Bine ati venit

Parcul Naţional Retezat

Tărâmul fermecat, cu ochi albaştri
O LUME a lacurilor presărate printre piscuri semeţe...
a genţianelor, smirdarului şi a altor mii de plante...
a sprintenelor capre negre căţărate pe stânci...
a ursului mormăitor, ascuns prin zmeuriş...
a lupului sfios şi grijuliu cu puii lui...
a marmotelor gălăgioase şi jucăuşe...
O LUME FREMĂTÂND DE VIAŢĂ

Parcul Naţional Retezat
un colţ de rai care merită să fie protejat

De ce merită să fie protejat?
- pentru că este un loc unde natura a avut mai puţin de suferit din cauza intervenţiei
oamenilor;
- pentru că aici pot fi găsite 1190 de specii de plante- peste o treime de speciile de plante
din România;
- pentru că aici există 90 de specii de plante endemice, care nu mai pot fi văzute nicăieri;
- pentru că multe plante rare sau aflate în pericol, încă mai pot fi admirate în Retezat;
- pentru că animalele îşi găsesc casă bună în pădurile şi jnepenişurile muntelui;
- pentru că există un echilibru între carnivore şi ierbivore, astfel încât în Retezat pot fi
văzuţi urşi, lupi şi râşi dar şi capre negre, cerbi, căprioare, mistreţi, iepuri şi multe alte
vieţuitoare ;
- pentru că 185 de specii de păsări trăiesc în Retezat;
Pentru că...
- trebuie ca şi urmaşii noştri să poată vedea toate acestea.
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De ce este Retezatul un loc special?
- fiindcă... are peste 50 de ochi albaştri- cele peste 50 de lacuri şi tăuri în care se
oglindeşte albastrul cerului;
- fiindcă... cel mai întins lac glaciar din România- lacul Bucura- se găseşte în mijlocul
Retezatului;
- fiindcă... şi cel mai adânc lac glaciar din România- lacul Zănoaga- se găseşte tot în
Retezat;
- fiindcă... sunt 50 de vârfuri mai înalte de 2000 de metri;
- fiindcă... este locul care te provoacă să descifrezi misterul care învăluie vârful Gugu sau
să desluşeşti de unde vine “aerul” straniu al Tăului dintre Brazi;
- fiindcă... e ciudat ca în acelaşi masiv să găseşti un relief tipic glaciar, cu văi, lacuri şi
circuri glaciare, dar şi calcare împânzite de chei, peşteri şi avene;
- fiindcă... locul este izvorul multor legende şi poveşti fascinante despre flăcăi viteji,
domniţe suave, haiduci cu milă faţă de cei oropsiţi, zmei înaripaţi şi ... dinozauri pitici
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