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Fundata - Sântilia Mare

Ionu] Sima [i Adrian Gl`van

text: Adrian GL~VAN
fotografii:
Adrian GL~VAN, Ionu] SIMA
(Bucure[ti)
explica]ii foto:
Adrian Gl`van, Ic` Giurgiu

15 ianuarie 2006; vreme excep]ional`. Ne propusesem o tur` din Fundata
spre Vf. Sântilia Mare (1887 m). {tiam
c` pe la ora 15 trebuia s` ne \ntoarcem
(drum destul de lung, ziu` scurt`). Am
dormit la o pensiune \n Ruc`r.
Pân` am parcurs cei aproximativ 20
km dintre Ruc`r [i Fund`]ica, de-abia la
9,45 eram la baza traseului (extras topografic de pe de harta Leaota, autori Nicolae C. Popescu [i D`nu] C`lin, Editura pentru Turism, Bucure[ti, 1991).
Dac` nu am fi avut indica]iile primite
pe lista Alpinet, \n urma solicit`rii noastre, ca s` g`sim intrarea pe traseu, am fi
ajuns [i mai greu.
(Ca s` beneficia]i zilnic, gratuit, de
noile [tiri de la munte, scrise de cei care
umbl` pe munte, \nscrie]i-v` pe lista de
discu]ii alpinet2k. Informa]ii la
www.alpinet.org, iic@alpinet.org.)
Dinu Mititeanu, dinum@cluj.astral
.ro. 9 ianuarie 2006.
Noi am urcat \n vara lui 2005 din
Fundata/ Fund`]ica. De la ultimele case
am g`sit \ntâmpl`tor marcajul band` ro[ie, care ne-a condus \n urcu[ lin pân` la
golul alpin, pe Vf. Sântilia. Am f`cut

3

vreo 3 ore; de la 1250 m pân` la 1850 e
ceva de urcat.
Aveam cortul [i l-am montat unde
ne-a prins seara, pe culmea spre Pasul
Strunga (din Bucegi). {i aveam traseul
\n GPS (luat de pe harta topo calibrat`),
c`ci altfel (mai ales iarna!) pe cea]`
ajungi "\n b`l`rii"! Un localnic din
Fund`]ica ne indicase dou` variante: pe
Valea Rud`ri]a (\n amonte) sau pe culmea din dreapta v`ii (stânga geografic).
Noi ne f`cusem trackul chiar pe culmea
{leaul Mândrului (dintre V`ile Fund`]ica [i Rud`ri]a); am avut norocul s` g`sim marcajul pe primii brazi. Numai c`
iarna, unele marcaje (cele de pe pietre,
dar chiar [i de pe copaci) nu le vezi.
R`zvan VM, razvan@vmcomp.ro. 11
ianuarie 2006. Din Podul Dâmbovi]ei se
ajunge, pe DN 73, la Fundata; acolo,
chiar aproape de intrarea \n sat, vezi indicator Fund`]ica.
Drum \ngust dar bun [i mai ales pitoresc pân` la ie[irea din s`tuc; \n continuare drum forestier pân` \napoi \n
Podul Dâmbovi]ei, printr-o succesiune
de chei frumoase, pe V`ile Rud`ri]a [i
Cheia.
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Grig, grig@b.astral.ro. 11 ianuarie
2006. Exist` marcaj nou la intrarea \n
Gangul Crovului (Valea Crovului); nu
[tiu dac` a fost dus pân` sus. La confluen]a Cheia-Crov era [i un indicator
(spre Curm`tura Fiarelor).

1 Din Fund`]ica am continuat pe drum forestier, pân` la o bifurca]ie; la
60 m; am mai mers pu]in \nainte,
stânga era casa "care a fost a moa[ei", la 50-6
am dat de un pârâu care venea din stânga, de-aa lungul c`ruia e o potec`. Am
traversat pârâul, am urcat un delu[or (20 m) [i am ajuns \ntr-u
un drum
forestier (A). Acesta e drumul - exact de unde se termin` satul, zice R`zvan
M - care continu` pân` \n Podul Dambovi]ei. {i de la bifurca]ia anterioar`,
dup` ce trece de casa "moa[ei", drumul ajunge tot acolo. Din A, dup` 10
metri, este indicatorul din pozele 2-3
3, pe partea stâng`.

2, 3

4

|n prima parte a drumului, cerul era
destul de \ntunecat [i plin de nori.
Z`pad` destul de mic`, iar apoi au
ap`rut ni[te urme care ne-au mai condus o bucat` de vreme. Dup` vreo 40
minute urmele au p`r`sit culmea/
muchia [i ne-am descurcat singuri.
Pe unele por]iuni aveam brazi \nal]i
de o parte [i alta a drumului (poza 5) [i
z`pada era pân` la genunchi sau mai jos.
|n por]iunile mai gola[e ajungea mai sus
de genunchi, \ncât dup` maximum 20
de pa[i cel care f`cea urme trebuia
schimbat (poza 6 e doar \nceputul).
Dar nu erau probleme nici oboseala
(mu[chii no[tri atrofia]i de [ederea pe
scaun cam protestau), nici gerul pe care
\l sim]eam doar \n micile pauze pentru
gust`ri. Cerul \ncepe s` se lumineze...
ie[im din pragul de nori!
Iar la un moment dat, \n stânga
\ncep s` se vad`, printre brazi [i pe deasupra plafonului de nori... Bucegii (poza
7)! Dup` ce merseser`m atâta cu vizibilitate de maximum 60 metri, nu ne
venea s` credem c` vedem releul de la
Co[tila. Deasupra noastr` cer albastru
cristal.
Dup` \nc` o pauz` \ntr-un lumini[
de unde se vedeau Bucegii am urcat
printre brazi [i \n nici 10 minute eram
sus... [i \n extaz.
{tiam de la domnul Mititeanu c`
poteca ocole[te Vf. Sântilia Mic`, prin
stânga, [i iese \n [aua dintre cele dou`
Sântilii. Cum noi eram undeva sub Sântilia Mic`, nefiind siguri c` ne mai afl`m
pe potec` [i pentru c` era din ce \n ce
mai dificil s` urm`m curba de nivel, am
decis s` urc`m pe Sântilia Mic` [i s`
]inem creasta \n continuare.
Sântilia Mic` are un platou m`ricel
drept vârf, a[a c` nu [tiam de ce s` ne
bucur`m mai \ntâi: de senza]ia de "acoperi[", dat` de \ntinderea alb`, nec`lcat`
(care se termina undeva la 30-40 m,
brusc), de br`du]ii \nz`pezi]i (12-13)
(vârfurile, c`ci estimez c` avea cel pu]in
un metru z`pada) sau de crestele din
jur. Vedeam Bucegii spre est, Piatra Craiului [i Iezer-P`pu[a c`tre vest, iar la
sud creasta Leaotei. Peste câmpie, c`tre
Bra[ov [i Ruc`r, mare de nori \ntins` pe
cât vedeam cu ochii.
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4 Pe acest drum forestier am mers cam 2 ore. Apoi
drumul s-aa transformat \n potec`, printre brazi, cum se
vede \n imaginile 5-6
6. Pe aici a crescut mult z`pada.

6

Eram \ncânta]i. La 1,30 am purces s`
coborâm \n [aua spre Sântilia Mare. Am
dat de vreo dou` semne band` albastr`
dar apoi, probabil, am pierdut poteca;

5

am ]inut doar muchia, printre arbori,
pân` am ie[it \n [a, la baza Sântiliei
Mari, unde era o b`ncu]`.
Alte priveli[ti, alte poze. Am \nceput
5

s` urc`m [i, spre
bucuria noastr`,
z`pada era \nghe]at`, nu intra piciorul mai mult de
3-4 cm.
Astfel c` dup`
câteva opriri pentru admirarea peisajului am ajuns la
14,30 la ]inta c`l`toriei noastre.
Am z`bovit \n
jur de 30 de minute pe vârf, f`cându-ne plinul cu
frumuse]ea muntelui \mbr`cat \n
alb. Coborârea a
fost o joac`, la propriu, fiindc` aveam
ni[te lope]i de
z`pad` (arat` ca
f`ra[ele) care au
func]ionat drept...
s`niu]e.
Pentru c` urmele erau f`cute, la
coborâre am fost \n
2½ ore la ma[in`, \n
Fund`]ica, ferici]i.
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platoul
Muntelui
Scara

Valea
Gaura

cabana
Omu

7 Valea superioar` Gaura (Mun]ii Bucegi).
8

6
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9-1
10 De la 40-5
50 m sub Vf. Sântilia Mic`
(1807 m). |n poza 9 este abruptul vestic al
Bucegilor; \n extremitatea ei stâng`, \n ultimul plan, se vede releul de pe Muntele
Co[tila.
|n 10, imagine \n continuarea celei anterioare spre dreapta, se v`d primii mun]i din
nordul Masivului Leaota.

9
10

7
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11 De pe Sântilia Mic`, versantul vestic al Bucegilor [i releul de pe Co[tila.
12 Pe Vf. Sântilia Mic`.

8
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13 Pe Vf. Sântilia Mic`.

14 De pe Vf. Sântilia Mic`, Masivul Iezer-P
P`pu[a (partea
sa dinspre Valea Dâmbovi]ei), zona Vârfului P`pu[a.

9
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Masivul
Iezer

poienile prin
care se urc` \n
{aua Funduri

Piatra
Mic`

15 De pe Vf. Sântilia Mic`, Masivul Piatra Craiului, versantul
dinspre Culoarul Ruc`r-B
Bran.

16 De pe Vf. Sântilia Mic`, Masivul Piatra Craiului, versantul
dinspre Culoarul Ruc`r-B
Bran.

poienile prin
care se urc` \n
{aua Funduri

peretele cu o
pe[ter` \nc`
neexplorat`

10
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Sântilia
Mare

17 De pe Vf. Sântilia Mic`, Vf. Sântilia Mare (\n stânga, 1887 m)
[i creasta Masivului Leaota.

18 De pe Vf. Sântilia Mic`, Bucegii.
Omu
2505
Scara
2426

Valea
Gaura

11

Obâr[ia
2484
Bucura
2503

traseul
de var`
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19 Sântilia Mare v`zut` de pe Sântilia Mic`.
20 La dreapta imaginii 19, \n continuarea ei, pe creasta
Mun]ilor Leaota; vedere de pe Vf. Sântilia Mic`.

Curm`tura
Fiarelor
1790

Sec`rea
Mare
1889

12
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21, 22 Pe drumul dintre Sântilia
Mic` [i Sântilia Mare.

13
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24 Sântilia
Mare, \n fundal,
v`zut` de
deasupra [eii
dintre cei doi
mun]i Sântilia.

25 De pe Sântilia Mare, spre sud-eest, Valea Neagr`.
creasta dintre V`ile
Br`tei [i Ialomi]a

Lespezi
1685

plai pe Muntele Dudele,
pe care se coboar` la
confluen]a Valea Neagr` Br`tei

Valea
Neagr`

14
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Scara
2426

Valea
Gaura

Omu
2507

Obâr[ia
2484

26, 27 De pe Sântilia Mare, abruptul apusean al Bucegilor.

Bucura
2503

Obâr[ia
2484

releul
Co[tila
Valea
Grohoti[

{aua
Strunga

15

{aua
Strunguli]a
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28 De pe
Sântilia
Mare
vedem
picioare
care coboar`
din creasta
Leaotei
c`tre Valea
Neagr`
(plan
apropiat) [i
Valea
Br`teiului
(plan
\ndep`rtat).

29 De pe Sântilia Mare, Masivul Iezer-P
P`pu[a. |n primplan, [aua dintre Mun]ii Sântilia, apoi Muntele Sântilia Mic`.
16
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poienile prin
care urc`
marcajul \n
{aua Funduri

poiana care
are spre baz`
vechiul
refugiu Grind

30 De pe Sântilia Mare, Piatra Craiului, peste
culoarul Ruc`r-B
Bran. Piatra Mic` \n dreapta de tot.

31 De pe Sântilia Mare, "valurile" Culoarului
Ruc`r-B
Bran, pline de pitoresc \n toate anotim purile, prea pu]in str`b`tute de montaniarzi.

Piatra Mic`
a Craiului

17

Mun]ii Leaota

Invita]ie în Carpa]i - nr. 58, mai 2006

Sec`rea
Mare

32 De pe Sântilia Mare privim spre sudul crestei Leaota:
Curm`tura Fiarelor (1790 m), apoi urcu[ul spre Sec`rea
Mare (1889 m), \n prim-p
plan. Mai departe, "restul" Leaotei.

Scara
2426

Valea
Gaura

18

33 Versantul vestic al Bucegilor
luminat de apusul soarelui.
Omu
2507

Bucura
2503

Gu]anu
2238
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35 Harta zonei - autor Grigore Sârbu
(Bucure[ti) - preluat` din num`rul 4
pe 1998 al revistei.

34, 36 Pe Valea Dâmbovicioarei, \n
amonte de localitatea Podul Dâmbovi]ei.

19

Mun]ii Leaota

Invita]ie în Carpa]i - nr. 58, mai 2006

37, 38 Intrarea \n Pe[tera Dâmbovicioara (sus)
[i aspect din galeria cu care debuteaz`.

20
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39
Iluminatul
este atât de
generos
\ncât nimeni
s` nu se
sperie de
\ntuneric.

|n ziua urm`toare am pornit din
localitatea Podul Dâmbovi]ei (h`r]i la
paginile 3 [i 19) \n amontele râului, prin
cheile cu pere]i apropia]i [i foarte \nal]i
(frumo[i \n orice moment al anului),
orna]i pe timp de iarn` cu ]ur]uri [i cascade din ghea]` (imaginile 34, 36). Am
mers pân` la Pe[tera Dâmbovicioara [i
am vizitat partea turistic` a galeriei
principale (imaginile 37-40; vezi [i articolul care urmeaz`).
Autorii fotografiilor: Adrian Gl`van
(9-11, 14, 15, 17-20, 22, 24-32, 34),
Ionu] Sima (1-8, 12, 13, 16, 21, 33, 3640).
Bibliografie . Nicolae B`c`in]an,
Bogdan Florin Popovici, Ic` Giurgiu,
D`nu] C`lin - Muntele Lacului - revista
Invita]ie \n Carpa]i, nr. 51, 2005, pagina
34
40 Tabla pe care sunt prezentate datele generale ale pe[terii are nevoie de cel pu]in dou`
ajust`ri ale con]inutului: cavitatea are o dezvoltare total` (cartat` [i publicat`) de 572 m ([i
nu doar 250); din punct de vedere al pozi]iei \n
clasamentul celor mai lungi pe[teri din ]ar` se
afl` pe locul 242. Explorarea [i topografierea au
fost f`cute de Cluburile "Emil Racovi]`"
Bucure[ti [i Piatra Craiului Câmpulung Muscel
(vezi [i articolul urm`tor).
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adev`rul d espre e xplorarea u nei f oarte m ediatizate c avit`]i

Pe[tera Dâmbovicioara
Localizare
Pe malul stâng al Pârâului Dâmbovicioara, la aproximativ 8 metri altitudine relativ`, la circa 1 km \n
amonte fa]` de satul Dâmbovicioara.

Istoric
Ic` GIURGIU
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
The Dâmbovicioara Cave
Real data about a famous cave.
Access from Bra[ov or Câmpulung
towns, through Podul Dâmbovi]ei
locality.

Prima men]iune scris` despre
aceast` cavitate o \ntâlnim \n lucrarea lui J. Fridvalsky, Mineralogia
magni Principatus Transsilvaniae,
ap`rut` la Cluj \n 1767 (1). Pe[tera a
fost u[or s` fie cunoscut` de la intrare pân` la punctul T1 (fig. 1)
(mai pu]in zona superioar` A), ast`zi
cap`tul por]iunii vizitate de turi[ti,
\n prezen]a unui ghid local.
Cam prin 1955, un grup de speologi bra[oveni a l`rgit ne\nsemnata
gaur` ce se afla jos \n stânga peretelui de la T1. S-a intrat \ntr-o galerie foarte strâmt` [i joas` care dup`
câ]iva metri d`dea spre dreapta \ntr-o
s`li]` de 5 x 2 metri, cu stalactite [i
stalagmite (2). |n timpul s`p`turilor

planul pe[terii

22

au ap`rut oase de Ursus spelaeus. |n
s`li]a cu forma]iuni a fost apoi l`rgit`
o gaur` de 5 cm diametru, prin care
venea aer rece. S-a intrat \ntr-un culoar larg de circa 2 m, \nalt de pân` la
5 m, care sfâr[ea \n fa]a unui morman
de grohoti[ (T2, fig. 3). Au \nceput iar
s`p`turile, a ap`rut un craniu de urs,
apoi un gang cotit [i o s`ritoare de 6
m, din dou` trepte. Din tavan, apa
curgea ca de la robinet. Explorarea sa oprit \n fa]a unui pu] dincolo de care
continua galeria \ngust` (T3, fig. 3).
Anii au trecut [i despre Pe[tera
Dâmbovicioara nu s-a mai scris
nimic important. Nu se [tie când,
cine [i dac` cineva a coborât micul
pu] de la T3 [i pân` unde a ajuns.
Oricum, bra[ovenii au continuat s`
caute o continuare \n aceast` pe[ter`. Din p`cate cercet`rile lor nu au
fost \nso]ite [i de un plan publicat al
galeriilor explorate.
|n 1973, Traian Constantinescu,
de la Institutul de Speologie,

Culoarul Ruc`r - Bran

Invita]ie în Carpa]i - nr. 58, mai 2006
\ntocme[te o hart` pentru 244 m de
galerii (1); dar nu sunt topografiate
sectoarele dificile ale pe[terii.
|n 1977-1978, Ioan Dobrescu pre[edintele Clubului de speologie
Piatra Craiului din Câmpulung
Muscel - conduce mai multe echipe
de explorare \n Pe[tera Dâmbovicioara. Cu aceste ocazii se intr` \n
zona superioar` A (fig. 1 [i 2) (se
pare c` \n premier`) [i se reu[e[te,
prin decolmatare, respectiv spargere, câ[tigul unor noi metri \n zonele
D1 [i D2 (fig. 3).
O vizit` f`cut` \n iunie 1978 de
Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[eanu (din
Bucure[ti) [i Ioan Dobrescu, Bleon]
Oprea (din Câmpulung) \n Pe[tera
Dâmbovicioara are drept final hot`rârea de a face un plan cât mai complet al cavit`]ii. Astfel, la 7 octombrie 1978, echipa compus` din Ic`
Giurgiu, Gabriel Silv`[eanu, Ioan
Dobrescu [i Grigore Gheorghi]` carteaz` 481 m de galerii, atingând \n
zona A cota +22 (figurile 1 [i 2). Accesul \n zona A s-a f`cut urcând s`ritoarea de 5,1 m pe o scar` de lemn

23

confec]ionat` de speologii din Câmpulung. Cartarea galeriilor din zona
pu]ului T3 (figura 3) nu a fost f`cut` atunci deoarece curgerile abundente de ap` din tavan s-a sperat s`
fie g`site secate \ntr-o lun` geroas`.
Urm`toarea ac]iune de cartare a
avut loc la 4 februarie 1979. Echipei
anterioare i s-au ata[at Octavian
Ciuculescu, Radu Iancu, Adrian Mihalce (de la "Emil Racovi]`" Bucure[ti) [i Bleon] Oprea (de la Piatra
Craiului Câmpulung). De[i explorarea avea loc dup` o perioad` de o
lun` de zile cu temperaturi mult sub
zero grade, apele din zona lui T3 \n
loc s` fie g`site cu debit mai mic,
erau mai abundente decât toamna!
Un catarg de escalad` de 7 m a
permis atingerea la vest de T3 a
unei platforme (cota +25) de unde
s-au mai urcat la liber 5 metri. Tot
cu ajutorul catargului s-au urcat 8 m
\n hornul de deasupra pu]ului de la
T3 [i, la lumina puternic` a unei
l`mpi electrice miniere, s-a v`zut
cap`tul hornului, la cota +38 ([i
lilieci).
Catargul nu a mai fost \ns` de
ajuns \n fa]a unei prime verticale de
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10-12 metri, pe care c`dea destul de
violent un pârâia[, vetical` cu care
\ncepe hornul din punctul F. Din
cauza apei cap`tul hornului nu a putut fi observat clar. Galeriile cartate \n
aceast` explorare au stabilit lungimea
pe[terii la 555 metri, iar denivelarea la
+30 metri.

|n 1980, Cercul de speologie Piatra Craiului Câmpulung anun]` descoperirea a \nc` 57 m, dar nu public`
harta acestei avans`ri.
|n decembrie 1981, Viorel Lascu [i
Leonard Bezman, asista]i de Ic`
Giurgiu (to]i de la Clubul "Emil Racovi]`" Bucure[ti), au urcat 17 m \n
hornul din F (figura 3), atingând cota
+31 m; pasaje foarte friabile, expuse
(posibilit`]i neclare de continuare);
debit mai mic decât \n februarie
1979. Lungimea urca la 572 metri.
Toate datele topografice au fost sintetizate [i desenate de Ic` Giurgiu.
|n 1984, \n ghidul turistic Pe[teri
din Romania (Editura Sport-Turism,
Bucure[ti), autorul capitolului despre pe[terile din Piatra Craiului
(Cristian Lascu) folose[te datele explor`rilor realizate de Cluburile de
speologie "Emil Racovi]`" din Bucure[ti [i Piatra Craiului din Câmpulung dar "uit`" s` precizeze numele
acestor cluburi [i de asemenea lucrarea deja publicat` de c`tre cele dou`
grup`ri speologice.

Descriere
Dincolo de intrarea dreptunghiular`, larg` de 6 metri [i \nalt` de 5

(pagina 20, figura 37), o galerie principal`, orientat` SV-NE (pagina 20,
figura 38), larg` de 2-7 m, cu \n`l]imi cuprinse \ntre 2-6 m urc` u[or,
uniform, pân` la cota +5 (terminusul din 1954). Cele cinci laterale
care apar pân` aici sunt ceva mai
pu]in afumate de r`suflarea tor]elor
ce i-au condus pe vizitatori decât
galeria principal`. Peste tot se pot
observa pe tavan urmele forma]iunilor care au fost sparte. Pe podeaua galeriilor, sub un strat sub]ire
de noroi, permanent fr`mântat de
dute-vino-ul curio[ilor, c`lc`m \n
picioare inelele ce odat` sus]ineau
stalagmite groase de 20-30 cm.
Urcând s`ritoarea de 5,1 m intr`m \n zona A. Câteva galerii scurte,
pe care se \nainteaz` cu mare greutate din cauza efectului de ventuz`
al stratului gros de noroi, se termin`
cu hornuri (fig. 2). Cel mai \nalt dintre ele are 9 m [i este \mpodobit cu
o draperie intact`, lung` de 2 m. |n
cap`tul lui se atinge cota +22.
Dincolo de T1 (figurile 1 [i 3) [i
de s`li]a de 5 x 2 m, care \n 1955
avea stalactite [i stalagmite, galeriile
iau direc]ia VE. Un grohoti[ instabil,
mereu alimentat din zona D1 (figura 3), obtureaz` de multe ori galeria
\n punctul T2. Pe el se dreneaz` un
pârâia[. Galeria cu pr`bu[iri are pere]i foarte friabili [i nu este exclus ca
\n curând aspectul ei s` se modifice
din aceast` cauz`.
Din T2 la stânga intr`m \n zona
galeriilor unde din tavan curge ap`
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din abunden]`. Ajungem la o s`ritoare de 6 m, din dou` trepte. Partea
a doua o urc`m \n ramonaj, trecem
apoi un pasaj \ngust de 0,3 m. |n
podea se deschide gura unui pu] de
5 m. Dincolo de el ajungem \ntr-o
s`li]` de 1,5 x 2 m, \nalt` de 8 m.
Aici, o s`ritoare de 7 m a fost urcat`
cu catargul de escalad`, apoi un horn
de 5 m conduce la cota +30. O
por]iune de galerie joas`, cu mult
noroi, debu[eaz` \n pu]ul T3; spre
est se poate \nainta, cu greu, pe o
galerie contorsionat` [i \ngust` ce se
termin` cu un horn; spre SV se coboar`, \nso]i]i de un fir de ap`, pân`
\ntr-o sal` \nalt` de 12 m (la cap`tul
ei din F, un horn din care curge ap`
se pierde \n \ntuneric [i cea]`).
Putem spune c` Pe[tera Dâmbovicioara (cod 1262/19) pare complet explorat`. Posibilit`]i de continuare: revederea hornului F; poate o
pr`bu[ire favorabil` \naint`rii \n
zona D1; de ce nu, o derocare \n
cap`tul galeriei laterale din stânga
intr`rii.
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}ara Chioarului/ Podi[ul Some[an

V`rai - Prisnelu
text [i fotografii:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
24 ianuarie 2006, cu Dumitru
I[tvan, A. {tef`noiu, Ionic` Vla[in [i
Brena, c`]elu[a. -20 grade Celsius la
V`rai, un str`vechi sat situat la sud
de {omcuta Mare ({omcuta Mare
este situat` nu departe spre sud fa]`
de ora[ul Baia Mare), la 5 km vest de
Valea Chioarului (extras topografic
din harta turistic` a Jude]ului Maramure[, editat` de Oficiul Jude]ean
de Turism Maramure[).

Din [oseaua ce suia din localitatea Valea Chioarului spre Dl. Mesteac`n, c`tre Dej (curat`, f`r` nea), la
confluen]a Bârs`ului (ce vine de la
sud) cu Valea Caselor (ce vine de la
vest, dinspre V`rai) am luat-o la
dreapta pe drumul acoperit de z`pad` tasat`, numai bun de o curs` cu
sania tras` de bidivii cu zurg`l`i. La
ora 10,30 poposeam în gospod`ria viitorului nostru ghid local, Simion Chi[iu [i amabililor p`rin]i ai acestuia.
Soarele generos scoate în eviden]` spre dreapta Cornu Ple[ii ([i spinarea vestic` a acestuia care face leg`tur` cu Prisnelu V`raiului) (foto 1).
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Plec`m pân` în centrul satului,
acolo unde conflueaz` dou` v`i (Caselor [i Bârs`u), observând un recent
marcaj band` albastr`, aiurea plasat [i
depozitele calcaroase eocene (conform geologilor I[tvan [i {tef`noiu,
colegii no[tri), folosite secular la
prepararea tradi]ional` a varului de la
care \[i trage numele localitatea.
Am luat-o în amontele V`ii Caselor trecând pe lâng` un ciurg`u cu
val`u, odinioar` cioplit în stejar, azi
din beton, la care indiferent de sezon se adap` vitele satului. Biseric`
de lemn, monument istoric în
tradi]ional` arhitectur` maramu-
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re[an`, spre dreapta. Aceasta fusese
restaurat` haotic în urm` cu câ]iva
ani iar valoroasele fresce originale
fuseser` acoperite cu lambriuri,
dup` spusele ghidului nostru, bun
cunosc`tor al istoriei locului, acum
redactând o monografie. Ce p`cat c`
imaginile foto nu pot încremeni
scâncetul z`pezii sub talpa bocancilor, gândi cu glas Mitic` I[tvan.
Livezile, de pruni mai ales, sunt
cele care confer` notorietate satului
ghemuit între dealuri. Horincia,
acum înghe]at`, r`mase la stânga
uli]ei pe care am p`r`sit-o suind pe o
potec` ce ne conduse treptat spre
Gura V`ii Rele (o or` de la plecare), o
[a cu deschidere spre sud-vest (foto
2). De aici am avut o prim` panoram`
extraordinar`. La sud-est Dl. Mesteac`n [i apoi culmea chelioas` conducând spre localit`]ile Boiu Mare [i
Prislop. Mai departe, în plan secund,
}ible[ul, la stânga lui Vf. Hudin (vezi
numerele 53 [i 57 ale revistei). În
dreapta }ible[ului crestele sudice
ale Mun]ilor Rodnei. Mai spre est [i
mai aproape Vf. Mogo[a, Gutâiul,
Mun]ii L`pu[ului, Vf. Pietroasa,

Muntele Mic spre nord apoi, ca o
alb` gean`, Mun]ii Oa[ului.
Un drum de c`ru]e, în sezonul
cald practicabil auto, cobora oblic,
pe sub versantul calcaros acaparat
de tufe de corn, alun, p`ducel [i
m`ce[, f`cea o volt` spre sud-vest,
conducând spre s`tucul pitoresc Valea Rea, rebotezat de o vreme V`li[oara (fotografiile 3, 5). Dou` izvoare (ciorgau`, din maghiarul csorgo, însemnând [ipot) susurau vioaie
din grohotele de calcar, la P`durea
[colii [i pu]in mai jos, la Fântâna de
sub Stan. Spre stânga (sud) debuta
Valea Rea, continuând apoi cu Valea
Purc`re]u, aceasta v`rsându-se în
malul drept al Some[ului, la Letca.
Satul Purc`re] se ivi str`lucind în
soarele amiezii, la sud-est. La sudvest de acesta, Piatra Purc`re]ului,
calcare eocene masive, împ`durite
cu stejar, ascunzând Pe[terile Gaura
cu Vânt [i Biserica Dracului, iar ceva
mai jos, spre Letca, Pe[tera de la
Moara lui Pocol, cartat` de Clubul
de speologie Montana Baia Mare
(3493 metri - not` Ic` Giurgiu).
Eram în fa]` cu Brena [i aveam s`
26

1 Cornul Ple[ii (\n fundal stânga),
din localitatea V`rai.

aflu de la colegul I. Vlasin c` tocmai
speriasem un lup care se repezi prin
spatele nostru spre coasta calcaroas`
abrupt`, rostogolindu-se de câteva
ori, disp`rând în h`]a[urile spinoase,
dense perie.
Am intrat în s`tucul pitit fotogenic între livezile str`vechi, întâlnind
o b`trânic` cu ]inut` siberian`, surprins` de ivirea noastr`, mai apoi un
[tirb septuagenar hâtru ce vie]uise
decenii la Bra[ov, revenit pe meleagurile natale pentru a-[i g`si aici împ`carea cu destinul [i sinele. 21 de
b`rba]i. 25 de femei. Cam atâta au
mai r`mas din cei vreo 300 de s`teni
harnici de odinioar`.
O frumoas` gospod`rie tradi]ional chiorean` la dreapta, apar]inând
unui preot, ni se spune. Cas`, [ur`,
grajd, cuptor pentru pâine, totul simplu, grav, cu deosebit bun gust decorat de anonimii me[teri s`l`jeni ai
lemnului. Un drum de c`ru]e suie la
dreapta. Deschidem porti]a, trecem
printre trunchiuri de pruni [i nuci,
lemne de foc de-acum, suim pe un
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1611

}ible[
1839
Rodnei

2 Din {aua Gura V`ii Rele, vedem Hudinul, cele trei vârfuri
principale ale }ible[ului [i partea sudic` a Mun]ilor Rodnei.
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3 |n stânga, \mp`durit, Prisnelul V`li[oarei.
|n dreapta, cu nea, Prisnelul V`raiului.
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prelung picior sud-vestic spre faleza
impun`toare a calcarelor eocene.
În curînd admir`m piemontul
impresionant f`când parte dintr-un
amplu sistem de cline continue
aflate în multimilenar` erodare.
Spre sud, dintre grupatele case ale
V`li[oarei, ]â[ne[te argintie, acoperit` cu tabl`, turla bisericii cu baroce
reminiscen]e. Soarele a frânt gerul,
pe alocuri neaua e umed`, criv`]ul
se porne[te îns` a sufla înghe]ândune obrajii. Trei c`prioare taie culmea
spre sud. Le v`zusem adesea urmele
în neaua pufoas`, de 18-25 cm, al`turi de urme de iepuri sau vulpi.
Suim pe picior la borna topo din
beton, mâzg`lit` cu un pseudomarcaj
turistic band` albastr` care va apare [i
în continuare, de pe Prisnelul
V`li[oarei - trecând prin vaga în[euare
T`mâi]a - spre Prisnelul V`raiului,
pân` pe Cornu Ple[ii. Ghidul nostru
nu [tie cine [i când l-a realizat.
Ne spune c` prin sec. I-II pe aici
ar fi existat un castru roman. Superb` panorama vestic`, spre Piatra
Cozlei, un versant calcaros impresionant, cu abrupt nord-vestic aproape
vertical, împ`durit cu stejar; mai

departe, lunca Some[ului, localit`]ile Lozna, Cli]; peste ele, departe, Vf. Mese[ul [i, incredibil,
vedem Vf. Vl`deasa din Mun]ii
Apuseni. Mai aproape, Dealul Mare
- Morii - Prisaca, la poala lor sud-vestic` N`pradea [i medievalul sat
Cheud (vezi num`rul 53 al revistei).
Spre vest, Benesatul [i intrarea în
Defileul Some[ului, la }ic`u. Spre
est, la dreapta }ible[ului [i Mun]ilor Rodnei, vedem C`limanii. Impresionante sunt [i panoram`rile
nord-estice, spre Mun]ii L`pu[ului,
Gutâi, Mogo[a, Pietroasa, Muntele
Mic [i Mun]ii Oa[ului. Ce zi extraordinar`! Vântul a obosit. Sub noi,
spre nord, aciuat în c`u[ul unei
depresiuni, satul Fericea e inundat
de soare.
Continu`m pe culmea nordestic`, pe vârful cu p`[une arid`,
acum troienit`, cu alungite dune de
nea, groase de 50-70 cm. Abruptul
nord-estic al Prisnelului e împ`durit
cu fag [i cople[it de chiciur`. Viscolul a metamorfozat tufele de p`ducel [i porumbele în imaculate
candelabre feerice str`luminate de
auriul soarelui. Tr`im aievea un
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basm hibernal.
Dup` trei ceasuri de la debut
poposim pentru o gustare. Lâng`
noi, remarc`m recenta urm` inconfundabil` a unui lup. Poate jupânul
pe care-l speriasem cu dou` ceasuri
în urm`. Cum pic` soarele, frigul
ascu]it de rafalele de vânt ne
înfioar`. Continu`m spre est,
urmând acel ciudat marcaj turistic
(cert invizibil/ inutil la înfrunzitul
p`durii), coborând un picior, atingând o [a, suind în continuare o custur` calcaroas` arid`, cu tufi[uri spre
sud [i f`get la nord.
De[i panta e accentuat`, odinioar` pe aici existase un drum de c`ru]e pe care se transportau lemne de
foc sau cl`ile de fân. Continu`m deacum cu Cornu Ple[ii în fa]`, spre o
larg` în[euare t`iat` (de la sud spre
nord) de o veche cale de acces spre
satul Fericea. Loc numit de v`r`uani
Gura Stânii.
De aici o cotim spre sud, peste
foste ogoare, cu r`zoare acaparate de
tufi[uri, la dreapta liniei de înalt`
tensiune, spre ponoarele afunde ce
ascund într-un f`get tân`r obâr[ia
V`ii Caselor [i o pe[ter` cartat` de
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Clubul de speologie Montana. Descoperim un izbuc ivit dintr-un
abrupt calcaros, sub r`d`cina l`b`r]at`, precum ni[te caracati]iene tentacule, a unui fag. Versan]ii abrup]i,
valea accidentat` la debut, resturile
lemnoase smulse de vânt [i ascunse
sub nea reduc viteza deplas`rii.
Dup` o vreme, meandrele tot mai
frecvente ale pitore[tii v`i sunt intersectate de un str`vechi drum de
c`ru]e. Ie[im într-o livad`, pe la
vechea vatr` a V`raiului.
Amurge[te, oblicele ro[ietice ale
soarelui mângîie p`durea din stânga.
Gai]e se zbenguie în timp ce dau un
veritabil recital onomatopeic. Continu`m prin dreapta v`ii, ajungând la
primele gospod`rii trainice, noi, cu
de toate. Între ele, o micu]` cas` tipic` locului, cu prispa sprijinit` pe
stâlpi de stejar frumos ciopli]i, în
geometrii tradi]ionale. Pare c`su]a
unor pitici. Aici locuiesc Ileana U]`,
probabil octogenar` [i b`rbatul ei,
schilodit prin amputarea picioarelor.
Chipul afund ridat, dar curios, al
b`trânei apare o clip` în cr`p`tura
u[ii. Prime[te bucuroas` exceden-

tarele noastre bucate r`mase din
tur`, ni[te pîine… S`rmanii, nu par a
avea lemne de foc, nici fumul nu suie
din pod spre z`ri. Tr`iesc numai din
milostenia vecinilor. Probabil aici se
consum` lupta dintre supravie]uire
[i via]a real`, dintre destin [i ob[tescul sfâr[it, în astfel de condi]ii perceput probabil ca o dumnezeiasc` binecuvântare. Orizont al vie]ii? Motiva]ia de-a fi? Ce-s alea oare?
Ie[im pe la horincie, dep`[im
ciurg`ul cu val`u la care se ad`paser`
trei B`l]ate Române[ti; ceva mai jos
le a[teapt` cu cuvinte de chemare
dr`g`stoas` st`pânul lor care tocmai
le blagoslovise cu o doz` stra[nic` de
abrac administrat într-un ciub`r de
brad. (Horincie = distilerie de borhot de fructe (mai ales!), \n vederea
producerii alcoolului \n stil tradi]ional, cu alambic din cupru me[te[ugit de rromi. Maramure[enii spun
horinc`. Palinc` vine din maghiarul
palinka. Horinc` = palinc`.) (Abrac
= tain de furaje concentrate - t`râ]e
de grâu/ porumb, m`lai, m`cin`tur`
de orz, ov`z boabe - administrat ca
atare; vine din maghiarul abrak.)
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5 Prisnelul V`li[oarei, abruptul
vestic, calcaros.

Soarele înfl`c`reaz` de-acum culmile Chicerei Socilor [i mai apoi ale
Mesteac`nului. Dup` 5½ ore de la
plecare mai închidem un cerc al vie]ii. Ajun[i la gospod`ria ghidului
nostru suntem omeni]i boiere[te cu
horinc` de prune, calde pl`cinte cre]e asortate cu smântân` groas`. Pl`cintele dispar parc` din zbor, harnica
bunicu]` aduce altele. Dep`n`m pove[ti, lu`m aminte la istorioarele
voinicului bunic, leat 1939, pasionat
vân`tor, iscusit gospodar. Afar` sentunec` [i gerul mu[c`. Pornim spre
Baia Mare abia pe la ora 18. Aeroterma nu poate anihila frigul.
Avem o ]ar` bogat` [i frumoas`.
Cât de pu]in [i cât de pu]ini au/ vor
s` aib` [ansa cunoa[terii, perceperii
nemijlocite a acestor realit`]i! Umblând pe coclaurile pitore[ti ale
acestor meleaguri de la hotarul
Maramure[ului cu S`lajul, aveam s`
recunosc, poc`it, c` v`zusem/
cunoscusem pân` acum extrem de
pu]in. Mai aveam oare vreme? Doar
zeii … [i speran]a…

colec]iile Alpinet
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Veveri]a
Galeria de fotografii de pe site-ul
www.alpinet.org cuprinde extraordinar
de multe imagini superbe, fie prin
subiect, fie pentru momentul \n care
sunt luate. V` prezent`m un grupaj de
extrase din bibliografie [i câteva poze
despre una dintre cele mai simpatice
fiin]e ale naturii.

Familia veveri]elor [i a
popînd`ilor (Sciuridelor)
Nu e pl`cere mai mare, în p`durile
noastre de brazi decît cînd prive[ti nebunatecele mi[c`ri ale unei veveri]e
(Sciurus vulgaris) (Se deosebesc 2 variet`]i de veveri]e: veveri]a ro[ietic`
(Sciurus vulgaris fuscoater), din p`durile de fagi [i de mesteac`n ale Carpa]ilor Meridionali, [i veveri]a cafenie întunecat`: (S.v. carpathicus), din p`durile de molid ale Carpa]ilor R`s`riteni
(C.D.)). Cu cît bradul e mai înalt, mai
gros, mai pletos, cu atîta sprin]ara fiin]`
pare o juc`rie, alergînd u[oar` ca un fluture, din creang` în creang`, s`rind din
arbore în arbore. Acum e jos la p`mînt,
acum e în vîrf, acum e în al zecelea
copac. Are agilitatea maimu]elor.
Cît un pumn de mare, cu o coad`
stufoas`, cît trupul de lung`, cu doi ochi
"ca de veveri]`" vioi, inteligen]i, care
vorbesc, cu mo]uri la vîrful urechilor.
Vara e ruginie pe spate, alb` pe pîntece;
iarna î[i schimb` mantaua b`tînd mai în
cenu[iu. Cît ]ine vremea bun`, se zbîn]uie numai pe copaci; la amiaz`, cînd
ar[i]a e mai mare, sau în zilele ploioase
st` acas`, f`cut` colac, cu botul ascu]it
ascuns în blan`. E, îns`, un anim`lu]
c`ruia îi place lumina soarelui. Noaptea
se odihne[te, dac` e l`sat` în pace. Ziua,
chiar dac` nu alearg`, nu st` o clip`
lini[tit`, ci î[i cur`]` blana, î[i spal`
unghiile.
Casa ei e ca un cuib de pas`re, rar o
scorbur` de copac. De altfel n-are numai
o cas`; se zice c` are pîn` la zece. Din
crengi, frunze, fire de mu[chi î[i face
cuibul cu dou` deschideri: una, mai
mare, spre r`s`rit, ca s` o scoale soarele;
alta mai mic`, porti]a din dos, prin care
se face nev`zut` cînd vreun nepoftit se

i]e[te la poarta cea mare. Înl`untru î[i
a[terne o saltea moale, groas`, de
mu[chi [i nici nu-i pas` de ploaie.
Copacii nu-i servesc numai de scrînciob,
ci [i de hran`. O adev`rat` dr`g`l`[enie
s` vezi o veveri]` cum ron]`ie semin]ele
30

Veveri]` la Bu[teni.
foto: Silviu Matei

Faun`
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Veveri]` la Sinaia.
foto: Alexandru Ulici

foto: Bogdan Cârstina
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Faun`
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de brad. Se a[az` pe o creang` mai
groas`, ]inîndu-se pe picioarele dind`r`t, avînd coada ridicat` în sus, ca un
semn de întrebare. Cu l`bu]ele de
dinainte prinde conul de brad, iar cu
bo]i[orul r`[chir` solzii; limba îi e mîna
cu care scoate semin]ele. Mîncarea ei
favorit`, îns`, sînt alunele; atunci e o
adev`rat` maimu]`, cum stric` aluna-n
din]i, întîi într-o parte, apoi în alta, pîn`
ce scoate miezul [i-l mestec` tacticos.

Dac` nu d` peste alune, soarbe un ou de
pas`re, iar dac` în cercetarea ou`lor d`
peste pui[ori, închide ochii [i le suce[te
gîtul.
E prev`z`toare. {tie c` vremea bun`
nu ]ine într-una [i pe lîng` soare este [i
ploaie, pe lîng` c`ldur` [i frig. Cînd
g`se[te mai mult de mîncare, nu e lacom`, ci car`, mereu car` [i pune ba
într-o scorbur` de copac, ba sub o piatr`,
ba scurm` o gropi]` în p`mînt. Dac` o
32

strînge nevoia, are de unde s`-[i astâmpere foamea; prin aceasta vine în ajutor
omului, c`ci nu rar alunele uitate
încol]esc. Într-un cuib de veveri]` s-au
num`rat 367 alune, 59 ghinde [i o
gr`mad` de sîmburi de p`dure]e.
În vremea dragostei, la începutul
prim`verii, sînt [i mai sprin]are, dar [i
mai b`t`ioase. Veveri]oii se strîng mai
mul]i la un loc, punîndu-se la încercare,
înc`ierîndu-se. Cel înving`tor, î[i cap`t`
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Veri[oara din Canada.
foto: Rare[ Bistran

Rud` din S.U.A.
foto: Mihai {tef`nescu
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Tot \n România.

foto: Bogdan Cârstina

goana jderului.
Pe lîng` jder, omul [i
om`tul sînt periculo[i du[mani. Om`tul îi acoper` hambarul din p`mînt [i o face s`
moar` de foame. Omul îi
întinde fel de fel de capcane.
Oricît de inteligent` [i prev`z`toare ar fi, inteligen]a
bipedului o doboar`. Cînd
n-o omoar`, ca s`-i jupoaie
bl`ni]a destul de c`utat`, o
închide într-o cu[c`, ca s` se
bucure de mi[c`rile ei iu]i.
Obiceiul de a ]ine veveri]e în
cu[c` se vede mai mult în
]`rile str`ine.
La noi e mai fericit`; nici
m`car prea mult vînat` [i
prins` nu e, r`mînînd numai
în seama jderului [i a buh`i.
(Ion Simionescu - Fauna
României - edi]ia a III-a,
Editura Albatros, Bucure[ti,
1983)

r`splata. Peste patru s`pt`mîni e cap de
familie; pu]in dup` aceea e mare veselie
în jurul cuibului p`rin]ilor, c`ci începe
educa]ia copiilor, înv`]îndu-i la s`rit din
creang` în creang`. A doua nunt` e prin
mijlocul verii; familia cre[te [i nu e rar
s` se vad` fra]ii mai mici la un loc cu cei
mai mari, din prima c`s`torie, umplînd
p`durea cu nebuniile lor. Pe urm` se
împr`[tie fiecare la casa lui.
E nevoie de familie numeroas`, c`ci
biata veveri]` cunoa[te [i durerea nu
numai veselia. De mul]i du[mani o
scap` u[urin]a cu care se aca]`r` pe copaci; cum`tr` vulpe se uit` cu jind,

f`cînd haz de necaz, cum i-a sc`pat din
ghear` o asemenea bun` buc`]ic`, dar
n-are ce zice; a[a de sus nu se poate
ac`]a. De col]ii jderului rar scap`.
Degeaba î[i arat` ea toat` destoinicia în
ac`]`rat [i s`rit; jderul nu se las` mai
prejos [i nici pentru el nu e creang` cît
de sub]ire de care s` nu se poat` ]ine,
nu e scorbur` cît de îngust` în care s` nu
se poat` vîrî, punînd laba în cele din
urm` pe biata veveri]`, ostenit`, însp`imîntat` de moartea sigur` ce o a[teapt`. Mai degrab` scap` de ghearele
unei p`s`ri r`pitoare, urcîndu-se în spiral` pe trunchiul arborelui decît de
34

Veveri]a, Sciurus vulgaris
L. L=19-28 cm, G=250-335
g. Picioarele din fa]` mai
scurte, cu talpa mare [i ghiare
puternice. Urechi cu smocuri,
must`]i negre, lungi; ochi
mari, iscoditori. Coad` lung`,
stufoas`, cafeniu închis` sau
ro[cat`. Na[te anual 3-8 pui
în cuiburi aflate în scorburi,
sau la bifurca]ia crengilor
(atunci are cuib sferic, cu mai
multe ie[iri). Poate tr`i 8-10
ani. Animal diurn, consum`
semin]e din conurile de brad,
fructe de p`dure, ciuperci,
ghind`, alune, dar [i ou` de
p`s`ri [i pui mici. În lips` de
hran` face migra]ii mici. Face provizii de
hran` pentru iarn`. Are ca du[mani
jderul, pisica s`lbatic`, unele p`s`ri
r`pitoare. Nesociabil`, foarte vigilent`,
mereu în mi[care, sare u[or prin copaci.
Scoate ]ipete ca un sughi]. În toate
p`durile de foioase [i r`[inoase, în parcurile ora[elor. Pîn` în golul alpin.
Europa, Asia temperat`. (Constantin
Pârvu, Stoica Godeanu, Lauren]iu Stroe
- C`l`uz` \n lumea plantelor [i animalelor - Editura Ceres, Bucure[ti,
1985)
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Canioane \n loess
text [i fotografii:
Andrei RAFTOPOL
(Br`ila)
Unii cunosc gre[it no]iunea de canion (pr`pastie adânc`, spectaculoas`).
Termenul apare tot mai des, \n locul celui de chei (Canionul Horoabei, 7 Sc`ri,
al Dâmbovi]ei, }`snei, R`desei, Sighi[telului etc., mai nou [i Canionul Chediu, din Mun]ii M`cin). |n realitate, canioanele sec]ioneaz` zone f`r` cut`ri geologice, podi[uri cu straturi orizontale
(vezi Marele Canion din Colorado) [i
pot avea adâncimi de doar câ]iva metri.
La noi \n ]ar` sunt destule prin sudul
Dobrogei. Apele fier`struiesc \n platformele sedimentare de loess canioane miniaturale. Iar chei \ntâlnim nu doar la
munte sau \n zone carstice; ele nu sunt
1 Canionul de sub Dealul V`c`reni, \n
nordul Mun]ilor M`cin. Adâncime
peste 15 metri, lungime peste 1 kilometru. Are ramifica]ii laterale puternice [i martori de nivel. Vedere spre
aval.

neap`rat adânci [i \nguste iar uneori au
doar un singur versant.
Loessul, numit \n popor p`mânt galben, ocup` suprafe]e uria[e \n ]ara noastr`; terenuri agricole, p`duri, sate [i ora[e stau pe acesta, ascunzându-l vederii.
|n zonele exterioare arcului carpatic atinge grosimi de peste 30 metri. Cu
greu ne putem imagina ast`zi c` el a fost
adus de vânt, prin ac]iunile milenare de
transport [i depunere. Pe la marginile
satelor g`sim lut`rii (locuri de extragere
a lutului), abandonate sau nu. |n unele
dintre acestea s-au a[ezat apoi stâne; \n
altele cuib`resc colonii de l`stuni, \n sute de g`urele s`pate \n versan]ii abrup]i.
(Sau cuib`resc prigorii [i pesc`rei, ca \n
centrul [i sudul Dobrogei. - not` de Ic`
Giurgiu; vezi [i num`rul 55 al revistei,
pagina 5)
Lutul a fost folosit din vechime ca
material de construc]ie, ieftin [i la \ndemân`. Odinioar` se ridicau cet`]i [i valuri de ap`rare, iar ast`zi folose[te pentru diguri, st`vilare, capete de pod, case,
dependin]e, cuptoare etc.
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Depozitele de loess sunt friabile,
vulnerabile la eroziunea apei. Pot fi sec]ionate \n fe]e abrupte, care le dau aspect de mici podi[uri. Dun`rea [i râurile
au t`iat faleze, \nl`turând loessul spre
a-[i depune proprile sedimente, sub form` de lunci, mai joase [i mai plate. Falezele sunt pe alocuri mult dep`rtate fa]`
de cursurile actuale ale râurilor, dovedind mobilitatea \n timp a meandrelor.
|n lunci au r`mas martori din vechile
platforme de loess, numi]i gr`di[ti (a nu
se confunda cu popinele sau grindurile),
coline care se ridic` peste nivelul inundabil. |ntâlnim faleze de loess [i pe litoral, t`iate cândva de valurile m`rii, care
apoi au sedimentat fâ[ii de plaj`.
Canioanele de loess, spre deosebire
de ravin`rile toren]iale, se formeaz` numai pe terenuri plate sau pu]in \nclinate (unde loessul s-a depus masiv [i uniform), str`b`tute de mici cursuri de ap`,
deseori seci [i de regul` cu obâr[ii \n zone mai \nalte. |n Dobrogea, canioanele
apar fie la poalele versan]ilor (unde
micile v`i ies din munte, dar \nainte ca

Dobrogea
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2 Canionul de sub Dealul V`c`reni.
Vedere general` spre amonte, de pe
coasta dealului \nvecinat. Se observ`
vastitatea [i grosimea acoperirii cu
loess.
acestea s` se estompeze \n depresiuni),
fie \n mijlocul depresiunilor, pe firele
colectoare care le dreneaz`. Mai exist`
[i canioane laterale (marginale), care se
formeaz` \n falezele amintite sau ca ramifica]ii secundare (anexe) ale canioanelor principale. Acestea sunt mai scurte, dar vertiginoase.
Firul apei sap` \n adâncime canioanele \n timp ce \n versan]ii abrup]i au
loc falieri [i pr`bu[iri. Canioanele se extind regresiv, spre amonte, de unde \ncep brusc, la fel de abrupte. Sunt de regul` seci [i uneori invadate de vegeta]ie. |n stadii mai avansate de evolu]ie
prezint` ramifica]ii laterale puternice
iar \n mijloc p`streaz` martori de nivel
(mici turnuri de loess). Versan]ii sunt
br`zda]i de lapiezuri efemere, abrupte,
sub form` de [`n]ule]e [i ace verticale
(ca pe mun]ii de sare).
|n zona Mun]ilor M`cin sunt numeroase astfel de canioane, cu adâncimi
\ntre 2-15 metri [i cu lungimi \ntre
0,01-4 kilometri. La poalele Culmii
Pricopanului (V`ile {erparu [i Cheia,

vezi hart` \n num`rul 52 al revistei, la
pagina 5) [i ale Muntelui Consul (hart`
\n num`rul 52 al revistei, pagina 8) sunt
mici canioane, adânci de 2-3 metri. Un
afluent al V`ii Morsu (imaginile 9-11)
(zona localit`]ii Greci, hart` \n num`rul
52 al revistei, pagina 6) s-a adâncit 6-7
metri, pân` la roca de baz`. Pe Valea
Curia (la 1,5 kilometri nord de localitatea Cerna, hart` \n num`rul 52 al revistei, la pagina 7) este chiar o cascad`
de 1,5 metri pe loess, temporar`. Canioane ceva mai spectaculoase, cu aspect
de mici pr`p`stii, sunt cele de la poalele
Muntelui Iacobdeal (pe Valea M`g`re]u, imaginile 14-15, la 1 km est de localitatea Turcoaia) [i pe Dealul V`c`reni
(imaginile 1-4) (peste 15 metri adâncime, la est de localitatea Garv`n, vezi
num`rul 52 al revistei, pagina 5); lâng`
acesta din urm` se afl` alt canion, paralel, mai pu]in adânc [i cu vegeta]ie
abundent`. Pe Dealul V`c`reni (168
metri, ultimul vârf proeminent dinspre
nord al Mun]ilor M`cin) este microrelief granitic \n dezagregare [i avem frumoas` perspectiv` asupra \mprejurimilor (cu ora[ele Br`ila, Gala]i, Reni).
G`sim canioane [i pe firele principale ale Depresiunilor Iaila (aval de localitatea Praporgescu) [i Aiorman (aval
de localitatea Doroban]u), care au lun36

gimi considerabile: 3, respectiv 4 kilometri. |n Depresiunea Jijila, principalul
canion nu se afl` pe cursul central al bazinului hidrografic ci pe un afluent, Valea Sulucului (imaginile 5-6), care coboar` de sub Vârful Vraju II.
Pe firul Depresiunii Cerna, la intrarea \n localitatea omonim`, a ap`rut prin
anii 1970 un canion (scurt, adânc de 6-7
metri, care a stricat un drum important)
ca urmare a irig`rii terenurilor agricole
din amonte. Dup` 1990, când nu s-au
mai f`cut irig`ri, canionul a \ncetat s` mai
avanseze. Alte canioane, mai mici sau \n
stadii incipiente, sunt pe V`ile Echi[tea,
Carapelit, Puturoasa, lâng` Pasul Priopcea etc. (\n arealul Mun]ilor M`cin) |n
marea falez` din aval de localitatea
Turcoaia (unde loessul st` pe calcare not` Ic` Giurgiu) exist` un canion lateral
foarte adânc, orientat spre Dun`re.
Situate de regul` \n zone izolate [i
"neatractive", falezele [i canioanele de
loess sunt cam ignorate. Dac` vrem s`
parcurgem aceste forme pseudocarstice
\n loess ne trebuie timp la dispozi]ie
(eventual rezerve de ap`). B`l`riile ne
\ntâmpin` cu sute de ace [i cârligu]e iritante, bobi]e spinoase care se \nfig foarte
tare \n haine sau piele. Pe vreme umed`,
pantele clisoase sunt un real pericol.
Iarna ele depoziteaz` tone de z`pad`, din
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3 Canionul de sub Dealul V`c`reni. |n centru imaginii
se observ` un martor de nivel, ca un turn, \n loess.

4 Canionul de sub Dealul V`c`reni. Vedere spre amonte.
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5 Canionul de pe Valea Sulucu. Vedere spre amonte,
cel mai adânc sector. |n fundal, Vf. Vraju (335 metri).

6 Canionul de pe Valea Sulucu. Vedere spre aval.
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7 Mic canion (3-4
4 metri) pe un fir al
V`ii {erparu, Culmea Pricopanului.

8 Canion \n stadiu incipient, la poalele
Muntelui Consul, sub versantul sud-eestic.
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9 Canion (6-7
7 metri) pe un
fir afluent al V`ii Morsu,
adâncit pân` la roca din
baz`.

care apoi izvor`sc ape murdare. Una peste alta, canioanele \n loess sunt interesante [i de multe ori fotogenice.
Bibliografie. Ic` Giurgiu,
Andrei Samoil, Cristina Laz`r - Marea a secat la Crucea
- revista Drume]ie \n România, nr. 1, 2004, Bucure[ti;
Mihai Grigore - Defilee, chei
[i v`i de tip canion \n România - Editura {tiin]ific` [i
Enciclopedic`, Bucure[ti,
1989

10 Canion pe Valea Morsu, lâng`
localitatea Greci; vedere spre amonte.
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11 Canion pe Valea Morsu, lâng` localitatea Greci;
vedere spre aval (\n plan dep`rtat, Dealul {colii, 92
metri, martor de eroziune de tip cupol`).

12 Confluen]a v`ilor care dreneaz` Depresiunea Greci. Din
stânga vine Valea Recea, din dreapta Valea Plopilor; albiile s-aau
adâncit 2-3
3 metri \n loess. |n aval de confluen]` pârâul se
nume[te Zuitun. La orizont, lan]ul Mun]ilor M`cin.
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13 Canion (5-6
6 metri) pe Valea
Curia, la nord de localitatea Cerna.

14 Canion pe Valea M`g`re]u (peste 10 metri adâncime), la poalele
Muntelui Iacobdeal, la 1 km est de localitatea Turcoaia. Albia a \nceput
s` se l`]easc` [i are mici meandr`ri (vedere c`tre aval, spre Dun`re).
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15 Canion pe Valea M`g`re]u
(vedere c`tre amonte).

16 Canion lateral, scurt, peste 15 metri adâncime, \n faleza Dun`rii vechi,
aval de localitatea Turcoaia. La orizont, \n stânga, se z`re[te Popina
Blasova, martor de eroziune \n Insula Mare a Br`ilei.
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un m asiv c u \ nc` m ulte l ocuri n eexplorate

Nedeia (2130 m)
Dinu BOGHEZ
(Râmnicu Vâlcea)

Parcurgând Mun]ii C`p`]ânii dinspre Olt c`tre Parâng, ei \[i schimb` permanent \nf`]i[area pe parcursul celor
peste 40 kilometri cât le m`soar` creasta, \ntâmpinându-ne cu peisaje din cele
mai variate [i mai \ncânt`toare ochiului.
Pe m`sura apropierii de Mun]ii Parâng aspectul alpin cap`t` caractere specifice, din ce \n ce mai pronun]ate. A[a
se \ntâmpl` [i pe fragmentul de creast`
cuprins \ntre {aua Funicelului (1820
metri, la est) [i Curm`tura Olte]ului
(1615 metri, la vest). |ntre aceste dou`
extremit`]i geografice se parcurg vârfuri
\nalte, dominate de cel al Nedeii (2130
metri), cel mai ridicat din masiv; iar aspectul alpin nu se pierde nici o clip`
(vezi harta, la pagina 45, extras cu
punerea marcajelor la zi, din planul pu-

blicat de Nae Popescu \n num`rul 15 al
colec]iei Mun]ii No[tri).
Drumul de creast` are band` ro[ie
dar refacerea semnelor este mai mult
decât necesar`.
Iat` ce informa]ii recente ne ofer` [i
participan]ii la lista de discu]ii de pe
site-ul www.alpinet.org, list` la care v`
pute]i abona pentru a primi gratuit, zilnic, cele mai noi [tiri de la munte
(admin@alpinet.org).
Ovidiu {erban , godeanu_gugu
@yahoo.com. 18 iunie 2005. Am parcurs
creasta Mun]ilor C`p`]ânii \n 2004,
par]ial [i tot par]ial anul acesta. Anul
trecut am urcat prin Târnov, \n {aua
Negovanu [i de aici ne-am \ndreptat
spre est; anul acesta am trecut din Buila
Turcinu
Negovanului
1963

Piatra
Târnovului
1879

V`leanu
1847

Valea
Repedea

Valea
Latori]ei
Ursu
2124

Co[ana
2041

Nedeia
2130

Balota
2096
Negovanu
2064

C`p`]âna
2094

Beleoaia
2109
Huluzu
1948

Cor[or
2065

Boul
1908
Cujba
1963

Zmeuret
1938

Petrimanu
1966

1 Creasta Mun]ilor C`p`]ânii, de la est (stânga) spre vest, v`zut` de
pe Vf. Puru, din masivul montan de la nord, Mun]ii Latori]ei.
foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea)
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{aua
Izvorul
Purului
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pân` la Zmeuretu [i de aici am mers
spre est (c`tre localitatea Valea lui Stan,
de pe malul Lotrului).
Marcajul e un lux, se g`se[te doar pe
h`r]i. Localitatea Valea lui Stan am
ratat-o \n ambii ani. Dup` Vf. Gera,
când vii dinspre vest, se intr` \n p`dure
[i ajungi la o stân`. Ei bine, de aici e
greu de g`sit traseul spre Valea lui Stan.
Am luat-o la stânga (spre nord) [i dup`
o coborâre urât`, pe un drum forestier
45

semidistrus, am ajuns \n localitatea
S`li[tea, pe Valea Lotrului, amonte de
localitatea Valea lui Stan.
Pe ansamblu, orientarea e foarte
u[oar` pe vreme bun`, poteca de creast`
fiind de fapt un drum larg. Pe cea]` e
mai dificil, pentru c` se ramific` mai
multe drumuri din cel principal. Nu am
g`sit decât vreo dou` semne \ntre {aua
Negovanu [i S`li[tea. De stâlpi indicatori nici urm` \n golul alpin.
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Nedeia
2130

Beleoaia
2109
Funicel
1952

{aua
Funicel
1820

Succesiunea de imagini care \ncepe
aici este astfel \n[iruit` \ncât s`
parcurgem zonele descrise \n text de
la est c`tre vest.
2 De pe Vf. lui Roman, vedere spre
vest. (se scriu pe poz` explicatiile de
la pagina 60 MC)
foto: Dinu Boghez (Râmnicu Vâlcea)

Balota
2096

Florin
Stoican ,
florinstoican
@yahoo.com, 19 iunie 2005. |n
C`p`]ânii, cu excep]ia zonei Buila Vânturari]a [i a \nc` 2-3 trasee "m`rgina[e", marcajele n-au mai fost ref`cute
de foarte mult` vreme, aproape c` nu
exist`; de indicatoare nici vorb`. Orientarea e destul de facil` deoarece creasta
este str`b`tut` de o re]ea de drumuri [i
dac` es]i atent la \n[iruirea v`ilor de-o
parte [i de alta te descurci. Nu recomand apropierea de vreo stân`, ocoli]i
pe cât se poate.
Se p`store[te mult, ca de altfel \n
\ntreg masivul. Aici se \ntâlnesc p`stori
din Vâlcea [i Gorj, din localit`]ile Vaideeni [i Polovragi. Nu [tiu cât de important mai poate fi ast`zi am`nuntul, dar
\n copil`rie am re]inut spusele unui
unchi care, plimbându-se prin mun]ii
din zon`, a \ntâlnit un pui de cioban gorjan care [tia pe dinafar` discursuri ale
lui Titulescu.
Acest contact pastoral a dou` zone
cu obiceiuri [i \ndeletniciri asem`n`toare b`nuiesc c` a dat [i denumirea
vârfului principal, Nedeia (2130 metri).
|ntre acesta [i Vârful Beleoaia (2109
metri, de la sud de el) exist` un platou
46

C`p`]âna
2094

imens, unic \n masiv. De[i niciodat` nu
am putut afla am`nunte, este posibil ca
acesta s` fi fost locul unei s`rb`tori pastorale - nedee - ]inut` cu vreun prilej
anume. Pe acest platou exist` \nc` o
troi]` ridicat` de s`tenii din Polovragi,
an de an roas` de vremuri, chiar \n intersec]ia drumurilor pastorale.
De pe platoul Nedeii urc`m pân` \n
vârful muntelui ispititor \n 10 minute. De
acolo avem priveli[ti de neuitat: Piatra
Târnovului, Mun]ii Lotrului, Latori]ei,
\ndep`rta]ii F`g`ra[ului. Creasta dintre
{aua Funicel (la est) [i Curm`tura
Olte]ului (la vest) este ideal` pentru travers`ri pe schiuri, continuând apoi pe celelalte culmi ale Mun]ilor C`p`]ânii, f`r`
ca m`car s` fii mare schior.
E drept c` iarna sunt [i furtuni n`praznice. Semn sigur al \nr`ut`]irii vremii \l d` de secole Vârful Mohorul, din
\nvecina]ii Mun]ii Parâng; dup` cum e
de mohorât [tim cât de repede trebuie
s` ajungem la vreun ad`post. Echipamentul corespunz`tor, din care nu trebuie s` lipseasc` vârzopii (denumirea
local` a rachetelor de pus \n picioare) [i
mai ales experien]a montan` selecteaz`
pe cei care se \ncumet` la travers`ri \n
sezonul alb. Iarna, nu numai creasta, dar
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Nedeia
2130

Beleoaia
2109

Negovanu
2064

[i toate celelalte trasee nu pot fi parcurse decât \n urma unei preg`tiri am`nun]ite. |n {aua Funicel, ascuns` \ntre jnepeni, se afl` o cruce ridicat` \n amintirea
unui cioban c`zut aici, care a \ncercat cu
temeritate vitregiile muntelui; viscolul
n`praznic l-a doborât c`tre sfâr[itul lunii
martie.
Locuri de ad`post organizate se g`4 Din [aua dintre Vârfurile Ursu [i
sesc doar \n Valea Latori]ei, \n nordul maCo[ana, vedere spre vest.
sivului: casa silvic`, casa [colar`, motelul
foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea) Tudor, unde avem [i posibilit`]i de ali-

3 De pe Vf. Ursu, vedere spre vest.

foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea)

C`p`]âna
2094

menta]ie. Depinzând de bun`voin]a celor
de la sta]ia meteorologic` de pe Vf. Boul
(1908 m) se poate g`si g`zduire pentru
grupuri mici, ca [i la stâne de altfel.
Cortul se poate a[eza \n {aua Funicel sau Curm`tura Olte]ului, unde g`sim surse de ap`. Din {aua Funicel trebuie s` coborâm 5 minute [i g`sim ap`
sub sta]ia meteo, pe versantul nordic. |n
Curm`tura Olte]ului este izvorul lui
Maxim, amenajat chiar \n coasta
muntelui. Pe toat` lungimea crestei
Co[ana
2041
Cujba
1963
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Cor[or
2065
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Nedeia
2130
Negovanu
2064

g`sim izvoare, unele chiar \n potec`.
Dac` \ntâlnim ciobani pe paji[tile
foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea) alpine din creast` [i-i \ntreb`m ce pr`d`tori nocturni \i mai sup`r` când \n
când, constat`m c` lupul este mai
prezent decât ursul.
Din Funicel [i pân` \n Curm`tura
6 De pe Vf. Balota (2096 m), vedere
Olte]ului,
pe versantul nordic, \n toat`
c`tre vest.
luna
iunie
izbucne[te
un foc uria[, sf`râfoto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea)
5 De pe Co[ana (2041), vedere spre
vest.

Cujba
1963
Funicel
1952

Mun]ii
Lotrului

Puru
(Mun]ii
Latori]ei)
2064

Cor[or
2065
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mat \n buc`]i mari de jar: a \nflorit bujorul, minunea acestor locuri. Uneori,
prevestind toamne târzii, \n a doua jum`tate a lui august mai \nflore[te o
dat`, dând iubitorilor de munte speran]a multor zile senine de toamn`.
S` nu uit`m suprafe]ele acoperite cu
jneap`n. Uneori sunt pâlcuri, decorând
paji[tile alpine, alteori se \ntind nesParângul
Mare
2519

Beleoaia
2109

Mun]ii C`p`]ânii
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Co[ana
2041

C`p`]âna
2094

{aua
Funicel
1820

Balota
2096

Nedeia
2130
7 De pe Nedeia (2130 m), panoram` c`tre est.
foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea)

8 De pe Vf. C`p`]âna (2094 m), vedere spre est.
foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea)

Mun]ii
F`g`ra[ului
Ursu
2124

49

Mun]ii C`p`]ânii

Invita]ie în Carpa]i - nr. 58, mai 2006

Nedeia
2130

fâr[it. Datorit` lor, dar [i v`ilor de toren]i pe care apa \nspumat` se repede la
foto: Trestian G`v`nescu (Râmnicu Vâlcea) vale, s`rind peste stânci col]urate, pe
poteca de la nord-est de Vf. Nedeia, de
la stâna Groapa \n creast`, te crezi \n
Mun]ii Retezat.
Când vine toamna, paji[tile se \ng`lbenesc, t`l`ngile au plecat, pe izvoarele din coaste apar primele pojghi]e de
ghea]`. Mai apoi se a[terne \ntâia
z`pad`, dup` care cerul devine dintrodat` senin, l`sând privirile s` zburde
c`tre z`rile \ndep`rtate, cu crestele
Parângului, Lotrului, Latori]ei, {ureanului, F`g`ra[ului.

9 Nedeia la \ntâlnirea dintre toamn` [i
iarn`. Imagine luat` din {aua Gropi]a.

Toate potecile zonei alpine Nedeia
sunt la fel de frumoase, fie c` se afl` pe
versantul nordic sau sudic. Dou` dintre
ele sunt parc` mai aproape de sufletul
meu: calea ce \nconjoar` muntele trecând pe la stânele Gropi]a [i Groapa [i
aceea de pe Valea Cernei vâlcene. Iat`
\n continuare descrierea lor sumar`.
Parcursul 1. Drumul de creast`, marcaj band` ro[ie, durat` 3½-4 ore. Accesibil iarna pentru schiori. Posibilit`]i
de cazare: casa meteo de pe Vf. Boul,
motelul Tudor, casele Petrimanu [i can50

tonul silvic de pe Valea Latori]ei. Locuri
de cort ([i ap`) \n {aua Funicel [i \n
Curm`tura Olte]ului. Ap` [i \n poteca
din zona Vf. Negovanu, \n dreptul sta]iei meteo.
Din {aua Funicel se urc` la stânga,
spre Vf. Funicel (1952 m), pe care-l ocolim pe fa]a nordic` (au trecut ½ ore).
Dup` vârf se \ntâlne[te marcajul punct
galben, ce vine dinspre Valea Borogeana
R`g`liei. Ocolim spre dreapta bazinul
V`ii Repedea, unde Pârâul Ro[iile este
puternic ravenat. Mergem apoi pe platoul dintre Beleoaia [i Nedeia (au trecut 1-1½ ore). Pân` pe Vf. Nedeia mai
facem ½ ore, dus-\ntors. Apoi coborâm
spre vest, pe serpentine, pe versantul
sudic, pe sub Vf. Negovanul (creast`
stâncoas` cu vârfuri proeminente, vezi
imaginea 13), la \ntâlnirea cu marcajul
punct albastru ce vine de la Ciunget (au
trecut 2-2½ ore).
Trecem pe sub Vârfurile Huluzu
(1948 m) [i Turcinu Negovanului
(izvoare \n potec`) spre {aua Turcinu
Negovanului (au trecut 2½-3 ore).
Apoi, pe drumul de tractor de pe versantul sudic sau peste Vf. Boul mergem
pân` \n Curm`tura Olte]ului (au trecut
3½-4 ore).
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10
Nedeia (stânga, 2130 m) [i
Negovanu (dreapta, 2064 m), v`zute
dinspre nord.
foto: Dinu Boghez (Râmnicu Vâlcea)

11 Piatra Târnovului (1879 m),
v`zut` de pe Nedeia (2130 m).
foto: Trestian G`v`nescu
(Râmnicu Vâlcea)

Piatra T`iat`
(La Balcoane)
Mun]ii
Latori]ei

|n curm`tur` este drum auto spre
Valea Latori]ei (nord, 6 km) [i spre Polovragi (24 km, sud), cu marcaj vechi
band` albastr` [i cu unul incomplet,
recent, punct albastru, pân` la casele
Petrimanu.
Parcursul 2. Borogeana R`g`liei (din
Valea Latori]ei) - Vf. Funicel, punct galPiatra
Târnovului
1879
Mun]ii
Lotrului
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Târnovu
Mic
1833

ben, 5½-6 ore. Din Ciunget, drum asfaltat 10 km (3 ore de mers pe jos).
La Borogeana, posibilit`]i de cazare
(aten]ie, stupi cu albine agresive). Apoi
drum de tractor cu scurt`turi, pân` la un
izvor. Urmeaz` {aua Borogenii, la aproximativ 1600 metri altitudine (pân`
aici, 1½-2 ore). Punct de \ntâlnire cu
traseul ce \nconjoar` Târnovul, marcat
Târnovu
Mare
1847
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Târnovu
Mare
1847

Piatra
Târnovului
1879

Piciorul
Negovanului

12 De pe Turcinu Negovanului, zona
Târnovu.
foto: Trestian G`v`nescu
(Râmnicu Vâlcea)

13 De pe Huluzu (1948 m), vedere
c`tre est.
foto: Trestian G`v`nescu
(Râmnicu Vâlcea)

cu punct albastru. Facem de aici la dreapta, pân` la plai, unde potecile se despart.
Noi o lu`m la stânga (izvoare sub coast`),
pân` la stâna Gropi]a (1650 m) (izvor \n
incinta ei) (2½ -3 ore pân` aici).
|n continuare drum de tractor, iar când
acesta coboar` se urmeaz` poteca marcat`
prin p`dure, spre dreapta. Ajungem \n poiana dintre brazi numit` La Mormân]el,
apoi la grupul de stânci La Bisericu]`. Coborâm \n Valea Groapa, pe care o travers`m oblic la stânga. G`sim poteca pe
malul abrupt. Urmeaz` o zon` puternic
defri[at`. Apoi, prin p`durea de brad, po-

Negovanu
2064

52

tec` clar` pân` sub poiana stânei din
Groapa (4-4½ ore pân` aici).
Pe Piciorul Nedeii, pe plai, este
l`s`toare de oi, cu vizibilitate pân` pe
vârf. De la stâna Groapa (1710 m) avem
vizibilitate maxim` (imaginile 16, 17)
spre Piatra Târnovului. Izvorul stânei
este spre p`dure; pân` la el, potec` bine
b`tut`. Mergem la dreapta, pe curb` de
nivel, prin poian` cu stânci, apoi jnepeni[uri. Travers`m pâraie puternice
(Pietrele Rele), izvoarele Ro[iilor, componen]i ai Pârâului Repedea. Ie[im \n
creast` aproape de Vf. Funicel (au tre-
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Turcinu
Negovanului
1963

Boul
1908

Nedeia
2130

14 La vremea primei \nfloriri a
bujorului (smirdarului, rododendronu lui, cocozarului).
fotografii: Trestian G`v`nescu
(Râmnicu Vâlcea)

15 Mergând spre vestul crestei.

cut 5½-6 ore).
Coborâm spre sud ca s` \ntâlnim
poteca marcat` cu triunghi albastru. Se
desprinde potec` c`tre miaz`zi, peste
Muntele C`[`riei, pân` la Pietrele
G`uriciu (1645 m); poian` frumoas`, cu
lapiezuri (7-7½ ore).
Parcursul 3. Marcaj punct albastru,
{aua Borogeana - creasta principal`. Din
{aua Borogenii (vezi parcursul 2) facem

½-¾ ore pân` la primul pârâu. Urc`m \n
lungul pârâului pân` la primul drum de
tractor. Pe poteca veche, din stânga drumului, se scurteaz` serpentinele. Pe sub
jnepeni, ocolim muntele pe drumul de
tractor. Travers`m v`i de toren]i, iarna
posibil supuse avalan[elor. |n dreapta
avem stâna din Huluzu. Ajungem \n
{aua Negovanului, dup` 2-2½ ore din
{aua Borogeana.

Turcinu
Negovanului
1963

Nedeia
2130
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Piatra
Târnovului
1879

16 Piatra Târnovului, v`zut` de la
stâna Groapa.
foto: Dinu Boghez (Râmnicu Vâlcea)

Parcursul 4 (traseu notat cu 6 pe
harta lui Nae Popescu). Polovragi - Vf.
Beleoaia. |n localitatea Polovragi (de pe
DN 67 Râmnicu Vâlcea - Tg. Jiu) travers`m Pârâul T`râia [i pornim pe drumul de tractor ce urc` \n Poiana Ascuns`
(1½-2 ore). Poteca merge pe sub
creast`, pe versantul estic al muntelui,
intersectând multe izvoare. Trecem pe
lâng` stâna de pe Piciorul Cor[orului,
apoi pe sub Vf. Beleoaia, ajungând pe
Platoul Nedeii. Drumul este nemarcat.
Pe platou \ntâlnim semnele band` ro[ie.
Parcursul 5. Valea Cernei vâlcene. Se
poate intra pe firul Cernei vâlcene,
c`tre amonte, nu departe spre vest de
cunoscutul ora[ Horezu, de pe DN 67,
din localitatea Sl`tioara, pe drumul
asfaltat c`tre satele Ruget [i Cerna.
Drumul dintre aceste dou` din urm`
localit`]i intersecteaz` calea de sub
munte, paralel` cu DN 67 (interesant`
[i ea), care une[te localit`]ile Polovragi
(la vest, pe DN 67) [i Vaideeni (la est).
De exemplu, din Bucure[ti sunt autobuze direct pân` la Vaideeni; pentru
informa]ii la zi privind transportul rutier de persoane, vezi www.autogari.ro.
La cap`tul satului Cerna se afl` o
mic` pensiune. De aici în amonte, drumul forestier, în cea mai mare parte
accesibil oric`rui mijloc auto, ]ine firul
apei, cale de 15 kilometri. Întâlnim pe
dreapta [i stânga alte drumuri forestiere, dar cel de pe Cerna nu se desprinde de firul apei. Trecem de un loc în
care din lemne se fac cupole, apoi aces54

tea se aprind, ca s` ard` mocnit, pentru
ob]inerea mangalului (nu în pu]ine locuri ale ]`rii mangalul este un produs
destinat exportului).
Ceva mai departe trecem prin Cheile Cernei, cu pere]i abrup]i, înal]i, t`ia]i în calcarul care st`pâne[te locurile.
Pe aici se afl` Pe[tera cu Vâjg`u. (O prim` informa]ie despre cavit`]ile din zon`
o constituie Catalogul sistematic al
pe[terilor din România, paginile 77 [i
309, codul 2046, bazinul Luncav`] [i
Cerna Olte]ului. Catalogul a fost editat,
în 1982, de Institutul de Speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti, Federa]ia
Român` de Turism Alpinism [i Comisia
Central` de Speologie Sportiv`. Autor:
Cristian Goran. Colaboratori: Rada
Bulg`r, Liviu V`lena[, Gabor Halasi,
Arpad Szilagyi, Ic` Giurgiu.)
Drumul face apoi câteva serpentine,
urcând pân` la un platou (A) pe care se
afl` a[ez`rile exploat`rii forestiere care a
golit fa]a Muntelui Milescu, de pe malul stâng al v`ii. De aici, drumul pe Valea
Cernei este accesibil doar omului.
Urm`m firul apei, pe lâng` care se
mai poate identifica traiectul unei vechi
exploat`ri forestiere. Îl suim pân` la
cap`t, aproximativ cota 1300, acolo
unde putem alege una din variantele ce
ne scot pe culmile înalte din preajm`.
Pe dreapta cum urc`m, un vechi drum
de tractor, acum înierbat, ne scoate în
culmea muntelui, pe Drumul Fomete[tilor, ce iese în dreptul Pietrii Stroie[tilor (B), 1721 metri, unde întâlnim o
fântân` care ne potole[te setea. De la
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Piatra
Târnovului
1879

17 De la stâna Groapa, pere]ii Pietrei
Târnovului.
foto: Dinu Boghez (Râmnicu Vâlcea)

platforma forestier` am mers pe vale
circa 2 ore, dup` care am mai urcat pân`
pe creasta amintit` înc` 1½ ore. De aici
putem coborî spre satele Mari]a, Cerna
[i Izvorul Rece sau putem urca spre Vârfurile Beleoaia [i Funicel, aflate la nord,
pe creasta Mun]ilor C`p`]ânii.
Alt` cale, dar f`r` potec`, se afl` pe
malul drept geografic al v`ii, urcând pe
Piciorul Cor[orului [i ne scoate, dup` un
drum lung, de mai bine de 2 ore, pe
creasta secundar` ce coboar` c`tre localitatea Polovragi. Este muchia sudic` cea
mai înalt` din masiv, cu patru vârfuri în
jur de 2000 metri, dintre ele men]ionând, de la nord la sud, Beleoaia, Cor[or [i Cujba.
Spre nord, aceast` culme sfâr[e[te în
{aua La Nedei, aflat` sub Vârful piramidal Nedeia (2130 metri), cel mai înalt
din masiv. Legendele spun c` aici, pe
vremuri, se desf`[urau serb`ri pastorale.
Doar pove[tile [i un ciot de lemn mai
amintesc c` aici s-a aflat o troi]`. Acum
s-a ridicat alta, nou`, din piatr` [i beton,
reper bun de urm`rit.
Revenim la coborârea pe muchie, spre
localitatea Polovragi. Ultima por]iune a
drumului c`tre vale se desf`[oar` pe drumul forestier ce str`bate interesantele [i
aproape necunoscutele Chei T`râia.

Iar de la platforma forestier` amintit` (A), urmând un drum de TAF (utilaj auto forestier), urc`m abrupt în Muchia Milescu. Apoi, continuând urcu[ul
pe plai, afl`m p`duri înc` neatinse,
poieni frumoase [i un drum larg, strecurat prin zone calcaroase, unele cu abrupturi interesante, care ne vor încânta
ochiul pân` c`tre Piatra Stroie[tilor (B),
unde întâlnim drumul descris anterior.
De la Piatra Stroie[tilor, c`tre sud, putem coborî, pe lâng` stâna din G`uriciu,
alegând poteci ce ne vor conduce în
satele aflate la poalele mun]ilor (Cerna,
Mari]a, Izvorul Rece).
Parcursul 6. Din satul Izvorul Rece,
de la vest de localitatea Vaideeni, urm`m Valea Plopi (Recea). Drum de peste 12 km, folosit de cei care au stâne pe
aici. Dup` ce trecem de un canton forestier ajungem \n apropierea golului
alpin. Drumul se termin` \n apropierea
câmpului de lapiezuri de la Pietrele
G`uriciu (1645 m).
Parcursul 7. De pe Valea Lotrului,
de la Gura Latori]ei, avem 6 km pân` la
Ciunget [i \nc` 17 km pân` la casele
Petrimanu (drumul este pân` aici par]ial asfaltat). Apoi \nc` 6 km pân` \n
Curm`tura Olte]ului (1615 m), cu marcaj punct albastru, de unde se coboar`
24 km pân` la Polovragi.
55

Parcursul 8. Din Ciunget intr`m pe
V. Repedea, drum forestier par]ial
degradat, pân` la captarea hidrotehnic`,
12 kilometri. Pe marcaj triunghi albastru
facem la stânga, pe Cracul Funicelului,
5-6 ore pân` \n Curm`tura Funicelului,
trecând pe la stâna din Funicel.
Putem cobor\ apoi spre localitatea
Vaideeni, pe la Platoul G`uriciu, pe lâng` C`[erie, prin locul numit Cumpeni
(|n Cumpene); apoi trecem pe la Cocini. Marcaj triunghi albastru.
Bibliografie. Dinu Boghez - Vârful
Ursu - revista Mun]ii Carpa]i, nr. 33,
2002, Bucure[ti; Dinu Boghez, Trestian
G`v`nescu - Secretele Mun]ilor Latori]ei - revista Invita]ie \n Carpa]i, nr. 53,
pag. 24-43; Nae Popescu - Mun]ii
C`p`]ânii - colec]ia Mun]ii No[tri,
Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1977
(pe hart` lipse[te scara, dar nu din vina
autorului ci pentru c` a fost o perioad`
când h`r]ile nu aveau voie s` fie tip`rite
cu scar`); Nae Popescu - |n Mun]ii
Vâlcei (Parâng, C`p`]ânii, Latori]ei,
Lotru) - Oficiul Jude]ean de Turism
Vâlcea
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Vulcani la Or]i[oara
text [i fotografii:
Paul IONESCU (Arad)

Timi[oara

Gura Iadului, articol scris de Petrina
Calabalic în ziarul B`n`]eanul îmi stârne[te curiozitatea: ,,Vulcanii noroio[i ai
Banatului bolborosesc ne[tiu]i de ani de
zile''.
Coborâm în micu]a gar` Or]i[oara, din
jude]ul Timi[ (linia 310, Timi[oara Arad, dup` 26 kilometri de la Timi[oara,
la 30 kilometri de Arad; vezi harta, extras
din Romania, tourist map, ONT Carpa]i,
1989). Cer acoperit cu nori, câteva
pic`turi de ploaie. Trebuie s` g`sim locul
unde se afl` ace[ti ,,ne[tiu]i'' vulcani.

De la gar` ne îndrept`m spre centrul
localit`]ii Or]i[oara, de unde se desprinde spre nord o [osea asfaltat`. Un
indicator rutier ne anun]` c` avem de
parcurs 10 kilometri pân` în Seceani,
prima a[ezare de-a lungul drumului.
Pornim pe jos.
Trecem de ultimele case din Or]i[oara, apoi pe lâng` cimitir [i imensele
antene radio de pe partea stâng` a drumului. Suntem în plin` câmpie [i doar
copacii de pe marginea drumului alung`
monotonia priveli[tii. Un autoturism
opre[te la semnele noastre [i din vorb`
în vorb` afl`m c` binevoitorul este proprietarul acestor vaste terenuri. Ma[ina
ne las` lâng` c`minul cultural al satului.
Echipa]i ca de munte, trezim interesul localnicilor [i al câinilor. Suntem
îndruma]i spre forocici (vulcanii noroio[i). De la c`minul cultural pornim
spre nord [i cotim apoi pe a doua uli]`
spre est (dreapta). Dep`[im câteva gos2 Ie[irea din satul Seceani, spre est.
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3 Crucea metalic` [i un copac, reperele spre nord-eest.

4 Vedere de lâng` crucea metalic`, spre Seceani (vest).
pod`rii ce par p`r`site, trecem pe lâng`
gardul cimitirului [i ne trezim în plin
câmp (foto 2). Câteva drumuri de p`mânt se întretaie în aceast` zon`; \n lipsa indicatoarelor, copacilor sau a oric`rui
reper trebuie s` ne baz`m doar pe
intui]ie. P`mânt arat cât vezi cu ochii,
nici o stânc` pe care s`-]i lini[te[ti privirile. Continuând drumul spre nord-est,
dup` spusele localnicilor trebuie s`
ajungem la un pod betonat, în apropierea c`ruia se afl` vulcanii.
Ca prim punct de reper este o cruce
singuratic` (foto 3) la marginea drumului [i un copac pierdut în imensitatea
terenurilor proasp`t arate. Acum este
mai u[or s` te orientezi în teren, dar
atunci când culturile vor fi la maturitate
vei avea senza]ia c` te deplasezi printrun imens labirint verde, o adev`rat` ]es`tur` de drumuri de p`mânt. Nici o
ma[in` clasic` nu ar face fa]` acum la
acest noroi lipicios. Abandona]i orice

5

idee de a parcurge acest traseu dup`
ploaie [i evita]i s` v` prind` ploaia în
plin câmp.
Trecem pe lâng` crucea metalic`
(foto 4), dup` care ne îndrept`m spre
un semn topografic ce domin` ar`turile.
De la el, spre est, coborâm pe drumul
desfundat ce duce pe Valea M`gheru[
(foto 5). Ajungem la podul de beton
men]ionat de localnicii din Seceani
(foto 7). Pân` aici au fost 4-5 kilometri
pe drumuri desfundate.
Apa este a[a de mare încât se formeaz` un mic lac în fa]a podului. Singura posibilitate de a trece este s` c`ut`m un vad sau s` ne desc`l]`m [i s` trecem prin ap`. Alegem a doua variant`.
De pod s-au apropiat o turm` de oi, un
cioban [i ciob`ni]a. Întreb`m de vulcanii noroio[i dar ei nu \i [tiu. S` fi gre[it
noi zona?
Îl întreb pe cioban dac` nu [tie un
loc de unde ies gaze din p`mânt. Se

Valea M`gheru[.
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lumineaz` la fa]` [i spune c` doar la
câ]iva metri de pod, spre nord, pe malul
stâng al Pârâului M`gheru[ este o groap`
care bulbuce[te [i de acolo iese ap` cu
gust de fier. Ne îndrept`m spre locul
[tiut de el. La câ]iva metri de albia Pârâului M`gheru[, într-o câmpie neted`
încadrat` de dou` coline, bolborose[te
apa \ntr-o groap` plin` (foto 8). P`mântul muste[te de ap` [i dac` nu [tii locul,
el poate trece neobservat. Scot o can`,
gust din ap`: e mineral`, pu]in sifonat`.
Totu[i, articolul citat spunea de un
crater de 6-7 metri diametru [i 2 metri
adâncime, cu vreo nou` guri prin care
iese gazul din p`mânt, barbotând noroiul. Ciobanul nu [tie de acest loc.
Începem s` ,,m`tur`m'' câmpia dintre cele dou` coline. În dreptul podului
de beton, sub coasta colinei, simt miros
puternic de gaze. M` îndrept spre un
pâlc de arbu[ti [i calc pe p`mântul plin
de ap`. Abia acum îmi dau seama c` stau
pe un cazan care fierbe. Pe o raz` de 20
metri p`tra]i, gazele ies la suprafa]`
printr-un imens burete vegetal (fotografiile 9, 10). Sute de bulbuci împr`[tie în jur miros de iad. Cred c` dac`
a[ fi aprins un chibrit, terenul s-ar fi
transformat într-un imens rug. Fac poze
[i ies cât mai repede din zon`. Gazele
sunt destul de nocive.
L`trat de câini se aude prin apropiere. O întreag` hait` de ciob`ne[ti se
n`puste[te asupra noastr`. Ne-au prins
descoperi]i [i sunt gata s` ne rup`. Un
fluierat scurt [i to]i se retrag. Apare un
om, cu un miel pe umeri (foto 11). Îl
recunosc, este Nicolae Gurzun, ciobanul din articol. El ne conduce la marele
crater, situat la vreo 100 metri în aval de
podul de beton, pe malul stâng al Pârâului M`gheru[ (foto 12).
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Acum craterul este plin cu ap` [i
seam`n` cu o imens` oal` în care fierbe
zer pentru m`m`lig`. Nea Nicolae, care
este de 6 ani prin aceste locuri, ne poveste[te c` într-o var` i-au murit aici
trei miei. Era mare secet` [i ie[eau
numai gaze; miei au intrat în groap` [i
s-au asfixiat din cauza lor. Dac` ar fi fost
un pic de ap`, mieii nu intrau c` le e fric` de bolboroseal`... Suntem la ,,Gura
Iadului'', în mijlocul apelor.
Ne întoarcem spre podul de beton,
continu`m excursia spre o alt` zon` cu
ap` mineral`. Urc`m pe drumul de p`mânt spre est, pe lâng` pâlcuri de arbu[ti. Pe m`sur` ce câ[tig`m altitudine,
o vast` panoram` se deschide spre Valea
M`gheru[. Umbrit de un imens arbust,
craterul se distinge singuratic printre
apele ce l-au inundat. Localnicii din Seceani [i comunele apropiate vin aici de
ani de zile, folosesc aceste ape pentru
a-[i ameliora durerile reumatice.
Urcu[ul se pierde pe un imens platou, arat de ambele p`r]i ale drumului.
Continu`m pe drumul de p`mânt spre
est, f`r` s` ne abatem în stânga sau
dreapta. Timp de o or` ne lini[tim privirile pe brazdele de p`mânt. Spre nord
se disting acoperi[urile caselor din localitatea Ma[loc, iar spre sud o p`dure pe
fundalul c`reia se profileaz` o ferm`.
{tiu c` trebuie s` urmez ultimul

6 Valea M`gheru[ [i stâna din
amonte de podul de beton.

7

Podul de beton.
8 Izvorul cu ap` mineral` [i ciobanul Joska.
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9 Câmpul cu forocici, pozi]ia lor
fa]` de podul de beton [i drumul
spre Seceani.

10

Forocici, detaliu.

drum de p`mânt spre nord [i acolo voi
g`si o fântân` cu ap` mineral`. Drumul
coboar` u[or spre o vale orientat` estvest. Mul]imea sticlelor de plastic aruncate în jur e semn c` am ajuns. O fântân` betonat`, ridicat` de C.A.P. Ma[loc,
cu acoperi[ metalic. Apa limpede îmbie
la popas. Nici o diferen]` între apa mineral` îmbuteliat` [i cea de aici.
Coborâm pe firul apei [i dup` 200
metri ajungem la [oseaua asfaltat`
Timi[oara - Lipova. Noi am ales direc]ia
spre Timi[oara [i dup` 3 km pe asfalt
ajungem la halta C.F.R. Bencei. Pân` la
11 Ciobanul Nicolae Gurzun,
ghidul nostru.
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12 Marele crater, plin cu ap`
(aproximativ 2 metri adâncime).
13 Vedere de pe versantul estic al
V`ii M`gheru[, drumul ce vine de la
Seceani [i podul de beton (\n centrul
fotografiei).

sosirea primului tren mai sunt 2 ore, a[a
c` prefer`m s` mergem înc` 5 kilometri,
pân` în localitatea Pi[chia. Drumul trece
printr-o frumoas` p`dure unde sunt o
cresc`torie de fazani [i rezerva]ie de animale s`lbatice. La cap`tul p`durii, pe partea dreapt`, un drum porne[te spre Lacul
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Murani, loc de pescuit [i agrement.
În centrul localit`]ii Pi[chia ne
potolim setea cu ap` mineral` de la izvorul amenajat sub form` de ciuperc`,
admir`m biserica de rit catolic, apoi
gr`bim pa[ii spre gara pustie. Soarele
s-a gr`bit s` apun`.
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Prim`var` la munte
Trestian G~V~NESCU
(Râmnicu Vâlcea)

1 Ochiul g`inii (Primula minima).

O alt` podoab` a paji[tilor muntoase
o fac decorativele neamuri ale primulei.
Sus la munte au fel de fel de culori.
Unele, cu flori lungi [i sub]iri (Primula
halleri) sînt de culoare violet` închis`,
pe cînd Primula elatior, un buchet de
flori, e g`lbuie, palid` [i ca o stea de culoarea l`mîiei în jurul unui bumb verde.
Aceasta are flori multe, pe cînd Primula
minima, ochiul g`inei, o singur` floare
liliachie, cu petalele mari rupte în dou`.
(Ion Simionescu - Flora României Bucure[ti, Editura Albatros, 1974)
Ochiul g`inii (Primula minima L.)
Peren`, cu rizom ramificat. Tulpini de 3
cm. Frunze cuneate sau invers triunghi61

ulare, aproape sesile lucitoare, tari, cu 39 din]i ascu]i]i la vîrf. Flori ro[ii deschis.
Fruct capsul` cu semin]e aripate, înflorire iunie-iulie (august). În zona alpin`,
prin paji[ti a[ternute pe substrate s`race în calcar, în locuri stîncoase. În Carpa]i, Sude]i, Balcanii de est [i Alpii de
est. (Constantin Pârvu, Stoica Godeanu,
Lauren]iu Stroe - C`l`uz` în lumea
plantelor [i animalelor - Bucure[ti,
Editura Ceres, 1985)
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2 M`r]i[or (Geum montanum).

Geum montanum. Plante mici, comune [i la dealuri, sînt saxifragaceele. La flori se aseam`n` cu fragul. Sînt multe, unele galbene aurii, altele albe cu dungi purpurii. E greu s` le deosebe[ti
unele de altele, c`ci prea sînt numeroase.
Pe paji[ti se întîlne[te des c`l]unul-doamnei-de-munte (Geum
montanum), cu flori mari de pucioas`, pudruite pe din`untru cu
portocaliu, avînd [i inele verzi. (Ion Simionescu - Flora României
- Bucure[ti, Editura Albatros, 1974)

3 M`r]i[or, fruct.
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4, 5 Crucea voinicului
(Hepatica transilvanica).
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