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Creasta Mun]ilor }ible[
text [i fotografii:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)

CLASIC
10-11 septembrie 2005, cu Iancsi
Moldovan [i Brena, c`]elu[a. Sâmb`t`
diminea]`, la 8, porneam din Baia Mare
spre Tg. L`pu[ - Gro[ii }ible[ului, f`r`
cort.
Dup` 1½ ore coteam din asfalt la
dreapta, spre Greble, 9 km de drum auto
forestier bolov`nos pr`fos, cu Vf. Hudin
(1611 m) la stânga [i cu trigemenul (de la
stânga, Vârfurile Arcer, }ible[, Bran)
}ible[ în fa]`, dep`[ind loca]ii în care se
prepar` tradi]ional mangalul de boc[`,
parcând lâng` neterminata caban` silvic`
}ible[. În lunca superioar` a V. Bradu,
fâna]e arse de var`, ierburi p`lite-n bej
ocru. Pân` [i frunzi[ul monumentalilor
fagi care acompaniaz` spre amonte valea [i
drumul a devenit ici colo marmorat, verde

auriu ruginiu.
Ne lu`m rucsacii pornind pe marcajul
turistic ref`cut, band` albastr`, spre
tunelul }ible[ - Dragomire[ti, de la
Izvorul R`u. Într-o jum`tate de ceas
ajungem la confluen]a V`ii Prelucelor (de
la NE) cu Izvorul R`u (de la S), locul de
formare a V. }ible[ (numit` Bradul mai jos
de cabana silvic`). De aici ne mai trebuiesc 40 minute pentru a poposi pe platforma de steril frumos nivelat` la gura
tunelului (646 m altitudine, cot` înscris`
pe betonul semicircular). Vizavi, dintr-o
alt` gur` de galerie minier` ]â[ne[te
cristalin un abundent [uvoi de ape care
ocolesc fosta hald` de steril prin stânga,
împreun` cu V. Izvorul R`u, n`scut` la
împreunarea versan]ilor Arcer - }ible[.
Sub hald`, construc]ii cochete, dar pustii,
l`c`tuite.
Facem provizii de ap` înaintea asaltului
serpetinelor fostului drum de TAF, ce ne
vor scoate într-o jum`tate de ceas în
Poiana Lung`, deasupra Piciorului Calului
[i pustiei acum stâne, pe an ce trece mai
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promiscue, noroc c` [tevia exuberant` [i
c` urzicile luxuriante estompeaz` jegul.
Soare fierbinte, nici urm` de nori. În spate
auzim glasuri. Sunt parapanti[tii clubului
Gotech din Baia Mare, plus 5-6 porteri,
tineri voinici de pân`-n treizeci de ani din
Gro[ii }ible[ului, tocmi]i s` le care
zbur`torilor seletele cu parapante pîn` în
[aua Arcer - }ible[ (pentru 250.000
lei/buc).
Spre NV, Vf. Hudin, cu molidi[ verde
întunecat, crunt dijmuit de drujbe pe versan]ii de la V-SV-SE. La fel, versan]ii similar expu[i ai Hudie[ului (1479 m) [i
Stregiorului (1472 m). Frica de-a r`mâne
f`r` loc la prici la refugiul Arcer ne d`
ghes, cu toat` ar[i]a dinaintea amiezei.
Urcând, caut la lizier` hribe dar nu dau
decât peste unele vechi [i de colonii picturale de Amanita muscaris, cu calote
ro[ii, pistruiate cu alb. Înaint`m spre
limba estic` a poienei alpine, cu debutul
culmii mai accentuate ce duce spre Arcer

Bivoli, lâng` Suciu de Sus.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
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la dreapta. Acum începe adev`rata aventur` ciupercistic`. Colonii de mân`t`rci
bej-maronii, cu inconfundabil parfum,
pitite sub cetina uscat` sau i]indu-[i

p`l`riu]ele de sub r`d`cinile pu]in
r`ma[ilor în picioare, dup` furtuni, molizi.
Rodul p`mântului se amplific` suind serpentinele vechiului drum tehnologic al

Num`r pentru alertarea Salvamont,
de pe telefoane mobile.
Formeaz` 0725.82.66.68
sau tasteaza 0-S
SALVAMONT.
Când leg`tura s-aa stabilit, trebuie specificate:
ora [i locul producerii accidentului, num`rul
r`ni]ilor, condi]iile meteo, date personale ale
apelantului.

vizitaþi

www.salvamont.org
ture mai sigure;
accidente evitate
4
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IPEG Maramure[ spre plaforma fostei
sonde de prospectare, azi loca]ia actualului refugiu alpin; sacul de pânz` se umple
repede cu tinere exemplare alb c`rnoase.
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Vf. Arcer
(1830 m),
\n stânga;
Vf. }ible[
(1839 m),
\n dreapta.
Vedere din
Poiana
Lung`.

vizitaþi

vizitaþi

www.cluburimontane.org

www.muntiicarpati.org

parteneri de drumeþie;
chiar lângã tine

ghid montan la zi;
hãrþi în premierã; fotografii de neuitat
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Cascad` pe firul estic al Izvorului R`u, sub
stân`.
În 3 ore de la plecare, f`r` a for]a,
ajungem la refugiul Arcer (12,30; 1427 m
altitudine); u[a e fixat`-n l`turi cu un par
de lemn, priciul, extins inestetic cu
vechile u[i din pod [i un picior de lemn
înfipt în ]eava fostei sonde, acoperit cu
cetin` uscat` [i mai pu]in` iarb` uscat`,
moale. Cur`]`m repede priciul de ]epii
cetinei, ne punem izolirurile. {arpanta din
[indril` prezint` g`uri înspre vest, în
curând ploile, neaua topit` o vor putrezi o
dat` cu plafonul. Refugiul Arcer: sau
cabana dr. Nicoar`; ini]ial existase al`turi
[i-o modest` troi]` ridicat` în amintirea
tân`rului Nicoar`, fiul doctotului, absolvent de liceu, doborât la doar 19 ani de-o
tumor` cerebral`; câ]i oare din cei ce
mâzg`lesc lemn`ria cunosc drama anilor
'72, semnifica]ia în`l]`rii refugiului, m`car
faptul c` cel actual a fost precedat de-un
altul, mai abil plasat spre S-SE, mai ferit
de vânturi, distrus de c`tre forestieri o
dat` cu realizarea drumului de TAF ce
suie pân` aici [i apoi ocoleste pe curb` de
nivel versantul SV al Arcerului, respectiv
NV al }ible[ului?

Clopo]ei scunzi, p`ro[i,
pe Piciorul Arcer.

Specie prezent` din abunden]` \n zona superioar` a Poienii
Lungi. Se reg`se[te [i \n Mun]ii Rodnei, pe Piciorul
Mo[ului, pe la 1200-1
1400 metri, spre Vf. Pietrosu.
6
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Vf. Arcer (1830 m), \n stânga; Vf. }ible[ (1839 m), \n dreapta.
Refugiul Arcer.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
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Hudin
(1611 m)

Hudin, \n stânga [i Arcer (1830 m), \n
dreapta.

Înspre est, trunchiul unui molid poart`
s`ge]i indicatoare cioplite cu securea, deasupra lor reînoitul marcaj turistic punct
albastru ce duce prin molidi[ [i mai apoi
pe custura stâncoas`, în susul piciorului
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vestic al Arcerului, spre vârf. Scrut`m
albastrul nem`rginit al cerului pe care
deslu[im evolu]ia unui stol de rândunele.
Unde vor fi având m`iestrele cuiburi de
lut? În vârful unui molid apropiat, debor-
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Meri[or, \nflorit.

Meri[or; fructele, de m`rimea afinei,
sunt comestibile.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)

dând de violaceu sângerii conuri crude,
patru forfecu]e ciugulesc delicio[ii solzisemin]e. Gai]e gure[e dialogheaz` în timp
ce nev`zute gheonoaie ]ip` strident sau
bat reverberant toaca, cu catifelat ecou.

Pe la 19,30, soarele se îmbujoreaz` [i ia
foc, mistuindu-se într-o mare de fl`c`ri.
De sus ne vegheaz` Luceaf`rul, clipocind.
Ne b`g`m în molatecele culcu[uri de puf.
O vreme mai percem griul tern al nop]ii
de dincolo de geamurile l`ptoase din plastic.
Ne trezim la 6 diminea]a; e ciudat de
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cald [i o sepulcral` lini[te. Pene de nori
albi se ivesc spre N [i V, de unde urc` spre
bolta albastr` [i deodat`, minune, cap`t`
nuan]e roz-bombon, c`r`mizii, sângerii.
Soarele r`sare la 6,40. Adun`m catrafusele, ciugulim câte o felie de pâine cu unt,
miere [i gem, bem cafea, ceai [i la 7,15 o
pornim pe band` albastr`, vechiul drum
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De la stânga, Vârfurile Arcer, }ible[ [i
Bran.
tehnologic spre obâr[ia Izvorului R`u. De
aveam rezerve de ap` am fi suit pe punctul albastru, direct spre Vf. Arcer. A[a o
lu`m pe drum, foarte repede [oca]i de
pr`bu[irile recente ale molizilor peste el;
o veritabil` curs` cu obstacole. Ciuperc`resc, iscoditorii-mi ochi dând la stânga
rambleului drumului de tinere mân`t`rci
frumoase. Urc, cobor, urc, cobor într-un
obositor dar motivant zig-zag de 45
minute în care m` înc`lzesc rapid. Tolba e

plin`. O umplu [i pe a lui Iancsi pân` la
izvorul [i vatra de sub microcascada [i
citadela de piatr` a Arcerului. Continu`m
spre Izvorul R`u, obâr[ie.
Soarele începe s` mângâie cre[tetul
stâncos, sud-estic, al Arcerului alunginduse apoi lene[ spre [aua ce conduce spre
mamelonul înierbat al Vf. }ible[. Propun
o n`zbâtie, dac` tot avem timp din bel[ug
iar ziua se arat` superb` (ca arareori pe
aici, o [tim fiindc` am tr`it furtuni, desc`rc`ri electrice, neguri, viscol, ger suind
vârfurile): s` urc`m pe jgheabul de avalan[` care coincide cu grohotul sp`lat de
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firul de ap` vestic, n`scut sub Vf. }ible[.
O facem, ini]ial derapând pe bolovani sau
urmând o veche, inconstant`, potec` pastoral`, ciugulind afine, mai sus ciorchini
de meri[oare (afine ro[ii), admirând etajatele limbi albastre cerneal` de Gentiana
ascepiadea, descoperind pentru prima
oar` tufe [i chiar insule de rododendron
pe piciorul NV al }ible[ului, tot mai
prezente pe m`sur` ce suim spre culme,
fixând grohoturile vulcanice sur ruginii,

Vârfurile Arcer (\n prim plan), }ible[ [i,
\n ultimul plan, Bran.
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Vârful Arcer, v`zut de pe }ible[.

Varietate alpin` de ranunculus, neremarcat` de mine
\n alt` parte [i pân` la aceast` ie[ire \n }ible[.
Tulpini \nalte de 35-5
55 cm, ramificate sus, pe
fiecare ram \nflorind o astfel de floare mare, alb`.
Plantele agreaz` versan]ii abrup]i umezi, sud-vvestici,
creând lanuri unduind la cea mai mic` pal` de vânt.
Urc` pe brânele stâncoase vest sud-vvestice ale Vf.
Arcer [i coboar` pe limbile torentelor ce delimiteaz`
pere]ii de citadel` ai acestui vârf.

foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
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Vârful Bran (1840 m), v`zut
de pe Vf. }ible[ (1839 m).

multe cu aspect de fagure de albine.
Ne trebuiesc 50 minute pentru a
atinge, o dat` cu razele soarelui, culmea
vestic` a }ible[ului [i vreo 15 pân` la
crucea metalic` de lâng` vârf (1839 m).
Panoram`m spre Gro[ii }ible[ului, {atra
lui Pintea, Gutâi, V`ratec, Mun]ii
Maramure[ului, dar alpinul spectacol
m`re] se desf`[oar` spre E-SE, dincolo de
marea l`ptos v`luritelor neguri de peste
Fiad [i Romuli, Valea S`l`u]ei, de unde
r`sar dantelatele vârfuri [i culmi ale
Mun]ilor Rodnei. Ceva mai la sud, cu
releul radio TV în cre[tet, Vf. Heniu din
Mun]ii Bistri]ei [i-n fundal, ca o gean` întunecat`, C`limanii. Aproape, mu[uroiul
fotogenic al Vf. Bran, par]ial umbrit, cu
versan]ii din NV br`zda]i de paralele
poteci pastorale t`iate-n ierburile alpine,
afini[ [i meri[or.
E 9,40 când începem coborârea pe culmea alpin`, stâncoas` ierboas` la început,
orientat` V, cotind spre S, pentru a coborî
într-o prim` [a, cu urme de foc turistic sau
pastoral, dep`[ind o succesiune de muncei alinia]i SV, drapa]i cu ienup`ri[ debordând de albastre dulci eterate fructe,
cotind u[or dreapta pentru a poposi, dup`
1,20 ore de pe Vf. }ible[, pe Vf. P`ltini[
(1488 m), marcat de o cruce din beton.
Un stol de potârnichi e stârnit de la
dezm`]ul cu fructe de ienuperi.
De nic`ieri nu se v`d Vârfurile Arcer,
}ible[ [i Bran ca dinspre P`ltini[. O stân`
înalt` se ive[te la sud de Vf. }ible[, dea-

supra ei o limb` de grohoti[ argintiu, la
stânga un vâlcel iar la dreapta un fir vijelios de vale (}ible[, ca surata vestic`, deh,
criz` de denumiri). Privind spre stânc`riile vestice ale Arcerului, subit ai revela]ia unui vultur imperial cu aripile
deschise spre est, îmbr`]i[ând orizontul,
capul brâncovene[tii r`pitoare fiind îndreptat spre Mun]ii Rodnei. E pentru
prima oar` când traseul ales [i superbe]ea
zilei ne permit aceast` încântare.
De aici, o culme sudic` se desprinde
pentru a coborî în Suplai [i Poienile
Zagrei. Noi coborâm (la ora 11,20) pe culmea vestic`, cu molidi[ tân`r (la stânga e
o defri[are de câteva hectare, la ras) spre o
poian` alungit`, cu stân` în extremitatea
vestic`. Întâlnim un premarcaj punct
c`r`miziu, acesta dispare îns` la prima [a,
acolo unde poteca se desparte. Cea pe
care o vom urma noi duce spre stân`,
cealalt` din stânga vine dinspre Moli[e],
Agrie[, Târli[iua.
Din nou e cald dar, dep`[ind incinta
stânei, pentru a continua pe culme, pe o
potec` frecvent circulat`, beneficiem de
umbra dens` a codrului. Din p`cate ni
s-au dus rezervele de ap` [i aici nu d`m de
izvorul tipic stânelor tradi]ionale. Ajungem la borna silvic` VI/ 230, esen]ial
reper, de la care schimb`m direc]ia de
deplasare, urmând spre N un foarte lung
picior de munte (Zimbrul). P`dure de fag
cu rari, impresionan]i paltini, mai jos
molizi uria[i [i frecvente doborâturi de
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vânt, pe m`sur` ce altitudinea scade.
Urme poteci de cerbi, de solitari mistre]i,
taie versan]ii pe curbe de nivel disp`rând
strategic între frecventele r`g`lii [i
trunchiuri doborâte.
La un moment dat, spre NE, se ive[te
Arcerul. Doborâturile tot mai uria[e [i
dense, intercalate cu h`]a[ de mur, ne
determin` s` abandon`m culmea vestic`,
optând pentru un versant abrupt, nordic.
Auzim confluen]a V`ilor Preluci - Izvorul
R`u, spre care coborâm, traversând valea
la circa 150 m mai jos de aceasta [i grohoti[ul de sub Piciorul Calului. E ora 13.
În 20 de minute ajugem la cabana silvic` [i
ma[ina încins` de soare. O lu`m c`tre
cas`, oprim la un izvor rece, bând pe
s`turate, dup` care continu`m spre Gro[ii
}ible[ului [i asfalt. Suind dinspre Tg.
L`pu[ pe Dl. Pietrii arunc`m dr`g`stoase
priviri Hudinului [i }ible[ului, treptat
asalta]i de nori de ploaie iar la 15,30
intr`m în Baia Mare.

INEDIT
7 iunie 2003, cu Iancsi Moldovan.
Sâmb`t`, la 5,30 diminea]a, pornim spre
}ara L`pu[ului. Dup` Tg. L`pu[, de la
Rogoz, cotim spre Suciu de Jos. Trei cirezi
imense de bivoli ne fragmenteaz` parcursul transpunându-ne într-un ipotetic
spa]iu de kenyan` savan` de la poalele lui
Kilimanjaro.
Turme mai mici de bivoli, intercalate
cu ciurde de vite ne a]in calea [i-n Suciu
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de Sus [i apoi în Gro[ii }ible[ului (80 km
din Baia Mare) la cap`tul c`ruia continu`m pe drumul pietruit, prost între]inut,
care leag`, prin stânga Hudinului, }ara
L`pu[ului de Botiza, avanpost al V`ii Izei.
Sunt 9,8 km pân` la cabana silvic`
Minghet, de acolo, pe drum de TAF apoi
pe picior, spre SE, vom ajunge pe Vf.
Hudin.
Fâna]e demarcate de garduri, holde de
ciulini leg`nându-[i violete p`m`tufuri, în
fundal codrii de fag, spre culmi verdele
întunecat al coniferelor, rare c`soaie de
v`rat, stâne, superb` V. Minghet, de multe
ori apele-i pu]ine alunecând pe albia compact` de roci sedimentare stratificate,
uneori ad`stând cumin]i la umbra malurilor decorate cu tufe de soc debordând
de flori dulceag înmiresmate, alteori
pr`v`lite-n evantai peste praguri. Colb
de[ertic r`mas în urm`.
Nu întâlnim pe nimeni [i exact dup`
9,8 km facem dreapta, suim câteva sute
de metri, poposind în curtea frumoasei
cabane silvice de vân`toare Minghet. Este
7,20 diminea]a. Cerem voie s` parc`m
câteva ore, solicit`m rela]ii referitoare la
parcursul de urmat apoi, doar cu un rucsac
mic de tur` o lu`m spre Vf. Hudin. Planta]ie de molid excelent între]inut`, c`su]e
pentru p`s`ret plasate pe un extins areal.
Fagi monumentali, la fel de impresionan]i
prin robuste]e paltini. Raze de soare filtrate-n evantai prin p`durea ce aduce a
rezerva]ie. Lini[te, ciripit de p`s`ri, mai
sus, dup` ce d`m de drumul de TAF ce
suie din dreapta, gângurit inconfundabil
de porumbei gulera]i, mai rar câte un cânt
de cuc.
Urcu[ sus]inut, nici fir de ap`. În câteva rânduri d`m de ramifica]ii ale drumului
de TAF spre stânga/ dreapta, una mai consistent` pare a se orienta spre zona sud-

vestic` a Hudinului, acolo unde s-a
exploatat masiv. Noi opt`m spre înainte,
ajugând într-o vast` defri[are. De aici drumul de TAF ocole[te Hudinul, pe versantul nord nord-estic. Îl urm`m câteva sute
de metri apoi decidem s` suim direct pe
piciorul nordic. Molidul e la el acas`, rar
intercalat cu brad, solul e pufos afânat din
cauza mu[chiului gros, verde ruginiu.
Continu`m oblic dând la un moment dat
de banda ro[ie silvic` pe care o urm`m
destul de fidel spre vârf, mai pu]in acolo
unde doborâturile [i vegeta]ia abundent`
a etajului inferior ne pun piedici.
Molidi[ul se r`re[te, scade-n în`l]ime,
golul alpin apare din ce în ce mai frecvent
printre coroanele m`turate de soarele
fierbinte. O iarb` înalt`, molatec` acoper`
insulele din inima p`durii, apar primii
ienuperi r`v`[i]i. Urmelor unui coco[ de
munte [i pe alocuri crotine vechi de cerbi
[i ciute. Intuim c` suntem aproape de
vârf, o potec` c`ptu[it` cu mu[chi [i iarb`
[erpuie[te incert spre stânga. O urm`m,
f`cându-ne, ca [i în prima parte a traseului, câteva necesare repere, sper`m g`sibile la întoarcere, altfel…
Ienup`ri[, apoi jnepeni[ s`n`tos,
extrem de dens [i exuberant, cu muguri
alungi]i, înc`rca]i de polen zburând în valuri la cea mai mic` atingere. Intui]ia ne
conduce de acum spre Vf. Hudin, marcat
cu un grup de lespezi [i bolovani [i inscrip]ia (probabil topo) VI, 54. Cu greu dau
de un mamelon de pe care, spre sud-est,
v`d [i imortalizez Vf. Arcer. Nem`rginit`
mare vegetal`, de jur împrejur. O limb`
sur` de grohoti[ se scurge spre sud sudvest, ajungând spre o mare poian` (vizibil`
din Poiana Mare - }ible[, nu de pe
Hudin). Am f`cut 2,40 ore pân` aici.
Decidem s` coborâm pe traseul pe care
suiser`m.
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De pe }ible[, vedere spre P`ltini[ (1488
m): Culmea Gorganelor.
Constat`m subit c` suntem într-o zon`
diferit`, cu mult mai mult ienup`ri[;
departe, spre nord, observ`m Vf. V`ratic
cu releul radio, apoi o succesiune de versan]i t`ia]i de meandrele artistic [erpuite
ale drumurilor de TAF, ocru lutoase.
Cotim intens stânga (sud-vest), c`ut`m
banda silvic` ro[ie, o g`sim dar ni se pare
c` ceva nu e-n regul`. Din p`cate nu persever`m în g`sirea reperelor plasate la
urcare [i p`rându-ni-se c` trebuie s` o
lu`m mai spre est coborâm oblic nord-est.
Dup` o vreme întâlnim alt marcaj silvic
band` rosie, pe picior desprins din H-ul
plasat aproape de vârf. Ni se pare c` e cel
pe care am suit. Vom constata c` nu.
Facem mai spre nord-est dar c`utând golul
defri[`rii de la poalele Hudinului, prin
care urcaser`m, nu vedem decât un peisaj
necunoscut; departe, spre nord nord-vest,
Vârfurile Secu (1311 m), Neteda (1322
m) [i V`ratic. Sub noi, versan]i defri[a]i/
planta]i, [erpuiri de TAF. O lu`m [i mai
spre nord-est, t`ind versantul marcat de
doborâturi de vânt în diferite stadii de
putrefac]ie, permanent impresiona]i de
acel aspect de codru autentic, neumblat
decât de nev`zute jivine.
Urcând Vf. Hudin în 2,40 ore ar fi trebuit s` coborâm la cabana silvic` Minghet
în cel mult 1,45-2 ore. Susur, apoi vuiet de
vale. E clar c` umbl`m aiurea dar, constatând c` drumul de TAF [erpuie[te prin
l`st`ri[ de fag, paltin, brad asezonat din
bel[ug cu tufe agresive de mur [i mai
pa[nice de zmeur preg`tit de-nflorire,
decid s-o iau direct spre obâr[ia v`ii.
L`udabil` ini]iativ`! În câteva clipe tibiile
(aveam pantaloni tirolezi) îmi sunt flagelate la sânge în timp ce roiurile obraznice
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de musculi]e de fag, înt`rite de armada de
b`rz`uni/ t`uni profit` din plin,
"ad`pându-se". Ce pl`cut [i reconfortant e
susurul pârâului vioi, ce reci îi sunt undele
cristaline!
Bem, ne sp`l`m de sudoare apoi propun coborârea aval. Iancsi înclin` s-o lu`m
înc` o dat` spre nord-est. Ca norocul o iau
repejor la vale. Picior nordic de p`dure-n
dreapta, picior defri[at, vast, la stânga.
Apa dispare sub cursul sec, bolov`nos apoi
iese, ca un cuminte izbuc, la câteva sute
de metri mai jos, unindu-se cu alte dou`
pârâia[e, constituind V. Arie[, afluent al
Minghetului, a[a cum aveam s` afl`m de
la doi apicultori întâlni]i imediat în
poieni]ele din dreapta unei variante a drumului ce leag` Gro[ii }ible[ de Botiza.
Cabana silvic` Minghet e mai jos (adic`
spre vest) cu 1 km.
Pornim într-acolo f`r` iz de ranchiun`,
acceptând c` am fost neaten]i cu marcarea
serioas` a ie[irii pe Vf. Hudin care s` ne
ajute la reperarea returului; ar fi trebuit s`
coborâm pe prima band` silvic` ro[ie [i nu
s-o lu`m pe urm`torul marcaj plasat pe
succesivul picior nord-estic.
Urm`m aval V. Arie[, d`m de alt stupar
ocrotindu-[i mig`los albinu]ele, facem
stânga [i dup` 2½ ore de la plecarea din
vârf ajungem la Minghet.
Plec`m imediat spre cabana silvic`
}ible[, ref`când cei 9,8 km pân` la Gro[i,
admirând V. Minghet. Din Gro[ii }ible[
facem stânga spre Greble, cabana silvic`
}ible[, în amontele V`ii Bradu 9 km, pe
drum pietruit, pr`fos, cu superbul masiv
}ible[ în fa]`, înconjura]i de fâna]e
coapte, unele deja cosite, cu fânul grabnic
adunat de frica celor câ]iva stropi de
ploaie r`zle]i, cu lanuri de cartofi date-n
floare, insule de barba mosului intercalate
cu limbi sinuoase de ciulini, pâlcuri dense
de cimbri[or roz violet, frecvente tufe de
soc înflorite, albe diademe pe trupul
f`getului tân`r.
La ora 14 pornim de la cabana silvic`
}ible[, cu rucsacii în cârc`, spre fostul
[antier al tunelului IPEG (ce iese dincolo
de munte, în hotarul comunei Dragomire[ti), 4 km în amontele V`ii Bradu.
C`ldura e cumplit` mai ales acolo unde,
pân` la confluen]a P. Calului (Prelucelor),
ce vine dinspre Poiana Mare (cea cu o
stân` tradi]ional`, de mul]i ani extrem de
ponosit`, în degringolad`) cu P. R`u, venit
din dreapta, zona str`b`tut` de drumul
forestier e neumbrit`. Ne delecteaz` îns`
insulele de nu m` uita, floarea cucului,
ment` bro[teasc`, tufele parfumate de
soc, V. Bradu curgând în dreapta, amenajat` cu ruperi de pant`, ghizduri în vara lui
2002, o dat` cu uria[a hald` de steril de la
tunelul }ible[. Ajungem în incinta fostului [antier de prospectare geologic`,

remarc`m noile
instala]ii, nepuse-n func]iune îns`, menite s` epureze apele subterane,
amenajarea cabanei punct de
lucru, impresia
de ordine gospod`rire. Continu`m pe la gura
tunelului, apoi
poposim o jum`tate de ceas pe
malul P. R`u
(trecuse de ora
15,45).
Cerul
spre
Arcer se-ntunec` amenin]`tor,
furtuna violent`
pare iminent`.
Pornim pe drumul vechi de
TAF ce suie la
Preluci - Poiana
Lung`, f`când
trei
meandre
ample. L`st`ri[ul de f`get a
crescut, ascunzând
aproape
drumul, urzicile
completeaz` decorul iar fr`gu]ele rubinii punTroi]a de sub Vf. }ible[. |n fundal, vedere spre sud, valea
cteaz` peisajul,
dintre Vârfurile }ible[ [i Bran.
altfel incredibil
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
de arid, colbul
gros legând pl`cile, grohoti[ul sur cu spre E-SE Arcerul, constatând ca izvorul
clinchet cristalin la orice atingere. În 35 de sub Citadel` e sec, ap` mai g`sindu-se
de minute ie[im în paji[tea alpin`, dea- abia-n obâr[ia P. R`u, situat la alte câteva
supra stânei, constatând c` punctele de sute de metri, pe vâlcelul pietros al jgheobserva]ie, standurile pentru vân`toarea abului de avalan[` Arcer - }ible[.
Ne culc`m devreme. Ne trezim dup` 5
de mistre]i, cerbi, ur[i au fost reînoite.
Avem un ritm bun, mai ales atunci diminea]`. Nebulozit`]ile bântuie P`lticând ar[i]a e estompat` de nebulozitate. ni[ul, în rest necuprins senin. Cânt ceva
Paji[tea alpin` debordând alt`dat` de trei mai vioi de p`s`ri. Adun`m bagajele, lu`m
fra]i p`ta]i [i violete, e înspicat uscat`, micul dejun iar la 7 pornim pe drumul de
aspectul nu e de debut alpin de iunie ci TAF, placat cu tuf vulcanic g`unos, spre P.
mai degrab` de final de iulie/ august. Abia R`u; e nevoie s` ne refacem proviziile de
aici, pe munte, po]i aprecia la justa valoare ap` pentru a sui pe Vf. Arcer. Noaptea,
dezastrul climatic generat de înc`lzirea absolut nefiresc, la refugiu nu a fost nici
global` care de mult a dep`[it fazele teo- m`car rou`. Drumul folosit de turmele de
oi e colbuit ca-n B`r`gan sau Dobrogea, ca
retice.
Dup` 3½ ore de la plecarea de la niciodat` în acest sezon. Izvorul de sub
cabana }ible[ ajungem la refugiul Arcer. E Arcer, la Citadel`, abia l`crimeaz` stân17,30. Soarele gr`bit spre apus intr` prin c`ria, jgheabul vâlcel a fost l`rgit de
luminator, zvântându-ne de nemiluita cumplite avalan[e, dovad` culoarul defrisudoare. Ne preg`tim culcu[urile, cin`m [at pân` aproape de fostul [antier IPEG.
în timp ce piciorul sud-vestic al La vreo dou` sute de metri spre sud-est P.
}ible[ului, P`ltini[ (1488 m) pare bântu- R`u mai susur` prin albia abrupt
it de n`lucile indecisei furtuni. Iancsi se pietroas`.
Continu`m. În 1,10 ore atingem [aua,
plimb` pe drumul de TAF ce ocole[te
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dup` alte 10 minute suntem pe Vf. Arcer,
decorat de tufe de afin în plin` floare, dar
mai ales de scunde, p`roase, albastre
cerneal` campanule.
Abia reu[im s` arunc`m o ochead` spre
depresiunea V`ii Izei, de la Bogdan Vod` Ieud - Dragomire[ti spre S`li[tea de Sus S`cel. }ara L`pu[ului, Mun]ii Rodnei, V.
Some[ului spre Depresiunea Dej nu
exist`. Continu`m în grab` spre poteca ce
[erpuie[te în coborâre spre vest, ini]ial
printre gr`mezi de tuf vulcanic [i andezituri, tufe de ienup`r, iarb` înalt`, apoi orientându-se spre custura stâncoas` abrupt
accidentat`, cu roc` sur ruginie friabil`.
Nici Vf. Arcer nu mai exist`, soarele
apare uneori ecliptic, l`ptos orbitor, din
pântecul norilor plumburii alergânzi. Vf.
}ible[ e cuprins de nori. Întâlnim, pentru
a doua oar`, în în[euarea crestei de deasupra Citadelei, o veritabil` cultur` de
ranunculus alpin alb stelar, exemplare
înalte de 35-55 cm, cu mai multe inflorescen]e pe acela[i lujer, totul proiectat
pe stânc`ria arid` [i vâlcelul înierbat,
ame]itor. Apar de-o parte [i alta a potecii
cupele, miniaturale trâmbi]e albastrecerneal`, apoi tufe de afin ro[u (meri[or),
ienup`r dens, înc`rcat de rod, g`ina]ul
inconfundabil, ocru vegetal, al coco[ului
de munte.
Sc`p`m de custur` intrând în molidi[ul
cu vârfurile rupte-n iarn` de vijelii, d`m
de marcajul vechi, punct albastru, trecem
mica [a, asalt`m ultima custur`, trecem
prin molidi[ [i într-o or` de pe vârf reajungem la refugiul Arcer. Continu`m imediat pe drumul de TAF, spre Poiana
Lung`.
Privim spre Vf. Hudin (1611 m),
remarcând micul gol alpin pe care fuseser`m cu o zi în urm`, limba sudic` de grohoti[, apoi în continuare, de la NV la SE,
culmea împ`durit impenetrabil` de
leg`tur` cu Vf. Arcer, trecând prin
Vârfurile M`guri]a (1426 m), Hudie[
(1479 m), Stregior (1472 m), aceast` variant` de escaladare a }ible[ului netentându-ne îns` deloc.
Ne dedulcim cu fr`gu]e, soarele a alungat par]ial norii, tr`znindu-ne-n cre[tet
nemilos. Turma de oi de la Preluci - Poiana
Lung` a coborât pe aici, afundându-se-n
h`]a[urile P. R`u.
Într-o or` suntem la halda IPEG, unde
P. R`u î[i tripleaz` debitul cu apele subterane ie[ite n`valnic din pântecul muntelui, din tunelul din dreapta [i cel din
stânga haldei. Urmeaz` cei 4 km prin
ar[i]`, pân` la cabana }ible[, adunând
flori de soc pentru suc [i ceai. La 11,30
ajungem la ma[in`, dup` ce ne-am îmb`iat
reconfotant, binemeritat, în undele reci
ale V`ii Bradu. O pornim spre-acas`,
stârnind aceea[i furtun` de[ertic` de praf

în urm`, admirând înc` o dat` piramida
}ible[ului, mnilerele pentru prepararea
tradi]ional` a mangalului de boc[`,
fâna]ele date-n pârg, cirezile de bivoli
submerse-n sc`ld`torile V`ii }ible[, localnicii ie[i]i de la slujba de duminic`.

O ZI
Adrian BELEANU
(Cluj-N
Napoca)
6 Iulie 2005. Am decis s` urc`m
}ible[ul. Plecare la 6,30 din Cluj, cu dou`
ma[ini (Ionu], Alina, Ionel, Vasi, Mari,
Lili, Ady), spre Dej - Târgu L`pu[ - Gro[ii
}ible[ului - cantonul Izvorul R`u; \n loc
de canton am g`sit ditamai blocul cu dou`
etaje, cu mansard`, \nc` nefinisat, ridicat
pe locul vechiului canton, ars \n urm` cu
câ]iva ani.
Din Gro[ii }ible[ului a f`cut jonc]iunea cu noi [i Alin, venit din Sighet.
Ajun[i la ora 10, parc`m ma[inile pe un
t`p[an vizavi de canton [i pornim pe drumul forestier ce urc` 3,5 km pân` la mina
Izvorul R`u (spre Vf. }ible[, marcaj band`
albastr`). O dat` cu primele curbe, se profileaz` impun`tor Vf. Arcer, deasupra
p`durii verzi ce-[i define[te clar liziera
sub el.
40 minute pân` la anexele minei, \nc`
10 minute pân` la min`. Mina e \nchis`,
din ea iese un debit de pârâu de munte;
platou format din sterilul extras din min`,
ce d` un aer straniu. Pe piciorul opus
minei, interesant [i provocator de noi
promisiuni [i aventur`, e tunelul s`pat sub
Masivul }ible[, ce iese \n partea
Dragomire[tilor, chiar \n Maramure[,
având o lungime de 2 km.
Drumul forestier se opre[te pe platoul
de steril bine nivelat, drum de altfel bun
pentru o ma[in` mai \nalt`. Continu`m pe
un fost drum de TAF, n`p`dit acum de
buruieni [i cop`cei tineri, transformat \n
urma nefolosirii \ntr-o simpl` potec`.
Marcajul e vizibil pe copaci. Urc`m pe
ni[te serpentine cu pant` pronun]at`
pân` \ntr-o poian`, sub care se afl` o stân`.
Mun]ii L`pu[ului se \ntrev`d sub o
perdea de ploaie, care prin tunetele din ce
\n ce mai pronun]ate ne anun]` c` ne va
stropi [i pe noi.
M`rim pasul pe panta ce urc` lumini[ul
pân` la p`dure, deasupra c`reia, la 15
minute de urcu[ din poiana cu stân`,
ajungem la refugiul Arcer (1427 m), situat
pe piciorul de sub vârful omonim, \ntr-un
lumini[. De la refugiu se vede Vf. }ible[,
nu [i Arcerul. Ploaia ne sperie cinci minute, dar vremea se deschide din nou [i plec`m spre vârf, pe band` albastr`; de la
refugiu mai porne[te [i poteca punct
albastru, ce urc` pe picior pân` pe Vf.
Arcer. La 15 minute de refugiu d`m [i de
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izvor, care \[i adun` apele dintr-o cascad`
mic`, str`juit` de o stânc` impun`toare.
Poteca pân` la cascad` e blocat` \n multe
locuri de brazi gro[i, c`zu]i \n timpul iernii
sau vreunei furtuni.
P`r`sim curba de nivel [i poteca \ncepe
s` urce \n golul alpin, din ce \n ce mai vag
vizibil`. Dac` pân` la golul alpin poteca
fusese folosit` de oi, acum marcajul [i
poteca \ncepeau \ncet-\ncet s` se piard`.
La 400 m de [aua dintre Arcer [i }ible[,
poteca se pierde \n iarba mare [i continu`m piepti[ spre creast`. Dup` 4½ ore
de la canton, atingem creasta }ible[ului.
}ara Maramure[ului se deschide frumoas` [i verde. Singurele a[ez`ri vizibile
sunt Dragomire[tiul, \n nord [i grupul de
case din Valea Fiadului, \n est; \n rest, doar
case izolate pe dealurile [i poienile \nconjur`toare. Nori negri se salut` bodog`nind
\n jurul nostru. Atingem vârful dup` 10
minute.
Vârful Bran se profileaz` spre Masivul
Rodnei, \ncercând parc` s` acopere
urmele Pietrosului, c`ruia abia i se vede
baza din norii albi ce-i s`rut` \n`l]imile.
Vârfurile G`rg`l`u [i Ineu se profileaz` pe
creasta Rodnei. Accept`m o coborâre de
urgen]`, amenin]a]i de norii negri, pe o
vale abrupt` ce coboar` de sub Vf. }ible[
\n poteca marcat` cu band` albastr`.
Facem o pauz` la refugiu [i continu`m
alert spre canton. Ploaia se dezl`n]uie
când suntem \n dreptul minei, unde ne
ad`postim sub un acoperi[ al anexelor.
Trece r`p`iala [i continu`m spre locul de
campare. O zi frumoas` s-a terminat cu
bine.
Mul]umiri lui Ionu] Nechita pentru
poze [i punctele GPS:
http://djonexx.netimage.ro/poze/index.
php? set=Tibles%202005.07
http://www.alpinet.org/bin/poteci/trac
kprofile.php? lng=ro&id=119.

MARCAJELE
Ovidiu {ERBAN (Arad)
Semnele band` albastr`, de la Gro[ii
}ible[ului \n creast`, au fost ref`cute, \ns`
sunt aplicate rar [i lipsesc la câteva bifurca]ii.
Marcajul band` ro[ie, din creast` la
Pasul {etref, exist` doar pe h`r]i, nu l-am
g`sit nic`ieri \n teren.
Triunghiul ro[u, pe Valea Fiadului, este
aproape absent; apare sporadic, iar \n zona
\nalt` nu mai exist`.
Bibliografie: Ion Mac, Budai Csaba Mun]ii Oa[, Gutâi, }ible[ - Editura
Abeona, Bucure[ti, 1992
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Crinul de p`dure
foto: Trestian G~V~NESCU (Râmnicu Vâlcea)
În poienile din zona bradului ne a[teapt` flori oache[e, care prevestesc frumuse]ea plaiurilor mai de sus. Ceea ce e s`biu]a pe
dealuri e aici crinul-de-p`dure (Lilium martagon), o podoab` a fâne]elor de munte. Seam`n` la floare cu crinul alb din gr`dini, numai
c` e colorat` ca drojdia de vin ro[u, aplecat` în jos, dar cu petalele la vârf r`sfrânte în sus, l`sând s` spânzure cele [ase stamine cu
anterele mari, de aceea[i culoare ca [i petalele. (Ion Simionescu - Flora României - edi]ia a IV-a)
|n`l]ime 80-150 centimetri. Tr`ie[te [i rode[te mai mul]i ani. Bulb ovoidal, format din solzi c`rno[i. Fruct capsul` ovoidal`. |nflorire
mai - iunie. Utilizat ca diuretic (m`re[te secre]ia [i eliminarea urinei), emolient (\nmoaie [i destinde ]esuturile congestionate sau
\n`sprite), revulsiv (aflux de sânge \ntr-un organ sau \ntr-o regiune inflamat` a corpului, prin aplicarea pe piele a unor substan]e revulsive), emenagog (favorizeaz` menstrua]ia). De la câmpie pân` la munte, \n p`duri de foioase. Se g`se[te \n Europa, Siberia.
(Constantin Pârvu, Stoica Godeanu, Lauren]iu Stroe - C`l`uz` \n lumea plantelor [i animalelor - Editura Ceres, Bucure[ti, 1985)
(alt` bibliografie: Mic dic]ionar enciclopedic, Editura enciclopedic` român`, Bucure[ti, 1972) (adapt`ri [i complet`ri, Ic` Giurgiu)

Sfinxul
b`n`]ean
Natalia COLOCOLNICOV (Bra[ov)
Se afl` \n apropiere de B`ile Herculane. Aceast` stânc` destul
de mare, cu profil de om, este de o expresivitate greu de redat \n
cuvinte. Ochiul cu privirea fixat` undeva c`tre dep`rt`ri,
sprânceana \ncruntat`, profilul nasului foarte frumos [i pozi]ia
mândr` a capului te fac s` nu-]i iei ochii de la el.
L-am examinat din diverse pozi]ii [i am r`mas adânc impresionat` de ceea ce a putut crea natura. Mare p`cat c` acest monu-
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ment natural r`mâne \n anonimat, cred c` foarte pu]ini l-au
v`zut; nici nu figureaz` pe toate h`r]ile acestor locuri.
Este situat aproape de gara CFR B`ile Herculane. De aici trebuie mers pe jos cam 200 de metri \n direc]ia localit`]ii Tople],
c`tre sud, spre Dun`re; travers`m podul peste Cerna, aflat pe
stânga noastr`. La cap`tul cel`lalt al podului este o potec` care ne
scoate \ntr-un drum de ]ar`, paralel cu apa Cernei. De partea
cealalt` a drumului, cale de aproape un kilometru, este un munte
de gunoaie de unde s-au \mpr`[tiat [i pe malul apei tot felul de
zdren]e. Pân` la Sfinx am mers \nc` 2 kilometri, pe lâng` ni[te
ar`turi; chiar \n dreptul lui este un gard pe care a trebuit s`-l
s`rim ca s` ne putem apropia de Sfinx.
(Din cartea B`ile Herculane [i Valea Cernei, Ad aquas Herculi
sacras, de {tefan [i Alexandrina Negrea, Editura Timpul, Re[i]a,
2002, afl`m: pe DN 6, la kilometrul 380, suntem \n dreptul
Sfinxului, martor de eroziune din gresie, \nalt de aproape 10
metri. Cel mai bine, Sfinxul se vede de la kilometrul 377.)

Podi[ul Some[an
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Cetatea Cheud
text [i fotografii:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
5 martie 2005. Cu Dumitru I[tvan, Mihai Ghe]ie [i Alec Portase. Ne-ndreptam,
diminea]a la 8, spre sud-vestul jude]ului
Maramure[, pe ruta Ardusat - Gârdani Ulmeni (extras topografic de pe harta turistic` realizat` de Oficiul Jude]ean de
Turism); din S`lsig peisajul translat` \n
basm mul]umit` ninsorii [i pu]in r`maselor tradi]ionale gospod`rii, caselor cu
prispe \nguste pe stâlpi de lemn, cu ghirlande de vi]` de vie, pere]i spoi]i cu albastru, [urilor, grajdurilor cu u[i discret traforate, cl`ilor de fân burduh`noase, livezilor
gros pudrate de ninsoarea nop]ii, picturalelor holde-nguste de porumb cu coceni
net`ia]i, mai rarelor tarlale de floarea soarelui cu bâliile negricioase nerecoltate,
aducând a tenebroase cohorte de stafii \n

Conacul/ castel de la }ic`u.
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discret` retragere.
O prim` escal` la }ic`u, dinaintea
monumentalei arcade a por]ii din piatr` [i
c`r`mid`, prelungit` cu un zid protector,
trist` uvertur` a ceea ce fusese un somptuos castel (sediu de [coal` pân` \n 1990,
vandalizat dup`); ridicat probabil pe la
1800, \n`l]imea zidurilor, anvergura ferestrelor, spa]ioasele \nc`peri deconspirând
bog`]ia [i fastul unor apuse vremuri.
Acum impresionante ruine ocrotite de
candela b`nuit mocnind` de via]` a unui
uria[ tei.
Plec`m, imediat la stânga curge
Some[ul cu brun negricioasele-i ape, lovind cioatele podului bombardat pân` la
distrugere-n r`zboi. Intr`m \n Strâmtori,
pe malul opus cartierul rromilor. Aspect
de defileu cu uria[i plopi ocrotind malurile. O parcare pe stânga, cu un miniatural
arc de triumf marcând limita jude]elor
Maramure[ [i S`laj. La stânga, alungita
insul` mângâiat` de ape.
Ie[im spre Benesat dup` vreun ceas de
la plecare; la stânga biserica a c`rei turl`
abia se z`rise din marea de ape la
inunda]iile din 1970. O alt` bisericu]`,
cochet`, mai veche, e la dreapta, coco]at`
pe-un deal. De-aici o lu`m la stânga, pe
jos, spre balastier`, traversând calea ferat`
\n dreptul haltei Benesat, l`sând la stânga
meandrele obturate ale Some[ului [i un
artificial lac creat prin escavarea balastrului, agreat loc de c`tre \mp`timi]ii pescari.

Travers`m incinta plin` de mijloace de
transport, utilaje, uria[e sortatoare cu
benzi transportoare din cauciuc, cl`diri
din beton sau c`r`mid`, aproape ruinate,
bucat` cu bucat` furate (excelent` loca]ie
pentru un viitor film SF); urmeaz` o similar` zon` a c`rei anterioar` destina]ie nu o
putem deslu[i. Ne dep`[esc doi pescari,
gr`bi]i s` pescuiasc` la grebl`. Continu`m
spre sud-est, pe un drum de ]ar`, ajungând dup` circa 1 km la un pod \n`l]at pe
stâlpi din ]evi de o]el, podit cu pl`ci metalice; un am`rât indicator men]ioneaz`
greutatea maxim` admis`, 10 tone.
Travers`m, impresiona]i de imensitatea colosului \ntunecat de ap`, spre
malul drept (Some[ul curge aici de la sud
la nord), \nspre ni[te m`l`ini, sperând degeaba s` stârnim niscaiva fazani, c`priori,
iepuri sau vreo vulpe. La câteva sute de
metri, pe malul drept, apar [i dispar jucându-se-n dense neguri \mp`durite culmi. O
uria[` salcie l`b`r]at` domin` lunca. La
dreapta e satul Cheud, apoi comuna N`pradea, de-aici \ns` nu se v`d. Some[ul,
\ntâmpinat de Mun]ii (Dealurile) }ic`ului, comite aici o uria[` bucl` de la est la
sud [i-n final spre nord. Fotogenice tufe
de s`lcii, uscate tulpini de topinamburi,
daturele cu ]epoase bace pudrate de z`pad`. Un tractor \nc`rcat cu copt gunoi de
grajd vine-nspre noi. Numai bine pentru a
\ntreba de medievala cetate Cheud, a
Pintii zic ei.
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Ne indic` un intrând de tarla mai spre
nord-vest, iar \n p`dure un stru] ro[u din
zdrean]`, ingenios plasat \n vârful unui
stejar. Pornim \ntr-acolo prin clisoasa
miri[te, dând \n drumul ce acompaniaz`
malul drept al Some[ului de la N`pradea
spre Chelin]a - Mire[u Mare, trecând prin
Strâmtori. Mergem pe drum destul de
pu]in, urm`rind intrarea pe cap`tul unei
seci v`i din dreapta, suim taluzul abrupt al
unei terase milenar s`pat` de apele
Some[ului, observ`m zdrean]a ro[ie reper
[i suim \ntr-acolo printr-un frumos codru
tân`r, de stejar, ar]ar, carpen, scoru[ [i
cire[. D`m repede de vestigiile "cet`]ii
Cheud", de fapt sunt ruinele cu trainice
ziduri \nalte din piatr` ale unei foste
m`n`stiri de c`lug`ri]e benedictine (din
Benesat circa 3 km pân` aici).
Denumirea Benesatului deriv`, mai
mult ca sigur, de la St. Benedictus, ocrotitorul sfântului l`ca[. Fotografiem vestigiile, admir`m zona altarului, acolo unde un
insert vertical din gresii, rotunjit sculptat
la baz`, atrage aten]ia. Tot acolo, mai spre
dreapta [i \n exterior, dou` joase arcade
tr`deaz` accesul spre o fost` hrub`, poate
un l`ca[ de veci.
Ninsoarea a obosit, un soare discret,
argintiu [i chior \ncearc` s` penetreze
l`ptoasele neguri \n timp ce h`lci umede
de nea cad din arbori \mpreun` cu uria[e

Podi[ul Some[an

Invita]ie în Carpa]i - nr. 53, 2005

pic`turi de ap`. Trunchiurile stejarilor
sunt decorate cu diademe verzui argintii,
sau sur argintii ale coloniilor dantelate de
licheni. Dând ocol medievalelor vestigii,
posibil din sec. XIII-XIV, lu`m aminte la
meticulozitatea cioplirii durelor roci, cristaline [isturi, cuar]ite intercalate cu gresii,
duritatea mortarului, netezimea zidurilor,
l`ca[ul tubular al fostelor t`lpi din grinzi
de stejar. Nu aceasta e cetatea Cheud, sau
a Pintii, ci mai sus o vom g`si, la cap`tul
unui picior estic abrupt pe care suim prin
neaua nu mai groas` de-un lat de palm`,
urmând [leaul \ngust al unui str`vechi
drum de acces, impresiona]i spre stânga
de abrupta vale cascadat`, cu maluri stâncoase. Culmea se curbeaz` u[or spre
dreapta, terminându-se \ntr-un amplu circum valum medieval care \nconjoar` un
mic vârf ascu]it, \mp`durit cu stejari.
Aici e perimetrul fostei cet`]i Cheud.
Spre stânga, circum valum-ul continu` cu
un bine conturat drum, posibil` cale de
leg`tur` multisecular` \ntre Valea
Some[ului [i Valea Chioarului - {omcuta
Mare - cetatea Chioarului.
Suim \n cre[tetul muncelului c`utând
vestigiile cet`]ii, frânturi de funda]ii sau
ziduri; nu g`sim altceva decât dou`, relativ reduse, \nfund`turi rectangulare \n sol.
Ni se pare absolut curios faptul c` \n acest
loc greu accesibil s` nu mai fi r`mas nimic
\n timp ce, câteva sute de metri mai jos,
benedictina m`n`stire s` se fi conservat

incredibil de bine.
Apreciem excelenta plasare a cet`]ii,
vasta perspectiv` deschis` spre V. Some[ului dar [i strategica situare comercial
vamal`. La finalul turei, \n drum spre cas`,
Dumitru I[tvan avea s` ne citeasc` dintro micromonografie (prof. Elena Musc`,
Muzeul de Istorie [i Art` Zal`u) câteva
date despre aceast` cetate, cu men]iunea
c`, printr-o regretabil` confuzie, autoarea
se referea la vestigiile m`n`stirii benedictine, gândindu-se c` acelea ar reprezenta
cetatea Cheud, atestat` de pe la 1341
(castellanus de Aranyas).
|n 1368 B`li]` (Balc) \mpreun` cu
fratele s`u Drag (nobili maramure[eni)
primesc drept recompens` regal` cet`]ile
Chioar, Nyalab [i Aranyas (Cheud), apoi
ora[ele Visc, Hust [i Sighet, plus 100 de
sate [i mo[ii.
Din 1383 cetatea Cheud e men]ionat`
\n teritoriul S`lajului - Castrum Aranyas in
districtu Zilagy.
|ntre 1388-1577 nici un document nu
mai pomene[te de cetate. |n 1579
cetatea, care apar]inea comitatului
Szolnok, pare a fi fost p`r`sit` [i dat`-n
proprietatea lui Gyulafi Laszlo, dup` care
dispare.
Cetatea Cheud e reamintit` prin 1705,
când generalul Herbeville, aflat \n fruntea
trupelor austriece, i-a b`tut pe curu]i la
Jibou. Al`turi de Francisk Rakoczi se afla
haiducul Pintea, motiv pentru care azi,

20
www.alpinet.org

Ruinele m`n`stirii benedictine Cheud.
pe-aproape, se mai vorbe[te de izvorul [i
valea lui Pintea.
|n vara lui 1991 s-au demarat s`p`turi
arheologice care, continuate, vor fi probabil \n m`sur` s` limpezesc` istoriile fr`mântate ale acestor locuri. Nimic \n scurta monografie despre m`n`stirea benedictinelor. Localitatea Cheud apare-n
hrisoave cu numele Kew la 1475, respectiv
Keovd la 1579.
De la cetate ne continu`m tura
mergând spre sud-est, ini]ial ocolind un
versant prin stânga, pe un excelent drum
\ngust (posibil folosit din evul mediu),
l`sând un vârf \mp`durit la stânga, suind
din ce \n ce mai sus]inut, dând de z`pad`
veche, tasat` [i \nghe]at`, nu atât cât s` ne
sus]in`, din ce \n ce mai groas`, admirând
frumoase colonii de iasc` maronie acaparând trunchiurile stejarilor, altele, mai
bine [tiute, decorând trupurile putrezinde de mesteceni.
L`s`m obâr[ia unei accidentate v`i la
dreapta, colmatat` cu mul]ime de doborâturi de vânt. D`m peste vechi urme de
mistre]i, posibil [i de cerbi, ne\ntâlnind
\ns` nici o s`lb`ticiune, ocolind pe curb`
de nivel la stânga, suind un versant \nclinat pentru a ajunge \n culme apoi, la stânga acesteia, pe un vârf \mp`durit, crezând
c` ne-am atins obiectivul final, cre[tetul
Dl. Mare (660 m).
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Consultând harta rezult` c` trebuie s`
revenim \n [a [i de acolo s-o lu`m spre
nord-est. O facem, z`pada e din ce \n ce
mai mare, re\ncepe s` ning`, cuminte, mai
\ncolo bezmetic. Coborâm un picior larg,
d`m \ntr-o [a cu l`st`ri[ de fag, spre sudest se deschide subit o dreptunghiular`
panoram`, apare localitatea Cheud, apoi
un deal cu aspect de elipisoidal` insul`,
dincolo de el N`pradea. Suim pe culme,
cotind treptat dreapta, sperând s` atingem Dl. Mare.
La un moment dat d`m de H-ul silvic
ro[u pe care \l urm`m prin n`me]i; la
dreapta lui apare un alt H, portocaliu, al
vreunui recent composesorat silvic; imediat se ive[te un muncel, nu, n-am sc`pat
de n`me]i, \l ocolim prin stânga, ajungând
\ntr-o alt` [a marcat` de un monumental
fag, cu diametru de peste 1,2 m [i \nalt de
vreo 30.
De aici suim de-a coasta pe un drum de
TAF troienit, ie[ind \n culme [i orientându-ne spre nord-est. Au trecut 4 ore de la
plecare, ninge grozav, de-abia se vede la
câ]iva pa[i, de parc` am fi \n Ajunul Cr`ciunului sau prin ianuarie, nu \n 5 martie.
Niciunde Vf. Dealului Mare; la un moment dat pare a fi la circa 30-45 minute de
mers, mai la est, dup` o alt` \n[euare. R`mâne pe alt`dat`, acum nu mai e (favorabil) timp.
Undeva pe Cornul Ple[ii (557 m) [i deacolo \n V`rai - Valea Chioarului, orientându-ne spre nord-est am putea ie[i \n localitatea Stejera dar… ce s` faci cu ma[ina?
La 13,45 o lu`m \napoi pân` \n [aua din
care v`zuser`m satul Cheud [i comuna
N`pradea, de-acolo la dreapta, spre vest
nord-vest, suind lejer o succesiune de
\nguste culmi poienite, destul de deruta]i
\n lipsa unor consistente repere (bornele
silvice fiind inutile \n lipsa h`r]ilor adecvate), l`sând spre stânga obâr[ia unei v`i
[i un vârf \mp`durit, coborând de-a coasta
pe ceea ce p`rea o potec`, destul de
repede disp`rut`, apoi intuitiv pân` la un
huceag dens de salcâm, nimerind un
culoar descendent ce ne scoate \ntr-un
drum de TAF ce acompaniaz` pe curb` de
nivel versantul.
La un moment dat o lu`m la dreapta
dar, constatând c` drumul suie, renun]`m
[i facem stânga, adic` spre nord, deplin
ne\ncrez`tori. Imediat d`m \ntr-o recent`,
haotic` defri[are de fag [i salcâm, \ncep s`
se aud` motoarele ma[inilor tranzitând
prin Strâmtori, d`m de un drum de
c`ru]e/ TAF adineaori circulat, cu urmele
alunecoase ale tracta]ilor bu[teni, pe care
coborâm \ntâlnind rari molizi intercala]i
salcâmilor, fagilor, ar]arilor [i mai ales alunilor [i socilor, reper`m malul drept al
Some[ului, dincolo drumul [i viaductul
dantelat al c`ii ferate, dup` care ie[im la

liman dup` circa o or` de mers alert.
De-acum aveam de continuat pe drumul jude]en desfundat, cu vechi [i abandonate borne kilometrice \nghi]ite de
tufi[uri, \n amontele Some[ului, ini]ial
prin lapovi]`, apoi printr-o becisnic`
ploaie moc`neasc` ce ne mur` \n toat`
regula, admirând monumentalii plopi
uria[i cu diametre de circa 1,5 m, succesiunea pâraielor [i vâlcelelor din versantul
din stânga, o cript` pustie, ajungând la un
tradi]ional loc de popas [i picnic, cu un
excelent izvor amenajat de drumari \n
1963, speriind un grup de [ase ra]e s`lbatice, fascina]i de plutindele plase de
neguri dincolo de Some[ ca [i de un b`]os
vârf stâncos cu evantai de accidentate
culmi sudice, admirând din nou versantul
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Circumvalum la cetatea medieval`
Cheud.
din stânga noastr`, din gnaise, mica[isturi
[i cuar]ite, ie[ind la un cot \n mai larga
lunc`, speriind alte cinci ra]e, dând de un
drumeag spre dreapta ce avea s` ne conduc` \n cele din urm` la podul de o]el de
peste Some[.
Cam aici ne \ncântar` cu zborul lor
s`getat ultimele [ase ra]e s`lbatice [i un
[oim \ncremenit pe-o tuf` de salcie. Ploua
crunt, se f`cuse mai rece când, dup` circa
2½ ore de la plecare, am \nchis circuitul
nostru \n Benesat.
Se \nsera când am ajuns la Baia Mare,
bucuro[i de aceast` nevisat` [i fain`
isprav`.

Dealurile Chioarului
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fotografii: Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
Petru
L
ucian
GOJA,
text:
Ic` GIURGIU
Ardusat. Comun` din jude]ul Mara-

mure[, aflat` la vest de ora[ul Baia Mare
(DJ 193, kilometrul 2), pe malul stâng al
Some[ului. Atestat` documentar pe la
1230. 2900 de locuitori \n 1971.
Exploatare de balast. Sta]ie de cale ferat`.
Ruinele unui castel din secolul XIX.
Lâng` castel, un Sequoia gigantea (arbore

mamut), originar din California (SUA),
\nalt de peste 30 metri. Arborele poate
atinge \n`l]imea de 150 metri, circumferin]a de peste 40 metri [i vârsta de 5000
de ani.
Monumental arbore verde-ntunecat,
similitudini cu un imens pin ro[u,
piroane-n înfipte în lemnul
parfumat a smirn` [i t`mâie.
Pe jos, delicate ramuri smulse
de vânt; conule]ele scurte,
ro[cate, maronii (sau verzi
cele din urm` cu-o var`),
seam`n` izbitor celor de pin.
De pe www.apmbm.ro
(Maramures/ Arbori) afl`m c`
arborele ar avea aproximativ
250 de ani, este ocrotit [i se
afl` \n administrarea Romsilva
[i Consiliului local Ardusat.
Bibliografie. Jude]ul Maramure[, hart` turistic` - OJT
Maramure[; Mic dic]ionar
enciclopedic - Editura enciclopedic` român`, Bucure[ti,
1972
Arborele domin` localitatea
Ardusat.

Cetin` [i conuri.
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Secretele Mun]ilor Latori]ei

text: Dinu BOGHEZ
(Râmnicu Vâlcea)
fotografii:
Trestian G~V~NESCU
(Râmnicu Vâlcea)

Frumuse]i ascunse
De câte ori ajung \n Mun]ii Latori]ei,
fie str`b`tând creasta, fie v`ile adânc fier`struite, \ncerc sentimentul intr`rii \n
lumea basmului nesfâr[it. Cele trei fire de
ape n`valnice ale Latori]ei (fotografii la
paginile 35, 37), ajunse \n Lacul Galbe-

nului, ascund locuri numai bune de
dep`nat pove[ti.
|ntunecat` de adâncul p`durilor de
brad, \ngust`, cu o [uvi]` de cer deasupra,
sfâr[ind \n s`ritori anevoioase pân` a nu
ajunge la plaiul alpin, a[a este apa Urdelor,
Latori]a de Jos.
Cealalt` surioar`, Muntinul (Latori]a
de Mijloc), \[i adun` apele tocmai din
\nsorita c`ldare cu acela[i nume, din dou`
minuscule lacuri (la 1980 metri altitudine), uneori vizibile, alteori disp`rute \n
grohoti[uri. Pierdute \n imensitatea plaiului, cosi]ele de ap` se strâng \ntr-o vale din
ce \n ce mai strâmt`, sfâr[ind \n zbuciumul bolovanilor uria[i pe care-i dep`[e[c

cu mult zgomot.
Cât prive[te ultima dintre surori,
Latori]a de Sus, deloc mai lini[tit`, dup`
ce-[i adun` apele de pe \ntinderi \nverzite, tocmai dinspre Coasta Benghii, sfâr[e[te aruncându-se vijelios, din \naltul peretelui, alc`tuind Cascada Moara Dracilor
(pagina 27).
|ngem`nate \n oglinda v`lurit` a
Lacului Galbenu, apele se mai adun` apoi
\n Lacul Petrimanu. Dup` barajul acestuia, râul se reface, datorit` numeroaselor
pâraie. Dintre acestea, Apa Spânzurat`
(foto la pagina 26), venind din \naltul Turcinului, alc`tuie[te o binecunoscut` cascad`. Prim`vara, când z`pezile p`r`sesc

Masivul Latori]a.
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Cascada Apa Spânzurat`, din Cheile
Latori]ei, iarna.
\n`l]imile, aproape fiecare vale este
str`b`tut` de [uvoaie puternice de ap`,
alc`tuind o salb` de cascade cu nimic mai
prejos decât cea amintit` mai sus.
Dac` m` \ntorc \n timp, atunci când pe
aceste meleaguri apele nu erau adunate \n
lacuri, fragmente din excusia de \nceput
\mi st`ruie \n minte. Pe drumul, ast`zi
oarecum asfaltat, se lucra la construirea
unicului pod de pe aceast` vale. De aici
\nainte poteca se strecura prin locuri misterioase, urmând firul apei. Apoi ap`reau
lespezile, \ntinse pe albia pârâului cristalin, \ntre care furi[ul ochiului \ntrez`rea
sc`ld`toarea zânelor. De pe \ntinsul
Lacului Petrimanu de ast`zi, de la o cas`
silvic` (hart` la pagina 25), am fost \ndruma]i pe malul stâng al Latori]ei, pe o
potec` s`pat` \n stânc`, ajungând mai
apoi, aproape de \ntunecimea nop]ii, la un
bordei, lâng` un z`por de haituri. Acolo, \n
adâncul p`durii de brad, un b`trân sf`tos,
p`zitor al z`gazului, poposit acolo dintr-o
lume ce se sfâr[ea, ne-a fost tovar`[ de o
noapte [i sf`tuitor pentru drumurile de a
doua zi.
Au trecut apoi ani, \n care am avut tot
timpul s` admir pe \ndelete alte frumuse]i. Mai \ntâi cele de excep]ie ale Cheilor
Latori]ei, \ntinse pe mai bine de 15 km,
cu pere]i continui, de-o parte [i cealalt`.
Cum urc`m de la Ciunget \n susul v`ii, ne
apare \n dreapta impresionantul abrupt al
P`r`ginosului, argint str`lucitor pres`rat
cu vini[oare ar`mii, sclipind \n b`taia soarelui. Imediat ce trecem de casele de la
Borogeana R`g`liei, posibil loc de popas,
privirile r`mân parc` hipnotizate de creasta semea]` a Pietrei Târnovului, ce se \nal-

De pe malul stâng
al Lacului Petrimanu, vedere spre
Vf. Repezi (2013
metri), din Mun]ii
Latori]ei.
foto: Dinu Boghez
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Iezerul Latori]ei.
foto: Dinu Boghez

]` zim]at`, str`lucind \n b`taia soarelui de
apus. Nu mult mai departe, o dat` dep`[it
locul celor [apte cruci, \nsemn al marii tragedii iscate de o avalan[`, venit` din abruptul scocurilor din pere]ii ame]itori,
afl`m o alt` frumuse]e. Albia râului, [i
acum tumultos, apare pardosit` cu lespezi
mari, când albe, când g`lbui, peste care
ap` zglobie trece \n fug`. Când ne apropiem de barajul arcuit al Lacului Petrimanu, lâng` [osea, Apa Spânzurat` (foto la
pagina 26), venit` dinspre plaiurile Turcinului, se pr`v`le[te pe \ntinsul peretelui
de stânc`, sfâr[ind pe firul Latori]ei.
Vom \nnopta poate \n zona Lacului Petrimanu, la cantonul silvic, casa [colar` sau
motelul Tudor, de unde dis-de-diminea]`
purcedem \n amontele Latori]ei. Cei 4 kilometri pân` la barajul de beton al Lacului
Galbenu \i parcurgem cam \ntr-o or`. |n
drum, dup` 10 minute, l`s`m pe dreapta
drumul ce traverseaz` coada lacului [i se
\nscrie \n urcu[ spre creasta Mun]ilor Latori]ei, pe poteca din lungul Pârâului lui
Tocan. Câteva minute mai târziu, l`s`m
pe stânga drumul de altitudine ce urc` \n
Curm`tura Olte]ului. Urmeaz`, tot pe
stânga, vijelioasele ape ale Pârâului Hoampa, care formeaz` praguri \nspumate pân`
c`tre [osea.
Apoi, tot pe stânga, vin Pâraiele Pristos
(o potec` urc` pe aici \n C`ldarea Igoiului
[i Mic`ii), Micaia, Galbenu [i, \ntr-un cot
pronun]at al drumului, adev`rat fiord,
c`tre coada Lacului Galbenu, Pârâul B`-

Cascada Moara Dracilor, de pe Latori]a
de Sus.
foto: Dinu Boghez
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Pe Vf. Repezi (2013 m). Vedere spre
creasta Mun]ilor C`p`]ânii: Balota (2096
m), stânga; Curm`tura Funicelului;
Nedeia (2130 m), dreapta.
lescu (pe acesta urc` o potec` ce ne scoate
repede \n c`ld`rile [i pe crestele de \nceput ale Parângului, \n maximum 2½ -3
ore).
Dac` pân` acum frumuse]ile Latori]ei
au fost la vedere, fie abrupturile stâncoase
ale cheilor, ale crestelor zim]ate de deasupra acestora, sau pardoselile marmorate
[i bulboanele cristaline de pe firul apei, o
dat` ajun[i la coada Lacului Galbenu, dup` 2 kilometri de la barajul acestuia, vom
c`uta, cu migal`, alte locuri de basm. De
vom alege poteci ce conduc spre plaiurile
\nsorite, prin p`duri \ntunecate de brad,
\nmiresmate la vreme de var` sub soarele
arz`tor, sau pe cele mai ascunse strecurate
pe coaste de munte, traversând ape clocotitoare [i praguri de stânc` aninate deasupra acestora, satisfac]iile vor fi pe m`sura
fie a c`ut`rilor fie a greut`]ilor \ntâmpinate.
Calea auto pe Latori]a din stânga (de
Jos, Urdele) se \nfund` repede, sub cascade nesfâr[ite ce vin tocmai din C`ldarea
Urdelor. Pe drum g`sim, \n dreapta, casa
p`durarului.
Poteca din dreapta de la coada lacului
urc` pe Coasta Benghii. Iar cea din mijloc,
cea mai interesant`, suie pe Valea Mun-

Abruptul nordic al Noptesei (1980 m), la nord
de Frato[teanu Mare (2053 m).
28
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Lâng` lacul nival de dup` Vf. Nopteasa,
\n drum spre Vf. Frato[teanu Mare.

De pe platoul dintre Frato[teanu [i
P`r`ginosu, vedere spre Mun]ii Parâng.

Mohoru
2337

tinului. Pe aceasta din urm` afl`m dou`
dintre bijuteriile Latori]ei, \n[irate una
dup` alta. Travesând pe punte, sau chiar
prin vad apa \nvolburat` a Urdelor, urc`m
\n scurt malul abrupt, apropiindu-ne de
apa zgomotoas` de sub noi [i continu`m
un urcu[ moderat, pân` când drumul se

Mun]ii
Retezat

Parângul
Mare
2519

Bora
2055

Muntinul
Mic
2062
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sfâr[e[te \ntr-o potec` clar`, pe coasta
muntelui.
Ast`zi poteca este de-a binelea b`tut`
[i \n continuare nu vom avea dificult`]i cu
urm`rirea ei. Suntem pe apa Muntinului.
Cât`va vreme urc`m, apoi coborâm pân`
c`tre firul apei, la care ajungem \ntr-o

Stefanu
2051
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Mohoru
2337
Muntinu
Mic
2062

Petrimanu Mic
1917

Mun]ii
Retezat

Parângul
Mare
2519

Setea
Mare
2365

Bora
2055

Puru
2o49

Petrimanu
Mare
1966

{aua
Pietrile

Stefanu
2051

Pietrile
1881

stâna
Petrimanu

drumul alpin/ 1914
stâna
Boarne[u

De pe Frato[teanu, vedere c`tre
Mun]ii Parâng.

De pe Vf. Frato[teanu, vedere spre
Mun]ii C`p`]ânii.
C`p`]âna
2094

jum`tate de or` de când am traversat-o pe
cea a Urdelor. Poteca pare a se sfâr[i pe
\n`l]imea unei stânci, aninat` deasupra
zbuciumului apelor n`valnice. Fie coborâm prin dreapta, pe un mic horn \nierbat,
fie chiar pe stânc` \n jos, pe prize s`n`toase. Ajun[i la firul apei, pe pietre lucii [i
nu o dat` umede, travers`m de-a lungul,
cu aten]ie, malul stâncos al pârâului.
Ajungem repede, din nou, la poteca ce
se strecoar` pe malul abrupt, nu o dat`

Balota
2096

{aua
Funicel
1858
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umezit din bel[ug de firi[oare de ap`.
C`rarea continu` pe malul \nalt. Aten]i la
locurile pe care le parcurgem, z`rim - prin
sp`rtura cheilor pe care ne afl`m - partea
de sus a unui [uvoi puternic. Acolo se afl`
prima dintre minunile acestor locuri:
Cascada Moara Dracilor (vezi pagina 27).
|nc` un sfert de or` de la traversarea dificil` pe care am dep`[it-o [i, privind \n jos,
afl`m confluen]a cu apa Latori]ei de Sus.
Cascada zgomotoas` cade de la o \n`l-

Nedeia
2130

Negovanu
2064
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V`leanu
1847
Zmeuret
1938

Nedeia
2130
C`p`]âna
2094

Ursu
2124
Co[ana
2041

Balota
2096

{aua
Funicel
1858
Turcinu
Mare
1881

Negovanu
2064

Beleoaia
2139

Huluzu
1948

Muchia Frato[
teanului

]ime de circa 25 metri. Chiar dac` din \ntâmplare nu o observ`m, zgomotul f`cut
de pr`v`lirea [uvoiului de ap` se face auzit
de cum \ncepem coborâ[ul c`tre firul pârâului. De obicei, apa Muntinului, pe care
trebuie s` o travers`m, este vijelioas` [i se
arunc` \nspumat` peste bolovani imen[i,
umezi]i zdrav`n de perdeaua stropilor
m`run]i, zvârli]i peste ei. Nu la mai mult
de 50-60 de metri de confluen]a Latori]elor de Sus [i de Mijloc, travers`m apa
Muntinului, apoi trecem un pinten stâncos, \n urcare, pentru a ajunge - coborând,
pe malul drept al Latori]ei de Sus, \n
drum spre Cascada Moara Dracilor. Ne
putem apropia de [uvoiul \nalt, l`sândune mângâia]i de stropii de ap` str`lucitori
\n soarele unei zile de var`.
Re\ntor[i din scurta incursiune la cascad`, urm`m firava potec` de pe malul
stâng (drept geografic) al Muntinului.
Acum avem de-a face cu locuri lini[tite.

Numai zgomotul apei n`valnice [i vegeta]ia luxuriant` \ntov`r`[esc poteca firav`,
care ne scoate la firul apei, unde g`sim loc
de traversare. Altfel spus, dac` avem r`bdare, num`r`m 500 de pa[i de la confluen]a cu Latori]a de Sus, pân` când poteca
atinge firul apei [i o putem traversa. Pe
malul cel`lalt g`sim potecu]a pe care ne
vom \ndrepta pa[ii c`tre Iezerul Latori]ei
[i mai apoi c`tre cel al Violetei, sau chiar
mai sus, spre plaiul alpin. Jos a fost coast`
\nierbat`, plin` de l`st`ri[, apoi p`durea
de brad pune st`pânire pe munte. Cu
curaj, urc`m câteva minute, f`r` s` ne abatem la stânga sau dreapta, [i poteca se \ns`ileaz` de-a lungul pârâia[ului ce vine din
lac. Continu`m pe malul pârâului [i, la
mai pu]in de o jum`tate de or` de la p`r`sirea v`ii, ajungem la cel mai minunat loc
din \ntreg cuprinsul Mun]ilor Latori]ei.
Suntem pe malul unui lac glaciar a[ezat
la o cot` neobi[nuit de joas`, 1540 metri,
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De pe Vf. P`r`ginosu, vedere spre
Mun]ii C`p`]ânii.
\ntr-un c`u[ al versan]ilor \mp`duri]i ce-l
\nconjoar` (vezi coperta [i pagina 27). Del vedem prim`vara, când z`pezile nu s-au
dus \n \ntregime, dar mai ales vara, \ntr-o
zi \nsorit`, spectacolul naturii este deplin.
Lini[tea locului, p`durea de brad \nmiresmat` de c`ldura soarelui, fa]a apei frem`tând de saltul vreunui lipan juc`u[, libelulele zburând perechi pe marginea apei
sau uneori perechile de ra]e s`lbatice ce-[i
g`sesc aici lini[tea cuib`ritului, te fac s`
tr`ie[ti din plin farmecul frumuse]ilor pline de contraste montane, \ntâlnite la tot
pasul.
Ceva mai sus, \n lungul unei poteci nu
tocmai clare la \nceput, g`sim Iezerul
Violetei, dup` care poteca conduce spre

Vf. Mogo[ (1959 m),
v`zut din Vf. Boarne[ (1934 m).
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Petrimanu
Mare
1966

Cioara
2123

Muntinu
Mic
2062
Urdele
2128

Mohoru
2337

Setea
Mare
2365

Puru
2049

{aua
Pietrile
1760

plaiul neobi[nuit de pe malurile Latori]ei,
acolo unde s-au \ns`ilat de-a lungul timpului a[ez`ri pastorale statornice.
De-ar fi s` cunoa[tem doar aceste
locuri [i Mun]ii Latori]ei merit` cerceta]i!

Mohoru
2337

Setea Mare
2365

Coasta
lui
Rus

Boarne[
1932

Muchia
P`r`ginosu - Repezi

Vedere de pe Vf. Mogo[ (1959 m)
spre Mun]ii Parâng.

Pe nedrept ocoli]i, Mun]ii Latori]ei
ofer` celor ce se hot`r`sc s` le str`bat`
c`r`rile adev`rate surprize. Pentru semnatarul acestor rânduri, apari]ia ghidului

De pe Vf. Mogo[
spre Vf. Bora [i Parâng.
Bora
2055

Parângul Mare
2519

Puru
2049

Coasta Benghii
Boarne[
1932

Pietrile
1881

32
www.alpinet.org

Parângul
Mare
2519

Stefanu
2051
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Mohoru
2337
Petrimanu
Mare
1966

Puru
2049
creasta
Mun]ilor Parâng

Pietrile
1881

{aua
Boarne[ului
1848

turistic din colec]ia Mun]ii No[tri despre
aceast` zon` a constituit un eveniment de
seam`. Am parcurs potecile descrise dar [i
pe celelalte. Dincolo de \ntinderea ghidului am g`sit uneori detalii surprinz`toare,
care mai \ntotdeauna mi-au stârnit entuziasmul.
Una dintre muchiile secundare este
P`r`ginosu - Repezi. Prin fragmentul cal-

caros ce-l reprezint` muchia accidentat` a
crestei P`r`ginosu [i a abruptului impresionant al acestuia, prin r`m`[i]ele ruiniforme ale Vf. Repezi [i prin plaiurile \ntinse,
aninate parc` deasupra adâncii v`i a Latori]ei, locurile prezint` un deosebit interes
turistic.
Am f`cut traseul singur sau \nso]it, \ntotdeauna \n alt anotimp. Toamna târziu,
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Vedere de pe Vf. Mogo[,
tot spre Mun]ii Parâng.
pe vizibilitatea specific` anotimpului, dar
[i cu apari]ia norilor amenin]`tori [i cu potecile pardosite cu covor gros de frunze.
Am traversat \n`l]imile \n sfâr[itul iernii,
când muntele se "oche[te" [i altitudinile
ridicate str`lucesc \n b`taia soarelui. Sau
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\n plin` var`, când stânele imprim` via]`
plaiurilor \nverzite.
Apropierea de cabana Plaiul Poienii, aflat` la 1570 metri, pe creasta principal` a
Mun]ilor Latori]ei, ad`post care nu este
deschis iarna, face ca \mprejurimile s` fie
mai u[or de abordat.
Plec`m din Ciunget, din centru, desp`r]indu-ne de drumul asfaltat ce urmeaz` V. Latori]ei. Urc`m pe uli]a de deasupra satului. Lâng` biseric` se afl` [i vechea
bisericu]` de lemn, ce d`inuie de peste

150 de ani. |n mai pu]in de o jum`tate de
or` casele se termin` [i, pe un drum de
care [i scurt`turi \ncepem s` urc`m din
greu.
La limita pâlcurilor de p`dure a ogoarelor oamenilor, \n plin` zon` calcaroas`,
\ntâlnim o gospod`rie f`r` lumin` electric`, doar cu un izvor \n apropiere. M-am
\ntrebat de câte ori coboar` \n sat. Continu`m urcu[ul. |ntâlnim linia de \nalt` tensiune, pe sub care se desf`[oar` poteca ce
taie serpentinele drumului de care. La
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{aua Boarne[ului (1848 m), la vest de
Mogo[u, cu z`pad`. Stânc`riile sunt pe
Vf. Pietrile (1881 m), iar \n ultimul
plan este Vf. Puru (2049 m).

De pe Vf. Pietrile (1881 m),
vedere spre creasta Mun]ilor C`p`]ânii,
de la Ursu (2124 m), stânga
la Balota (2096 m), dreapta.
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Dengheru
2084

Mohoru
2337

Urdele /
Latori]a
de Jos

Setea Mare
2365

Muntinu /
Latori]a
de Mijloc

Latori]a
de Sus

Muntinu
2113

De pe Vf. Puru, prim`vara,
obâr[ia Latori]elor [i Parângul.

De pe Vf. Puru spre Vf. Bora [i Parâng.

Mohoru
2337

C`rbunele
2107
C`ldarea
Latori]ei

sfâr[itul a 2½-3 ore de urcu[ din [osea,
ajungem lâng` castelul de echilibru al hidrocentralei Ciunget, a c`rei imagine am
z`rit-o mereu.
Din dreapta sose[te drumul de pe V.
Rud`resei, accesibil ma[inilor de teren. Pe
acest drum continu`m s` urc`m, dup` ce
ne-am \ndestulat ochii cu priveli[tea minunat` c`tre Piatra Târnovului, c`tre plaiurile aflate pe creasta principal` a Mun]ilor Latori]ei [i, peste acestea, vedem
creasta Mun]ilor Lotrului, \ntre Vârfurile

Coasta lui Rus

{aua
{tefanu

{aua
Izvorul
Purului
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{aua
Huluzu

{tefle[ti [i Sterpu.
Dup` circa 500 m de la castelul de
echilibru l`s`m \n stânga ramifica]ia ce
urc` spre releul TV al comunei din care
am plecat. Continu`m alte 2-300 m pe
drum, pân` \ntr-o poian` aflat` \n urcu[
spre p`dure. Dac` dorim, mergem la stânga, pe drumul spre releu [i apoi la dreapta, f`r` potec`, peste destule accidente de
teren, abord`m Muchia P`r`ginosului, \n
imediata apropiere a abruptului.
Drumul pe care ne-am aflat pân` acum

Bora
2055

Mieru
Mare
2032
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coboar` \nspre zona defri[at`. Dac`-l
urm`m, \n dreptul primului [uvoi de ap`,
printr-o zon` cu grohoti[, putem sui ajungând \n poteca de baz`, a c`rei descriere
continu`.
Din poiana amintit` urm`m o potec`
firav`, \n bun` m`sur` acoperit` de vege-

ta]ie. Suntem aten]i s` nu o pierdem. |n
scurt` vreme intr`m \n p`durea de foioase.
Urmeaz` p`durea de brad, care ne face s`
sim]im \n`l]imile ce se apropie. |n stânga
z`rim, r`zb`tând prin lumini[uri, stânc`riile calcaroase ale crestei. Poteca se desf`[oar` din ce \n ce mai clar. |ntâlnim zone

Puru
2049

Z`nogu]a
1962
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Vf. Bora (2055 m), c`ldarea \njnepenit`
a Borei [i, \n ultimul plan dreapta,
Mieru Mare (2032 m).

Frato[teanu
Mare
2053

De pe Vf. Bora (2055 m),
vedere c`tre est, de-aa lungul crestei.

Nedeia
(M. C`p`]ânii)
2130

Mun]ii Latori]ei
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Puru
2049

Z`nogu]a
1962

Piatra
Târnovului

Benga
1975

De pe Vf. Bora (2055 m),
spre Piatra Târnovului (M. C`p`]ânii).

De pe Vf. Bora, vedere spre obâr[iile
Latori]elor [i spre Mun]ii Parâng.

Mohoru
2337

Muntinul /
Latori]a
de Mijloc

de stânci doborâte din creast`, pe care poteca le ocole[te \n serpentine dese. Pe aici
este drumul ciobanilor ce coboar` cu caii
de la stânele aflate la golul alpin.
P`durea deas`, arareori \ntrerupt` de
lumini[uri, sfâr[e[te \n poiana stânei din
Groap`, la circa 1½-2 ore de la castelul de
echilibru. Stâna este u[or de recunoscut [i

Setea
Mare
2365
Latori]a
de Sus
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dup` stâncile mari aflate \n preajma ei. |n
spatele stânei, un râu de stânci uria[e,
punctate cu brazi temerari, conduce spre
creasta foarte apropiat` din acest punct.
|n josul poienii, la limita p`durii, blocuri
uria[e de stânc` ne ofer` loc de popas la
poalele lor. De aici, drumurile, dup` puterile [i preten]ia fiec`ruia, se despart.
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Cel mai comod dintre ele intr` \n p`durea de brad, la cap`tul de sus al poienii.
Apoi mergem pe o potec` plin` de farmec,
pe care ie[im la golul alpin, destul de aproape de creast`. Continu`m pe curb` de
nivel, dep`rtându-ne bini[or de Vf. Repezi, cea mai \nalt` cot` a muchiei. Uitându-ne \n sus sim]im din plin \n`l]imea
celor 2013 metri. Dup` ¾-1 ore din poiana
stânei ajungem \n {aua Repezi (1808 m).
Cealalt` potec` urc` pe mijlocul poienii spre creast`, unde ajungem dup` ¼
ore. Poteca oierilor coboar` din creast` l`sându-se pe plaiurile dinspre V. Latori]ei.
Ocole[te Vf. Repezi [i ajunge la stâna
Masa de Piatr`.
Continuând drumul pe creast`, f`r` potec`, ajungem mai \ntâi pe Vf. P`r`ginosu
(1976 m), apoi pe Vf. Repezi (2013 m), pe
stâncile ruiniforme ce-l \nconjoar`. Durata
pe creast` este de ½ ore.
Când ajungem sus domin`m adâncurile
plaiurilor. Pân` la p`durea de brad sunt
300-350 metri diferen]` de nivel. |n jos,
f`r` s` le vedem, clocotesc V`ile Rud`resei
[i Latori]ei. De jur \mprejur, marile \n`l]imi. |n stânga Mun]ii C`p`]ânei, \n
dreapta Mun]ii Lotrului. |n continuare
Mun]ii Latori]ei, \ncepând cu Vf. Frato[teanu Mare (2053 m). |n dep`rt`ri priveli[tea se \nchide pe crestele Parângului
(Mohorul, Coasta lui Rus); \n fundal,
piramida Parângului Mare.
Coborâm de pe Repezi pân` \n adâncul
{eii Repezi (1808 m). Panta prelung` parc` nu se mai termin`. Pe parcursul ei \ntâl-

nim izvoare firave. Când ajungem \n [a ne
\ntâlnim cu poteca descris` anterior.
Din {aua Repezi, \n func]ie de planurile noastre, drumurile pot diferi.
Dac` dorim s` \nnopt`m la cabana Plaiul Poienii (1570 m) ne a[teapt` un drum
de 2 ore. Mai \ntâi coborâm la dreapta, c`tre stâna Repezi. Putem observa, cu oarecare aten]ie, zone ml`[tinoase, plate, acoperite cu vegeta]ie de un verde proasp`t.
Probabil funduri de lacuri colmatate. |n
aceste locuri g`sim, din prim`var` timpurie [i pân` toamna târziu, o herghelie de
cai aproape s`lbatici, care \nsufle]e[te paji[tea. |ntâlnim, dup` ce poteca se abate la
stânga, un izvor ale c`rei ape sunt dirijate,
printr-un [an], pân` la stân`. Travers`m
mai \ntâi p`durea de brad, apoi o poian`
\ntâlnit` \n cale, dup` care coborâm o
pant` repede, pân` \ntâlnim firul principal
al Rud`resei. |l travers`m. |nc` 5-600
metri \n urcu[ [i ajungem la stâna Frato[teanu. Continu`m s` mergem 5-10 minute pe drumul stânei. Ajungem la drumul
de creast` al Mun]ilor Latori]ei (strategic,
construit \n primul r`zboi mondial). La
dreapta, pe frumoasa alee dintre brazi,
ajungem la cap`tul celor dou` ore, poate
mai repede, la cabana Plaiul Poienii.
Dac` alegem cealalt` variant` urc`m
din {aua Repezi, pe drum, pe sub Vf. Frato[teanu Mic (1979 m). |ntâlnim un izvor,
chiar \n cale. Dup` ¾ ore sosim \n [aua
dintre Frato[teanu Mare [i Mic. Suntem
la o important` r`scruce.
|n stânga, poteca ce coboar` spre
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De pe Vf. Bora,
vedere spre sursele Latori]ei.
stânele Turcinului [i apoi spre Pârâul lui
Tocan, c`tre cabana Petrimanu. Spre Vf.
Frato[teanu Mare, urmând linia de creast`, intr`m \n zona calcaroas` a masivului,
care ne rezerv` surprize deosebite. La
dreapta, pe deasupra Lacului Negru
(1870 m) - izvor principal al Rud`resei, pe
curb` de nivel ajungem la drumul strategic amintit.
Cu \nnoptare \n cort, sau la vreuna din
stânele amintite, sau la cabana Plaiul
Poienii, o prim` zi petrecut` \n Mun]ii
Latori]ei ia sfâr[it.
Cabana Plaiul Poienii. Un singur corp
de cl`dire, cu etaj, 8 camere, 30 de locuri,
paturi suprapuse. |nc`lzire cu lemne, iluminat cu l`mpi cu petrol. Locuri de cort
\n apropiere.
C`i de acces. Din Ciunget, pe V.
Rud`resei (12 km), drum forestier pe care
pot merge [i autoturismele. De la c`tunul
Valea M`ce[ului (4 km de Voineasa), la
stânga pe drumul strategic, rupt uneori de
ape \n prima parte, 12 km. Din Voineasa,
pe poteci: pe Pl`i[or, marcaj cruce ro[ie,
care \ncepe la stânga celui de al doilea pod
peste Lotru, c`tre ie[irea din Voineasa,
drum de 2 ore pân` sub Vf. Bal]uri (1117
m); sau pe poteca de pe S`c`turi, imediat
la stânga podului de la intrarea \n Voineasa, prin poieni, apoi 2-300 m pe uli]a
de pe malul drept al Lotrului, la stânga pe
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poteca de deasupra caselor, prin poieni
pân` \n Vf. Bal]uri, apoi traseu comun cu
poteca precedent`; din amândou` potecile mai sunt 6 km pe drumul strategic
(1½ ore) ce se desf`[oar` prin p`dure; pe
amândou` traseele, durata total` pornind
de la Voineasa este de 3½-4 ore.
De pe V. Mân`ileasa, de la cabana silvic` Despina (12-13 km), la stânga, drum
de tractor, cu traversarea unei conducte
de beton, apoi potec` pân` \n [aua din
stânga, unde se ajunge din nou \n drumul
strategic, care urmat la stânga conduce \n
10 minute la caban` (¾-1 or`).

De pe Puru,
spre vest
Când ajungi pe Vf. Puru (2049 m), venind din sta]iunea Vidra (de pe Valea Lotrului, din nord) sau de la casele Petrimanu (de pe Valea Latori]ei, din sud) o
privire cu multe masive ]i se \nf`]i[eaz`.
Vom descrie acum, de aici, creasta c`tre
vest.
Coborâm din Vf. Purului pe o pant` mai
\nclinat` decât cea pe care am urcat. Vom
g`si, pe dreapta, o potec` ce ne conduce la
stânele de sub Puru de unde se poate cobor\ mai departe, spre V. Lotrului, c`tre
nord, prin p`dure de brad, pân` pe malul
Lacului Vidra. Pân` la stâne travers`m câteva fire de izvoare, de care uneori este
bine s` [tim.
Ajungem apoi pe Vf. Z`nogu]a (1962
m), f`r` s` sim]im c` am \nceput s` urc`m
iar. Coborâm apoi \n cea mai adânc` [a din
traseu, Izvorul Purului, unde g`sim [oseaua alpin`. Pentru c` vom alege drumul de
creast`, nu ne vom mai \ntâlni cu aceasta
decât \n {aua {tefanu, la cap`tul dinspre
vest al mun]ilor pe care \i parcurgem.

|ncepând din {aua Izvorul Purului suntem pe plaiurile din Coasta Benghii, pe
care vârfurile se succed cu repeziciune, cu
mici diferen]e de nivel \ntre ele. Urm`m
linia de creast` a acestui plai nesfâr[it.
Pe dreapta apare o stân`, cu potec` de
coborâre spre Lacul Vidra, care la cap`tul
ei d` \ntr-un drum forestier. Din dreptul
acestei stâne urc`m iar pe linia crestei,
pân` la cota 1956 metri. Pe dreapta, alt`
stân`, la limita p`durii de brad. De la
aceasta coboar`, bine conturat` prin ierburile mari, alt` potec` spre Lacul Vidra,
marcat` cu triunghi galben.
De la cota 1956 urm`m creasta u[or v`lurit`. Pe dreapta apar stânci izolate. |n
fa]` ne st` Vf. Benga (1975 m), care a dat
numele s`u \ntregii creste de pân` acum.
Pe dreapta, pe o muchie secundar`, apare
alt` stân`.
Dup` un urcu[ ceva mai pronun]at, cu
urme de tractor peste vârf, coborâm \ntr-o
[a situat` la circa 1900 metri. Un nou
urcu[ [i ajungem pe alt vârf, la 1932 metri.
Chiar pe el, stânci risipite pe tot locul.
Gasim [i tufe izolate de jneap`n.
Pe Vf. Bora (2055 m, vezi pagina 36),
aflat \n fa]`, cel mai \nalt din masiv, la fel
\n c`ldarea nordic` a acestuia, jneap`nul
este la casa lui; dar, ce p`cat, a fost pâng`rit f`r` mil`, cr`cile uscate sunt aruncate peste tot. Pân` pe Bora s-au scurs, de la
plecarea de pe Puru, 2½-3 ore.
De pe Bora vedem c`u[ul bazinului Latori]ei (pagina 38), cu iarb` proasp`t` pân` târziu \n toamn`. Parc` nici unde nu am
v`zut \n mun]ii no[tri o vale atât de larg`,
str`juit` deasupra de c`ld`ri glaciare atât
de bine conturate. De aici pleac` firele
central [i sudic ale Latori]ei. Mai apropiat
de noi, firul Latori]ei de Sus \[i trage via]`
din c`ldarea glaciar` ce se \ntinde dinspre

39
www.alpinet.org

De pe Vf. Bora (2055 m), Lacul Vidra.
Dincolo de \ntinderea de ap`, \n cea]`,
zona central` a Mun]ilor Lotrului.
{aua {tefanu pân` la primele dou` din
vârfurile Muntinelor. Pe creasta dintre
cele dou` vârfuri ale Muntinului Mare
(1963 [i 1917 metri), o potec` bine conturat` conduce c`tre \nfr`]irea v`ilor desp`r]ite de vârfuri seme]e, tocmai c`tre Lacul
Galbenu. Pe \ntinsul verdei "câmpii", minuscule a[ez`ri omene[ti, stânele Miron [i
Dr`gan, gorjeni falnici ce \[i duc aici via]a
de multe veri.
De pe Bora ne \ndrept`m c`tre {tefanu
(2051 m), pân` unde mai facem ½ ore. De
pe {tefanu, creasta dinspre V. Lotrului, a
Mierului, este aproape paralel` cu cea
principal` [i are vârfuri \nalte, cu \ntinse
p`durici de jneap`n. Apoi, \n coborâre spre
{aua {tefanu, urme ale unei vechi funda]ii, despre care b`trânii locurilor spun c`
ar fi fost ale unui pichet gr`niceresc. Nici
nu-]i vine s` crezi c` \n ani nu prea dep`rta]i, grani]` nemiloas` desp`r]ea oameni
de acela[i grai [i obiceiuri.
Din Vârful {tefanului, \n mijlocul unei
frumoase poieni, z`rim C`[eria, a[ezare
pastoral` bine durat`. Iar dac` ajungând
lâng` aceasta \nf`]i[area cl`dirii ni se pare
pu]in ciudat` pentru o stân`, ne-am putea
gândi c` aici ar fi fost chiar sediul unei
adev`rate unit`]i gr`nicere[ti. Sub C`[erie se \ntinde adânca vale a Lotrului. Cu
coborârea \n {aua {tefanu, spre sud, c`tre
care \ntâlnim un vechi drum de tractor,
periplul pe creasta Mun]ilor Latori]ei ia
sfâr[it.
Cei cu rucsacul [i cortul \n spate vor
aprecia cu siguran]` locurile deosebite ale
masivului.
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Lini[tea
p`durilor de brad
Drumul de contur al marelui Lac Vidra
u[ureaz` ast`zi accesul spre crestele Mun]ilor Latori]ei. Pe aici, \n vremuri de care
cu greu \mi mai amintesc, pe \ntinsul lacului, pe marele plai cu iarb` pân` la brâu,
punctat ici colo cu pâlcuri de brazi, \mi
apare [i ast`zi \n fa]a ochilor femeia c`lare,
\mbr`cat` \n negru, gorjanc` de prin partea locului, ce-[i mâna agale calul c`tre
stâna Puru, aflat` undeva mai sus de malul
Râului Lotru, a c`rui und` puternic`, cristalin`, sub razele soarelui sc`pat peste
crestele mun]ilor d`dea sclipire apei, luminând parc` \ntreaga vale. De pe acest
drum pornesc ast`zi multe din potecile ce
str`bat lini[tea p`durilor de brad c`tre
cununa \nsorit` a plaiurilor din creasta
Mun]ilor Latori]ei.
Cam pe la mijlocul drumului ce
\ntov`r`[e[te malul lacului, \n dreptul
stâlpului electric cu num`rul 34, apare pe
trunchiul unui brad semnul turistic triunghi galben, ar`tând discret unul din
drumurile spre creast`. Când intr`m \n p`durea \ntunecat`, \n lungul unui vechi
drum de tractor [i a albiei unui pârâu, de
cele mai multe ori f`r` ap` (Pârâul Sec),
suntem pe una din potecile atât de caracteristice acestor mun]i. |ndreptându-ne
u[or spre dreapta, drumeagul, acum \nierbat, conduce pe nesim]ite pe coasta muntelui. De aici \ncolo, poteca ciob`neasc`
larg` \nconjoar` muntele, \ntr-o spiral`
continu`, purtându-ne prin p`durea de
brad. |n anotimpurile calde cântecul p`s`rilor \]i mai \ncânt` auzul, sclipe]i multicolori \mpânzesc ochiuri de poian` pân`
sus \n plai, iar vântul zumz`ind molcom

unduie pe nesim]ite crengile brazilor.
Ne \nscriem pe spirala potecii, \ntrerupt` uneori de copaci doborâ]i \n calea
noastr`, emblem` parc` a unor locuri
p`r`site acum de ciobanii ale c`ror mijloace moderne de transport au abandonat
c`i tradi]ionale de acces, atunci când nu
au p`r`sit cu totul aceast` \ndeletnicire.
Apoi brazii se r`resc, apar din ce \n ce mai
des ochiuri de poian`, pân` când plaiul \nsorit ia locul p`durii \ntunecate. De acum
poteca curge \n fa]a noastr` spre r`s`rit,
c`tre plaiul Benghii. Privim la stâna din
fa]`, parc` de mult p`r`sit`, la coasta prelung` a Purului, cocoa[` imens` \n`l]at` la
2049 metri.
Am ajuns pe creast`, dup` numai 1½
ore de când am p`r`sit drumul de pe
malul apei. Imagini deosebite se las` privite pe \ndelete. Desigur, mai \ntâi \n`l]imile Parângului atrag privirile: de la Mohor (adesea \nnegurat, prevestind vreme
rea), trecând peste vârfuri \nalte (Pâcle[a,
Setea Mare, Coasta lui Rus etc.), pân` \n
piramida Parângului Mare. Când ne revenim din be]ia \n`l]imilor constat`m c` jos,
\n c`u[ul v`ii, [erpuiesc ape cristaline,
\ncol`cindu-se prin mare de verdea]`. Se
v`d stâne [i pâlcuri de brazi. Pe o treapt`
glaciar`, sub primele vârfuri cu abrupturi
stâncoase, C`ldarea Muntinelor, unde
sclipesc plate oglinzile lacurilor cu acela[i
nume.
Pe coasta versantului de sub noi [erpuie[te drumul alpin, pe care gr`niceri din
vremuri triste patrulau c`tre grani]a aflat`
la pu]ini kilometri de aici. |n vestul crestei pe care ne afl`m, calota circular` a Borei (2055 m), \mbr`cat` \n haina \ntunecat` a jneap`nului, atâta cât` a mai
r`mas. Discret, apare [i plaiul alpin al {te-

Muchia
St`ncior

fanului [i, mai spre dreapta lui, plaiul prelung al familiei Mieru]u, Mieru Mare [i
Mic.
C`tre r`s`rit, alte vârfuri domoale: Z`noaga, Z`nogu]a [i cupola masiv` a Purului (2049 m). Arareori z`rim puncte albe, mi[c`toare, turm` de oi stingher`, p`zit` de vreun tinerel, nu grozav la \nf`]i[are; romantismul pastoral a \nceput s`
dispar`.
Avem de ales \ntre \ntoarcerea pe acela[i drum, continuarea spre Parâng sau c`tre creasta calcaroas` a masivului, spre
Frato[teanu, prilej de a descoperi pe[teri
[i avene sau lacuri alpine.
Spre vale, poteci ascunse te poart` prin
mirifica lume a Latori]elor. Pâraie tumultoase, cu maluri uneori greu de dep`[it,
lacuri alpine cuib`rite de ra]e s`lbatice, cu
lipani juc`u[i [i cascade frumoase.
Priveli[ti c`tre al]i mun]i, cu mult mai
mari, te \nconjoar` din toate p`r]ile. De la
coloanele umbrite ale Retezatului, la contrafor]ii masivi ai {ureanului, la culmea
prelung` a Lotrului sau la Mun]ii F`g`ra[ului cei sculpta]i \n umbre [i lumini
sub razele soarelui, totul ]i se d`ruie \n diminea]a \nsorit` pe care ]i-ai dorit-o cu
atâta ner`bdare, incitându-te la câte [i
mai câte vise \ndr`zne]e. Ai ajuns repede
pe poteca aceasta \n lumea minunat` a Latori]ei, care de abia a[teapt` s` o cuno[ti,
dar s` [i o respec]i.

Meleagurile Mirului
Când sfâr[im parcurgerea numeroaselor meandre ale drumului de pe
malul drept geografic al Lacului Vidra,
De pe Vf. Bora (2055 m), grani]a vestic`
a Mun]ilor Latori]ei.

{tefanu
2051

C`ldarea G`uri
(Mun]ii Parâng)
Coasta lui Rus

{aua
{tefanu
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dinspre coada lacului, chiar \n cotul de dinaintea podului ce trece peste Lotrul \nc`
tumultos, spre sud z`rim despic`tura unei
v`i \nguste, \nierbate, prin care ape n`b`d`ioase se gr`besc la \ntâlnirea cu oglinda
m`rii de la Vidra.
Este calea Pârâului Stânei, prin care p`trundem pe meleagurile Mirului. Putem
ajunge aici [i de la Obâr[ia Lotrului, unde
g`sim loc de campare, de care ne despart
doar 4 kilometri. Posibilit`]i de cazare
afl`m [i dac` travers`m podul amintit,
unde o scurt` ramifica]ie duce la cantonul
silvic. Poteca spre \n`l]imile Mun]ilor Latori]ei este marcat` cu punct albastru,
peste care au trecut mul]i ani, dar este
foarte clar`, cel pu]in pân` ajungem la
golul alpin.
|ncepem urcu[ul pe vale, \n lungul
unui vechi drum de tractor, acum \nierbat.
Din când \n când apar brazi doborâ]i, care
ne mai \ngreuneaz` mersul. Curând, drumul p`r`se[te valea, angajându-se pe
malul drept geografic al pârâului, urcând
acum ceva mai sus]inut. Când ajungem pe
muchie facem jonc]iunea cu un alt vechi
drum de tractor, acum mai mult potec`
larg`, ce poate fi folosit la coborâre,
aducându-ne cu 500 metri \n aval de locul
unde am pornit.
De acum \ncolo urc`m continuu, pe
muchie. Drumul este intens circulat de
turmele de oi, ale c`ror urme le \ntâlnim,
dându-ne siguran]a direc]iei de mers; din
loc \n loc apare [i punctul albastru. Mai
sus, ajungem la un drum forestier ce vine
din dreapta noastr`; \l urm`m spre stânga,
nu mai mult de 10-12 metri, de unde \n
sus se desprinde o potec` larg`.
Aspectul bolov`nos al potecii se estompeaz`, ea este din ce \n ce mai \nierbat`.
P`durea de brad, uneori parc` \ncremenit`, cu doborâturi sau semnele b`trâne]ii
a[ternute de jur \mprejur, \ntinere[te sub
fream`tul vântului din plaiul alpin, ce
\ncepe s` se simt`.
Urc`m continuu, pe poteca bine
creionat` de activitatea pastoral` [i \n
curând z`rim stâna veche, acum p`r`sit`.
Stâna cea nou`, aflat` nu departe, c`tre
marginea de sus a p`durii de brad, nu se
vede. Dac` \ns` curiozitatea ne mân` \ntracolo, vom g`si oameni harnici [i ospitalieri, din Gorjul nu prea dep`rtat. De la stâna cea nou` \n sus [i-au croit ciobanii
bre[` prin p`durea de jneap`n, care de aici
\ncolo domin` locurile, ca s` poat` ie[i mai
lesne la plai cu turmele de oi.
Noi continu`m drumul pe poteca
stânei vechi. La nici 50 metri de aceasta,
\naintea primei sale serpentine, afl`m la
stânga poteca izvorului, \n stare \nc` bun`.
Prin [tevia crescut` din abunden]`, poteca urc` spre liziera p`durii, unde afl`m o

adev`rat` alee alpin`, care ajuns` la plai se
risipe[te pe paji[te. De când am \nceput
urcu[ul pân` la stâna veche trec cam 1½
ore, iar pân` la golul alpin mai ad`ug`m
\nc` ½ ore.
Frumuse]ea traseului \ncepe de acum
\ncolo. Sfâr[im poteca ce urc` oblic pe
coasta muntelui, risipindu-se apoi \n numeroase h`]a[e, unele chiar apropiate de
liziera jnepeni[ului ce-[i face de aici
\ncolo prezen]` permanent`. Sosi]i pe
plai, spectacolul m`re]iei crestei, prea
pu]in umblate, \ncepe s` se arate.
Spre stânga, doar câ]iva zeci de metri,
ajungem pe un promontoriu, de unde privirile zburd` nestingherite spre \ntinsul
Lacului Vidra, c`tre sta]iunea cu acela[i
nume - puncte albe sub \ntunericul
p`durilor de brad, dar avem [i priveli[ti la
\n`l]imile crestei principale a masivului.
Se vede bine de aici, spre sud, marea
de jneap`n ce domin` C`ldarea Borei, ca [i
vârful (2055 m), cel mai \nalt din masiv.
Mai spre sud-est apare vecinul {tefanul, [i
el acoperit par]ial de pâlcuri de jneap`n,
aproape tiz de \n`l]ime (2051 m).
C`ldarea Bora nu are nici m`car aparen]ele unui lac glaciar, \n timp ce C`ldarea Puru are urme accentuate de lac glaciar iar C`ldarea Frato[teanu chiar ]ine
Lacul Negru.
|ncepe urcu[ul pe plai, doar cu urme de
potec`, lent [i plin de surprize. Spre Mun]ii Lotrului, c`tre nord, crestele mari se
]in lan]. Mun]ii \nal]i ai F`g`ra[ului, spre
est, se \ntrez`resc ca un lan] ne\ntrerupt.
Tufe de jneap`n domin` creasta, punctat`
ici colo de relicve stâncoase.
Pe m`sur` ce urc`m apar câteva vârfuri
aproape identice [i priveli[ti largi. Urmeaz` trei vârfuri succesive, stâncoase.
Dup` ele o [a adânc`, \n care afl`m bordeiul de mioare al stânei pe lâng` care am
trecut; am f`cut pân` aici 2½ ore din V.
Lotrului. |n fa]` ne st` Miru Mare (2032
m), pe care-l urc`m \n circa 15 minute. De
pe el, Parângul \[i arat` c`ld`ri pietroase [i
]ancuri ascu]ite. Pân` \n Vf. {tefanului se
\mplinesc 3 ore de la pornirea din Valea
Lotrului.
Traseul poate continua coborând pe
creasta Mieru]u, trecând pe la stâna cu
acela[i nume, al`turat` versantului vestic
\mp`durit, apoi l`sându-ne [i mai jos pe
culmea Mieru]ului, pe la ultima a[ezare
pastoral`, la cap`tul dinspre Lotru al plaiului alpin. La coborâre, din Vf. Mirului
pân` la ultima stân` de pe culmea Mieru]u facem ½ ore. De acolo putem cobor\
prin p`dure, spre V. Lotrului; d`m de drumul forestier ce urc` pe V. Mieru]u [i continu`m pe acesta pân` la coada Lacului
Vidra, parcurs care ne mai ia 1½ ore.
Aceast` variant` este pu]in folosit` [i o
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putem p`stra doar pentru situa]ii speciale; varianta recomandat` este \ntoarcerea pe traseul marcat.

Masivul Mân`ileasa
Mân`ileasa apar]ine Mun]ilor Latori]ei, de care este legat prin Curm`tura
Vidru]ei (1583 m); este delimitat de V.
Lotrului, spre nord [i V. Mân`ileasa, spre
sud. Celelalte hotare ale sale: Lacul Vidra
[i sta]iunea cu acela[i nume spre vest; sta]iunea [i satul Voineasa, spre est (hart` la
pagina 42).
Situat \ntre culmile Mun]ilor Lotrului
(la nord) [i Mun]ilor Latori]ei (la sud),
beneficiaz` de culoare de vizibilitate
deosebite, chiar dac` altitudinea lui, mai
modest`, nu satisface toate preten]iile.
Vârfurile cele mai \nalte sunt Mân`ileasa Mare (1853 m) [i Mân`ileasa Mic`
(1844 m). Alte piscuri demne de men]ionat prin individualitatea lor: Runcule]u
(1464 m), la \nceputul dinspre Voineasa al
masivului, acoperit de p`dure compact`
de brazi; Releului (1759 m), pe care se
afl` recep]ia de televiziune a sta]iunii
Vidra.
Masivul ofer` priveli[ti importante pe
\ntreaga circumferin]` a unui cerc.
Aceast` caracteristic`, este drept c` la o
alt` cot`, o are [i sta]iunea Vidra, care are
[anse - o dat` terminat`, \nc`put` \ns` pe
mâna unui manager priceput a c`rui
dragoste de munte s` fie pe m`sur` - s`
devin` cea mai c`utat` din ]ar`. Spre nord
se desf`[oar`: \ntreaga cunun` a Mun]ilor
{ureanu, putându-se deosebi Vârfurile P`tru (2130) [i Au[el (2009); culmea Mun]ilor Lotrului, v`zându-se cu prec`dere Vârfurile Criste[ti (2202), {tefle[ti (2242) [i
Balindru (2207). Spre sud: mai \ntâi Mun]ii Latori]ei, cu creasta principal` de la
Frato[teanu (2053) pân` la Bora (2055),
dar [i culmea secundar` cu Vârfurile Repezi (2013) [i P`r`ginosu (1976); \n spatele acestei culmi se \nal]` mai seme]i
prin altitudine Mun]ii C`p`]ânii, care
sunt vizibili de la Curm`tura Olte]ului pân` la ]ancurile stâncoase ale Nar`]ului;
mai ales din Mun]ii C`p`]ânii se deosebe[te inconfundabila piramid` a Vf.
Nedeia (2130 m/ vezi paginile 30, 31), decanul lor de \n`l]ime. Spre est, Masivul
Cozia ni se prezint` \n toat` m`re]ia lui.
Am l`sat la urm` surpriza vizibilit`]ii
maxime, \n zilele senine de iarn`, asupra
Mun]ilor F`g`ra[ului [i Iezer (\ntr-o zon`
mai pâcloas` identific`m [i vârfuri din
Mun]ii Bucegi [i Leaota), Parângului [i
Retezat (cu aten]ie sporit` g`sim [i acoperi[ul specific al Vf. Retezat).
Potecile Masivului Mân`ileasa sunt
accesibile mai cu deosebire celor ce-[i
petrec concediul \n sta]iunea Vidra.
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Masivul Mân`ileasa.

Pentru cei dornici de plimb`ri [i sta]iunea Voineasa poate fi inclus` \ntre locurile de acces pe Mân`ileasa. Valea Lotrului
constituie o alt` direc]ie de acces: pe poteca ce porne[te din colonia exploat`rii de
mic`, din amontele celor ce au fost pe vremuri faimoasele Cataractele Lotrului; sau
pe poteca folosit` de oieri, ce suie imediat din coada Lacului Balindru pân` pe
Mân`ileasa Mare. Cele mai u[oare drumuri de acces sunt \ns` de pe [oseaua
asfaltat`, dinspre V. Mân`ilesei, din punctul Despina (1250 m), sau din Curm`tura
Vidru]ei (1588 m).
Locuri de cort putem g`si lâng` stâna
din Mân`ileasa, aflat` \ntre Vârfurile
Mân`ileasa Mic` [i Releu. Sta]iunile
Voineasa [i, mai ales, Vidra ofer` condi]iile
unui confort deosebit.
Masivul este accesibil tot timpul anului. Iarna este aproape obligatorie plecarea
din Curm`tura Vidru]ei, de unde avem
acces imediar spre golul alpin; z`pada
mare, p`durea compact` de brad dar [i
problemele de orientare fac ca alte poteci
s` nu fie de recomandat. |n masiv, singurul marcaj existent, foarte vechi, iarna
neutilizabil, este banda ro[ie.
{oseaua de pe V. Mân`ilesei, DN 7A
(Voineasa - Obâr[ia Lotrului), care trece
prin Curm`tura Vidru]ei [i ajunge dup` 26

km la sta]iunea Vidra este asfaltat` cu
excep]ia ultimilor 2 kilometri. Drumul de
pe V. Lotrului, \mpietruit, este destul de
bun, mai pu]in zona ocupat` de exploatarea minier` de la Cataracte. De la Vidra
spre Obâr[ia Lotrului drumul este \n curs
de asfaltare.
La Vidra func]ioneaz` un telescaun.
Masivul cuprinde, c`tre zona sa central`,
un domeniu schiabil \nc` nepus \n valoare,
utilizabil pân` c`tre sfâr[itul lunii martie,
uneori [i dup` aceea.
1. Voineasa - Vf. Mân`ileasa Mic` Releu - sta]iunea Vidra. Ie[im din
Voineasa la ramifica]ia spre V. Mân`ilesei,
suind pe Muchia Runcule]ului, pe poteca
pe plai folosit` de s`tenii ale c`ror s`la[e
sunt risipite prin poieni. Apoi mergem
spre Vf. Runcule]ului, acoperit de brazi,
pe lâng` stân` [i coborâm la un drum de
tractor. Aici, pe dreapta, ascuns \n p`dure,
apare primul semn de marcaj, band` ro[ie.
Poteca se afund` \n p`dure spre dreapta, prin l`st`ri[, cu neclarit`]i. Apoi c`rarea devine clar`, prin p`dure, uneori
prin poieni \nsorite, pân` la golul alpin.
Chiar \n golul alpin g`sim mormântul unui
cioban sibian. De aici \nainte drumul este
clar. Ne \ndrept`m spre releul de televiziune, apoi direct pe muchie (stân`
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d`râmat` pe dreapta) pân` intr`m \n
p`dure. |n continuare potec` clar`, uneori
cu doborâturi, pân` la linia de telescaun,
pe lâng` care coborâm pân` la vila nr. 5 din
sta]iunea Vidra. Durat`: 8-9 ore.
2. Canton Despina - Vf. Mân`ileasa
Mic`. De la cantonul Despina, aflat la
circa 12 kilometri de Voineasa, pe partea
dreapt` a [oselei, se intr` pe un drum de
tractor. Urc`m pân` la o pepinier`, apoi
pân` la [oseaua asfaltat`. Mergem \nc`
200 metri, pân` \n curba [oselei asfaltate,
apoi facem la dreapta pe alt drum de tractor, \n lungul pârâului, pe poteca folosit` la
planta]ie, pân` la limita p`durii de brad.
Acolo g`sim un drum de tractor, care
urm`rit la dreapta ne scoate \n [aua de
lâng` Mân`ileasa Mic` [i apoi pe vârful
acesteia. Durat`: 3-3½ ore.
3. Vidra - pe sub linia de tensiune Curm`tura Vidru]ei (1583 m). Plec`m de
la vila nr. 5 din sta]iunea Vidra, pe lâng`
linia de telescaun [i urc`m continuu, pân`
la cap`tul ei.
Apoi, pe poteca de sub linia de \nalt`
tensiune, travers`m trei picioare ale muntelui, cu tot atâtea urcu[uri [i coborâ[uri.
|n ultima parte \ntâlnim izvoare. Când
\ntâlnim drumul de acces spre releu, c`tre
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dreapta, \n 10 minute ajungem \n
Curm`tura Vidru]ei iar la stânga urc`m
spre Vf. La Releu, \n circa 20 de minute.
4. Curm`tura Vidru]ei - Vf. Mân`ileasa
Mic` - Mân`ileasa Mare - Lacul Balindru.
Din Curm`tura Vidru]ei ne \ntoarcem 200
metri pe [oseaua asfaltat` spre Voineasa,
apoi mergem la stânga pe un drum de
tractor, pân` \n apropierea vârfului pe care
se g`se[te releul de televiziune al sta]iunii
Vidra.
La 15 minute de la plecarea din
Curm`tura Vidru]ei \ntâlnim, venind din
stânga, poteca traseului 3. O dat` ajun[i
pe Vf. La Releu \ntâlnim poteca traseului
1. Ocolim un prim vârf, \n stânga, apoi un
altul pe a c`rui coast` urc`m, travers`m o
muchie [i, când \ncepem s` coborâm, suntem \n p`dure de brad.
Ajungem \n [aua adânc`, \naintea urcu[ului spre Mân`ileasa Mic`, de recunoscut
printr-un grup compact de stânci. Din
aceast` [a, spre dreapta, identific`m un
drum de tractor ce se desf`[oar` prin
p`dure tân`r` de brad, parte component`
a traseului 2.
Din Curm`tura Vidru]ei pân` aici am
f`cut 2-2½ ore. De la Releu pân` aici
poteca este comun` cu cea a traseului 1.
Suntem pe creasta \nalt` a Mân`ilesei.
O [a \nalt` [i prelung` ne conduce spre
Mân`ileasa Mare (1853 m), aflat chiar la
limita p`durii de brad. |n mijlocul [eii,
vine dinspre stânga poteca traseului 5. |n
continuare, prin p`durea de brad, coboar`
\n serpentine strânse o potec` utilizat` de
oieri, c`rare care ne scoate \n 1-1½ ore \n
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apropierea Lacului Balindru. Durata
total` a traseului este de 3-4 ore.

Masivul Mân`ileasa.
|n fundal, culmea Mun]ilor Lotrului.

5. Valea Lotrului - colonia minier` Valea {teflii - Vf. Mân`ileasa Mare.
De la colonia minier` (min` de mic`)
se urc` pe un vechi drum de tractor, pe
Pârâul {te-flea. O dat` ajun[i la golul alpin
\ntâlnim pe dreapta vechea stân`, ast`zi
nefolosit`, \nc` bun` de ad`post \n caz de
vreme rea.
Spre creasta din fa]` alegem cel mai
convenabil drum; ajun[i acolo \ntâlnim pe
stânga Mân`ileasa Mic` (1844 m), identificabil` dup` \ngr`m`direa de stânci de
aici [i \n dreapta este Mân`ileasa Mare
(1853 m), aflat la limita p`durii de brad.
|ntre cele dou` vârfuri este o coam` scurt`, care poate fi parcurs` \n 20 de minute.
Durat` total` 2-2½ ore.
De la stâna amintit`, pe cea]`, orientarea este ceva mai greoaie; trebuie s`
urm`m marginea din dreapta a p`durii de
brad, care ne scoate cu precizie pe Mân`ileasa Mare, de unde ne orient`m mai u[or.
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Mun]ii Carpa]i, nr. 24, 2000, pagina 7;
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|n zona golului alpin se poate schia
pân` c`tre sfâr[itul lunii martie. Arhitectul concepuse Vidra ca un lan] de sta]iuni
turistice, \n golul alpin al Mân`ilesei fiind
prev`zut` sta]iunea Alba. Masivul urma s`
fie str`b`tut de linii de telescaun, telecabin` [i de pârtii pentru toate sporturile de
iarn`. Poate c` acest vis frumos al unui om
pe care necunoscându-l \l respect se va
realiza cândva. Pân` atunci, Mân`ileasa v`
ofer` prilej de a admira frumuse]ile \nconjur`toare \n toate anotimpurile.
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Descoper` imaginile Alpinet
Dintre zecile de mii de imagini ale galeriei foto Alpinet (www.alpinet.org), v` prezent`m patru din sec]iunea
macrofotografie (dintre multe sute) [i le explic`m, cu mijloace care ne stau la \ndemân`. Vizualizarea macrofotografiilor, dar nu doar a lor, v` completeaz` cuno[tin]ele [i v` aduce inestimabile clipe de relaxare [i bucurie.

1. Auzi, iubita, ce facem la iarn`? Ducu Gheorghiescu, din
Curtea de Arge[, mare iubitor de munte, a "\nregistrat" dialogul c`ld`ru[elor (Aquilegia vulgaris) de lâng` Lacul Buda
(Mun]ii F`g`ra[ului). Plant` \nalt` de 10-80 centimetri, care
tr`ie[te mai mul]i ani. |nflore[te \n iunie - iulie. Se g`se[te \n
regiunile montan` [i subalpin`, prin poieni, la marginea
p`durilor, \n centrul [i sudul Europei. La popoarele primitive
era socotit` drept floarea zânelor. Este una din plantele cultivate în gr`dini, chiar [i la sate, formând tufe cu efect frumos,
mai ales c` prin culturi s-a ajuns la culori diferite, chiar de
dou` soiuri pe acela[i trunchi. În p`r]ile înalte ale Carpa]ilor
sudici s-a g`sit o c`ld`ru[` proprie ]`rii noastre (Aquilegia
transsilva-nica), cu flori albastre mirositoare.
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2. Infanteria stelar`, august 2000, pe Vf. Piule (2081 metri,
Mun]ii Retezat); imagine realizat` de Costin Tudor. Cosa[ul
verde (Tettigonia viridissima), lungime pân` la 40 milimetri,
are antene lungi, consum` insecte m`runte [i frunze tinere.
R`spândit de la câmpie pân` \n zona montan`, activ \n lunile
iunie - octombrie. Poate fi \ntâlnit \n toat` ]ara, \n Europa,
Africa de Nord [i Asia.
Ortopterele s`lt`re]e (Saltatoria), cuprind în primul rând
cosa[ii. Sunt insecte u[or de recunoscut, dup` a treia pereche
de picioare lungi; când animalul st` lini[tit, ele stau ca bra]ele
unui compas deschis, de o parte [i alta a corpului. Sunt greu
de v`zut prin iarb`, pe unde tr`iesc, c`ci au culoarea ei. Prin
miri[ti foiesc îndeosebi, ca ]ân]arii. Dac` dai s` urm`re[ti vreunul, abia po]i s`-l z`re[ti, ca [i iepurele care st` ghemuit

Macrofotografie

Invita]ie în Carpa]i - nr. 53, 2005

45
www.alpinet.org

Macrofotografie

Invita]ie în Carpa]i - nr. 53, 2005

dup` bulg`rii din brazd`. De l-ai z`rit, te las` s` te apropii [i
când soco]i c` ai pus mâna pe el, ]up! sare cine [tie unde.
Cosa[ii mai au o particularitate: ]ârâiesc. Fac un zgomot ca
de coas` b`tut`, dar cu sunet mai ascu]it. De aceea Românul
le-a dat numele de cosa[i. El le mai zice c`lu]i. "Pentru c` au
ochii mari, boldi]i [i cap ca la cai [i pentru c` sar prin iarb` ca
[i caii împiedica]i de picioarele de dinainte".
Între ei cel mai mare este cosa[ul-verde (Tettigonia teiridisima), luat de mul]i drept l`cust`, dar care îns` se
deosebe[te, între altele, prin antenele lungi [i prin pântecele
mult mai scurt decât aripile, terminat cu un fel de jgheab
lung, prin ajutorul c`ruia femeia pune ou`le în p`mânt. E
mare la trup [i de trei degete, iar culoarea lui e ca a buratecului; nu se poate lesne deosebi prin iarb`. E un vân`tor temut
în lumea insectelor m`runte, iar dac` nu g`se[te de mâncare
în iarb`, se urc` pe copaci. Aripele mari, lungi, îi servesc drept
minunate para[ute în s`riturile lui îndr`zne]e. Adeseori
g`se[ti cosa[i cu câte un picior mai scurt. E piciorul crescut în
locul celui mare, l`sat în gura unui du[man. E un mijloc de
ap`rare [i acesta, c`ci oricum, mai bine e s` r`mâi [chiop
decât s` ]i se sfâr[easc` zilele.
3. Categoria... 10 stele. Autor, Radu Jinga. Floarea de col]
(Leontopodium alpinum). În`l]ime, în România, 5-20 cm;
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diametru 2-6 cm. Tr`ie[te [i rode[te mai mul]i ani. Flori grupate în inflorescen]e monopodiale (calatidiu), cu cre[tere în
lungime sub form` de ciorchine, cu aspect de disc sau cup`,
par]ial înconjurate de 5-15 foliole lanceolate, de lungime variabil`, alb lânos tomentoase, mai ales pe fa]a superioar` (pâslos, cu peri scur]i, moi, foarte de[i, catifela]i), dispuse stelat.
În România, planta apare insular, pe rocile calcaroase [i conglomeratice, de pe la 1100 m altitudine în sus. Monument al
naturii.
4. Ciubo]ica cucului, fotografiat` \n Mun]ii Ceahl`u, mai
jos de Castelul Vr`jit, de c`tre Cosmin Sava. Tr`ie[te [i rode[te mai mul]i ani. 20-35 centimetri \n`l]ime. Specia
Primula veris L. em. Huds. are miros pl`cut, iar surata ei Primula elatior nu este parfumat`. |nfloresc \n lunile martie iunie. Este \ntâlnit` la deal [i la munte, prin paji[ti, p`[uni,
fâne]e, poieni, la margini de p`dure, \n livezi, \n Europa [i
Asia. Utilizat` \n bron[ite, pneumonie, contuzii externe.
Bibliografie: Constantin Pârvu, Stoica Godeanu, Lauren]iu
Stroe - C`l`uz` \n lumea plantelor [i animalelor - Editura
Ceres, Bucure[ti, 1985; Ion Simionescu - Flora României edi]ia a IV-a. (adapt`ri, Ic` Giurgiu)

