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Cuprinde masivele Cozia, Narăţul din 
Munţii Căpăţănii şi partea sud-estică a 
Munţilor Lotrului. 

Se învecinează la Nord cu Ţara 
Loviştei şi la sud cu Depresiunea 
Jiblea-Berislăveşti 

PARCUL 
NAŢIONAL 

COZIA 

Parcul Naţional Cozia este administrat de Echipa Administraţiei PNC 



Declarat Sit de importanţă Europeană 



 Vegetaţia : 
 

● Pădurile îmbracă în proporţie de 95% masivele Cozia, 
Narăţu, Doabra-Călineşti.  

● Principalele etaje de vegetaţie existente sunt reprezentate de 
pădurile etajate, în functie de altitudine, de la 300 m la 1667 
m. ● Compoziţia generală a pădurilor din Parcul Naţional 
Cozia este constituită majoritar  din fag - 57%, gorun - 14%, 
molid - 18% şi specii de amestec: carpen, cireş, tei, mojdrean 
şi alte specii - 11%. Suprafaţa arboretelor cu vârsta de peste 
80 de ani este de 62%, iar arboretele naturale cvasivirgine 
însumează peste 8000 ha.  

● Valoarea ştiinţifică a Parcului Naţional Cozia o constituie 
existenţa pe suprafeţe întinse a ecosistemelor forestiere şi de 
pajişti naturale, puţin modificate de om, de o mare 
originalitate şi variabilitate.     





 Fauna : 
 

● În pădurile seculare presărate cu mici poieniţe, printre 
stâncile munţilor sau în golurile subalpine se găseşte o 
întreagă piramidă trofică de animale sălbatice din care nu 
lipsesc : ursul brun, capra neagră, lupul, cerbul carpatin, 
râsul.  

● Pe stâncăriile însorite din zonele  Basarab şi Turnu se 
întâlneşte vipera cu corn iar în covorul de frunze căzute şi  pe 
sub blocurile de stânci însorite trăieşte scorpionul mic, specie 
termofilă de origine mediteraneeană.  

● Defileul Oltului, parte integranta a Parcului National Cozia 
este un coridor ecologic deschis păsărilor în migraţia lor spre 
Europa centrală şi de nord iar alte specii sudice utilizează 
acest culoar în extinderea arealului lor, ca de ex. lăstunul de 
stâncă.   



 Particularităţi ale etajelor de vegetaţie din PN Cozia: 
 

 ● Prezenţa pe suprafeţe foarte mari a pădurilor cvasivirgine 
(aproximativ 8 mii ha.)  

 ● O pronunţată inversiune de aşezare pe verticală a 
vegetaţiei forestiere de pe versanţii sudici (prezenţa 
gorunului la cea mai mare altitudine din ţara noastră - 1350 
m., ajungând până în apropierea molidişurilor pure, prezenţa 
bradului şi a fagului foarte jos altidinal pînă la  300-400 m. pe 
văile umbrite sau în Defileul Oltului),  

 ● Realizarea unor amestecuri şi vecinătăţi de ecosisteme 
forestiere formate din specii şi asocieri de specii cu 
temperamente foarte diferite (ex. bradul în amestec cu 
gorunul ) 

 



În PN Cozia pădurile acoperă 95% din suprafaţă. 



  1. Pentru protejarea şi 
conservarea naturii  

 
  În PN Cozia trebuie protejate :  
    - flora şi  fauna sălbatică 
 - peisajele naturale 
 



2.Pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale  
3.Pentru practicarea unor activităţi turistice şi de recreere 
4.Pentru cercetări ştiinţifice 
5.Pentru desfăşurarea unor a ctivităţi educative 
 



Cascada Lotrişor 



Poarta Omului 



 

Pietrele Zimbrului-Brezoi 



Defileul Oltului 



 

 Anotimpuri ce vin si trec in acelasi ritm de milenii... 



   În Parcul Naţional Cozia 
toate speciile de plante şi 
animale sălbatice sunt 
importante şi trebuie protejate  

 
 
  



 

Un Paradis al Florilor... 



Ghiocei (Nivalus Galanthus) 



Floarea de colţ (Leontopodium alpinum) 

Floarea reginei 



Crinul galben de pădure (Lilium jonkae) 



Orhideea ( orhis morio ) 



Cimbrişorul (Thymus comosus 



Laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris ) 



Dediţei (pulsatilla montana ) 



Iedera albă  (daphne blagayana ) 



 

Garofiţe   (Dianthus ) 



 

Garofiţe albe  (Dianthus spiculifolia ) 



                     Grădina zânelor  



Flora 

Trandafirul de Cozia (Rosa cozae) 



Defileul Oltului- coridor ecologic pentru migraţia păsărilor!!! 

Cocoşar (Turdus pilaris) 



Barza albă 

 Barza albă (Ciconia ciconia) 



Raţe sălbatice  (Anas platyrhynchos) 





Scorpionul mic (Euscorpius carpathycus) Vipera cu corn (Vipera 
ammodythes) 



Capra neagră (Rupicapra rupicapra) 



Căpriorul (Capreolus capreolus)  





Căprioara 



 

Lupul (Canis lupus) 



 

Râsul (Lynx lynx ) 



 

Ursul (ursus arctos  

 



Fluturele ochi de paun  (Saturnia pyri) 



 Turismul 
 

 
 Peste 100 de mii de turişti vizitează anual zona Parcului 

Naţional Cozia. Se scontează că numărul lor va creşte 
din ce în ce mai mult în anii următori. 
 

 Principalele obiective turistice sunt: locurile de belvedere 
cu peisaje deosebit de frumoase, mânăstirile (Cozia, 
Turnu, Stânişoara, Schitul Cornet, Schitul Ostrovul 
Călimăneştiului), zonele rurale ale comunităţilor din 
apropierea parcului cu obiceiuri, tradiţii, obiective istorice 
şi culturale, Staţiunea Călimăneşti-Căciulata,  
 

 Principalele forme de turism practicate în PN Cozia: 
drumeţii şi călătorii în natură pe traseele turistice 
marcate, turism monahal, agroturism în zona 
comunităţilor rurale, turism sportiv (alpinism, căţărări, 
lansări cu paraşuta, cicloturism, ture de călărie), turism 
ştinţific pentru cunoaşterea florei şi a faunei sălbatice, 
etc.  
 



Mănăstirea Turnu 



Mănăstirea Stânişoara 



 





Omul, natura şi tradiţiile 





 

Omul, natura şi tradiţiile 







 Conştientizarea şi educarea publicului larg, a comunităţilor locale a 
turiştilor şi vizitatorilor acestei zone pentru înţelegerea importanţei 
conservării naturii şi pentru a obţine sprijin în vederea dezvoltării 
durabile a zonei. 
 

 Dialog cu toţi factorii de interes locali sau regionali inclusiv cu 
mass-media pentru implicarea activă a acestora în rezolvarea 
problemelor ce privesc mediul înconjurător, educaţia, socialul. 
 

 Dezvoltarea conştiinţei civice, a respectului pentru viitor şi grija 
pentru generaţiile viitoare. 
 

 Cointeresarea factorilor de interes şi decizie cu privire la protejarea 
adevăratelor valori naturale, culturale şi sociale pentru creşterea 
nivelului de educaţie şi a standardelor de viaţă.   
 



 
 În baza unor parteneriate de colaborare, anual Administraţia PN Cozia 

realizează o mulţime de activităţi cu unităţi de învăţământ de toate 
gradele. Cele mai vizate sunt şcolile din localităţile vecine Parcului: 
Călimăneşti, Brezoi, Racoviţa, Perişani, Berislăveşti, Sălătrucel.  

 Dar şi alte şcoli din judeţul Vâlcea sau din alte zone ale ţării 
beneficiază de colaborarea cu administraţia Parcului în scopul de a 
cunoaşte mai bine importanţa naturii şi necesitatea protejării acesteia. 
 

 Cele mai importante activităţi desfăşurate în comun sunt : 
 - tabere şcolare, 
 - tabere Ranger junior, 
 - drumeţii, excursii tematice în natură,  
 - concursuri de orientare turistică, concursuri pe teme de cunoaşterea 

naturii,  
 - competiţii sportive, 
 - acţiuni de voluntariat (ecologizări, marcaje turistice, etc,), 
 - implementarea de proiecte cu în parteneriat cu şcoli din alte ţări 

 
 

   
 
 



 







 



 



Tabere de recreere 



 



 



Voluntariat  



 aprinderea focului în locuri neautorizate, 
 aruncarea gunoaielor în locuri nepermise, 
 distrugerea speciilor de floră,  
 circulaţia în afara potecilor şi traseelor marcate,  
 tulburarea liniştii animalelor,  
 distrugerea speciilor de faună,  
 scrijelirea scoarţei arborilor,  
 accesul neautorizat al autovehiculelor,  
 poluarea apelor, construcţii ilegale,  
 tăierea copaciilor,  
 distrugerea marcajelor turistice şi a panourilor de informare  
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