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Ave]i acum la \ndemân` - pentru prima dat` \ntr-u
un ghid al Bucegilor - o conexiune strâns` \ntre descrierea traseelor, h`r]i, imagini [i explica]iile de pe imagini: pentru ca s` pute]i alege din vreme parcursul
potrivit, s` v` orienta]i mai bine \n teren [i s` rememora]i apoi mai u[or
locurile pe unde a]i c`l`torit. Acest ghid - plin de nout`]i, inclusiv multe imagini - este unul dintre cele mai complete dedicate masivului.
Pozele din cele 4 volume pot fi \nlocuite \n viitoarea edi]ie cu variante surprinse - inclusiv de Dvs. - \n momente mai generoase ca lumin` [i completate cu imagini care s` ajute [i mai mult la cunoa[terea
acestor mun]i. Textele [i h`r]ile vor fi mereu actualizate.
V` invit`m s` v` aduce]i contribu]ia la edi]iile urm`toare, inclusiv
prin descrierea variantelor de iarn` sau a parcursurilor alpine. Orice
hart` sau schi]` (topografic`, geologic` etc.) care pot completa prezent`rile de mai jos vor fi introduse \n edi]iile viitoare. To]i autorii
vor fi explicit men]iona]i.

Trasee [i poteci
text: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
au colaborat: Radu V. Cotta (Bucure[ti), Radu Hera (Bucure[ti)
principalii autori ai fotografiilor:
Ic` Giurgiu (Bucure[ti), Dan Ple[a (Bucure[ti),
Gabriel Micl`u[ (Bucure[ti), Cristina Laz`r (Bucure[ti),
Tudor Constantin Samoil (Bucure[ti), Eliza Anghel (Bucure[ti),
{tefan Vârlan (Bucure[ti), Manus Vi[an (Bucure[ti),
Raluca Mocanu (Bucure[ti), Lucian Cazac,
Silviu Matei, Andrei Samoil (Bucure[ti),
Adrian Negoi]` (Bucure[ti), Bogdan Constantinescu (Bucure[ti),
Gabriel Silv`[anu (Bucure[ti), Alina Lin]ea (Bucure[ti),
Andrei Zlate, Csaby Gedo, Eduard Despinoiu (Bra[ov),
Alexandru Ulici, Adrian Gl`van (Bucure[ti),
George Laz`r, Paul Ionescu (Arad),
Marian Radu (Bra[ov), Andrei Panaiotu (Bucure[ti),
Adrian Purza, Dan Petrescu (Bucure[ti)
au fost folosite imagini din fototeca Clubului de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti
[i de pe site-u
ul www.alpinet.org
au fost folosite informa]ii afi[ate pe lista de discu]ii alpinet2k
a site-llui www.alpinet.org
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Prezentare general`
a masivului
extras din Victor Tufescu, Claudiu
Giurc`neanu, Ion Mierl` - Geografia
României - manual pentru clasa a
XII-aa, Editura Didactic` [i
Pedagogic`, 1993

Se cunosc multe despre Mun]ii Bucegi; [i s-a publicat despre ei aparent mult.
Spun aparent deoarece multe tip`rituri nu
prea sau chiar nu au adus nout`]i; mai
mult, se vede c` la vremea respectiv` autorii lor nici nu voiau s` aminteasc` ce s-a
mai descoperit \ntre timp.
Lucrarea de fa]` este ca un fagure \n
construc]ie permanent`: plin de informa]ii la unele capitole, \nc` insuficient
sau deloc detaliat la alte sec]iuni fa]` de
ceea ce trebuie [i se poate scrie despre
masiv. Este loc enorm pe aceast` structur` pentru orice pasionat de munte (alpinist, biolog, geolog, hidrograf, meteorolog, pedolog, silvicultor etc.) care vrea
s` \[i aduc` contribu]ia.
Pe www.alpinet.org au ap`rut [i continu` s` apar` date [i relat`ri interesante despre traseele [i particularit`]ile acestui masiv, \n toate anotimpurile. De
asemenea imagini sugestive.
Mun]ii Bucegi (37 km de la nord la
sud, 18 km de la vest la est) sunt - din

punct de vedere turistic, speologic, geologic, hidrologic, biologic etc. - pentru
\nc` zeci de ani un important [i la \ndemân` teritoriu de explorat; se ajunge relativ u[or aici - din toat` ]ara, iar \n caz
de vreme defavorabil` sunt relativ suficiente locuri de ad`post.

Turism
Semnele turistice din Mun]ii Bucegi, cu pu]in peste 50% fa]` de necesarul pentru lungimea re]elei de marcaje inconstante ca densitate de aplicare pot fi v`zute pe multe trasee doar când
nu este z`pad` mare pe pietrele sau arborii pe care au fost aplicate. T`bli]ele
indicatoare sunt relativ suficiente fa]`
de intersec]iile unde este nevoie de un
astfel de ajutor; stâlpii de marcaj sunt
\ns` insuficien]i pentru vreme rea.
Timpii de parcurs pe care \i indic`m
sunt orientativi; sunt da]i \n general
pentru persoane cu condi]ie fizic` [i cuno[tin]e montane de nivel mediu; ace[ti timpi pot cre[te sau scade, uneori
foarte mult, \n func]ie de starea noastr`
fizic` din ziua respectiv`, greutatea bagajului, evolu]ia meteo, compatibilita-

1000 Bucegii, v`zu]i dinspre sud.
foto: Ic` Giurgiu
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1010 Bucegii, v`zu]i dinspre sud-vvest.
foto: Marta Epure (Ploie[ti)

tea echipamentului personal cu realit`]ile de moment.
La descrierea traseelor, când ne re-ferim la perioada de iarn` \n]elegem - pentru altitudini de peste 2000 de metri - un
interval ce poate debuta \n octombrie [i
se termin` \n iunie. Ninsori cad, nu de
pu]ine ori, [i nu \ntotdeauna \n cantit`]i
modeste, \ntre lunile iunie [i septembrie, sporind sau aducând imediat dificult`]ile sezonului rece.
Aversele de ploaie sau desc`rc`rile
electrice pot crea disconfort [i stres da-

c` nu reu[im s` ajungem la sau s` mont`m ad`posturi convenabile. Zonele Babele - Co[tila - Omu [i Vf. T`taru - Cheile Z`noagei sunt foarte periculoase pe
vreme cu desc`rc`ri electrice, mai ales
c` schimb`rile atmosferice se produc
extrem de rapid în perimetrul lor.
Vara, întâlnirile cu câinii de la stâne
pot fi sup`r`toare sau periculoase, nu de
pu]ine ori ciobanii asmu]indu-i (nu
neap`rat vizibil!) împotriva turi[tilor.
Harta pe care o al`tur`m este util`
pentru cunoa[terea destul de bun` a

1020 Bucegii, v`zu]i dinspre est.
foto: Duic` Antoniu (Bucure[ti)

Co[tila
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Platoul
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Leaota, 2133

Co[tila
2498
Crucea

1030 Bucegii, v`zu]i dinspre nord-eest.
foto: Nicolae Ple[ia (Sibiu)

masivului. Multe areale extrem de atr`g`toare din ace[ti mun]i sunt reprezentate doar schematic sau simbolic pe toate planurile tip`rite pentru Bucegi, fie
din cauz` c` scara h`r]ii nu permite mai
multe detalii, fie pentru c` nu au fost
parcurse [i descrise în detaliu. |nc` po]i
g`si în Bucegi suficiente locuri inedite,
lini[tite, nemarcate, dificile, spectaculoase, de multe ori ele fiind foarte apropiate de artere turistice cu flux important. Pentru abruptul alpin dinspre Valea Prahovei trebuie s` apel`m la bibliografie, la informa]iile de pe site-ul
www.alpinet.org, sau la lista de discu]ii
[i informare rapid` (alpinet2k) de pe
www.alpinet.org.
Aten]ie, multe ape (cursuri de suprafa]`, izvoare, lacuri) sunt poluate cu
reziduuri animaliere, dejec]ii umane,
gunoaie diverse sau elemente toxice depuse din atmosfer` (uneori \n cantit`]i
deloc neglijabile).
Preten]ia ca cineva, la un moment
dat, s` fie perfect cunosc`tor a tot ce ar
trebui spus despre ace[ti mun]i este absurd`. Se schimb` sensibil, de la un an la
altul, starea marcajelor, refugiilor, cabanelor, chiar [i a potecilor sau p`durilor.
Sistem românesc informa]ional la zi,

complet, despre zona montan` \nc` nu
exist`, cu excep]ia site-ul Alpinet, care
de]ine net \n prezent pozi]ia frunta[` la
documentare \n domeniul montan.
Textul care urmeaz` v` prezint`
multe informa]ii despre Bucegi, inclusiv
date [i descrieri inedite, dar nu v` poate
spune tot; viitoarele lui edi]ii vor fi [i
mai atractive. Site-ul Alpinet poate fi
\ns` sursa pentru date mereu actualizate, poate furniza h`r]i de detaliu [i nout`]i diverse.
Sursele bibliografice citate sunt importante, din fiecare ave]i, \n func]ie de
starea Dvs. fizic`, de grupul cu care c`l`tori]i [i de perioada aleas`, mai mult sau
mai pu]in de ales. Iar dac` sim]i]i c` v`
sunt necesare [i alte l`muriri, nu ezita]i
s` ni le cere]i, prin e-mail sau telefon.
Ve]i fi poate tenta]i s` \mp`r]i]i excursiile \n etape, bazându-v` pe cazare la
cabane [i/ sau refugii. Nu vrem s` v` \ndep`rt`m de aceste posibilit`]i de popas,
dar, aten]ie: pre]urile pentru cazare [i alimente s-ar putea s` v` fie uneori inabordabile; condi]iile de dormit v-ar putea dezam`gi, nepermi]ându-v` relaxarea. V`
sf`tuim s` nu l`sa]i acas` cortul! Pute]i
astfel s` v` opri]i \n locuri frumoase, lini[tite [i s` v` alc`tui]i programul f`r` a depinde de al]ii. Ap` se g`se[te \n masiv \n
6

destule locuri. Iar dac` vre]i ca fundul cortului s` nu se \n]epe (de la firele aspre de
iarb`, crengu]e sau roci), ceea ce duce la
infiltrarea apei chiar [i pe locurile unde
pare uscat, atunci pune]i izoprenele sub
cort [i nu \n`untru.
Dac` iubi]i natura, la fiecare excursie pe care o face]i \n Mun]ii Bucegi ie[i]i din potecile marcate, cu aten]ie [i
respect fa]` de natur`, pe m`sura preg`tirii Dvs. Schimb`rile de semne turistice [i problemele pe care le \ntâlni]i pe
trasee sau pe c`ile f`r` marcaje v` rug`m
s` ni le semnala]i; pentru c` apar mereu
modific`ri, noi le vom transmite - prin
intermediul revistei Invita]ie \n Carpa]i
- celor interesa]i de munte. Dac` dumneata ai beneficiat gratuit de ce au comunicat antemerg`torii, de ce s` nu aju]i la circula]ia informa]iei?
Recomandare: experimenta]i sau \ncep`tori \n ale muntelui, folosi]i, dac`
ave]i autoturism, drumurile [i c`ile forestiere pentru a sosi \n imediata vecin`tate a muntelui, pentru a descoperi
discret zone de care altfel cu greu v-a]i
apropia; nu l`sa]i ma[ina nep`zit`, uita]i
acas` sursele de zgomot [i fum. Muntele nu se va bucura de gunoaie, g`l`gie,
mirosuri str`ine puternice!
*
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Încep`tori fiind \n ale muntelui, sau
experimenta]i, nu trebuie s` insist`m în
a merge "pân` la cap`t", când vremea, echipamentul sau posibilit`]ile de moment ale grupului ne sunt potrivnice.
Nu este ru[ine s` [tim când s` ne întoarcem uneori din drum, muntele ne
va a[tepta s`-l reg`sim în condi]ii mult
mai prielnice. Nu adopta]i idea "dac` nu
mai pot, chem salvamontul"; asta este
într-adev`r ru[inos.
(|n caz de situa]ie extrem` pe
munte pute]i apela 112 - gratuit, din
orice re]ea - sau dispeceratul salvamont,
la 0725.82.66.68 [i 0 - salvamont.)

Harta
Harta din acest ghid a fost f`cut`
plecând de la planul publicat \n februarie 2005, pe www.alpinet.org, de Leontin {uteu (din Oradea); ea are ca fundal
un caroiaj pentru localizarea pozi]iei cu
ajutorul GPS-ului.
Sute de complet`ri [i modific`ri au
fost aduse h`r]ii realizate de Leontin
{uteu; desigur, faptul c` a existat un
plan pe care am construit a u[urat incontestabil munca.
La \nscrisurile existente au fost
eliminate p`r]ile nerelevante, care ocupau spa]iu (exemplu: Vf. L`ptici 1872
m a devenit L`ptici 1872). Toponimia
vârfurilor a fost mult \mbun`t`]it` [i
completat`; am actualizat cote [i am
completat re]eaua de cote de pe hart`.
V`i [i nume de v`i au fost ad`ugate pe
re]eaua hidrografic`; cursurile unor ape au
fost redesenate. Au fost prelungite drumurile forestiere, acolo unde era cazul. (Toponimul Moieciu a revenit la forma lui oficial`, cu litera i \n con]inut. Valea {ug`ri,
toponim inventat de necunosc`torii zonei,
a redevenit Sug`ri, nume perfect potrivit,
dat probabil de ciobani. Muntele H`]ei a
redevenit R`tei.)
A fost mult completat` [i corectat`
re]eaua de marcaje existent` pe harta
din 2005; re]eaua de poteci nemarcate a
fost completat` [i corectat`. Au fost puse cabane [i ad`posturi care func]ioneaz` \n masiv. Au fost pozi]ionate lacuri naturale.
Oricine str`bate masivul ne poate
transmite modific`rile/ \mbun`t`]irile/
actualiz`rile pe care le consider` necesare pentru ca harta s` arate [i mai
proasp`t` la viitoarea edi]ie; toate per-

soanele care aduc corecturi h`r]ii vor fi
explicit men]ionate.

Trasee cu GPS
|nc` pu]in utilizate la noi de cei care
merg pe munte (din cauza costului), aparatele GPS (care arat` coordonatele
geografice [i altitudinea cu ajutorul sateli]ilor) vor deveni pe m`sura accesibilit`]ii ca pre] tot mai folosite. Unul dintre avantaje este c` indic` direc]ia bun`
de urmat inclusiv pe vreme nefavorabil`, f`r` vizibilitate, sau noaptea.
Pe site-ul www.alpinet.org exist`
\nscrise cordonatele a multe trasee turistice pe care s-a mers cu GPS-ul. Pentru Mun]ii Bucegi - ne spune C`t`lin
Olteanu - accesa]i informa]iile culese la:
http://alpinet.org/bin/poteci/gps.php?zo
naid=19.
Tot pe www.alpinet.org ave]i o bogat` colec]ie de articole, [tiri [i imagini
despre excursiile [i turele din Mun]ii
Bucegi realizate de persoane care au dorit [i au avut posibilitatea s` transmit` [i
altora elementele observate pe teren:
http://alpinet.org/bin/poteci/about.p
hp?lng=ro&id=19
[i
http://www.muntiicarpati.org/bin/po
teci/about.php?id=19.

Fotografii
Au fost utilizate imagini surprinse \n
diverse anotimpuri, provenite \n principal din fototeca Clubului de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti [i din galeria
foto a site-ului www.alpinet.org.
Pe site-ul www.alpinet.org ve]i descoperi o bogat` colec]ie de fotografii din
Mun]ii Bucegi.
{tim c` multe persoane au realizat imagini deosebite \n ace[ti mun]i, cadre
care au con]inut informativ [i/sau artistic
[i/sau documentar, chiar dac` unele sunt
alb-negru. Viitoarea edi]ie a ghidului va fi
[i mai bogat` la capitolul fotografii.

Trasee

Valea Bâng`leasa - Valea Grohoti[
- Muntele Strungile - {aua Strunga (1909 m) - Muntele Col]i cabana Padina (1525 m)
Marcaj cruce ro[ie (între {aua Strunga [i cabana Padina, apar, amestecate,
crucea [i banda ro[ie). Timp de mers: 67 ore (5-6 ore în sens invers); durata de
parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]` (vezi
imaginile 5070, 5130, 5230).
Iarna, traseul poate deveni foarte
greu, sau chiar periculos. |n special pe
por]iunea cu calcare de deasupra cabanei Padina pân` \n {aua Strunga Mare
(imaginile 5230, 5220, 5240) se formeaz` crust` de ghea]` (\ntr-o iarn`,
exasperat de nesiguran]a cu care "avansam" pe aici, am avut inspira]ia s` m`
iau dup` urmele unei vulpi, paralele cu
poteca turistic`; [i am avut surpriza s`
pot merge mai sigur, de[i ochii nu g`seau deosebire \ntre aspectul z`pezii de
pe marcaj [i de sub urmele vulpii…).
Surse de ap` (în func]ie de anotimp), locuri de cort. Locuri de belvedere. |ntre {aua Strunga Mare [i pân` la
circa 150 metri diferen]` de nivel deasupra cabana Padina ie[irile din traseu
spre dreapta sau stânga ne permit s`
descoperim un relief divers, spectaculos, format pe calcare.
Nu v` baza]i prea mult pe refugiul
din {aua Strunga Mare, aspectul lui v-ar
putea dezam`gi.

2. Moieciu de Sus (950 m) Valea Bâng`leasa - Valea Seciu Poiana Gu]anu (1550 m) - {aua
B`trâna (2130 m) - Valea Doamnele - hotel Pe[tera (1610 m)
Triunghi ro[u. Timp de mers: 7-8
ore (6-7 ore în sens invers); durata de
parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
traseul poate deveni foarte greu, sau
chiar periculos. Surse de ap`, locuri de
cort. Multe locuri de belvedere. Se fac
2½-3 ore pân` în Poiana Gu]anu (2-2½
ore în sens invers).
Vezi imaginile: 5060, 5075, 5080,
5350, 6095.

Enumerarea este ordonat` începând
de la vest spre est, în sensul acelor de
ceasornic.

3. {imon (750 m) - Valea
{imon - Plaiul lui Lom - Muchia
Ple[a - Poiana Gu]anu (1550 m)

1. Moieciu de Sus (950 m) -

Band` ro[ie, semne insuficiente.
Timp de mers: 4 ore (3 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te
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foarte mult dac` este z`pad` sau cea]`.
Locuri de belvedere.

4. Poiana Gu]anu (1550 m) Muntele Grohoti[ - Muntele
Strungile - {aua Strunga Mare
(1909 m) - Muntele Col]i - cabana Padina (1525 m)
Band` ro[ie. Timp de mers: 2½-3½
ore (la fel în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac`
este z`pad` sau ghea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu, sau chiar periculos. Surse de ap` (în func]ie de anotimp), locuri de cort. Multe locuri de
belvedere.
Vezi imaginile (\n urcare): 5060,
5070, 5075, 5130, 5220, 5230, 5240,
5320.

5. (Bran) {imon (sta]ie de
autobuz pe ruta Bra[ov - Moieciu) (750 m) - Valea {imon - Piciorul Pietrele Albe - Poiana Gu]anu (1550 m)
Band` albastr`, marcaj insuficient.
Timp de mers: 4 ore. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de ap`, locuri de cort. Locuri de belvedere.

ghea]` sau corni[`) - cabana Omu
(2500 m)
Cruce ro[ie, marcaj insuficient pe alocuri. Timp de mers: 7-8 ore (6 ore în
sens invers); durata de parcurgere poate
cre[te foarte mult dac` este z`pad`,
ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate
deveni foarte greu, sau chiar periculos.
Surse de ap`, locuri de cort. Multe locuri de belvedere.
Vezi imaginile (\n urcare): 4485,
4483, 4484, 4480, 4475, 4470, 4465,
4460, 5050, 4440, 4445, 4455, 4487,
4190, 4200.

9. Bran (740 m) - Poarta Valea Poarta - refugiul salvamont
(1150 m, neaccesibil turi[tilor) Muntele Url`toarea Clincei - Poiana Ciubotea - Muntele Ciubotea - Podul Spintec`turilor (2400
m, toponim sugestiv, ce ascunde
excep]ionalul peisaj din zon`, limitrof marcajului) - Vf. Scara
(2426 m) - {aua Hornurilor M`l`ie[ti - cabana Omu (2500 m)

Triunghi albastru. Timp de mers: 1
ore (1½ ore în sens invers). Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap`, locuri de cort. Locuri de belvedere.

Triunghi galben. Timp de mers: 7-8
ore (6-7 ore în sens invers); durata poate
cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni
foarte greu, sau chiar periculos. Surse de
ap` (în func]ie de anotimp), locuri de
cort. Multe locuri de belvedere.
(Reperele orare optimiste afi[ate pe
traseu îi pot stimula nejustificat pe cei
nu foarte obi[nui]i cu muntele. Concret, într-o zi frumoas` de var`, datorit`
lungimii, pantei destul de accentuate în
multe locuri, c`ldurii sufocante din p`dure [i lipsei de ap` în zonele de altitudine, parcursul merit` a fi programat
pentru parcurgere doar într-un singur
sens. Se mai poate ad`uga, în perioada
pastoral` (iunie-septembrie), întârzierea provocat` de câinii de la turmele aflate la p`[unat în zona Vf. Scara.)
Vezi imaginile (\n urcare): 4745,
4740, 4750, 4820, 4530, 4545, 4495.

8. Bran (740 m) - Poarta - Valea Poarta - Muchia Izvoarelor Gogu - Pântecele - Poiana dintre
v`i ({aua La Poli]ie) - stâna Gaura (1500 m) - Muntele Scara Valea Gaura - {aua Hornurilor
M`l`ie[ti (hornurile sunt posibil
de urcat sau coborât dac` nu este

10. Bran (740 m) - Poarta Podul Opri[ului - Muchia Orbului - Muchia Opri[ului - Poiana
Râ[noavelor - La Stânci (belvedere asupra V`ii Poarta) - Culmea
}ig`ne[ti (2200 m) - Hornul La
Scar` (foarte dificil [i periculos
când are ghea]`) - Podul Spinte-

6. (Bran) {imon (sta]ie de
autobuz pe ruta Bra[ov - Moieciu) (750 m) - Valea {imon - stâna Gaura (1500 m)
Triunghi galben, marcaj insuficient
în prima jum`tate a traseului; apare în
partea din amonte a localit`]ii. Timp de
mers: 3½-4½ ore. Iarna, traseul poate
deveni foarte greu. Surse de ap`, locuri
de cort. Locuri de belvedere.

7. Poiana Gu]anu (1550 m) stâna Gaura (1500 m)
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c`turilor (2400 m, toponim sugerând excep]ionalul peisaj din arealul limitrof marcajului) - Vf.
Scara (2426 m) - {aua Hornurilor
- cabana Omu (2500 m)
Band` ro[ie, marcaj insuficient pe alocuri. Timp de mers: 6-7 ore (5 ore în
sens invers); durata poate cre[te foarte
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`.
Iarna, traseul poate deveni foarte greu,
sau chiar periculos. Locuri de cort. Multe locuri de belvedere.
Surse de ap` pu]ine. Cea mai important` se afl` în apropiere de Poiana Râ[noavelor, de unde spre dreapta, de la liziera p`durii, începe un marcaj punct
ro[u care duce, dup` câteva minute, la
un izvor permanent; de la el, leg`tur`,
pe poteci pu]in umblate, \nnecate de
vegeta]ie, cu zona refugiului salvamont
din Valea Poarta.
(Din Bran, din imediata apropiere a
castelului, pornim pe [oseaua din localitatea Poarta; facem circa 30 minute pân` acolo unde se termin` asfaltul, înainte de casa cu num`rul 226, aflat` pe
stânga cum mergem; aici se desprinde
spre stânga, foarte discret semnalat, traseul spre Culmea Clincea. Trebuie s`
urc`m vreo 30 de minute pe drumul umed sau noroios dintre gardurile desp`r]itoare de propriet`]i, sau pe poteca
situat` ceva mai sus de el, în general
uscat`, aflat` pe dreapta, pe lâng` stâlpii
electrici din beton; semnul de marcaj
apare doar de vreo dou` ori pân` când
ie[im deasupra ultimelor case. De acolo
drumul devine larg [i se orienteaz` în
urcu[ mereu spre stânga, cu marcaj nu
peste tot foarte clar, pân` când ajungem
la ramifica]ia benzii ro[ii spre localit`]ile Sohodol (stânga) [i Bran (de unde
venim noi), dup` circa 1½ ore de la pornire. De aici semnele sunt clare înspre
amonte [i aproape în totalitate [terse,
rare, dificil de g`sit pe vreme nefavorabil`, spre localitatea Sohodol, de unde
apoi se poate coborî în Râ[nov.)
(Dup` ce ajungem pe Culmea }ig`ne[ti, mai sus de locul unde la stânga
coboar` banda galben` spre Lacul }ig`ne[ti, se poate vedea, la partea superioar`
a uria[ului perete ce închide C`ldarea }ig`ne[ti (cel mai clar spre dup`-amiaz`, vara) Podul natural din Scara (imaginea
4630), prin care p`trunde lumina.)
(Dup` ce trecem de Hornul La Scar` (imaginea 4600), ajungem pe marginea platoului din partea somital` a
Muntelui Scara. Marcajul merge chiar
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pe lâng` partea superioar` a Hornurilor
}ig`ne[ti (imaginea 4660), v`i abrupte,
dar posibil de coborât cu piciorul, putând s` ajungem pe ele în Valea }ig`ne[ti, cu aten]ie, ca s` nu rostogolim
pietre.)
(V` propunem ca dup` ce trece]i de
Vf. Scara, în loc s` urm`ri]i fidel poteca
marcat` spre {aua Hornurilor, s` merge]i pe stânga ei, pe marginea abruptului dinspre nord al C`ld`rii }ig`ne[ti.
Poteca marcat` va r`mâne la nu mul]i
metri sub noi, în dreapta, dar traseul pe
care vi-l recomand`m, paralel cu ea, ne
dezv`luie panorame deosebite. Mai
mult, o potecu]` ne ajut` s` g`sim direc]ia comod`; pe ea putem l`sa rucsacii
atunci când dorim s` ne delect`m pe
deplin cu priveli[tea h`urilor de sub noi.
Vom ajunge astfel repede la deschiderea superioar` a portalului s`pat în calcare (imaginea 4515), semnalat în premier` de Ic` Giurgiu, în 1983, un pod natural, tronson dintr-o pe[ter` cândva mai
lung`. Pentru a cuprinde mai bine cu privirea podul natural sau pentru a-l încadra
convenabil în obiectivul aparatului de fotografiat trebuie s` ne l`s`m la baza s`ritorii din partea lui superioar`, dar neap`rat asigura]i într-o cordelin` de vreo 20
metri, pentru c` pe talpa podului natural,
în pant` mare, grohoti[ul m`runt este
instabil [i putem aluneca u[or.)
Vezi imaginile (\n urcare): 4780,
4770, 4820, 4810, 4740, 4650, 4620,
4615, 4600, 4530, 4518, 4515, 4504,
4503, 4500, 4495, 4490.

11. Culmea }ig`ne[ti - Lacul
}ig`ne[ti - Padina Crucii - refugiul salvamont M`l`ie[ti (1720 m)
Band` galben`. Timp de mers: 1½
ore (2 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac`
este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu, chiar periculos. Surse de ap`, locuri de cort.
Locuri de belvedere.
Imagini: 4655, 4640, 4525, 4520,
4518, 4340, 4331.

12. Refugiul M`l`ie[ti (1720
m) - Brâna Caprelor - Muntele
Buc[oiu (la 2285 m)
Triunghi albastru. Timp de mers:
1½-2 ore (1-1½ ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`.
Iarna, traseul este periculos. Locuri de
belvedere. Se recomand` parcurgerea

lui diminea]a, când soarele lumineaz`
dinspre est, dând profunzime [i claritate peisajului.
Imagini: 4240, 4336, 4325, 4331,
4345, 4346, 4410.

vorba [i comportamentul nostru justific` încredere din partea stare]ului.
Vezi imagini (\n coborâre): 4190,
4200, 4155, 6020, 6030, 6040, 6080,
6090, 6100, 6200.

13. Râ[nov (675 m) - Valea
Ghimbav - uzina electric` - La
Gl`jerie - Valea M`l`ie[ti - refugiul salvamont M`l`ie[ti (1720
m) - cabana Omu (2500 m)

15. Pârâul Rece (960 m) - La
{ipote - Valea Fr`sinet - cabana
Diham (1320 m) - Pichetu Ro[u cabana Poiana Izvoarelor (1455 m)

Band` albastr`. Timp de mers: 7½-8
ore (6½-7 ore în sens invers); durata de
parcurgere poate cre[te foarte mult
dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu, sau
chiar periculos. Surse de ap` (în func]ie
de anotimp), locuri de cort. Multe locuri de belvedere. Spre obâr[ia V`ii M`l`ie[ti avem de ales \ntre a urca mai departe prin Hornurile M`l`ie[tilor (variant` recomandat` pe vreme bun`) sau
pe poteca larg`, \n serpentine, care se
duce spre stânga (variant` pentru vreme
defavorabil`).
Imagini (\n urcare): 4333, 4336,
4331, 4325, 4340, 4320, 4240, 4190,
4200.

14. Cabana Omu (2500 m) Mecet - Cascada Obâr[iei (Ialomi]ei) (2050 m) - cabana Pe[tera
(1610 m) - schitul Pe[tera
Band` albastr`, marcaj insuficient pe
alocuri. Timp de mers: 3-4 ore (4-5 ore în
sens invers); durata de parcurgere poate
cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni
foarte greu, sau chiar periculos. Surse de
ap`, posibil poluat`. Locuri de cort.
Multe locuri de belvedere.
Peisaje deosebite se afl` în perimetrul Cascadei Ialomi]ei [i al afluentului
ce vine imediat aval de ea ({istoaca),
din Muntele Obâr[ia. Mai jos de Cascada Ialomi]ei, p`r`si]i marcajul spre
dreapta, apropia]i-v` de firul pârâului [i
ve]i descoperi înc` dou` c`deri de ap`
importante, care lustruiesc frumos rocile pe care le supun [uvoiului. Nu ad`uga]i în felul acesta timp esen]ial la cel
al parcursului pe marcaj deoarece semnele turistice vor fi interceptate mai jos
de c`derile de ap`. Spre stânga noastr`,
peretele abrupt [i g`unos al Muntelui
Obâr[ia se las` admirat din unghiuri ce
ne permit s`-l descoperim mereu altfel.
La schitul Pe[tera putem fi caza]i
(raport foarte bun pre]/ condi]ii), dac`
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Punct ro[u. Timp de mers: 4 ore; durata de parcurgere poate cre[te foarte
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`.
Iarna, traseul poate deveni foarte greu.
Surse de ap` pu]ine, locuri de cort. Locuri de belvedere. (Din Poiana Fr`sinet,
un marcaj cruce galben`, insuficient aplicat [i semnalat, duce în Valea Gl`jeriei.)

16. La {ipote (pe [oseaua
Predeal - Pârâul Rece, 950 m) cabana Forban - Culmea Forban {aua Baiu (1350 m)
Band` albastr`. Timp de mers: 2 ore
(1½ ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac`
este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap`, posibil poluat`. Locuri de cort. Locuri de belvedere.

17. Gara Azuga (940 m) - Valea Grecu - Vf. Grecu (1432 m) Vf. Leuca Mic` (1448 m) - {aua
Baiu - cabana Diham (1320 m)
Triunghi galben. Timp de mers: 2½3 ore (2-2½ ore în sens invers); durata
de parcurgere poate cre[te foarte mult
dac` este z`pad` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap` pu]ine, locuri de cort. Locuri de
belvedere.

18. Cabana Diham (1320 m)
- Valea Gl`jeria - Valea M`l`ie[ti
(1300 m)
Cruce albastr`. Timp de mers: 1 ore
(la fel în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este
z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu. Surse de ap`,
func]ie de anotimp, posibil poluat`.
Locuri de cort. Locuri de belvedere.

19. Cabana Diham (1320 m)
- cabana Poiana Izvoarelor (1455
m) - {aua Baiu (1350 m)
Cruce albastr`. Timp de mers: 1½-2
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ore (1¾ în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac`
este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap`, func]ie de anotimp, posibil poluat`.
Locuri de cort. Locuri de belvedere.

los, pentru c` în zona cu pode]e [i lan]uri,
din amonte de Pichetul Ro[u, se acumuleaz` z`pad` instabil` [i ghea]`; ie[irea din
potec`, spre dreapta, nu este recomandat`. Surse de ap` pu]ine, locuri de cort.
Multe locuri de belvedere.

(Cascada Url`toarea - banca Maria
Thereza, cruce ro[ie; vezi Mun]ii Carpa]i, nr. 14, pagina 35. De la banc`, potecu]a continu` s` urce, ocolind stânc`riile
prin stânga, înc` câteva sute de metri, pân` la baza abruptului Cl`ii Mari.)

20. Bu[teni (885 m) - Valea
Cerbului - cabana Gura Diham
(987 m) - {aua Baiu - cabana Diham (1320 m)

24. Bu[teni (885 m) - Valea
Jepi - cabana Caraiman (2025 m)
- cabana Babele (2206 m)

27. Poiana }apului (850 m) Cascada Url`toarea (1150 m)

Triunghi albastru. Timp de mers: 33½ ore (2½-3 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`.
Iarna, traseul poate deveni foarte greu.
Surse de ap` pu]ine, locuri de cort. Locuri de belvedere.

21. Bu[teni (885 m) - Valea
Cerbului - cabana Gura Diham
(987 m) - cabana Poiana Izvoarelor (1455 m) - Pichetul Ro[u La Prepeleac - Vf. Buc[oiu (2481
m) - cabana Omu (2500 m)
Band` ro[ie. Timp de mers: 7-8 ore
(6 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este
z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu, sau chiar periculos. Surse de ap` pu]ine, locuri de
cort. Multe locuri de belvedere.
Imagini (\n urcare): 4290, 4260,
4270, 4240, 4250, 4190, 4200.

22. Bu[teni (885 m) - Valea
Cerbului - Plaiul Fânului - Gâlma
Mare - Poiana V`ii Cerbului - Valea
Cerbului - cabana Omu (2500 m)
Band` galben`, insuficient pe alocuri. Timp de mers: 6-7 ore (5-6 ore în
sens invers); durata de parcurgere poate
cre[te foarte mult dac` este z`pad`,
ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate
deveni foarte greu, sau chiar periculos.
Surse de ap` pu]ine, locuri de cort.
Multe locuri de belvedere.

23. Bu[teni (885 m) - Plaiul
Munticel - Poiana Co[tila - Pichetul Ro[u - La Prepeleac - refugiul
salvamont M`l`ie[ti (1720 m)
Triunghi ro[u. Timp de mers: 5½-6 ore
(4½-5 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este
z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu, sau chiar pericu-

Cruce albastr`. Multe zone cu cabluri sau diverse mici amenaj`ri pentru
siguran]a circula]iei turistice. Traseul
poate suferi, pe alocuri, de la un anotimp la altul, deterior`ri bru[te, uneori
incomodând parcurgerea. Nu recomand`m str`baterea lui cu rucsaci masivi ca
volum ori greutate. Timp de mers: 4-5
ore (3-4 ore în sens invers); durata de
parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
traseul devine foarte greu, periculos.
Surse de ap` pu]ine (posibil poluate),
locuri de cort (în poiana din amonte de
sta]ia telecabinei [i dup` ce ie[im în
dreptul cabanei Caraiman). Locuri de
belvedere.
La urcare din Bu[teni, când trecem
ultima dat` apa pe malul ei stâng geografic, \nainte de aceast` trecere - spre
stânga - se desprinde, pe malul drept
geografic, ascendent, poteca spre Brâul
lui R`ducu, traseu nemarcat turistic, bine de parcurs în prezen]a unui cunosc`tor al locurilor. Acest parcurs face leg`tur` cu traseul turistic marcat cu triunghi albastru, Bu[teni (885 m) - canton Jepi - cabana Piatra Ars` (1950 m).

25. Bu[teni (885 m) - Creasta
Url`torilor - canton Jepi (imaginea 3150) - cabana Piatra Ars`
(1950 m)
Triunghi albastru. Timp de mers: 3½4½ ore (3-3½ ore în sens invers); durata
de parcurgere poate cre[te foarte mult
dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
traseul poate deveni foarte greu, sau chiar
periculos. Surse de ap` pu]ine, locuri de
cort. Multe locuri de belvedere.

26. Bu[teni (885 m) - Cascada Url`toarea (1150 m)
Punct ro[u (de la hotel Silva). Timp
de mers: ¾-1 ore (½ ore în sens invers);
durata de parcurgere poate cre[te foarte
mult dac` este z`pad` sau ghea]`. Iarna,
traseul poate deveni foarte greu. Surse
de ap`, posibil poluat`.
10

Punct albastru. Timp de mers: 1½
ore (3/4 ore în sens invers); durata de
parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad` sau ghea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu. Surse de ap`,
posibil poluat`.

28. Poiana }apului (850 m) Poiana Stânii (1250 m; cabana de
aici nu mai este public`)
Punct galben, marcaj insuficient.
Timp de mers: 1½ ore (1 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te
foarte mult dac` este z`pad` sau ghea]`.
Iarna, traseul poate deveni foarte greu.
Surse de ap`, posibil poluat`.

29. Sinaia (800 m) - Poiana
Stânei (1250 m) - Piciorul Pietrei
Arse - cabana Piatra Ars` (1950 m)
Band` albastr`, marcaj insuficient.
Timp de mers: 4-4½ ore (3-3½ ore în
sens invers); durata de parcurgere poate
cre[te foarte mult dac` este z`pad`,
ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate
deveni foarte greu, sau chiar periculos.
Surse de ap`, locuri de cort. Multe locuri de belvedere.
La urcare, \nainte de a sosi \n Poiana
Stânei se face o ramifica]ie spre stânca
Franz Joseph; de pe platforme cu balustrad` avem belvedere asupra V`ii Prahovei. De aici, \n câteva minute ajungem \n Poiana Stânei.
În zona cu serpentine de pe Piciorul
Pietrei Arse urma]i poteca marcat`, neted` [i nu scurt`turile bolov`noase.

30. Sinaia (800 m) - cabana
Br`det (1300 m) - cota 1400 cabana Valea cu Brazi (1516 m) cabana Miori]a (2000 m) - {aua
L`ptici (1850 m) - cabana Padina
(1525 m)
Band` ro[ie, marcaj insuficient pe alocuri. Timp de mers: 5½-6 ore (4½-5
ore în sens invers); durata de parcurgere
poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
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poate deveni foarte greu, sau chiar periculos. Surse de ap` posibil poluat`. Locuri de cort. Multe locuri de belvedere.
(De la cabana Valea cu Brazi începe
marcajul punct ro[u, care trece pe sub
Col]ii lui Barbe[ [i ajunge la cabana Cuibul Dorului. Cu toate c` semnele nu
sunt peste tot suficient de dese sau vizibile [i c` poteca este uneori foarte [erpuit` (din cauza arborilor c`zu]i) marcajul ne ajut` s` cunoa[tem zone mai pu]in umblate: stânc`riile în conglomerate
de la Col]ii lui Barbe[, Pe[tera de la Col]ii lui Barbe[, Cascada mare din amonte
a Vânturi[ului (atunci când este suficient` ap` pe Valea Izvorul Dorului) (devia]ie din traseu), Avenul din Clinul
Vânturi[ului (devia]ie din traseu), Vf.
Vânturi[ (priveli[ti excep]ionale asupra
masivului), pere]ii în conglomerate de
sub Vf. Vânturi[. Circa 6 ore sunt necesare pentru parcurgere.)

31. Gara Valea Larg` (745 m,
pe Valea Prahovei) - Vf. Pietricica
- Pasul P`duchiosu (1037 m) cabana Cuibu Dorului (1100 m) {aua Dichiu - Muntele Oboare cabana Bolboci (1440 m) - Plaiul
Mircea - {aua T`taru - Strunga
Mic` (1890 m) - {aua Buc[a Valea Bâng`leasa
Triunghi ro[u. Marcatori: Nae Popescu, Christel Berbec [i, par]ial, Lauren]iu Popescu (Clubul de Protec]ie a
Naturii [i Turism Bra[ov) [i Dana Vrânceanu. Sprijin: cabanierii R`zvan Dumitrescu (Cuibul Dorului) [i Doru Nache
(Bolboci).

32. {aua Vf. cu Dor (2000 m)
- Vâlcelul Vârful cu Dor (imaginea
3100) - Valea Dorului (1750 m) Muntele Nucet - cabana Bolboci
(1440 m) (cu ramifica]ie spre cabana Cheile Z`noagei, 1400 m)
Cruce galben`, marcaj insuficient pe
alocuri. Timp de mers: 2-2½ ore (3-3½
ore în sens invers); durata de parcurgere
poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate
deveni foarte greu, sau chiar periculos.
Surse de ap`, posibil poluat`, locuri de
cort. Multe locuri de belvedere.

33. Cabana Babele (2206 m)
- Piciorul Babelor - cabana Pe[-

tera (1610 m)
Cruce albastr`. Timp de mers: 2 ore
(3 ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este
z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu, sau chiar periculos. Surse de ap` (posibil poluat`), locuri de cort. Multe locuri de belvedere.
Chiar lâng` cabana Babele se afl`
celebrele forma]iuni stâncoase cu acela[i nume (imaginea 3212), ciuperci de
piatr` tipice masivului. La 5 minute distan]` de caban`, spre nord, pe marginea
pantei care se las` spre Valea Sug`ri, se
afl` Sfinxul (imagini 3295, 3296). Dac`
nu venim printre el [i marginea pantei
spre Valea Ialomi]ei se poate s` nu-l vedem c`ci forma uria[ului cap de om este
total inexpresiv` privit` dinspre nord
sau est.
În coborâre de la cabana Babele spre
cabana Pe[tera, dup` circa 15 minute de
la plecare, trecem pe lâng` impresionanta intrare (10 x 5 metri; 8 metri adâncime) în a doua pe[ter` ca lungime
din Mun]ii Bucegi, anume Avenul de
sub cabana Babele. Golul subteran, lung
de 388 metri, cu adâncime maxim` de
40,3 metri, explorat de Clubul "Emil
Racovi]`" din Bucure[ti (vezi imaginile
3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280) a
avut intrarea colmatat` cu piatr` împins` de buldozere, acum vreo 15 ani.
Se spera astfel în eliminarea unui obstacol de pe pârtia de schi Babele - Pe[tera.
Accesul în aven este acum din nou vizibil. În mod surprinz`tor, cei peste 400
metri cubi de roc` introdu[i în aven s-au
tasat [i redistribuit în adâncime, pe golul de trac]iune gravita]ional` din apropierea versantului spre Valea Sug`rilor.
Rana produs` p`turii de sol prin încercarea de nivelare a zonei de la intrarea avenului nu s-a estompat în ace[ti ani, ci
dimpotriv`, s-a extins foarte mult.
Imagini: 3250.

34. Cabana Omu (2500 m) Vf. G`vanele (2493) - Vf. Doamnele (2402) - Muntele Gu]anu
(2238) - Muntele Strungile - {aua Strunga Mare (1909 m) - cabana Padina (1525 m)
Band` ro[ie, marcaj insuficient pe alocuri. Timp de mers: 3-3½ ore (4½-5 ore
în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`,
ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu, sau chiar periculos. Sur11

se de ap` posibil poluat`, locuri de cort.
Multe locuri de belvedere.
Imagini (\n coborâre): 4190, 4155,
4455, 4484, 4485, 5070, 5130, 5180,
5190, 5210, 5240, 5220, 5320, 5340.

35. {aua Vf. cu Dor (2000 m)
- cabana Miori]a - Muntele Furnica - cabana Piatra Ars` (1950 m)
- cabana Babele (2206 m) - {aua
Sug`ri (2350 m) - La Ceardac - Vf.
Bucura - cabana Omu (2500 m)
Band` galben`. Timp de mers: 5-6
ore (4-5 ore în sens invers); durata de
parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
traseul poate deveni foarte greu, sau
chiar periculos. Surse de ap`, func]ie de
anotimp, posibil poluat`. Locuri de cort.
Multe locuri de belvedere.
Stâlpii de[i [i \nal]i de lemn pe care \i
\ntâlnim pân` la cabana Babele par inutili
pe timp de var`; iarna \ns` utilitatea lor
pentru orientare este covâr[itoare.
Imediat lâng` cabana Babele se afl`
forma]iunile stâncoase cu acela[i nume,
cît de cât protejate de o împrejmuire cu
lan]uri (imaginea 3212). La 5 minute de
caban`, spre nord, pe potec` nemarcat`,
se afl` Sfinxul, forma]iune stâncoas`
emblematic` pentru mun]ii României;
forma pe care am v`zut-o în atâtea imagini, înainte de a ajunge al`turi de el,
este vizibil` doar dac` stânca masiv`
care-l cuprinde este privit` dinspre vest
c`tre est (imaginile 3295, 3296); mul]i
turi[ti nu-l remarc` tocmai datorit`
acestui unghi restrictiv. Este neprotejat,
turi[tii suindu-l neîncetat.
Alte imagini (\n urcare): 3120, 3290,
3300, 3310, 4100, 3345, 3350, 4150,
4155, 4190.

36. Cabana Babele (2206 m)
- Crucea Eroilor (2284 m) - Vf.
Caraiman (2401 m) - {aua Sug`ri
(2350 m)
Cruce ro[ie; marcajul cel mai sigur
pentru a ajunge la Crucea Eroilor. Timp
de mers: 2 ore (la fel în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
traseul poate deveni foarte greu, sau
chiar periculos, de[i, pe vreme bun`, num`rul stâlpilor de marcaj pare mare. De
la Vf. Caraiman spre {aua Sug`ri stâlpii
turistici au de mult semnele [terse [i se
pot uneori confunda cu stâlpii de semna-
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lizare a utilit`]ilor destinate releului de
televiziune de pe Muntele Co[tila. În ultima parte a coborârii spre {aua Sug`ri
l`s`m în stânga diverse [i ample excava]ii
naturale în gresii [i conglomerate (imaginea 3330). De altfel, pe vreme bun`, parcurgerea zonei limitrofe traseului turistic
ne va dezv`lui forme interesant [lefuite
de z`pad`, ap`, vânt, înghe] [i dezghe].
Surse de ap`, func]ie de anotimp, posibil
poluat`. Locuri de cort. Multe locuri de
belvedere.
Imagini: 2330, 2390, 2410, 2420,
2430, 3325, 3310.

37. Muntele Jepii Mici (2154
m) - cabana Caraiman (2025 m)
Punct albastru. Timp de mers: ¼ ore
(½ ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate
deveni foarte greu, sau chiar periculos. Locuri de cort. Locuri de belvedere.

38. Cabana Caraiman (2025
m) - Crucea Eroilor (2284 m)
Punct ro[u. Timp de mers: ¾-1 ore
(¾ ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac` este
z`pad`, ghea]`, cea]` sau noroi. Iarna,
dar nu numai în acest anotimp, traseul
poate deveni foarte greu, chiar periculos. Locuri de belvedere.
Imagini: 2340, 2400, 2390.

39. Canton Jepi - Vf. Ciocârlia
Triunghi ro[u. Timp de mers: ½ ore
(20 minute în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac`
este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap`, func]ie de anotimp, posibil poluat`.
Locuri de cort. Locuri de belvedere.

40.
Popasul Cernica (Comarnic) - schitul Lespezi - Vf.
Ple[uva - {aua Belia - Poiana
Ho]ilor - Poiana Pietricica - Pasul
P`duchiosu (1037 m) - cabana
Cuibul Dorului (1100 m)
Punct ro[u. Traseu ini]iat de Nae
Popescu.

41. Pucheni (600 m) - Valea
Ialomi]ei - Taberele pentru elevi
C`prioara, Cerbu (840 m), Vân`toru (turi[tii au acces doar ocazional în tabere) - cabana Scropoa-

sa (1205 m) - cabana Cheile Z`noagei (1400 m) - cabana Bolboci
(1440 m) - cabana Padina (1525
m) - cabana Pe[tera (1610 m)
Cruce albastr`. Timp de mers: 8-9
ore (6½-7½ ore în sens invers); durata
de parcurgere poate cre[te foarte mult
dac` este z`pad` sau ghea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap`, locuri de cort. Locuri de belvedere.
În localitatea Pucheni, la intrarea
drumului pe Valea Ialomi]ei, sunt anun]a]i 3 km pân` la Tab`ra C`prioara,
7 km pân` la Cerbu, 10 pân` la Vân`toru
[i 13 km pân` la cabana Br`tei. Imediat
aval de Tab`ra Cerbu se desprinde c`tre
stânga drumul betonat spre cabana
Br`tei [i cariera Lespezi.
Trecerea prin Cheile Orzei (spectaculoase) (o \n[iruire de poduri [i sc`ri
metalice), care sunt ocolite de marcaj,
nu este posibil` decât atunci când circul` angaja]ii de la uzina electric`.

42. Cabana Bolboci (1440 m)
- Muntele Z`noaga - cabana Br`tei (1150 m; în timpul iernii nu
este deschis` permanent)
Cruce ro[ie. Timp de mers: 2½ ore
(3½ ore în sens invers); durata de parcurgere poate cre[te foarte mult dac`
este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte greu. Surse de
ap`, locuri de cort. Locuri de belvedere.
La câ]iva zeci de metri amonte de
cabana Br`tei trecem râul Br`tei pe un
pod, c`tre curtea cantonului silvic. De
aici, spre stânga, redebuteaz` semnele
cruce ro[ie, în direc]ia Vf. Leaota.
Trebuie s` trecem afluentul Br`teiului (informa]ii de pe www.alpinet.org,
de la Corneliu Negulescu [i Ileana Bocanciu) [i dup` un urcu[ de 1-1½ ore,
pe care marcajul e când foarte bun, când
inexistent pe poteca foarte bine conturat`, ajungem pe un pisc unde semnele
dispar [i nu exist` o potec` bine definit`. Drumul poate fi continuat fie pe
stânga fie pe dreapta zonei cu desi[ de
pe vârf, pân` la golul alpin. Acolo, stâlpii
care au fost planta]i odat` au disp`rut [i
pe creast` s-ar putea s` existe unele dificult`]i de orientare. Aten]ie, cabana
Leaota (de fapt anexa fostei cabane) este de obicei închis`.

43. Cabana Padina (1525 m)
- {aua Strunga (1909 m) - {aua
Strunga Mic` (Strunguli]a) 12

Muntele Buc[a - Muntele Pietrele Albe - Curm`tura Fiarelor
(1790 m)
Band` ro[ie, marcaj bun pân` în {aua
Strunga. Timp de mers: 3½-4 ore (3-3½
ore în sens invers); durata de parcurgere
poate cre[te foarte mult dac` este z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu. Surse de ap`,
locuri de cort. Multe locuri de belvedere. Din Curm`tura Fiarelor sunt trasee,
incert semalizate sau marcate, dar foarte interesante, spre Vf. Leaota [i Culoarul Ruc`r-Bran.
Traseul de leg`tur` cu Masivul Leaota, care începe din {aua Strunguli]a,
are aplicate semne band` ro[ie doar pe
primul kilometru. Stâlpii de marcaj, rugini]i, unii înclina]i, al]ii c`zu]i, ne ajut`
s` ajungem în Curm`tura Fiarelor. Este
un parcurs de str`b`tut pe vreme senin`
sau în compania cuiva care îl cunoa[te.

Alte itinerare
44. Muntele Velicanu
U[or accesibil - pe vreme bun` - din
traseul marcat cu band` ro[ie Bran Clincea - }ig`ne[ti. Culme calcaroas`
cu versan]i pe alocuri surplomba]i.

45. Padina Crucii
Muchia care separ` V`ile }ig`ne[ti
[i M`l`ie[ti, din dreptul refugiului M`l`ie[ti pân` sub abruptul Muntelui Scara. U[or accesibil` din ambele v`i, prin
multe locuri. Priveli[ti deosebit de bune
spre canioanele din versantul vestic al
Buc[oiului.
Imagini: 4340, 4346, 4410, 4518,
4520, 4525.

46. }ig`ne[ti - c`ldarea ocolit`
Radu V. Cotta (Bucure[ti)
schi, fotografie, speologie, alpinism
C`ldarea glaciar` din nordul Vârfului
Scara nu apare de nic`ieri mai atr`g`toare ca de pe cre[tetul seme] al Buc[oiului. De aici, peste custura mai scund`
a Padinei Crucii, putem îmbr`]i[a cu
privirea circul frumos conturat la obâr[ia
V`ii }ig`ne[ti, c`ruia ve[mântul de om`t îi d`ruie[te un surplus de farmec [i
mister. Destinul C`ld`rii }ig`ne[ti ne
îndeamn` s` o supranumim C`ldarea Ocolit`, o a doua dup` cea de sub Piscul
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Baciului din Piatra Craiului.
Într-adev`r, potecile turistice o ocolesc fie pe la sud [i vest (drumul OmulClincea-Bran), fie pe la nord (refugiul
M`l`ie[ti - Lacul [i Culmea }ig`ne[ti Clincea - Bran). Cât despre alpini[ti,
prezen]a acestora pe aici este cu totul
accidental`; Traseul încurcat din }ig`ne[ti, premier` a c`]`r`torilor bra[oveni
în mun]ii lor de "cas`", e doar excep]ia
care confirm` regula.
{i mai rar se pot vedea pe aceast`
vale urme de schiuri [i schiori. Iat` motivul principal pentru care - îmboldi]i
de ineditul ac]iunii - am întreprins la un
sfâr[it de sezon hivernal o încercare de
"explorare" a acestei pu]in umblate
c`ld`ri.
Baza micii noastre expedi]ii a fost
atunci cabana M`l`ie[ti. Porneam pe un
dur dar inevitabil urcu[ piepti[, poteca
marcat` cu band` galben` ce se desprinde de firul V`ii M`l`ie[ti la sud [i în
apropierea fostei case de ad`post (imaginea 4331).
Cu schiurile la spate (tot inevitabil),
ajuta]i de be]e, suim din greu, strecurându-ne spre vest, pe malul stâng al unei neprimitoare [i[toace, printre tuf`ri[uri de jneap`n [i anin de munte, pân`
în Creasta Padina Crucii (imaginile
4518, 4525). Pentru cei circa 200 metri
diferen]` altimetric` cheltuim minimum 3/4 ore dac` vremea [i z`pada sunt
prielnice. Urmeaz` un sector de traversare piezi[`, în urcu[ potolit, pe flancul
vestic al Padinei Crucii, având tot timpul în dreapta jos ulucul adânc [i s`lbatic al V`ii }ig`ne[ti. Obstacolele nu lipsesc. Câteva vâlcele puternic înclinate desp`r]ite prin pinteni scur]i [i pietro[i
- sunt trecute cu precau]ie, înfigând be]ele [i canturile schiurilor în z`pada de
regul` înghe]at`. În zona cea mai expus`
- prev`zut` cu cablu metalic de asigurare, de-abia vizibil din om`t - pruden]a
ne determin` s` înlocuim schiurile cu
col]arii [i be]ele cu pioletul.
}intim baza circului superior al }ig`ne[tilor; pe m`sur` ce ne apropiem,
profilul transversal al v`ii se transform`
treptat din V în U. Panta se mai potole[te, întâlnim chiar mici coborâ[uri [i
oricum înaint`m mai u[or. Dup` un parcurs în direc]ia general` sud-vest de
vreo 3/4 ore socotit din [a (incluzând [i
opera]iile de echipare [i dezechipare) atingem L`cule]ul neglaciar }ig`ne[ti
(imaginea 4525) pe care de-abia îl identific`m sub z`pada orizontal`, datorit` [i
umidit`]ii ce r`zbate pe alocuri la su-

prafa]`. Suntem la cota 2050 m, lâng`
indicatorul care ne arat` pe aceea[i potec` întâi band` galben` [i apoi ro[ie,
prin {aua }ig`ne[ti [i Col]ii Clincii la
Poarta [i la Bran, drum de var`, 4 ore.
Din acest punct p`r`sim poteca [i
p`trundem în "necunoscut": începem
scotocirea c`ld`rii de obâr[ie a V`ii }ig`ne[ti (imaginile 4655, 4660), o incint` aproape semicircular`, flancat` la
dreapta (vest) de culmea omonim`, în
fund (sud) de Muntele Scara iar la stânga (est) de Padina Crucii. Avans`m 200300 de pa[i în amonte, pe axul c`ld`rii;
uria[e blocuri eratice r`sar din mijlocul
pânzei de grohoti[ pe care mai mult o
ghicim pe sub cuvertura de nea. Suntem în dreptul morenei frontale a c`ld`rii, vestigiu al uria[ului travaliu
s`vâr[it în timpuri imemoriale de ghe]arii Cuaternarului. Privim în jur: circul
dispus în amfiteatru e mai curând modest ca dimensiuni, comparabil cu c`ldarea întâia a V`ii Morarului. Fundul lui
e drept [i u[or înclinat de la sud sudvest spre nord nord-est. Pere]ii aproape
verticali din fundal [i cu pante variabile
pe laturi sunt br`zda]i de câteva hornuri
obturate sus spre coam` de corni[e amenin]`toare. Hornul Mare al }ig`ne[tilor este cel mai impun`tor [i totodat`
cel mai u[or accesibil. Nici celelalte nu
par a constitui obstacole insurmontabile
pentru cei cu chemare de alpini[ti, cu
dotare [i experien]`, evident respectând cu stricte]e regulile "jocului" cu z`pada! Sus, în drepta noastr` (nord-vest),
un pinten stâncos - acum în parte dezgolit de z`pad` - ascunde în spate un
mic golf al c`ld`rii. El se arat` a fi o posibil` cale de acces, mai lesnicioas`, în poteca de creast` Scara-}ig`ne[ti. Travers`m urmele de avalan[e: limbi de z`pad` alc`tuite din bulg`ri ce cresc ca
m`rime înspre vale. Nu par de dat` foarte recent`. Totu[i nu ne putem opri o
temere; contactul nemijlocit cu ele ne
face mai precau]i. Fideli scopului declarat vom continua s` d`m ocol c`ld`rii,
de la dreapta spre stânga. Sus, spre coama }ig`ne[tilor, credem c` deslu[im
prezen]a unor cunoscute forma]iuni
stâncoase - Col]ii }ig`ne[ti [i Hornul
La Scar` (imaginile 4600, 4625) - ce se
rânduiesc de-a lungul potecii Omu Col]ii Clincii. Oprim m`r[`luirea pe
schiuri pe la vreo 2200 m altitudine,
într-un punct aflat cam în prelungirea
Hornului Mare al }ig`ne[tilor (imaginea 4660). Dup` ce ne asigur`m c` z`pada e stabil`, ne lans`m într-o prelung`
13

[i lin` coborâre oblic` pe sub clina vestic` a culmii Padina Crucii. Stop`m cam
în linie cu Lacul }ig`ne[ti, r`mas în
stânga [i mai jos.
Etapa ce urmeaz` const` în traversarea pe z`pad` a cap`tului sudic al Padinei Crucii, pân` în c`ldarea superioar` a
M`l`ie[tilor. Cânt`rim de la distan]` cele
trei [ei ce se deseneaz` pe creast` [i opt`m pentru cea din stânga (nord), ce pare
mai u[or accesibil`. Biruim f`r` probleme
speciale în`l]imea care ne desparte de cota de aproximativ 2200 m a curm`turii, ajuta]i din nou de col]ari [i be]e. Acolo sus,
ceea ce ni se ofer` ochilor este cople[itor.
Spre sud, zidul redutabil al culmii Scara,
prelungit spre stânga, înspre Omu; spre
vest, creasta zim]at` }ig`ne[ti - Velicanu;
c`tre est, silueta impozant` a Buc[oiului.
În jum`tatea de nord a orizontului se deschide larga Depresiune a }`rii Bârsei, în
fundal cu o cunun` de mun]i. Scotocim
cu privirea, f`r` succes, dup` un uitat traseu alpin (Turnul cu Zade din M`l`ie[ti), despre care [tiu doar c` este situat
pe aceea[i Padin` a Crucii, accesibil din
valea spre care ne preg`tim s` coborâm.
Din punctul de belvedere unde am ajuns,
analogia cu un alt ungher carpatin cap`t`
în mod frapant contururi: pare c` ne-am
afla pe Culmea Dr`gu[ului din Mun]ii
F`g`ra[ului, în "umbra" G`l`[escului; în
locul Circului }ig`ne[ti s-ar situa C`ldarea [i Iezerul Vi[ti[oara; dincolo, spre
r`s`rit, C`ld`rile Sâmbetei le-ar înlocui
pe cele ale M`l`ie[tilor, iar spre miaz`noapte o alt` "]ar`" mândr`, cea a F`g`ra[ului, s-ar substitui celei a Bârsei.
Pe versantul estic - mai priporos - ce
se las` sub noi, coborârea în Valea M`l`ie[ti se arat` a fi mai complicat`. O începem din urm`toarea în[euare spre sud.
La echipamentul de la urcare mai ad`ug`m de ast` dat` o cordelin`, pentru asigurarea "cerceta[ului". Descoperim lesne un hornule] primitor, orientat piezi[
c`tre dreapta. La baza lui prindem un
brâneag clar [i destul de lat. Acesta are
un traiect u[or descendent înspre stânga [i intersecteaz` un bine individualizat (chiar [i sub z`pad`) h`]a[ de oi pe
care îl urm`m spre dreapta (sud) pre]
de 100 metri. Am ajuns cam la jum`tatea pantei care de aici începe s` se îndulceasc`. Mont`m schiurile [i ]inând
tot dreapta, oblic, atingem degrab` fundul c`ld`rii finale a M`l`ie[tilor, pe la
cota 2070 metri, nu mult sub intrarea în
Hornul Mare al M`l`ie[tilor.
Prin aceast` inedit` traversare a Padinei ne asigur`m o excelent` [i prelun-
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g` coborâre pe schi de-a lungul celor trei
c`ld`ri ale V`ii M`l`ie[ti, f`r` obstacole,
pân` la refugiul M`l`ie[ti. Poteca de var` nu ne este trebuincioas`; noi urm`m
fidel albia v`ii, pân` în c`ldarea a doua,
poposind la indicatorul de marcaje de la
r`scrucea spre Brâna Caprelor, la cota
1920 m. Ne afl`m într-o vast` [i m`rea]`
c`ldare glaciar`, vegheat` spre sud-est
de pere]ii vertigino[i ai Bisericu]ei
(Turnului) M`l`ie[tilor (imaginea
4425). Profit`m de facilitatea de deplasare pe care ne-o confer` miraculoasele
t`lpici curbate spre a inventaria [i compartimentul de la est al c`ld`rii ce p`trunde adânc în pieptul Buc[oiului, arie
r`mas` mereu vara în afara drumurilor
noastre. }inând tot pe la baza abruptului ajungem deasupra pragului înalt [i
pr`p`stios ce ne desparte de circul 3
(coborâre inaccesibil`). Revenim deci
spre vest în firul principal, pân` la poteca de var` ce coboar` de-a coasta, pe
flancul stâng al v`ii. Noi ne angaj`m cu
pruden]`, în ocoliri strânse, direct pe
jgheabul înclinat al v`ii dintre cele dou`
c`ld`ri. L`s`m apoi s` curg` în voie coborârea, când de o parte, când de alta a
albiei M`l`ie[tilor - tot mai larg` [i ospitalier`. Ne ispite[te acum analogia cu
Valea Sâmbetei, mai sus de caban`. Punem punct alunec`rii doar la jonc]iunea
cu poteca "Take Ionescu" ce leag` refugiul M`l`ie[ti cu Pichetul Ro[u [i Bu[tenii. Sui[ul final spre stânga ne conduce, dup` câteva minute, la temelia fostei cabane (cota 1720 m).
Socotim c` frumuse]ea, varietatea [i
ineditul circuitului propus recomand` [i
justific` alegerea unui ritm de parcurgere pe îndelete, cu popasuri în punctele
de orientare [i panoram`, respirouri pentru ajustare, pauze pentru observa]ie, fotografie [i chiar st`ruirea prelungit` pe
câte o pant` mai d`t`toare de senza]ii. În
aceste circumstan]e evalu`m durata total` a rutei noastre la 5 +/- 1 ore.

Brâna }ig`ne[ti
Radu V. Cotta (Bucure[ti)
Cine ajunge în Culmea Padina Crucii, suind din greu dinspre Valea M`l`ie[ti pe c`rarea povârnit` ce poart` semnul turistic band` galben`, va face negre[it acolo sus un mic popas, dac` nu ademenit de noua perspectiv` ce se deschide, oricum pentru a-[i trage un pic
sufletul. Iar dac` graba sau neastâmp`rul nu-l vor mâna din spate [i va z`-

bovi cu o privire atent` [i iscoditoare pe
versantul dimpotriv` al V. }ig`ne[ti, va
descoperi ceva mai jos decât altitudinea
la care se afl` (1897 m), un brâu înierbat, distinct conturat, care se curm`
spre dreapta acolo unde Culmea }ig`ne[ti "cade" brusc c`tre adâncurile v`ii
omonime (imaginea 4650).
Brâul se situeaz` în afara re]elei de
marcaje [i este c`lcat foarte rar de vreun
turist. În schimb, brâna este dublat`,
probabil din vremuri str`vechi, de o potec` pastoral` mult frecventat`, utilizat` alternativ [i de s`lb`ticiunile locului,
în primul rând de caprele negre.
Este interesant de constatat c` în unele zile str`lucitoare de iarn`, cu atmosfer` de limpezimea cristalului, când
om`tul pune mai bine în eviden]` neregularit`]ile terenului, chiar [i de la mari
distan]e, de la cabana Cl`bucet Plecare,
de pild`, masa alburie a Muntelui }ig`ne[ti apare pregnant br`zdat` de dou`
dungi continue, aproape orizontale, paralele. Cea superioar` este chiar brâna
de care ne ocup`m.
Într-o diminea]` luminoas` de octombrie, am plecat de la cabana M`l`ie[ti, înso]it de un bun camarad de drume]ie, s` cutreier`m [i s` încerc`m a
descifra aceast` prisp` de piatr`. Urcu[ul începe de lâng` refugiul salvamont,
pe poteca bolov`noas`, p`mântoas`, intens b`t`torit`, ce suie în serpentine
strânse, prin tuf`ri[uri, ]inând pân`
aproape sus malul stâng al unei viroage
umede [i s`lbatice. Datorit` configura]iei terenului, efortul la care suntem supu[i la începutul unei zile de drume]ie
este cam brutal [i "nepedagogic", c`ci
ne surprinde neînc`lzi]i.
Din pitoreasca în[euare de pe cre[tetul Padinei, mai urm`m de-a coasta
poteca turistic` jalonat` de band` galben` pre] de 15-20 de minute, pân` travers`m 2-3 [i[toace abrupte, ce se pr`v`lesc în adâncurile V. }ig`ne[ti. De aici
p`r`sim marcajul [i ]intim jum`tate la
dreapta, c`tre firul principal, pe care îl
atingem la cota de aproximativ 1950 m,
cu circa 100 m sub nivelul modestului
L`cu] }ig`ne[ti, de pe traseul marcat
ce duce spre Bran. Timp de mers pân`
aici: de la M`l`ie[ti pân` în {aua Padinei Crucii, 1 or`; din [a pân` la traversarea talvegului }ig`ne[tilor, 30 minute.
Din mai multe h`]a[e paralele de oi,
ce se înscriu printre tufele rare de jnepeni, smirdar [i anin de munte, îl alegem pe cel mai b`t`torit. Ocolim un promontoriu stâncos, pe care îl reperasem
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înc` de vizavi [i, în sfâr[it, h`]a[ul devine
potec` ciob`neasc`, de "încredere", ce urmeaz` pridvorul înierbat, tot mai bine individualizat pe versant. Mai jos [i în
dreapta, peste ulucul }ig`ne[tilor, distingem un t`p[an înverzit, aproape orizontal, loc bun pentru stân`, unde chiar
z`rim o colib` [i un ocol pentru oi. Este
ultimul sector primitor al v`ii, c`ci imediat mai în aval începe o rupere de pant`
[i valea cap`t` aspect alpin, s`lbatec, pân` aproape de confluen]a cu V. Velicanu,
afluent de pe stânga.
Noi continu`m printre stânc`rii, pe
ingeniosul drum ciob`nesc, în direc]ia
general` nord, pân` ce în dreapta noastr` se casc` un horn umed [i pr`p`stios,
adâncit înspre treapta a treia a V`ii alpine }ig`ne[ti. "Pe asemenea coclauri
se simt acas` antilopele Carpa]ilor", comenteaz` ortacul meu. Drept confirmare, apar pe nea[teptate, pe clina din
stânga a vâlcelului, doi b`rba]i înarma]i
cu pu[ti, la vreo 200 m distan]` de noi;
c`ut`tori de capre negre judecând dup`
lipsa dorin]ei de comunicare cu noi (nu
s-au apropiat, n-au gesticulat, n-au gl`suit), apar]inând mai degrab` tagmei
braconierilor.
Tufi[urile se îndesesc. Poteca noastr` cote[te brusc la stânga [i traverseaz`
um`rul nord nord-estic al Culmii }ig`ne[ti, peste o poli]` înierbat`, la baza
unui perete stâncos, surplombat. Am intrat de acum în bazinul superior al Pârâului Velicanu, ale c`rui fire de obâr[ie,
r`sfirate în evantai, le trecem unul dup`
altul, pierzând pe nesim]ite din în`l]ime. Panta general` a versantului a mai
sc`zut; h`]a[ul unic de pân` aici se multiplic` la libera alegere a oilor frunta[e
din [ir.
Noi îl alegem pe cel mai b`t`torit [i
lat. Drumul nostru se arcuie[te apoi, progresiv la dreapta, din nou spre nord. De
la cota minim` a c`r`rii noastre, de pe
fundul "pâlniei" V`ii Velicanu (1800 m),
începem s` câ[tig`m bini[or nivel [i atingem f`r` dificultate grumazul sudic al
Muntelui Velicanu, la aproximativ 1880
m, punct unde se sfâr[e[te inedita noastr` brân`. Din firul principal al V. }ig`ne[ti pân` aici am f`cut vreo 1½ ore.
Inventariind în minte brânele cunoscute în Bucegi, înclin s` o compar pe
aceasta cu Brâna Morarului, ramura dinspre V. Cerbului. {i, pentru c` se cade s`
poarte [i ea un nume, iar eu nu am cuno[tin]` ca pe vreo hart` turistic` s` o fi
scos cineva din anonimat, îmi îng`dui s`
o "n`[esc" drept Brâna }ig`ne[tilor.
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R`splata pentru osteneala, st`ruin]a [i
zelul nostru de "exploratori" ne-o c`p`t`m cu prisosin]`, urcând timp de 15 minute spre miaz`noapte, pân` pe mo]ul
stâncos al Velicanului (1902 m), munte fabulos (imaginea 4790), înv`luit în mister,
necercetat de montaniarzi ori alpini[ti
(speologic, în 1983, explor`rile Clubului
"Emil Racovi]`" Bucure[ti nu s-au soldat
aici cu descoperiri - Ic` Giurgiu).
Din acest adev`rat foi[or, cel mai
septentrional al Bucegilor, ne bucur`m
de cea mai complet`, direct` [i apropiat` priveli[te a satelor br`nene, în[irate
sub noi la mai bine de 1 km pe vertical`.
În fundal, tabloul este întregit de creasta zim]at`, inconfundabil` a Pietrei Craiului; mai spre nord-est este [esul }`rii
Bârsei, str`juit în spate de movila singuratic` [i întunecat` a M`gurii Codlei,
obturat în dreapta de siluetele Post`varului [i Pietrei Mari.
Cea mai fireasc` continuare a drumului nostru este în direc]ia Bran, pe c`rarea
marcat` cu band` ro[ie. Pentru a ajunge la
ea revenim în {aua sudic` a Velicanului,
de unde vom alege o continuare pu]in ocolit`, dar cu frumoas` vedere spre toate
azimuturile. Anume, ]inem direc]ia sud
sud-vest pe coama de leg`tur` dintre Vârfurile Velicanu [i }ig`ne[ti, în urcu[ lin,
dep`[im proeminen]a de cot` 2014 m [i
continu`m spre miaz`zi, pân` ce întâlnim
ramifica]ia muntoas` ce se desface din
Muntele }ig`ne[ti c`tre vest nord-vest:
Culmea Clincea.
De pe Velicanu pân` aici ne-au mai
trebuit cam ¾ ore. N-am mai beneficiat
de existen]a unei poteci propriu-zise, dar
lipsa accidentelor majore de teren [i vegeta]ia pitic` ne-au îng`duit s` ne croim
cale lipsit` de greut`]i [i pericole.
Urm`m apoi c`tre apus Muchia
Clincea, având jos, în stânga noastr`, pe
un traiect de-a coasta, poteca marcat`,
pe care o întâlnim într-o prim` [a (1895
m) de sub care se dezv`luie privirii, spre
nord, bazinul V. P`nicerului, iar c`tre
sud acela al Url`torii Clincii.
Este [i aceasta o zon` de mare interes peisagistic, îmbietoare [i pentru fotografi, cu turnule]e, col]ani [i lame
stâncoase împlântate haotic în flancul
muntelui (imaginile 4740, 4770), care
ne scap` de multe ori vederii sau de abia
se las` întrez`rite de pe poteca turistic`.
Durat` de mers pân` în [aua cu marcaj
înc` 30 minute.
Continuarea itinerarului nostru este
unul din drumurile turistice dar [i pastorale de o deosebit` frumuse]e [i varieta-

te, ce ne coboar` în localitatea Poarta Branului [i apoi ne duce în centrul Branului,
la [oseaua na]ional`. Întâiul tronson din
acest drum este dominat de stânc`rii cu
forme care de care mai insolite, îngem`nate cu vegeta]ie tot mai înalt` [i mai
deas`, care cople[e[te în cele din urm`
stânca, pe m`sur` ce coborâm.
Asemuiesc mereu acest flanc nordic
al Muntelui Clincea tot cu o fa]` orientat` spre miaz`noapte (i-a[ spune Fa]a
nev`zut` a Ciuca[ului), atât de pu]in
cunoscut` [i rar umblat` de turi[ti. M`
refer la poteca însemnat` cu cruce ro[ie
ce leag` Vf. Ciuca[ de localitatea Vama
Buz`ului, trecând prin c`tunul Poiana
D`lghiului. {i acolo întâlnim în preajma
lizierei p`durii forma]iuni stâncoase întrucâtva comparabile cu cele de pe Culmea Clincea (de pild` Mâna Dracului [i
Gemenii Ciuca[ului).
De la intrarea în poteca marcat` cu
band` ro[ie [i pân` în centrul Branului
mai avem nevoie de peste 3 ore de m`r[`luire. Iar dac` nu ne gr`bim s` p`r`sim
masivul, ne st` la îndemân` aceea[i magistral` turistic` band` ro[ie, urmat` în
sens invers, tot plin` de atrac]ii [i surprize, pân` sus pe Platoul Scara.

47. Omu - Vf. Buc[oiu - Vf.
Scara - Omu
Traseu pentru o lung` zi senin`, de
var` sau toamn`. Plec`m, pe band` ro[ie, de la cabana Omu spre Muntele
Buc[oiu. De pe Buc[oiu coborâm pe Valea Pietrelor (vezi volumul 3) sau pe
Brâna Caprelor (marcaj triunghi albastru), pân` în firul V`ii M`l`ie[ti.
De aici suim pe Padina Crucii (pe
unde ni se pare mai atractiv), coborâm
în Valea }ig`ne[ti (nu este o problem`
s` g`sim o variant` u[oar`) [i urc`m pe
Muchia }ig`ne[ti (avem de ales între
numeroase c`i), de unde ne l`s`m în
firul V. Ciubotei (panta pare urât` la început dar ne d`m imediat seama c` nu
sunt deloc probleme).
Acolo intercept`m triunghiul galben, care suie pe Vf. Scara. Putem înnopta tot la cabana Omu. Nu exist` surse de ap`.
Imagini: 4190, 4240, 4320, 4250,
4345, 4346, 4331, 4325, 4410, 4500,
4518, 4520, 4525, 4615, 4620, 4625,
4600, 4750, 4740, 4745, 4495, 4487,
4435.

48. Creasta Balaurului
Radu Hera (Bucure[ti)
În zilele senine, vara sau iarna, drume]ului aflat fie la poalele Bucegilor, la
Predeal sau Râ[nov, fie pe traseele din
nordul masivului, i se înf`]i[eaz` în toat` m`re]ia piramida Buc[oiului (imagini:
4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290,
4320, 4345, 4346, 4810).
Cel mai însemnat munte din grupul
culmilor nordice, Buc[oiul, 2481 m, prin
marea varietate a reliefului, prin perspectivele ce le ofer`, reprezint` o ]int` râvnit`
de multi drume]i [i alpini[ti afla]i în diferite stadii de preg`tire montan`.
Situat la aproximativ 1 km nord de
Vârful Omu, Buc[oiul este m`rginit înspre vest de Valea M`l`ie[ti, spre est de
s`lbatica Vale a Gl`j`riei, în timp ce la
sud Valea Morarului îl desparte de Muntele Moraru.
De sub vârf se desprind, aproape în
unghi drept, dou` culmi înalte [i destul
de diferite ca aspect: Creasta Buc[oiului
Mare, stâncoas`, înso]it` de marcaj turistic band` ro[ie [i Buc[oiul Mic, paralel cu Creasta Morarului - aflat` la sud.
Între aceste dou` culmi ale Buc[oiului,
Valea Buc[oiului [i-a s`pat albie întrerupt` de numeroase hornuri [i s`ritori.
Creasta Buc[oiului Mic, privind sever spre adâncul V`ii Morarului (imaginea 4275), atrage imediat aten]ia celor afla]i la cabana Omu prin turnurile [i
acele care se succed neîntrerupt pe o
pant` din ce în ce mai înclinat`.
La fel ca [i Morarul, fa]a sudic` a
acestui munte este înierbat` [i însorit`,
cu un aspect primitor, pe când fa]a nordic` este stâncoas` [i rece.
Buc[oiul Mic formeaz` cump`na de
ape dintre bazinele Prahovei [i V`ii
Ghimbavului.
Atr`g`tor prin aspect sau surprizele
pe care le promite, Buc[oiul Mic - denumit [i Creasta Balaurului - reprezint` o
posibil` cale de acces spre Omu, la
urcare sau spre Valea Morarului, la coborâre, dând posibilitate celor pasiona]i
s` exploreze o zon` mai pu]in umblat`.
Datorit` efortului însemnat pe carel reprezint` urcu[ul pe aceast` creast`
precum [i identific`rii anevoioase a
intr`rii în traseu, în cele ce urmeaz`
vom descrie drumul la coborâre.
Pornind (pe timp frumos [i f`r` mult
bagaj în spate) de la cabana Omu, urm`m marcajul turistic band` ro[ie, spre
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Harta zonei Creasta Balaurului Valea Buc[oiului. Ne-aam bucura s`
afl`m autorul [i s`-ll men]ion`m.
16

ghid Mun]ii Bucegi

Invita]ie în Carpa]i - nr. 63, august 2006

Valea Buc[oiului (iulie 2006).
foto: Virgil Alevandru Iordache

Vârful Buc[oiu; înainte de a ajunge pe
vârf, la altitudinea de 2400 metri p`r`sim marcajul [i urm`m spre dreapta o
potecu]` bun` care dup` 5 minute ne
scoate în apropierea Strungii Buc[oiului, unde î[i are obâr[ia valea cu acela[i
nume. De aici urm`m f`r` potec` creasta din fa]a noastr` atacând primul pisc al
Crestei Balaurului. Dup` dep`[irea acestui prim vârf coborâm într-o mic` [a
[i urc`m un al doilea pisc, mai mic decât
17

precedentul.
Coborând dup` aceea sub creast`, pe
un mic jgheab, întâlnim un h`]a[ de capre pe care nu-l vom mai p`r`si mult`
vreme. Urmând aceast` potecu]` ocolim
câteva stânci proeminente [i c`lcând atent pe pietre coborâm mereu având în
fa]a noastr` drumul accesibil.
Dup` ce trecem pe la baza mai multor stânc`rii aflate în stânga, ce str`juiesc Strunga Vâlcelului Grohoti[ului
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(afluent al V`ii Buc[oiului), dep`[im un
um`r de piatr` ce ne impune un mic ocol, ajungând pe o mic` platform` str`juit` de un perete. În continuare drumul
coboar`, mai abrupt, pe fe]e de iarb` [i
curând, în dreapta noastr`, un picior larg
[i foarte înclinat ne permite o eventual`
retragere spre Valea Morarului.
De aici h`]a[ul nu se mai z`re[te, iar
creasta din stânga noastr` este foarte abrupt`; mai multe poteci de capre, aflate sub noi, ne induc în eroare. F`r` a ne
pierde vremea, coborâm o mic` pant` de
iarb` pân` la baza unui perete din stânga, unde reîntâlnim potecu]a. Travers`m pe sub stânci, cu aten]ie, a[a cum
ne-am obi[nuit pân` acum [i dup` circa
un sfert de or` ie[im din nou aproape de
creast`, într-o zon` f`r` stânc`rii [i mult
mai primitoare.
În stânga, foarte curând, se contureaz` Strunga Porti]elor, care se afl` la obâr[ia Vâlcelului cu acela[i nume, afluent important al V`ii Buc[oiului.
În drumul nostru am str`b`tut cea
mai s`lbatic` por]iune a crestei, care
privit` de aici nu este decât o succesiune de turnuri care de care mai abrupte.
Nu ie[im definitiv în creast` ci continu`m pe h`]a[ul care ne poart` acum
în urcu[ u[or pe fe]e de iarb`, foarte aproape de culme.
Dup` un parcurs u[or [i comod ie[im
în final pe muchie [i continu`m coborârea, de data aceasta pe fa]a din stânga,
cea spre Valea Buc[oiului.
Pantele din stânga noastr` par uneori
foarte accesibile coborârii dar nu toate
prezint` aceast` calitate, ele închizânduse uneori cu mari rupturi de pant`.
Sub noi distingem drumul turistic
marcat dintre Pichetul Ro[u [i M`l`ie[ti
precum [i Poiana Buc[oiului din care se
începe urcu[ul pe aceast` vale.
Parcurgem în coborâre creasta acum
stâncoas`; dep`[im câteva mici proeminen]e ale acesteia, acoperite cu tufe de
smirdar (bujor de munte, rododendron),
ajungând în zona jnepenilor.
Aici orientarea este mai dificil`. Cu aten]ie, dep`[im prin stânga un turn mai
proeminent (La Balaur, 2035 m) [i dup`
el întâlnim o potec` ce vine din stânga
noastr`, din vale. Aceasta este Brâul Mare
al Buc[oiului care atinge în scurt timp
punctul s`u de maxim` altitudine.
Ne afl`m acum în apropierea locului
în care trebuie s` p`r`sim creasta acoperit` cu jnepeni. Urm`m înc` pe o mic` por]iune culmea [i apoi, pe poteca bine conturat` a Brâului, prindem s` co-

borâm abrupt spre dreapta.
Un ultim tur de orizont de pe culme
cuprinde în fa]a noastr` Creasta Buc[oiul Mic, cople[it` de jnepeni. Spre stânga (nord) Valea Buc[oiului se deschide
adânc, str`juit` de cealalt` parte de imensul masiv al Buc[oiului Mare.
Spre dreapta (sud) Morarul este parc` mai grandios ca oricând, iar Valea Morarului se casc` parc` pentru a ne înghi]i. Partea estic` este ocupat` de priveli[tea binecunoscut` a Mun]ilor Baiului [i a V`ii Prahovei, de unde auzim glasul îndep`rtat al civiliza]iei.
În locul în care ne afl`m, poate unul
dintre cele mai frumoase din masiv, suntem întâmpina]i pretutindeni de stânci
aflate aici parc` pentru a ne aminti de
fragilitatea noastr`.
A[adar, prindem s` coborâm abrupt
printre jnepeni[ [i mici arbori, pe drepta unui mic vâlcel, c`tre prima ]int`: o
[a aflat` la circa 150 m sub noi. Coborâ[ul este foarte anevoios din cauza p`mântului care alunec` la fiecare pas dar,
ajutându-ne de crengile jnepenilor, reu[im dup` 20 minute s` ajungem pe mica
platform` a }imbalului, la 1825 m, în
[aua imediat mai sus amintit`.
Pentru a evita confuziile, men]ion`m
c` în drumul nostru din creast` am p`r`sit
Brâul Mare [i am coborât pe o veche potec` ciob`neasc`, în serpentine.
O dat` ajun[i în poiana acoperit` cu
vegeta]ie bogat` a }imbalului suntem
din nou confrunta]i cu dificult`]i de orientare. Pentru a preîntâmpina orice nepl`cere coborâm f`r` potec`, direct prin
vegeta]ie, spre stânga [eii cum privim
spre vale [i - dup` un scurt parcurs - întâlnim potecu]a. O urm`m în coborâre
[i în curând ajungem în apropierea p`durii, pe un nou brâu. De aici exist` mai
multe variante.
Prima urmeaz` brâul spre dreapta,
deci spre Valea Morarului [i este destul
de lung`, dar lejer`, sfâr[ind în firul v`ii
dup` circa 20 de minute.
Cea de a doua variant` urmeaz` firul
unui vâlcel aflat exact sub noi, vâlcel pu]in adânc [i acoperit de vegeta]ie. Parcursul nu ridic` probleme decât în zona
sa inferioar`, chiar în dreptul Poienii cu
Urzici, unde un perete ne bareaz` calea.
Pentru a-l ocoli ne strecur`m printre
jnepeni [i tufe [i în scurt timp atingem
poiana, unde traseul nostru ia sfâr[it.
Locul în care ne afl`m este impresionant datorit` Col]ilor Morarului care
se afl` deasupra noastr`.
Ambele variante coboar` apoi pe po18

tecu]a V`ii Morarului [i ajungem în drumul marcat cu triunghi ro[u dintre Poiana Co[tila [i Pichetul Ro[u.
Timpul de care trebuie s` dispunem
pentru aceast` tur` nu dep`[e[te 2 ore
pân` în Valea Morarului.
Men]ion`m c` traseul poate fi parcurs [i la urcare cu deosebirea c` accesul
recomandat este pe poteca brâului [i nu
pe vâlcel, care este mai greu de identificat de jos. Pentru aceasta se urc` pe vale
dep`[ind Poiana cu Urzici (circa 1600 m
altitudine) [i se prinde spre dreapta un
h`]a[ care urc` în {aua }imbalului, de
unde poteca ne conduce în creast`.
Întregul traseu, atât la coborâre cât
[i la urcare, este cotat cu grad de dificultate 1A, fiind astfel accesibil [i drume]ilor avansa]i.
Men]ion`m c` întregul parcurs este
lipsit de izvoare, iar eventualele dificult`]i de pe traseu reclam` prezen]a unei
cordeline, pentru asigurare.
S`lbatic`, greu de parcurs [i în acela[i
timp plin` de farmec Creasta Balaurului
dezv`luie iubitorului de natur` [i pasioatului c`l`tor priveli[ti comparabile acelora
din Co[tila sau Piatra Craiului.
Aceste locuri atrag irezistibil pe cei
care vor s` respire aerul curat al naturii
[i s` asculte lini[tea tulburat` doar de
glasul vântului.

49. Muntele Obâr[ia
De la vest de {aua Sug`ri, de deasupra Ceardacului, din traseul de iarn`,
marcat cu band` galben`, care suie pe
cre[tetul Muntelui Obâr[ia, v` recomand`m s` parcurge]i, pe vreme cu vizibilitate bun`, coama prins` între V`ile
Obâr[ia Ialomi]ei [i Sug`ri. Diverse
stânc`rii interesante, forme tip bab`,
priveli[ti deosebite asupra masivului. Se
poate coborî spre una din cele dou` v`i
sau c`tre confluen]a lor.
Imagini: 3350, 3310, 3315, 5070.

50. Valea Sug`ri
Privit` de pe traseul marcat Babele {aua Sug`ri, sau de pe Muntele Obâr[ia,
valea nu-[i dezv`luie surpriza. V` recomand`m s` începe]i s` coborâ]i din {aua
Sug`ri, dup` ce s-a dus z`pada. Curând,
constat`m c` ceea ce p`rea un talveg sec
este doar marginea de sus a unui canion
adânc [i lat de mai mul]i metri, cu pere]i
surplomba]i, cascade, marmite, multe suprafe]e lustruite, tocmai bun pentru canioning sau antrenament speologic. Dac` v`
hot`râ]i s`-l parcurge]i, ave]i nevoie de amaraje artificiale [i de un coechipier care
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s` v` urmeze pe buza pere]ilor, c`ci, dac` e
nevoie, nu pe oriunde se poate ie[i din
coridorul f`r` tavan.
Numele v`ii pare generat de scurgerea (sugerea) z`pezilor [i de existen]a
canionului de care v-am povestit.

51. Muntele Doamnele
De la cota 2402 metri, de pe traseul
band` ro[ie Vf. Omu - {aua Strunga Mare, alegem direc]ia sud, pe vreme bun`,
pân` spre confluen]a V`ilor Doamnele
[i Obâr[ia Ialomi]ei. Plaiuri line, priveli[ti largi. Nu este greu de g`sit o coborâre comod` spre drumul forestier din
sudul Muntelui Doamnele.

52. Pe[tera Ialomi]ei
Accesul la ea se poate face pe marcajul cruce albastr`, dinspre cabana Padina, sau pe marcajul band` albastr`, dinspre cabana Pe[tera.
Are 1128 metri lungime [i +62
metri denivelare. Cea mai detaliat` cartare a fost inclus` în Buletinul Clubului
de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti,
nr. 3, din 1974. Pe[tera este posibil de
vizitat cerând acordul c`lug`rilor de la
chiliile care blocheaz` accesul în cavitate sau al celor de la schitul Pe[tera, aflat
pe malul stâng geografic al Ialomi]ei. În
pe[ter` sunt trotuare [i sc`ri de lemn;
reflectoarele electrice sunt oarecum
prost plasate, iar pentru a vedea ce r`mâne în zonele întunecate sunt binevenite surse de lumin` personale.
Prima men]iune bibliografic` este
din anul 1793, într-o lucrare despre pe[terile din Transilvania. Pe la 1897 este
considerat` drept cea mai mare cavitate
subteran` din Pricipatele Române. Primul plan de detaliu este realizat în
1953, de c`tre o echip` condus` de Mihai {erban [i Iosif Viehman. Intrarea
pe[terii se afl` la 1530 metri altitudine
absolut`, la 18 metri mai sus fa]` de nivelul Ialomi]ei. Temperatura aerului din
galeriile aflate dincolo de marea sal` de
la intrare este între 9-12 grade Celsius.

53. Cheile Ur[ilor
Încep imediat în amonte de Pe[tera
Ialomi]ei. Va trebui s` trecem de mai
multe ori prin ap`, ceva mai înalt` decât
bocancii, dar nu merit` s` ne tot înc`l]`m [i desc`l]`m pentru c` nu se poate
umbla comod în picioarele goale, ba,
mai mult, ar exista pericolul s` ne t`iem
la t`lpi.
În afar` de chei, interesante, merit`
s` urc`m în arealul afluentului {uchel-

ni]a, dezvoltat pe calcare, unde peisajul
este extrem de divers. Între malul stâng
al {uchelni]ei [i malul drept al Ialomi]ei, botul calcaros modelat de talpa ghe]arilor, numit C`tunul Ur[ilor, poart` câteva lacuri naturale, semnalate pentru
prima dat` de Ic` Giurgiu, dup` 1990.
Locuri de cort în amonte [i aval de chei.
Surse de ap`, posibil poluat`.

54. Cheile Horoabei
Cruce verde, marcaj neconven]ional,
discret aplicat. Timp de parcurgere: la
coborâre, 1½ ore; la urcare, 2½ ore. Perioada recomandat`: iunie-septembrie.
Posibilit`]i de acces. Din {aua
Strunga urm`m marcajul band` ro[ie
spre nord, c`tre cabana Omu. În zona de
sub Col]ii }apului acesta se las` cel mai
mult sub culmea abruptului vestic al
Bucegilor. Z`rim de aici cap`tul drumului industrial ce vine din Valea Ialomi]ei
la stâna din Valea B`trâna (imaginea
5190). Mai jos de stân`, urmând firul
apei, intr`m curând în Cheile Horoabei.
Alt` variant`. Plec`m de la cabana
Padina spre {aua Strunga. Urm`m marcajul vreo 30 minute, pân` în dreptul
stânei de pe dreapta drumului. De aici
ne orient`m spre nord-vest, trecând
peste stânc`riile albe modelate pe calcare, apoi pe lâng` o fost` stân` cu pere]i de piatr`. Mai departe travers`m superbe poieni [i praguri de calcare, cu mii
de [`n]ule]e diverse ca form` (lapiezuri) s`pate de apele din precipita]ii [i
vegeta]ie. Orientându-ne dup` principala potec` ciob`neasc`, nici nu urc`m
prea mult spre culmea din stânga (cea
cu marcajul spre Omu) nici nu ne l`s`m
spre v`ile ce se înfirip` în dreapta noastr`. Dup` aproximativ 2,5 kilometri în
linie dreapt` de la p`r`sirea semnelor de
marcaj, când orizontul ne este închis de
Muntele B`trâna, apar pe un plai în
coborâre puternic`, pe pietre, semnul
cruce verde [i s`geata spre Valea Horoabei. Chiar dac` le rat`m, nu-i necaz, c`ci
p`strând direc]ia [i aproximativ altitudinea de 1900 m ajungem la stâna de pe
malul drept geografic al V`ii B`trâna
(Horoaba). De la stân` coborâm de-a
lungul apei [i peste câteva sute de metri
vom întâlni semnul cruce verde.
Spuneam în paragraful de mai sus s`
nu v` l`sa]i în v`ile dinspre dreapta. Dac`
avem echipament complet, nu doar [ort [i
tricou, experien]` montan` [i o cordelin`
de vreo 40 m, putem îndr`zni acest lucru.
Apar vegeta]ie, praguri, s`ritori, locuri uneori alunecoase. Cu precau]iile necesare,
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intercept`m axul canionului.
Tot pentru a ajunge la intrarea superioar` a Horoabei putem pleca de la cabana Pe[tera, pe marcaj triunghi ro[u,
spre Valea Doamnele. Când ajungem pe
drumul industrial ce ocole[te prin sud
Muntele B`trâna, continu`m pe acesta
pân` la cap`t, la stâna din Valea B`trâna.
Dac` vrem s` urc`m pe Cheile Horoabei pornim de la cabana Padina, pe poteca marcat` spre cabana Pe[tera, potec`
de pe malul drept geografic al Ialomi]ei [i
ajungem, dup` 10-15 minute, la Poiana
Horoaba, aflat` pe stânga noastr`. O vil`
cu etaj [i gard împrejmuitor se afl` tot pe
stânga. Înainte de ea, poate observ`m
micul indicator sau poteca spre Cheile
Horoabei. Dac` nu, travers`m poiana spre
apus [i pe poteca din centrul ei intercept`m marcajul cruce verde.
Datorit` amenaj`rilor (dou` sc`ri
metalice [i cabluri) f`cute de realizatorii marcajului (grupul Noi pentru voi,
din Gala]i) este u[or s` str`batem cheile. Dar dac` amenaj`rile nu vor fi la locul lor este obligatoriu s` ne calcul`m o
bun` rezerv` de timp care s` ne permit`
întoarcerea pe o variant` sigur`. Locuri
de cort [i ap` în zona stânei din Valea
B`trâna [i în partea din amonte a Poienii
Horoaba.

55. Cheile T`tarului
Bibliografia turistic` d` acest toponim pentru scurta zon` de chei, situat`
pe Ialomi]a, din amontele Lacului Bolboci; mai potrivit acest toponim ar fi chiar
pentru partea inferioar` a V`ii T`taru.
La sud de {aua Strunga Mic` (Strunguli]a, imaginea 5245) se înal]` Muntele
T`taru (imagini: 5250, 5260), cu peisaje [i
forme particular de pitore[ti, pentru c`
apele au sculptat îndelung [i divers în calcar. Paji[tile superioare sunt vizitate de
mistre]i (nu v` speria]i, nu se apropie de
oameni), care scurm` dup` r`d`cinile unor plante. La sud de vârf, un perete abrupt, dar pe care putem coborî f`r` s`
avem talent de alpinist, ne las` s` ajungem în valea omonim` (imagini: 5280,
5290), la calcarele în care se pierde apa
bogat` în debit (pân` acum ne[tiindu-se
unde apare). De aici în jos valea este
seac`, chiar la precipita]ii importante sau
la topirea z`pezilor.
Putem coborî de-a lungul ei, neîntâlnind obstacole, printre pere]i destul de
apropia]i. Când au trecut aproximativ
45-60 minute de la locul unde se pierdea apa, în stânga noastr` apare un versant viguros de calcar (la baza lui sunt
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trei pe[teri interesante, imaginea
5300), valea l`rgindu-se brusc. Nu mai
este mult pân` la [oseaua care înconjoar` Lacul de baraj Bolboci. Vom p`r`si
firul V`ii T`taru, care de aici devine
complicat, cu bolovani instabili, apropiindu-ne de baza versantului de calcar
din malul ei stâng geografic, acolo unde
o potecu]` ne ajut` s` coborâm, în pant`
abrupt`, pân` la drum.

56. Muntele Lespezi
În localitatea Pucheni, la intrarea [oselei asfaltate pe Valea Ialomi]ei, sunt
anun]a]i 3 km pân` la Tab`ra C`prioara,
7 km pân` la Cerbu, 10 pân` la Vân`toru
(840 m altitudine) [i 13 km pân` la cabana Br`tei. Imediat aval de Tab`ra
pentru elevi Cerbu se desprinde c`tre
stânga drumul betonat spre cariera Lespezi. De la aceast` ramifica]ie mai sunt
trei kilometri pân` la urm`toarea (1140
m), vreme în care avem în dreapta noastr` adâncile Chei ale Br`teiului [i trecem printr-un scurt tunel.
De la aceast` ultim` ramifica]ie
pleac` spre stânga drumul forestier spre
cabana Br`tei (3 km; 15 camere cu trei
locuri) iar spre dreapta mai sunt 2 km
pân` la intrarea în cariera Lespezi (1230
m), la sediul administrativ. Cerem permisiunea s` intr`m în carier` (duminica
nu se lucreaz`) [i continu`m de aici pe
drumul betonat, circa 30 de minute, pân` ajungem la sta]ia de compresoare Senin. De la sta]ia de compresoare mai
avem de urcat circa 45 de minute, pe
drumuri accesibile basculantelor cu ro]i
de 2 metru diametru, pân` r`zbatem pe
coama neatacat` de lucr`ri a muntelui.
Aici descoperim un ]inut extrem de
atractiv, format pe calcare [i o perspectiv` deosebit de generoas` asupra Masivului Bucegi. Se v`d bine Muntele T`taru, în spatele lui Col]ii }apului, zona
Omu, Co[tila, Crucea, bazinul superior
al V`ii Ialomi]a, pere]ii din Cheile Z`noagei. Cotrob`im pe îndelete printre
exprim`rile calcarului (col]i, cl`i, depresiuni, turnuri, pere]i, canioane), neplictisindu-ne de priveli[ti. Ochii experimenta]i în cercetarea naturii montane
vor descoperi c` pe aici au fost forme cu
adev`rat particulare, unele de mari dimensiuni, ast`zi din p`cate semiastupate de lucr`rile din cariera ce se apropie
tot mai mult de un peisaj înc` grozav.
Imagini: 6280, 6290, 6300, 6310.

57. Lacurile din Valea Dorului
Dup` ce coborâm în V. Dorului, de la

sta]ia de telecabin` (est) sau Vf. Nucet
(vest), pe band` ro[ie sau cruce galben`,
merit` s` continu`m aval pe firul apei,
traseu u[or accesibil cu excep]ia sezonului alb, pentru a descoperi lacuri, mici
chei [i vegeta]ie estetic crescut`. Locuri
de cort. Surse de ap`, posibil poluat`.
Pu]in în amonte fa]` de Cascada de
sus a Vânturi[ului (imagini: 2170, 2180)
g`sim marcajul punct ro[u, care ne conduce, pe versantul stâng al apei, pe sub
Col]ii lui Barbe[ (perimetru cu forme
masive modelate în conglomerat), la cabana Cota 1500. Tot din amonte de Cascada de sus a Vânturi[ului se poate urca
pe Vf. Vânturi[ (unde intercept`m marcajul punct ro[u), balcon de larg` belvedere asupra Masivului Bucegi.
În Valea cu lacuri a Dorului putem
ajunge [i plecând de la cabana Miori]a,
pe culmea Vf. cu Dor - Col]ii lui Barbe[,
traseu nemarcat, cu stânc`rii (babe) interesante. O flor` bogat` [i divers` este
prezent` în arealul men]ionat în acest
paragraf.
Imagini: 2090, 2100, 2110, 2140,
2120, 2160.

58. Cascadele Vânturi[ului
Pornim de la (aproximativ) 850 m altitudine, din [oseaua Sinaia - Târgovi[te, de unde se desprinde, pe dreapta
cum venim din Sinaia, drumul auto spre
cartierul Izvor. La început avans`m pe
malul stâng geografic al Pârâului Izvorul
Dorului (pe el sunt cascadele).
Imediat dup` aceast` ramifica]ie urmeaz`, pe [oseaua spre Târgovi[te, podul peste Izvorul Dorului; de la mijlocul
lui, spre nord-vest, belvedere deosebit`
(imaginea 2180) asupra abruptului dintre Cota 2000 (dreapta), spre t`ietura
f`cut` de cursul Izvorului Dorului (centru) [i spre Vf. Vânturi[ (1985 m) (stânga, pisc de pe care avem excep]ional`
panoram` asupra masivului). De pe pod
putem admira [i fotografia, în a doua jum`tate a lunii martie sau în aprilie, atunci când se topesc z`pezile de pe platou, câteva c`deri de ap` de pe cursul
Izvorului Dorului (înl`n]uite sau nu,
dup` m`rimea debitului), peisaj impun`tor prin for]`, surprinz`tor chiar [i
pentru cei obi[nui]i cu diversa ofert`
peisagistic` a Bucegilor.
Începem s` urc`m u[or pe drumul
spre cartierul Izvor, pe care vom avansa
între 5-10 minute, dup` cum prefer`m
s` mai t`iem câte o serpentin` sau s`-l
parcurgem integral; din el, spre stânga,
se desprinde drumul forestier Vânturi[
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(destul de puternic denivelat).
Drumul avanseaz` pe malul stâng
geografic al Izvorului Dorului [i, la circa
10 minute de la intrarea pe el, ne duce
pe malul pârâului, într-un loc fr`mântat
de activit`]i umane. Spre stânga, cum
mergem, se desprinde o ramur` a drumului forestier (pe V. Izvora[), cale inedit` de plimbare pentru cei care doresc
s` treac` pe sub altitudinea cabanei
Cuibul Dorului [i s` ajung` în drumul ce
traverseaz` Muntele P`duchiosul (îndreptându-se eventual de acolo spre
Piscul Vânturi[ului, ocazie de a descoperi, în afara panoramei deosebite de
care aminteam, pere]i de conglomerate
[i "poduri" bine înierbate; este aceasta o
cale de acces foarte pl`cut` spre Cascada de Sus a Vânturi[ului - imaginea
2170; preciz`m c` imediat amonte fa]`
de Cascada de Sus se afl`, oarecum ascuns` privirilor nu foarte curioase, o cascad` mai mic`, dar cu debitul bine adunat în jgheabul prin care se pr`vale).
Tot din acest loc, dar spre dreapta,
se desface alt` ramur` a drumului forestier (\n continuare pe malul stâng geografic al V. Izvorul Dorului), pe care ajungem, dup` 25 minute, într-o frumoas` [i generoas` poian` (locuri de cort)
de unde versan]ii dinspre Vânturi[ se las` cerceta]i pe larg de privirile noastre.
Suntem la 1020 m altitudine. Am f`cut
pân` aici, din [oseaua Sinaia - Târgovi[te, circa 45 minute.
La o prim` excursie în zon`, pentru
c` sunt motive suficiente s` nu putem
"epuiza" oferta muntelui la un singur parcurs, vom merge din cap`tul amonte al
poienii spre stânga, c`tre Izvorul Dorului. Timp de dou` ore, urcând pe firul
v`ii, descoperim o succesiune de cascade, c`deri de ap` [i bazine mult prea divers` pentru a ne plictisi. Vom sosi la
1170 m altitudine, acolo unde o frumoas` cascad` (imaginea 2200, luat` la debit
mic) se zdrobe[te, de pe straturi orizontale, într-un lac de 8 metri pe axa mare,
adânc de vreo doi metri, din care porne[te o ]eav` metalic` groas` [i apoi de-a
lungul ei o potec` spre aval, pe malul
stâng al Izvorului Dorului, cale pe care vo recomand`m la întoarcere, pentru a nu
repeta traseul pe care am urcat. Aceast`
potec` coboar` în poiana de care vorbeam mai sus, la 1020 m altitudine.
La o alt` excursie în zon`, pornim
din cap`tul amonte dreapta al poienii de
la 1020 m altitudine, întâi pe un drum
forestier, care ne scoate repede la un afluent al Izvorului Dorului, traversat la
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câ]iva metri în`l]ime de conducta metalic` de captare a apei. Trecem afluentul
[i urm`m conducta, cale sigur` c`tre
cascada de la 1170 m altitudine.
De aici mai avem 170 m diferen]` de
nivel de urcat pân` la baza Cascadei de
Jos a Vânturi[ului (aflat` dup` un cot puternic spre dreapta al v`ii, cea mai important` de pe parcursul s`u, înalt` de vreo
25 metri), parcurs ce ne va solicita înc`
1-2 ore, dup` cât de mult` ap` este pe
vale [i dup` cum ne alegem drumul printre cascade [i s`ritori. Înainte de Cascada
de Jos, pe stânga cum urc`m, se desprinde o vale de obicei seac`, pe firul ei
putând ajunge pe la 1700 m altitudine, în
poienile de sub Vf. Vânturi[.

59. Col]ii lui Barbe[
text de Radu V. Cotta,
cu complet`ri de Ic` Giurgiu
Cine str`bate magistrala turistic`
marcat` cu band` ro[ie care leag` Sinaia
de {aua Vârfului cu Dor are surpriza s`
descopere pe cl`direa fostului refugiu salvamont din imediata apropiere a cabanei
Valea cu Brazi urm`toarea inscrip]ie cu
vopsea: Poli]ele Barbe[ului, {aua Oboare,
Vârful Vânturi[, {aua P`duchiosu, cabana
Cuibul Dorului - marcaj punct ro[u, durat` 6-7 ore, interzis iarna.
Inscrip]ia este dublat` de o alta asem`n`toare (dar greu vizibil`), aplicat`
pe o lespede de piatr`, la intrarea propriu-zis` în traseu, adic` pe fundul [istoacei din stânga potecii spre Vârful cu
Dor, afluent al V. Stânei.
Un interes aparte suscit` sectorul
marcat cu punct ro[u dintre racordarea cu
poteca band` ro[ie, în aval (racordare
aflat` înainte de grupul de stânci La Cetate) [i locul de traversare a Izvorului Dorului, în amonte, în dreptul marelui cot al
ei, de la nord-vest de Vf. Vânturi[. Acest
sector este un brâu care încinge pe la sudest voluminosul Munte Col]ii lui Barbe[,
munte cunoscut în partea lui de nord-est
sub numele Vârfu cu Dor. Poteca nu prezint` semnificative diferen]e de nivel, ea
încadrându-se, cu mici excep]ii, între curbele de nivel de 1700 [i 1900 metri. Zona
este deosebit de s`lbatic`, în mare parte
împ`durit`, dar totu[i cu suficiente poieni [i lumini[uri pentru admirat împrejurimile [i dep`rt`rile.
Doar la început (spre marcajul band` ro[ie) c`rarea este mai "pa[nic`", mai
f`r` probleme. Restul traseului se desf`[oar` de-a curmezi[ul câtorva afluen]i

de pe stânga geografic ai Izvorului Dorului, peste un abrupt accentuat cu pr`p`stii în jos, care mai mult se ghicesc
prin vegeta]ia compact` [i cu frumoase
forma]iuni stâncoase pe conglomerate,
de-a lungul [i în dreapta potecii, tot mai
numeroase pe m`sur` ce ne apropiem
de V. Izvorul Dorului: ]ancuri, turnuri,
pere]i cu tavane [i surplombe, mici vâlcele cu s`ritori etc.
În a doua parte a sectorului asupra
c`ruia insist`m, potecu]a se apropie în
câteva locuri tot mai mult de perete, c`p`tând aspect de brân` tipic` Bucegilor.
Este aici chiar zona, denumit` inspirat
[i sugestiv, Poli]ele lui Barbe[. În sectorul final al acestui brâu se desprinde la
stânga jos o deriva]ie nemarcat` a potecii, care duce, printr-un jgheab pietros [i
p`mântos spre firul V. Izvorul Dorului,
între cele dou` mai mari cascade ale
Vânturi[ului (cea de Sus [i cea de Jos),
punct de maxim` atrac]ie al parcursului.
Durata necesar` pentru str`baterea
brâului de la p`r`sirea benzii ro[ii pân` la
cotul V`ii Dorului este de 2½-3 ore. De
aici înainte pân` la punctul terminus, cabana Cuibul Dorului, drumul turistic î[i
pierde caracterul alpin [i nu mai comport` dificult`]i majore din punct de vedere
al efortului, al orient`rii (pe vreme senin`) sau al periculozit`]ii.
Pe la 1970 poteca era suficient de
clar` [i conturat`, explica]ia putând fi aceea c` era frecvent circulat` de ciobani
cu oile. Apoi, dup` anii 1990, poteca s-a
stricat; au fost doborâturi de vânt, usc`turi din molidi[uri, viituri, avalan[e de
z`pad` [i pietre. Marcajul punct ro[u,
de[i uneori greu de g`sit imediat, ne
scoate din dificultate. De[i nu este suficient de des [i de clar, cu aten]ie îl putem g`si [i urma în mod satisf`c`tor.
Apar totu[i dou` zone cu semne greu
de identificat, mai ales dac` vremea nu
este bun`. Prima se afl` dup` ce ne desprindem din marcajul band` ro[ie, dincolo de [istoaca ce are pe fund lespedea
cu inscrip]ie; de aici s-ar putea s` nu observ`m u[or semnele de marcaj pe urm`toarele dou` sute de metri; ele exist`
dar sunt aplicate pe ni[te br`du]i sub]iri
(bine c` sunt), punctul ro[u înconjurând tulpina. Dup` ce ie[im din [istoac`
trebuie s` urc`m la 45 de grade spre
stânga [i vom descoperi apoi semnele,
care se în[ir` pe o prim` curb` de nivel.
O a doua por]iune, tot de vreo 200
de metri lungime, unde trebuie s` bâjbâim pu]in dup` potec`, fie c` venim
dintr-un sens sau altul al traseului, se
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afl` dup` vreo 45 de minute de la p`r`sirea semnului band` ro[ie, dup` ce am
traversat trei vâlcele [i am trecut prin
strunga stâncoas`, îngust`, ocolind, prin
dreapta, un bolovan. De aici, tendin]a
este s` continu`m spre înainte, pe curb`
de nivel. Se ajunge imediat la urm`toarea vâlcea, neprimitoare, s`lbatic` [i adânc`, peste care nu exist` continuare.
Trebuie s` ne întoarcem câteva zeci de
metri [i s` c`ut`m poteca pe picior în
sus, pe linia de cea mai mare pant`. H`]a[ul slab urc` din greu prin p`dure, în
serpentine scurte, vreo 10 minute, apoi
se orienteaz` decis c`tre stânga, revenind pe linie de nivel [i debu[ând în
final într-o poieni]` cu molizi tineri pe
margine [i cu stânc`rii în vecin`tate.

Drumuri auto
Ele pot constitui c`i extrem de atractive pentru a descoperi frumuse]ea
complex` a muntelui, în toate anotimpurile, inclusiv în deplas`ri de doar câteva ore sau de o zi lumin`. De la locul
unde l`s`m ma[ina avem de optat pentru trasee marcate sau, mult mai spectaculos, pentru parcursuri inedite. Putem
alege dintre atrac]ii: s`niu[, mers prin
z`pad` proasp`t c`zut`, ture foto, plaj`
în locuri lini[tite, c`]`rare pe versan]i cu
diverse pante, parcurgerea unor fire de
vale, scald`, cules de fructe, plimb`ri
prin p`dure. O s` v` mira]i cât de frumo[i sunt mun]ii, în plus fa]` de ceea ce
[tia]i [i cât de îmb`t`toare este natura
dac` ie[i]i din potecile marcate.
Din Moieciu de Sus se poate avansa
pe afluen]ii Moieciu Cald [i Rece, c`i ce
p`r`sesc atmosfera tot mai or`[eneasc`
a localit`]ii. Destina]ii posibile: Muntele Pietrele Albe, Poiana Lacului. Tot
din Moieciu de Sus, pe Valea Bâng`leasa, ajungem la baza versantului vestic al
Bucegilor.
Din {imon, pe valea omonim`, sosim
la ramifica]ia marcajelor triunghi galben
[i band` albastr`.
Din Bran, pe Pârâul Poarta, se poate
urca, în func]ie de starea drumului, pân` la refugiul de unde pleac` triunghiul
galben spre Muntele Ciubotea.
Dinspre Râ[nov, pe Râul Mare, putem descoperi locuri unde altfel nu avem timp s` ne oprim.
Pe DN Predeal - Pârâul Rece, merit`
s` parcurgem scurta deriva]ie spre cabana Belvedere, pentru a descoperi sem-
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nifica]ia numelui.
Din Bu[teni se urc`, auto, pe Valea
Cerbului, pân` la cabana Gura Diham
(nu face]i gre[eala s` campa]i aici, ursul
vine dup` mâncare [i nu se las` speriat
de oameni). Spre nord-est pute]i sui
spre Vf. Grecu iar spre vest sunt poalele
unor mun]i celebri din masiv.
Din Sinaia se ajunge repede la Poiana Stânei (imaginea 2210) sau la Cota
1400. {i mai este [oseaua care duce (pe
sub carier`) c`tre vest [i sud de ora[
(Plaiul Col]ii lui Barbe[), zon` cu p`dure mult`, frumoas`; pe ea sosim pe malul stâng geografic al V. Izvorul Dorului,
în drumul ce leag` Sinaia cu Târgovi[te
(de-a lungul V. Ialomicioara), cale auto
ce nu trebuie omis` pentru c` permite
accesul la partea sud-estic` a Bucegilor,
f`r` marcaje turistice, dar care merit`
vizitat`.
Din [oseaua Sinaia-Târgovi[te se
desprind, spre vest, ramifica]ii auto c`tre cabana Cuibul Dorului de unde începe, peste Muntele P`duchiosu, drumul auto, nerecomandabil în general,
spre {aua Dichiu. Din {aua Dichiu, spre
nord, exist` variant` auto ce duce la
Piatra Ars`, Babele [i Co[tila ([i Omu),
dar parcurgerea ei cu ma[ina nu se justific` din punct de vedere turistic.
Din {aua Dichiu, spre vest, drumul
auto merge, pe la sud de Muntele Oboarele, spre artera cabana Cheile Z`noagei
- sanatoriul Moroieni. De la Cheile Z`noagei se poate continua cu ma[ina spre
amonte, pân` la cabana Pe[tera, prilej
de a parcurge apoi, cu piciorul, por]iuni
din versantul drept al Ialomi]ei.
Din zona cabanei Cheile Z`noagei
putem porni s` cunoa[tem mun]ii calcaro[i din versan]ii Ialomi]ei, spre sud de
caban` (Z`noaga, Lespezi, Col]ii Dichiului); iar drumul care duce de aici, spre
sud, la sanatoriul Moroieni este circulabil
auto în cea mai mare parte a anului.
Urm`toarea p`trundere auto în sensul enumer`rii noastre se face din [oseaua Târgovi[te-Sinaia, în amonte pe
Valea Ialomi]ei, apropiindu-ne de vârfurile din sud-vestul Bucegilor, spre jonc]iunea cu Masivul Leaota.

Bibliografie (alta decât cit`rile
din celelalte trei volume)
Turism : Prin Canionul Horoabei
(revista Mun]ii Carpa]i 1, pagina 22);
Crucea, povestea unui vis de munte
(Mun]ii Carpa]i 1, pagina 60; Mun]ii
Carpa]i 3, pagina 17); De ce Gaura?
(Mun]ii Carpa]i 5, pagina 49); Gazdele
din mun]i (Mun]ii Carpa]i 5, pagina
50); Traversare de iarn` (Mun]ii Carpa]i
5, pagina 69); Abruptul estic, toponimie
[i istorie (Mun]ii Carpa]i 10, pagina
43); Ursul (Mun]ii Carpa]i 10, pagina
83); Cu patim` (Mun]ii Carpa]i 12, pagina 14); Patru lacuri naturale (Mun]ii
Carpa]i 14, pagina 7); Om (Mun]ii Carpa]i 14, pagina 14); Ce de babe (Mun]ii
Carpa]i 14, pagina 16; Mun]ii Carpa]i
32, pagina 56); Banca Maria Thereza
(Mun]ii Carpa]i 14, pagina 35); La Omu, pe dou` ro]i (Mun]ii Carpa]i 14,
pagina 36); Cuptorul lui R`ducu (Mun]ii Carpa]i 18, pagina 88); De pe Vf. Omul vedem Dun`rea? (Mun]ii Carpa]i
37, pagina 36); Bucegi (revista Drume]ie \n România, nr. 1, 2004)
Speologie: Pe[terile din România de
la peste 2000 m altitudine (Mun]ii Carpa]i 8, pagina 53)
Schi: Schi de tur` (Mun]ii Carpa]i 3,
pagina 59); De la 2200 la 1160 metri altitudine (Mun]ii Carpa]i 5, pagina 67);
Pe Valea Gaura (Mun]ii Carpa]i 14, pagina 26); Alunec`ri extreme pe Valea
M`linului (Mun]ii Carpa]i 17, pagina
29); Schi pe Micul Platou (Mun]ii Carpa]i 20, pagina 40); M`lin Extrem
(Mun]ii Carpa]i 24, verso hart`)
Alpinism: Masivul Moraru (Mun]ii
Carpa]i 5, pagina 26); Brâul Mare al Morarului (Mun]ii Carpa]i 5, pagina 31);
Creasta Balaurului (Mun]ii Carpa]i 5,
pagina 35); Valea Seac` a Caraimanului
(Mun]ii Carpa]i 5, pagina 52); Valea
Spumoas` (Mun]ii Carpa]i 5, pagina
55); Blidul Uria[ilor (Mun]ii Carpa]i 5,
pagina 58); Abruptul nordic al Jepilor
Mici (Mun]ii Carpa]i 7, pagina 65); Vârful [i Creasta Pic`tura (Mun]ii Carpa]i
9, pagina 49); Ion Udri[te Olt (Mun]ii
Carpa]i 10, pagina 46); Traversare inedit` (Mun]ii Carpa]i 14, pagina 8); Ver-
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santul nordic al Morarului (Mun]ii Carpa]i 14, pagina 18); Fisura Albastr`
(Mun]ii Carpa]i 14, pagina 79); Singur
printre Cl`i (Mun]ii Carpa]i 18, pagina
44; Mun]ii Carpa]i 26, pagina 41); Urcând spre Co[tila (Mun]ii Carpa]i 19,
pagina 75); Singur (Mun]ii Carpa]i 27,
pagina 42); Balcoanele (Mun]ii Carpa]i
27, pagina 51); Versantul Albi[oarelor
(Mun]ii Carpa]i 29, verso hart`); Creasta Acelor (Mun]ii Carpa]i 32, pagina
49); Gunoaie "selecte" (Mun]ii Carpa]i
32, pagina 54); De pe o brân` pe alta
(Mun]ii Carpa]i 32, pagina 58); Trasee
accesibile la Acele Morarului (Mun]ii
Carpa]i 33, pagina 49)
***
Fotografiile [i h`r]ile de detaliu din
cele 4 volume ale ghidului au fost grupate \n 6 capitole (imagini din avion;
versantul estic al masivului; Platoul;
nordul masivului; versantul vestic al
masivului; Valea Ialomi]ei). Aceast` \mp`r]ire este arbitrar`, având rolul de a v`
familiariza cu zone importante ale Bucegilor [i u[urându-v` anumite c`ut`ri
ale Dvs.
***
Orice gre[eal` strecurat` \n textul
de mai sus poate fi imputat` autorului
principal.
***
Harta masivului este \mp`r]it` \n 9
foi numerotate (vezi cifra pus` deasupra
foilor, \n centru) care sunt astfel al`turate:

1
4
7

2

3

5

6

8

9

Foile 1, 4 [i 7 se g`sesc \n primul
volum al ghidului; foile 2 [i 5 \n al doilea
volum; foile 3 [i 8 \n volumul 3; \n fine,
foile 6 [i 9 sunt \n volumul 4.
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