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1. Date generale 

Așezare și căi de acces 
Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș (6.793,6 ha) se află în masivul cu 

același nume din grupa centrală a Carpaților Orientali. 

Accesul în parc se face pe șosea din localitățile Gheorghieni, Bălan (județul 
Harghita) și din Bicaz (județul Neamț).

Ce este un parc național? 
Este o arie naturală protejată de interes național. Conform clasificării Uniunii 

Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN – International Union for 
Conservation of Nature), Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș aparține 
categoriei a II-a deci este o „zonă terestră desemnată să protejeze integritatea 
ecologică a unor ecosisteme pentru generațiile prezente și viitoare”. Din anul 
2007 în spațiul parcului există două arii protejate ce sunt parte a rețelei europene 
Natura 2000 (ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului - Hășmaș).  

Când a fost înființat și cine se ocupă de el? 
Parcul a fost înființat în anul 1990 și delimitat în 2003. El este administrat 

de o unitate cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva. Administrația parcului asigură menținerea cadrului fizico-geografic 
în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor genetice și a 
diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică. 

Sediul Administrației Parcului Național Cheile Bicazului se află în stațiunea 
Izvorul Mureșului, nr. 664, din județul Harghita. 
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au o expresivitate impresionantă. Spre exemplu locul în care Bicăjelul se varsă în 
Bicaz poartă numele de „Gâtul Iadului”. De altfel pârâul Bicăjel – care își desfășoară 
bazinul în jumătatea sudică a Hășmașului – are câteva sectoare de chei foarte 
spectaculoase și sălbatice – cum sunt Cheile Duruitoarei și Cheile Bicăjelului. Alte 
chei spectaculoase în parc sunt pe văile pâraielor Cupaș, Lapoș sau Șugău. 

Clima 

Zona în care se situează Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș 
corespunde climatului temperat, boreal, de natură montană carpatică. Există unele 
particularități climatice impuse de altitudine, expoziția versanților și orientarea 
culmilor. Ca în toate unitățile montane există o etajare a parametrilor climatici după 
cum urmează: temperaturile și durata de strălucire a Soarelui au valori mai mici 
pe măsură ce crește altitudinea, iar precipitațiile, numărul de zile cu ninsoare și 
umezeala aerului au valori mai ridicate pe vârfuri decât la poalele munților. 

În zona centrală temperatura medie anuală variază între 8°C și 9,5°C iar în 
timpul verii temperatura medie ajunge la 18°C. Climatul nu este tocmai prietenos. 
Iernile sunt aspre și răcoroase, iar perioada de îngheț se poate extinde chiar și 
8 luni pe an (din septembrie până în mai). Ploile sunt mai frecvente primăvara și 
toamna însă sunt în general de scurtă durată. Pe văi și în depresiuni se produc 
frecvent inversiuni de temperatură ce determină apariția în lunile februarie și 
martie a unor temperaturi minime extreme cuprinse între – 25°C și chiar - 35°C. 

Apele 

Râurile ce izvorăsc din Masivul Hășmaș își găsesc drumul prin calcare și 
formațiuni cristaline spre două bazine colectoare: Olt (în vest) și Bistrița (în est și 
nord-est). Scurgerea râurilor e condiționată de climatul montan și de alimentarea 
din apele subterante. Râurile au debite mai mari de la mijlocul primăverii (aprilie) 
și până la mijlocul verii (iulie). Cele mai mici debite caracterizează lunile de 
toamnă (septembrie - noiembrie). 

Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș 
se suprapune peste cursul superior al râului 
Bicaz care colectează toate pâraiele ce 
coboară din munte: Licaș, Suhard, Cupaș, 
Lapoș, Șugău de pe partea stângă, repectiv 
Pârâul Oii, Bicăjel și Surduc, pe care le 
primește pe partea dreaptă.

O imagine emblematică pentru Parcul 
Național Cheile Bicazului – Hășmaș este 
Lacul Roșu. Deși nu este singurul lac de 
baraj natural din țară, el a căpătat notorietate 
națională și internațională pentru frumusețea 
sălbatică pe care o arată în toate anotimpurile 
și pentru legendele ce au apărut în jurul său.  Lacul Roșu 
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2. Cadrul natural 

Geologie 

Munții Hășmaș aparțin arealului cristalino-mezozoic din Carpații Orientali. Au 
în compoziție roci cristaline vechi (de origine eruptivă sau sedimentară) ce s-au 
metamorfozat de-a lungul a sute de milioane de ani. Acestora li s-au adăugat în 
Mezozoic rocile sedimentare (calcare, conglomerate calcaroase și gresii) ce dau 
o personalitate distinctă acestui masiv montan. 

Relief 

Munții Hășmaș au o imagine cu personalitate puternică în Carpații Orientali. 
Din punct de vedere structural ei reprezintă un sinclinal suspendat (ca și Munții 
Ceahlău) mărginit de abrupturi puternic compacte spre vest (spre Valea Oltului 
și Bălan) și puternic fragmentate spre est (unde se află Cheile Bicazului). Acest 
aspect – de bloc ridicat înconjurat de văi și depresiuni - justifică și numele de 
masiv pe care îl întâlnim în literatură pentru Hășmaș. 

Două trepte de relief sunt prezente aici: 
una mai înaltă (aflată la 1.500 – 1700 m) pe 
calcare și dolomite însoțită de abrupturi, chei 
adânci și spectaculoase; și o a doua mai 
joasă (cu altitudini de 1400 -1500 m) care e 
caracterizată de culmi rotunjite dezvoltate pe 
șisturi cristaline. În treapta înaltă pot fi încadrate 
vârfurile: Licaș (1.675 m), Suhardul Mare (1.502 
m), Hășmașul Negru (1.773 m) și Hășmașul 
Mare (1.792 m). Treapta joasă este mult mai 
bine dezvoltată în partea de vest a parcului și 
se desfășoară ca niște culmi secundare sub 
abruptul dominat în peisaj de Piatra Singuratică 
(1.587 m). Un alt sector coborât, cu extindere 
mai redusă poate fi întâlnit între Văile Bicăjelului 
și Dămucului (în partea de NE a parcului). 

Microformele de relief sunt reprezentate 
de turnuri, ace, lapiezuri și alveole. La baza 
abrupturilor se desfășoară acumulări de grohotiș 
rezultate în urma proceselor de dezagregare 
care afectează pereții calcaroși. Sectoarele de 
chei formate de râuri la traversarea calcarelor 
sunt cele ce au dat faimă Parcului Național 
Cheile Bicazului – Hășmaș. Unele sunt atât de 
înguste încât numele pe care le-au dat localnicii 

Vârful Hășmașul Negru (1.773 m)

Grădina Zânelor de pe vf. Suhardul Mic
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În Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș există multe specii protejate 
la nivel european și național. Cele mai reprezentative sunt însă endemismele 
locale. Cele mai importante sunt: cosacii bicăjeni (Astragalus pseudopurpureus) 
și păiușul (Festuca scoparia ssp. lutea).

Alte câteva specii floristice protejate în parc sunt:
•	 Irisul (Iris aphylla ssp. hungarica) care este specie periclitată. El 

înflorește în lunile mai-iunie și destul de rar pentru a doua oară în august 
– septembrie. Trăiește în munți calcaroși la atitudini mai mici de 1.500 m. 

•	 Floarea de colț (Leontopodium alpinum Cass) ce a fost declarată 
monument al naturii încă din anul 1931 poate fi întâlnită mai ales pe 
stâncile calcaroase însorite. 

•	 Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) este o specie de orhidee 
periclitată și, tocmai din acest motiv, protejată în România din anul 1938. 
Numele îi vine tocmai de la forma inflorescenței – de papucel. 

•	 Ghințura galbenă sau gențiana (Gentiana lutea) este un monument al 
naturii și o întâlnim pe versanți însoriți și stâncoși. Această plantă este 
protejată deoarece este culeasă excesiv pentru numeroasele sale 
proprietăți curative. 

•	 Bulbucul de munte (Trollius europaeus) il întâlnim peste tot în Carpați, pe 
pajiști însorite cu soluri bine dezvoltate și cu aciditate moderată. 

•	

•	

•	

•	

Cosacii bicăjeni (Astragalus pseudopurpureus) Iris (Iris aphylla ssp. hungarica)

Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) Floarea de Colț (Leontopodium alpinum Cass)
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Lacul s-a format în urma unei alunecări de teren ce a barat cursul râului Bicaz 
în anul 1837. Materialele ce au alunecat dinspre Muntele Ucigașul erau formate 
din argile cu oxizi de fier, motiv pentru care – și în prezent - lacul capătă o culoare 
roșiatică în funcție de lumina Soarelui. Suprafața lacului este de aproximativ 
13 ha, iar adâncimea maximă atinge 12.5 m. Reprezentativă pentru lac este 
pădurea pietrificată ce s-a păstrat deasupra luciului apei încă din primii ani de 
după formarea sa. Sunt trunchiuri din fosta pădure de conifere ce acoperea 
acest bazinet depresionar situat la o altitudine de puțin peste 900 m înainte de 
formarea lacului. 

Apele subterane sunt influențate de rocile în care sunt cantonate și sunt 
puternic mineralizate. 

Ecosisteme naturale 

Pentru că suntem într-o regiune montană ecosistemele sunt influențate în 
primul rând de etajarea climatică. Pădurile sunt prezente la poalele munților și 
pe versanții mijlocii, pe cei superiori apar pajiștile, iar pe abrupturi sunt asociații 
de stâncărie. 

Subetajul montan mijlociu se desfășoară 
de la 575 m (cea mai mică altitudine din 
parc aflată în lunca Bicazului) până 1.100 m 
altitudine. Aici vegetația e alcătuită din fag în 
amestec cu molid sau cu brad. Pe versanții 
despăduriți din acest subetaj se întâlnesc 
pajiști secundare.

Subetajul montan superior se întinde de la 
altitudinea de 1.100 m până la 1.700 m și este 
reprezentat de molidișuri. În Cheile Bicazului 
sunt caracteristice acestui subetaj pinetele 
de stâncărie (asociația Vaccinio – Pinetum 
sylvestris).

Etajul subalpin ocupă cele mai înalte 
vârfuri la peste 1700 m. Caracteristice aici 
sunt molidișurile tot mai rare (de la limita 
superioară a pădurii) și tufărișurile de ienupăr.

Flora și fauna

Biodiversitatea foarte bogată a parcului este favorizată de varietatea 
cadrului natural generată de particularitățile reliefului (expoziția versanților, 
prezența microformelor pe calcare, pantele mari), ale solurilor sau climatului 
(mai ales a microclimatelor) și nu în ultimul rând de energia de relief mare 
(între 575 m și 1.792 m). 

Păduri de conifere, ienupăr și ghințură
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Peisaje 
În Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș uimește la fiecare pas 

diversitatea peisajelor care sunt rezultat al interacțiunii factorilor fizici, biologici și 
antropici ce se află în echilibru.

•	 Cheile Bicazului considerate a fi 
cele mai impresionante din Europa 
Centrală și de Est, se desfășoară 
pe 6 km lungime și sunt străjuite de 
pereți abrupți de peste 300 m înălțime. 
Acestora li se adaugă sectoare de chei 
mai puțin cunoscute, caracterizate de 
peisaje sălbatice și de o biodiversitate 
covârșitoare (Bicăjel, Cupaș, Lapoș, 
Șugăul și Duruitoarea). 

•	 Lacul Roșu care este cel mai mare lac 
de baraj natural din România. Peisajul 
spectaculos, climatul blând, de 
adăpost, din depresiune și apropierea 
de Cheile Bicazului au favorizat 
dezvoltarea unei stațiuni turistice aici 
– singura din parc. 

•	 Un alt peisaj deosebit e reprezentat de creasta calcaroasă vf. Hășmașul 
Mare, Piatra Singuratică, vf. Ecem (1.707 m) și vf Tarcău (1.462 m) care 
se poate observa chiar și de la câteva zeci de kilometri distanță în zilele 
însorite. 

•	 La baza abrupturilor calcaroase, ca urmare a prăbușirilor, au apărut 
peisajele dominate de grohotișuri, iar cel mai reprezentativ loc din parc 
este cel numit Moara Dracului. 

Șarpele de sticlă sau năpârca (Anguis fragilis) Ursul (Ursus arctos)

Piatra Singuratică
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Dintre toate speciile faunistice prezente în parc nevertebratele sunt extrem 
de valoroase. O parte din cele 914 specii identificate în Parcul Național Cheile 
Bicazului - Hășmaș (multe în ultimele două decenii) sunt endemisme pentru masiv 
sau pentru Carpați. Asta înseamnă că în viitorul apropiat trebuie luate măsuri 
speciale pentru conservarea lor. Alături de nevertebrate în parc întâlnim faună 
piscicolă (a), amfibieni și reptile (b), păsări (c), mamifere mici (d) și mari (e). 

a) În râuri trăiește păstrăvul (Salmo trutta fario) alături de clean (Leuscius 
cephalus), iar în Lacul Roșu au fost identificați păstrăvul de lac (Sallmo 
trutta fario forma lacustris) și băbușca. 

b) Amfibienii și reptilele sunt reprezentate de buhaiul de baltă cu burta galbenă, 
broasca mare de lac, tritonul de munte, salamandra, șopârla de ziduri (pe 
abrupturile calcaroase), năpârca sau șarpele de sticlă și vipera comună.

c) În Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș întâlnim 108 specii de păsări 
dintre care mai mult de jumătate sunt protejate de legislația românească 
și internațională. În parc putem întâlni specii extrem de valoroase cum 
sunt: ierunca (Bonasa bonasia), bufnița (Bubo bubo), acvila de munte 
(Aquila chrysaetos) și cocoșul de munte (Tetrao urogallus). Acestora li 
se adaugă vânturelul roșu, sitarul, turturica, pupăza, ciocănitoarea sau 
ciocârlia de pădure. 

d) Fauna mamiferelor mici e bine reprezentată în parc, dar din păcate, 
insuficient studiată. Până în prezent au fost identificate 9 specii de lilieci 
care se adăpostesc în peșterile sau scorburile arborilor bătrâni de pe 
teritoriul parcului. În România sunt protejate toate speciile de lilieci, dar 
una dintre cele ce pot fi întâlnite în parc (Myotis myotys) este de interes 
comunitar conform Directivei Habitate a CE.

e) Mamiferele mari ce trăiesc în parc pot fi întâlnite și în alte locuri din Carpați, 
dar acest lucru nu scade valoarea biodiversității în această arie protejată. 
Aici putem întâlni cerbul carpatin (Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus 
capreolus), capra neagră (Rupicapra rupicapra) care este monument al 
naturii alături de carnivorele mari ce dau personalitate distinctă României în 
spațiul european: ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus) și râsul (Lynx lynx).

Capra neagră (Rupicapra rupicapra) Vipera comună (Vipera berus)
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4. Rezervații naturale 

În cadrul Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș sunt incluse 
următoarele rezervații naturale, asimilate în zona de protecție integrală: Avenul 
Licaș, Cheile Bicazului, Lacul Roșu, Masivul Hășmașul Mare, Piatra Singuratică-
Hășmașul Negru și Cheile Șugăului (doar 10%).

5. Comunități locale 

Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș este străbătut azi de o șosea 
modernizată care a apărut pe traseul unui vechi drum transcarpatic ce lega 
Moldova de Transilvania. Pe acest drum au apărut de-a lungul timpului o serie 
de așezări ce au avut funcții de servicii și agricole. 

Municipiul Gheorghieni se află în partea vestică a parcului la contactul 
depresiunii Ciuc cu Munții Giurgeu. El s-a dezvoltat pe locul unei așezări feudale 
din secolul al XIV-lea și a avut o istorie destul de tumultoasă din cauza situării 
sale în proximitatea graniței. În secolul al XVIII-lea orașul a trecut mai întâi 
printr-o perioadă dificilă (între 1716 și 1719) dominată de o epidemie de ciumă și 
urmată de una de foamete, apoi printr-una înfloritoare marcată de reconstrucția 
bisericii romano-catolice (construită inițial în 1498), de ridicarea bisericii armene 
(1730), a clădirii în stil baroc (1787) ce adăpostește azi muzeul orașului. Alături 
de locuitorii maghiari comunitatea armeană din oraș a avut un rol important în 
reconstrucția orașului în secolele XVIII – XIX. 

Comuna Bicaz Chei se află pe valea cu același nume în estul PNCB-H și are 
o istorie ce duce până spre preistorie. Așezarea este însă atestată documentar 
abia în secolul al XVII-lea când oamenii ce voiau să fie liberi atât în Moldova 
cât și în Transilvania s-au adăpostit aici, la poalele sud-vestice ale Ceahlăulul. 
Până la organizarea administrativă din anii 1933 și 1937, comuna cuprindea și 
actualele localități Bicazul Ardelean și Dămuc. 

Stațiunea Lacul Roșu a început să funcționeze cu acest statut în anul 1920 
urmare a apariției lacului, dar și a situării sale într-o depresiune adăpostită de 
vânturi puternice în proximitatea Cheilor Bicazului. Are statut de stațiune climaterică 
datorită aerului puternic ozonat cu aerosoli rășinoși și a climatului blând.

Bălanul se află în partea de NE a Județului Harghita la poalele vestice ale 
Masivului Hășmașul Mare, într-o mică depresiune de pe râul Olt. Orașul este 
atestat documentar încă din secolul XIV când era parte integrantă a localității 
Sândominic aflată la 6 km distanță spre vest, iar mineritul – exploatarea cuprului 
– s-a dezvoltat ca activitate începând cu secolul XVII. Bălanul s-a desprins de 
localitatea Sândominic, ca și colonie minieră în anul 1894, iar în anul 1968 a fost 
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•	 Peisajul care domină în spațiul parcului e cel ocupat de păduri de conifere 
sau de amestec fag și conifere care urcă adesea până la pajiștile alpine 
cu specii calcifile și cu insule de ienupăr. Pentru că pășunatul este permis 
în parc – prin reglementări stricte impuse de administrație - în timpul verii 
pe pajiștile alpine se pot întâlni turme de oi, iar peisajul capătă o valoare 
aparte. 

3. Regionarea internă a parcului 

Asemeni tuturor parcurilor naționale și PNCB–H este împărțit în mai multe 
zone care necesită instrumente speciale de administrare și conservare a poten-
țialului natural. 

•	 Zona de protecție strictă (5,7%) are cea mai mare importanță științifică și 
cuprinde regiunile sălbatice în care nu au existat intervenții antropice sau 
nivelul lor a fost nesemnificativ. Aici sunt interzise toate activitățile umane 
cu excepția celor de cercetare, educație ecologică sau ecoturism, dar cu o 
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•	 Zona de protecție integrală (69%) cuprinde cele mai valoroase bunuri 
ale patrimoniului natural din parc. Și aici sunt permise doar activităţile de 
cercetare, educaţie, ecoturism la care se adaugă utilizarea raţională de 
către comunităţile locale a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat astfel încât 
să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente.

•	 Zona de conservare durabilă (24,3%) are un regim de protecție ceva mai 
permisiv.  Activitățile permise trebuie să fie în concordanță deplină cu principiile 
de ocrotire și utilizare durabilă a resurselor și ecosistemelor naturale.  

•	 Zona de dezvoltare durabilă (1%) permite desfășurarea unor activități 
de investiții, dar au prioritate cele de interes turistic cu respectarea 
principiului de utilizare durabilă a resurselor ecosistemelor naturale, 
menținerea și sustenabilitatea acestora. 
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7. Activități permise în parc 

•	 Cercetare științifică.
•	 Educație ecologică. 
•	 Fotografiatul și filmatul în scop personal.
•	 Escalada sportivă în zonele special amenajate.
•	 Practicarea ciclismului pe traseele stabilite și semnalizate corespunzător.
•	 Pășunat – cu respectarea reglementărilor legale.
•	 Practicarea turismului ecvestru pe traseele stabilite.
•	 Tabere sau competiții ce presupun accesul pe teren numai cu acordul 

Administrației PNCB-H și cu acordul serviciilor publice de Salvamont.

8. Activități interzise 

•	 Distrugerea sau degradarea panourilor informative, a indicatoarelor, mar-
cajelor, barierelor sau oricăror alte amenajări de pe suprafața parcului.

•	 Vânătoarea.
•	 Colectarea și comercializarea oricăror specii de floră ocrotită, capturarea 

speciilor din fauna ocrotită.
•	 Accesul turiștilor pe traseele nemarcate.
•	 Camparea și focul de tabără în locuri neamenajate.
•	 Perturbarea liniștii.
•	 Circulația autovehicolelor cu motor în afara drumurilor publice.
•	 Abandonarea deșeurilor pe teritoriul parcului.

Activități tradiționale (pășunat)
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declarat oraș, în următoarele două decenii ajungând să numere peste 10.000 de 
locuitori. Această evoluție rapidă s-a datorat exploatării industriale a cuprului. El 
are o particularitate între orașele României: nu are suprafață administrativă terenul 
aparținând în continuare de Sândominic. După 1990 a început declinul urban ca 
urmare a închiderii minelor. În prezent orașul suferă de o destructurare a funcțiilor 
urbane și de o depopulare puternică indusă de alternativele economice limitate. 

Oamenii ce locuiesc în parc sau în preajma lui au avut ocupații dintre cele 
mai diverse de-a lungul secolelor, dar toate s-au bazat pe resursele naturale 
oferite de Masivul Hășmaș sau de văile din jur: creșterea animalelor, exploatarea 
și prelucrarea lemnului, exploatarea resurselor de cupru (la Bălan). 

Drumul transcarpatic și exploatarea minieră în partea de vest, construcția 
barajului de la Izvorul Muntelui (cu necesara deschidere a carierelor de calcar 
de pe valea Bicazului) și situarea într-un spațiu ce a fost graniță secole de-a 
rândul, a creat aici un spațiu multietnic și multicultural absolut impresionant. În 
localitățile din jurul parcului întâlnim români (veniți în ultimele decenii din toate 
regiunile țării), maghiari, germani, ceangăi, romi, etc. Fiecare entitate a păstrat 
propriile tradiții și a cultivat tradițiile celorlalți locuitori. 

6. Turismul în parc 

Pe teritoriul parcului cele mai întâlnite 
activități turistice sunt drumețiile, ascensiunile 
montane și alpinismul. Administrația parcului 
face eforturi pentru dezvoltarea activităților 
ecoturistice. Elementele de atractivitate sunt: 
accesibilitatea ridicată pe șoseaua națională 
Gheorghieni – Bicaz Chei, relieful și peisajele 
unice de la Cheile Bicazului, Lacul Roșu, 
Avenul Licaș, Piatra Singuratică numită și 
Unică, Cheile Șugăului și ale Bicăjelului, 
biodiversitatea covârșitoare, modul de viață 
tradițional păstrat în comunitățile din jurul 
parcului, prezența carnivorelor mari. 

În Parc sunt amenajate 18 trasee turistice 
dintre care cele mai numeroase (10) pornesc 
din Lacul Roșu și urcă pe culmile ce il 
înconjoară. 

În Cheile Bicazului există cele mai 
spectaculoase și dificile trasee de escaladă 
din Carpații Românești.Alpinism în Cheile Bicazului 
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Știați că? 

•	 Mulți localnici numesc acest masiv Curmăturii, pentru că privit dinspre 
Depresiunea Ciuc se deschide ca o curmătură adâncă în care se înalță 
vârful Piatra Singuratică (1.587 m)?

•	 Natura 2000 reprezintă rețeaua europeană de zone naturale protejate. 
Ea a fost fondată de U.E. în anul 1992 cu scopul de a păstra valorile 
naturale pe continent.

•	 Pe locul Masivului Hășmaș a fost o mare în Mezozoic? Organismele 
marine (schelete de pești, cochilii, corali) au contribuit la formarea rocilor 
calcaroase (roci sedimentare). În aceste roci, pe măsură ce munții s-au 
ridicat, văile s-au adâncit și au format sectoare spectaculoase de chei.

•	 Un sinclinal suspendat e o inversiune de relief? În mod normal pe sinclinale 
(cute de mari dimensiuni ale rocilor) se găsesc văi sau depresiuni. În 
această situație cuta este ridicată și se prezintă ca un masiv montan 
mărginit de abrupturi și cu o suprafață relativ plată în partea centrală.

•	 Minereurile de cupru pentru care este cunoscut Bălanul în Romania s-au 
format în șisturile cristaline?

•	 Perioada cea mai însorită din an – potrivită pentru drumeții în Munții 
Hășmaș – este în iulie și august? Trebuie profitat de ea pentru că durata 
de strălucire a Soarelui aici are o medie de doar 75 de zile pe an.

•	 Lacul Roșu este numit de localnicii maghiari Gyilkos, iar de români 
Ghilcoș? Pentru ambele denumiri semnificația este aceeași: ucigașul. 
Lacul este alimentat permanent de 4 pâraie și 12 organisme torențiale și 
are un debit constant.

•	 Atunci când defrișăm pădurea pe suprafețe mici apar pajiștile secundare? 
Ele contribuie la creșterea biodiversității unui spațiu prin plantele ce le 
populează. În plus, ecosistemul forestier își păstrează echilibrul.

•	 Endemism = particularitate a unor plante sau animale de a trăi într-un 
singur spațiu geografic de pe tot globul.

•	 Irisul poartă numele zeiței grecești a curcubeului datorită varietății mari 
de culori sub care găsim această floare?

•	 Numele florii de colț înseamnă - în limbajul florilor - puritate și curățenie? 
Popular e cunoscută și sub numele albumeală.

•	 Munții Hășmaș reprezintă unul din cele mai importante locuri de iernat 
pentru urșii din Carpații Orientali?

•	 Este permis pășunatul în parc, dar numărul de câini ce însoțesc turmele 
e strict controlat pentru a nu speria animalele sălbatice? Și încă ceva: toți 
câinii care intră în parc trebuie să fie vaccinați pentru a nu răspândi boli 
printre animalele sălbatice?






