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 Datorită reliefului etajat şi aşezării sale la răscruce de influenţe climatice, judeţul Argeş 

este deosebit de bogat în regiuni pitoreşti şi peisaje încântătoare. De la luncile joase ale Argeşului 

şi până în alpinul Făgăraşilor, regiunea oferă, prin varietatea orografică, condiţii optime pentru 

desfăşurarea într-o gamă largă a unei bogate flore şi faune, precum şi a diferitelor formaţiuni 

geologice. Acestea suferă însă, din ce în ce mai mult, influenţa nefastă a factorului antropic. 

 Judeţul Argeş se întinde pe o suprafaţă de 682.631 ha, structurată astfel: 40% păduri, 25 

% teren arabil, 10% localităţi şi drumuri, 25% fâneţe, păşuni, livezi. 

 Numărul ariilor ptotejate din Argeş este de 85, din care, de interes naţional 28, ocupând o 

suprafaţă de 28.552 ha. 

 Actele normative care au reglementat regimul acestora după anul 1989, sunt: 

- Ordinul Ministrului nr. 7/27.01.1990. 

- Hotărârea nr. 18/1994 a Consiliului Judeţean Argeş, completată cu Hotărârea nr. 14/1999. 

- Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea 

III – zone protejate. 

- Legea Mediului nr. 137/1995, republicată. 

- Ordinul Ministrului nr. 90/1998. 

- Legea nr. 462/2001, privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice. 

Remarcabil, atât din punct de vedere natural, cât şi administrativ, este Parcul Naţional 

Piatra Craiului, situat la joncţiunea celor două mari catene carpatice, extremitatea sud-vestică a 

Carpaţilor Orientali şi latura estică a Carpaţilor Meridionali. Piatra Craiului se înalţă singuratică 

sub forma unei culmi masive de calcar, cu creasta fierestruită, asemenea spinării unui peşte uriaş, 

al cărui cap voluminos este întors spre nord-est, spre hotarul Zărneştilor, iar coada spre sud, în 

direcţia Dâmbovicioara. Nu înălţimile acestui munte îl înfioară pe om (Vf. La Om – 2244 m), ci 

semeţia abrupturilor, avenelor, hornurilor, văilor şipeşterilor, care fac din Piatra Craiului una 

dintre cele mai tipice regiuni carstice din ţară. Condiţiile de mediu specifice, datorate structurii 

geologice şi configuraţiei reliefului, au determinat instalarea unei flore foarte bogate şi variate, cu 

numeroase endemisme.  

 O prezenţă extraordinară, în apele râului Vâlsan, este aspretele, descoperit de studentul 

naturalist N. Stoica şi studiat de M. Dumitrescu, P. Bănărescu şi N. Stoica, care au identificat în 

acest peşte, nu numai o specie nouă, endemică, ci şi un gen nou: Romanichtys valsanicola. 

Contrar tuturor aşteptărilor, acest relict terţiar a supravieţuit până în prezent,situaţie în care 

conservarea habitatului aspretelui s-a impus ca o prioritate absolută. În rezervaţia mixtă Vâlsan, 

se află în derulare proiectul LIFE “Salvaţi aspretele”, sub înaltul patronaj al Academiei Române. 

 Mai sus de obârşia văilor, în căldările de sub creste, stau ascunse privirilor turiştilor 

numeroase lacuri alpine, situate, în principal, sub Curmătura Zârnei, în căldările Leaotei şi sub 

Moldoveanu. Cele ami multe sunt în bazinul superior al Râului Doamnei, la altitudini de peste 

1900 m. 

 Rezervaţiile paleontologice, geologice şi zonele carstice adăpostesc informaţii şi mărturii 

inestimabile despre trecutul acestor meleaguri,în multe situaţii ele alăturându-se sit-urilor istorice. 

Regimul de ocrotire şi conservare a acestor bunuri ale patrimoniului naţional trebuie completat cu 

o administraţie corespunzătoare, motiv pentru care s-au făcut publice modalităţile de admnisitrare 

a ariilor protejate din judeţul Argeş. 
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