaţilor în timpul celor 2
războaie mondiale?
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Dactylorhiza maculata (Poroinic)
Are o tulpină înaltă de 15-65 cm, frunzele sunt verzi închis cu numeroase
pete brune iar florile sunt roşii sau roze-purpuriu şi ornamentate cu pete şi linii
purpurii- violet dispuse simetric. Ca toate orhideele şi aceasta are doi tuberculi:
din unul pleacă tulpina actuală, din celălalt se va dezvolta tulpina în anul următor.
O întâlnim pe soluri umede, prin pajişti, tufărişuri, margini de pădure, păduri rărite,
fâneţe, în jurul izvoarelor, până în etajul molidului.
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ECOSISTEMELE DIN
PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
Organismele vii dintr-un teritoriu formează o biocenoză. Factorii ce condiţionează
existenţa vieţii (lumină, temperatură, aer, sol, apă, relief etc) reprezintă biotopul. Biotopul împreună cu biocenoza ce-l populează formează un ecosistem. Între diferitele
specii de organisme se stabilesc relaţii de transport, relaţii topice (când mai multe animale convieţuiesc), relaţii fabrice (când un animal foloseşte părţi din corpul altor organisme drept adăpost) şi relaţii trofice.

ORGANISMELE VII POT FI :
- Producători - plantele, prin fotosinteză transformă substanţele anorganice în
substanţe organice;

- Consumatori de ordinul I (C1) - animale erbivore;

Ex: şoarecele, căprioara, capra neagră;

- Consumatori de ordinul II (C2) - animale carnivore, se hrănesc cu C1.

Ex: broaştele, gărgăriţa, vulpea, lupul, etc.

- Consumatori de ordinul III (C3) - animale carnivore, se hrănesc cu C2.

Ex: păsările răpitoare.

- Descompunători - bacteriile şi ciupercile, care descompun organismele moarte.

Vietăţile se hrănesc deci unele cu altele, formând un lanţul trofic:
Producători → C1 → C2 → C3 → Descompunători.
Exemple: frunzele arborilor → omidă → piţigoi → acvila ţipătoare;
Intervenţia omului în lanţurile trofice pune în pericol
echilibrul şi existenţa lor. Dacă numărul de indivizi al
unei specii scade sau specia dispare, sunt influenţate
şi alte specii.

ECOSISTEMUL PĂDURII DE AMESTEC
Se întâlneşte la trecerea din etajul fagului în cel al coniferelor.
DEOSEBIRI ÎNTRE CONIFERE ŞI FOIOASE:
- frunzele coniferelor au limbul în formă de ac, iar cele ale foioaselor au limbul mult mai lat;
- frunzele coniferelor sunt verzi tot timpul anului, sunt persistente,
în timp ce frunzele foioaselor cad toamna;
- coniferele nu au sămânţa învelită în fruct.
ECOSISTEMUL PĂDURII DE FAG
Pădurea de fag are cea mai mare răspândire în masivul BuilaVânturariţa. Aceste păduri se întind de la 700m altitudine până la 1200m.
În unele zone întâlnim pădurea de fag până în zona subalpină, lipsind
pădurile de conifere (muntele Arnota, Muntele Cacova, Muntele Piatra).
Fagul este specia predominantă întâlnită aici. El este un arbore înalt
de 35 de metri, cu scoarţa netedă-albicioasă. Frunzele sunt ovale, pe
margini cu peri fini. Florile sunt unisexuate. Fructul se numeşte jir, este
învelit într-o capsulă ţepoasă şi conţine ulei. Jirul serveşte drept hrană
animalelor din pădure (mistreţ). Printre frunzele de fag pătrunde lumină
suficientă, permiţând astfel dezvoltarea afinului dar şi a unui strat ierbos format din floarea paştelui, spânz, ghiocei, brebenei, limba cerbului,
plămânărica. Dintre animale, aici întâlnim moluşte, viermi, insecte, broasca roşie de munte, guşterul, piţigoiul, gaiţa, caprimulgul, ciocănitoarea,
uliul, acvila ţipătoare, sticletele, pisica sălbatică, râsul, cerbul, mistreţul,
jderul, lupul, şoarecele de pădure.

STIAŢI CĂ...?

ŞTIAŢI CÃ :

Furnicile şi albinele se numesc insecte sociale. Folosind unele substanţe secretate ele îşi
organizeazã colonia, de la depistarea şi procurarea hranei, pânã la apãrare, ocupare a
altor colonii şi luarea de ostateci pe care îi transformã în sclavi.

Un fag de 25 de metri înălţime produce ziua, într-o oră, 1,7 kg oxigen, cantitate necesară unui om 3 zile?

Caprimulgul aduce hranã puilor de 380 ori pe zi ?
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Pe un hectar de pădure trăiesc 1500-4000 de insecte, 500-1000 de şoareci;
pe 10 hectare 10 piţigoi, pe 1000 hectare un lup, un râs.
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ECOSISTEMUL PAJIŞTII SUBALPINE

ECOSISTEMUL PĂDURII DE CONIFERE

Este situat deasupra etajului molidişurilor. Datoritã condiţiilor climatice
aspre concretizate prin temperaturi scãzute, vânturi puternice, vegetaţia este
reprezentatã în general de specii de plante reduse ca dimensiuni. Aici întâlnim
arbuşti ca jneapãnul, cetina de negi (în Cheile Folea şi Cheile Costeşti), ienupãrul (pe culmile înalte ale munţilor Piatra şi Vânturariţa), ştevioara, arginţica,
afinul, iedera albã.
Vegetaţia ierboasã e reprezentatã de graminee (pãiuş, firuţã, coada vulpii),
toporaşi, genţiane, ciuboţica cucului, cãldãruşă, vulturică, steregoaie, bulbuci
de munte. Pe stâncãrii creşte floarea-reginei. Dintre animale, aici trãiesc insecte, reptile, acvila ţipãtoare, capra neagrã.

În Buila-Vanturariţa întâlnim de regulă păduri de molid. Rareori avem pâlcuri de
molid în amestec cu brad. Cantitatea de precipitaţii de aici este mai mare decât în zona
fagului. Pădurile de conifere sunt mai răcoroase şi mai întunecoase decât cele de fag.
Astfel, stratul ierbos este mai slab dezvoltat (unele ferigi, aliorul, ciocul berzei, măcrişul
iepurelui). În afară de molid şi brad, mai întâlnim pin, zadă (larice), tisă, arbuşti (cununiţa,
afinul, tulichina).
Pinul este un conifer înalt de până la 40m, cu frunzele aciculare lungi, grupate câte
douã pe o ramurică foarte scurtă.
Zada are frunzele aciculare scurte, de 1-3 cm, aşezate câte 3-5 în mănunchiuri;
au culoare verde deschis şi sunt căzătoare.
Dintre animalele întâlnite aici enumerăm: insecte, păianjeni, broaşte, salamandre, vipere, şopârle, piţigoi de multe, mierle, cinteze, corbe, ciocănitoare, cocoşi de munte,
urşi, lupi.

ECOSISTEMUL DE RÂU
Pe suprafaţa Parcului Naţional se găsesc 5 râuri: Bistriţa, Costeşti, Olăneşti,
Cheia, Otăsău. Biotopul râurilor se caracterizează prin viteza mare de curgere a apei,
apa este bine oxigenată, curată, transparentă şi foarte rece. Fundul albiei râului este
format din pietre. Dintre plante, în apele repezi de munte întâlnim alge, muşchi de apă.
Aici trăiesc insecte, crustacei, peşti (păstrăv, clean, moioagă, zglăvoc, boiştean).
Animalele mici care populează aceste ape au de regulă organe de fixare, pentru a nu
fi purtate de curentul de apă.

ŞTIAŢI CĂ:
Suprafeţele de pădure în România s-au modificat mult. Astfel, în perioada medievală
ele ocupau 70-75% din suprafaţa ţării, la începutul secolului al XIX-lea 36-38%, iar
după 1970 doar 27%?
Pinul este una dintre cele mai bine adaptate plante la frig?
El poate rezista la temperaturi de -40°C.
Expresia “Codrul e frate cu românul” se transmite prin viu grai din secolele X-XII?
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GEOLOGIA PARCULUI NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
JURASIC

Calcarele din Buila s-au format în Jurasic, acum 145-165 milioane de ani. În acea perioadă cu climă caldă, în care uscatul
era dominat de dinozauri şi păduri de conifere, când apar păsările şi primele mamifere, a început formarea depozitelor sedimentare calcaroase, într-un bazin marginal al Oceanului Tethys. Acesta, format ca urmare a ridicării nivelui mării şi inundarea
regiunilor de coastă, era un bazin cu ape puţin adânci şi calde, care au permis instalarea recifilor de corali cu o bogată floră
şi faună marină: alge, corali, gasteropode, bivalve, foraminifere, peşti osoşi, ihtiozauri şi plesiosauri. Scheletele acestora, prin
bioconstrucţie şi bioacumulare au format stratele sedimentare calcaroase. Astăzi se pot găsi fosilizate în anumite puncte din
masiv. În Jurasic începe formarea Oceanului Atlantic, a Americii şi Eurasiei, prin fragmentarea supercontinentului Pangeea
şi restrângerea Oceanului Tethys.

REGULI DE VIZITARE ÎNTR-UN PARC NAŢIONAL
Parcaţi maşinile în locurile special amenajate !
Camparea este permisă numai în locurile special amenajate !
Nu adunaţi plante şi nu rupeţi ramuri de copaci !
Mergeţi numai pe trasee turistice marcate !
Evitaţi poluarea fonică! Protejaţi animalele sălbatice !

CRETACIC

În Cretacic, perioada cuprinsa intre 145 si 65 milioane de ani, apar plantele cu flori, dinozaurii au continuat să domine uscatul, iar ma-miferele se diversifică. Africa se desparte de America de Sud se lărgeşte Oceanul Atlantic. Sedimentarea continuă, însă sub altă formă, prin ridicări şi coborâri repetate ale nivelului mării, calcarele jurasice fiind acoperite de către sedimente (pietriş, nisip, mâl) aduse de pe continent, sedimentare care
continuă şi în era Terţiară. Acestea au format ulterior actualele strate de conglomerate, gresii, argile şi marne.

Luaţi cu voi doar amintiri şi imagini !
Nu aruncaţi deşeurile !
Transportaţi-vă gunoiul în locurile special amenajate !
Ţineţi câinii sub control !

PREZENT

În această eră, după marea extincţie de acum 65 milioane de ani, ce a dus la dispariţia dinozaurilor, ammoniţilor, belemniţilor
şi a altor specii, viaţa se diversifică din nou prin cucerirea uscatului şi mării de către plantele cu flori, mamifere, păsări, peşti.
Nivelul mării a cunoscut mai multe fluctuaţii, care se regăsesc în sedimentele depuse. Continentele capătă forma cunoascută
actuală şi se formează lanţurile muntoase actuale (Himalaya, Alpi, Anzi, Carpaţi), mişcările tectonice şi activitatea vulcanică,
apoi eroziunea aducându-i la forma cunoascută astăzi. Prin formarea acestor munţi sedimentele depuse, formate şi consolidate în fostele bazine marine au fost ridicate, modificate şi deplasate până în locul unde se găsesc acum.

Ciclismul este limitat la drumuri locale şi trasee marcate special !
Este strict interzisă circulaţia cu motociclete în Parc !
Turismul ecvestru este permis în Parc !
Este interzisă circulaţia ATV-urilor în Parc !
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