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Parcul Naţional Munţii Maramureşului cuprinde integral Munţii Maramureşului, dar şi două
sectpoare reduse din 
Culmea Vişeului
, ce mărginesc defileele Vişeului şi Tisei.

  

Munţii Maramureşului au prelungiri naturale în Ucraina, denumiţi munţii Civcin şi Rahiv, ce
formează terminaţia nordică a Carpaţilor Orientali.

  

Înainte de secolul al XX-lea, bordura estică a depresiunii Maramureşului a fost denumită
Carpaţii Păduroşi, iar bordura nordică – munţii Gorgani.

  

Parcul Naţional Munţii Maramureşului, pe lângă Munţii Maramureşului cuprinde şi o parte
din Culmea Vişeului
, aparţinând depresiunii Maramureşului.

  

Resursele minerale utile solide sau fluide din cadrul parcului sunt variate şi extinse, dezavantaj
pentru o arie ocrotită, exploatarea acestora timp îndelungat a dus la degradările mediului.

  

Apele minerale reprezintă o mare bogăţie a Munţilor Maramureşului, cu o răspândire largă şi
compoziţie chimică variată.
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În acest Parc National au fost inventariate 185 de izvoare minerale, dintre cele 256 surse
minerale ale Maramureşului. Probabil acesta este parcul cel mai bogat în acest sens.

  

În anii 1978 – 1980, au fost explorate primele peşteri în zonele Sălhoi, Mihailec, Poienile de sub
Munte.

  

În Parcul Naţional Munţii Maramureşului se cunosc în prezent 48 de cavităţi, peşteri şi
avene. Cele mai importante cavităţi sunt:

    
    -  Avenul din Pietriceaua  
    -  Peştera Vasile Bologa din Geamănu  
    -  Peştera Mare din piatra Moloşnaia  
    -  Peştera cu Monezi din piatra Moloşnaia  
    -  Peştera din Piatra Băiţei  
    -  Peştera Hoţilor din Piatra Bănăriei  
    -  Peştera Fântânele .  

  

Parcul Naţional Munţii Maramureşului este al doilea ca întindere din România cu o suprafaţă
de 148.850 hectare, ceea ce reprezintă peste 10% din totalul ariilor protejate din ţară.

  

Fauna acestui Parc Naţional este cea caracteristică Carpaţilor Orientali, cuprinzând o serie de
specii endemice, rare în România şi Europa. Un lipsesc râsul, nurca, lupus, ursul, vidra.
Păsările cel mai des întâlnite sunt cocoşul de mesteacăn, cocoşul demente, ierunca, mierla de
apă, flueirarul de munte, codobatura de munte şi codobatura albă, ciocănitoarea cu spatele alb,
alunarul, piţigoiul de brădet. Dintre păsările răpitoare, în interiorul parcului întâlnim cavila de
munte, şorecarul, uliul, uliul păsărar.

  

În interiorul parcului există 4 arii naturale protejate: Stâncăriile Sâlhoi – Zâmbroslavile, Cornu
Nedeii – Ciungii Bălăsânii, Vârful Farcău – lacul Vinderel – Vârful Mihailecu, Poiana cu Narcise
Tomnatec – Sehleanu.

  

Pentru a citi mai multe despre alte Parcuri Nationale de la noi din tara, accesati aceasta
sectiune  a

 2 / 3

ro/rezervatii/parcuri-nationale.html
ro/rezervatii/parcuri-nationale.html


Parcul Naţional Munţii Maramureşului – România
Luni, 18 Aprilie 2011 10:14

site-ului nostru.

  

Citeste mai multe...

  

Sursa: www.deweekend.ro
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