
Parcul Natural Cindrel

Situat la limita sud-vestica a teritoriului administrativ al judetului Sibiu, Parcul Natural Cindrel acopera,
cu suprafata sa de 9043 ha, cele mai spectaculoase forme de relief din arealele a doi masivi muntosi,
Cindrel si Lotru, ce fac parte din grupa muntilor Parang a Carpatilor Meridionali. Din punct de vedere
geologic relieful celor doi masivi este uniform sculptat in sisturile metamorfice ale Panzei Getice, care au
conferit rotunjimea formelor greoaie ale versantilor convecsi. 
  De la limita sudica a judetului, data de un segment din creasta Muntilor Lotru, arealul acestei zone
ocrotite printr-o lege din anul 2000, coroborata cu o hotarare a Consiliului Judetean Sibiu din 2004, se
continua spre extremitatea vestica cu Varful Piatra Alba (2178 m) iar spre est cu Varful Cristesti (2235
m) pentru a se termina in nord cu Varful Iujbita (1989 m) .   

Arealul parcului cuprinde culmi de o netezime surprinzatoare, adevarate " piste de aerodromuri ", cum le
numeste V. Mihailescu. Şi in Cindrel si in partea din Lotru care revine parcului, isi au obarsia numeroase
vai, unele pornind din circuri glaciare suspendate la marginea si sub nivelul suprafetelor superioare. 
  În Parcul Natural Cindrel sunt 12 astfel de caldari glaciare, unele abia conturate, insa trei-Iezeru Mare,
Iezeru Mic si Gropota-bine reliefate si marcate de morene, lacuri, praguri in Cindrel, dar si unul
adapostind un mic lac (pe cale de colmatare) pe fata estica de sub Varful Şteflesti (Lotru) . Peisajul este
completat de reteaua hidrografica care isi are obarsia in spatiul Parcului Natural Cindrel, de sub seaua
Şteflesti izvorand Sadu, care curge spre est si Frumoasa (vest) cu fermecatoarele ei poieni de altitudine.
Apoi, in cele doua Iezere se formeaza in aval Cibinul, care parcurge mai bine de 70 de km teritoriul
judetului Sibiu.   

Un punct de atractie inedit il constituie turbaria dezvoltata pe Platoul Diavolului (dintre varfurile Cindrel
si Frumoasa) la peste 2100 m altitudine, ca si flora si fauna acestui spatiu. În limita nordica a Parcului
Natural se afla Rezervatia Iezerele Cindrelului, iar sub 1800 de m, peste tot in arealul ocrotit, se intinde
inefabila vegetatie forestiera care imbraca intr-un mod compact clina versantilor, ca o continuare a
covoarelor de jneapan, afin, smardar de pe coamele inalte si usor rotunjite ale Cindrelului, Frumoasei,
Şerbotei, Cristestiului, Şteflestiului si Iujbitei Lotrului. În arealul protejat se gasesc numeroase stani, iar
pasunatul ovinelor este intens. În doua dintre locatii-refugiile Canaia si Sub Iezere-se practica turismul,
desi inca nu exista dotari corespunzatoare. 
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