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Ce înseamnă InterTrails?
Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum 

împreună cu o serie de organizaţii din ţările riverane Mării Negre 
a început implementarea proiectului „Interpretative Trails on the 
Ground: Support to the Management of Natural Protected Areas 
in the Black Sea Region”, pe scurt InterTrails, în toamna anu-
lui 2011. Organizaţiile partenere sunt: Black Sea NGO Network 
(Bulgaria), Black Sea (Odessa) Branch of Ukrainian Environ-
mental Academy of Science (Ucraina), Community Foundation 
Sustainable Development of Cahul (Moldova) şi Black Sea Eco 
Academy din Georgia.

Durata proiectului este de doi ani, iar costul său total este de 
396 912.00 euro, fiind finanţat de către Uniunea Europeană prin 
Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007 – 2013”. 
Motto-ul proiectului este “Natură fără frontiere”, iar website-ul 
unde se pot găsi mai multe detalii despre proiect este www.trails.
bsnn.org.

În cadrul acestui proiect s-au creat trasee interpretative în 
ariile protejate din regiunea Mării Negre. Titlul dat traseelor oferă 
vizitatorilor semnificaţia personală a naturii, iar acestea reprezin-
tă rute în cadrul ariilor protejate care cuprind elemente naturale 
specifice explicate turiştilor. Fiecare traseu include 20 de puncte 
care sunt descrise în detaliu în acest ghid.

Tour operatorii din zona Mării Negre, mai ales din zonele de 
coastă, pot răspunde astfel cererilor în creştere de oferte de va-
canţă bazate pe atracţiile naturii. Pentru moment, aceste atracţii 
nu constituie o pondere mare pe piaţă. Vorbind de exploatarea 
resurselor naturii în mod durabil, se pare că operatorii de turism 
din domeniul privat, cât şi agenţiile guvernamentale de mediu, au 
un obiectiv comun, şi anume să ofere posibilitatea de a te bucura 
de mediul înconjurător având în acelaşi timp grijă de a proteja 
natura de orice formă de degradare. Realizarea unui echilibru 
între a ne bucura de natură şi a o proteja în acelaşi timp, rămâne 
însă o adevărată provocare.

De asemenea, în cadrul proiectului se va încerca crearea 
unei structuri internaţionale capabile de a interpreta aspecte de 
biodiversitate, geodiversitate sau culturale, rezultând o reţea de 
trasee tematice în jurul Mării Negre. Astfel, orice turist poate face 
o incursiune la Marea Neagră.

Informarea şi interpretarea
Informarea este cea care oferă fapte, pe când interpretarea 

oferă o poveste. Toate interpretările se bazează pe cunoştinţe 
solide de informaţii faptice. O bună interpretare culege acele in-
formaţii importante, le explică şi extinde explicaţia lor, ţesând o 
poveste. De exemplu:

Informare:
Ca multe alte toponime, originea numelui Mării Negre este 

dificil de urmărit. Versiunea sa modernă, datează din secolul al 
XIII-lea, însă există indicii care arată că ar putea fi mult mai vechi. 
Rapoartele geografice ale lui Strabon susţin că Marea Neagră a 

fost numită simplu Marea („Pontos”); tradiţia greco – romană se 
referă la Marea Neagră ca la „Marea Primitoare” (Pontus Euxi-
nus). Acesta este un eufemism, înlocuind o „Marea Neprimitoare” 
„Pontus Axeinos”, folosită pentru prima dată la începutul secolu-
lui V î. Hr. Apoi, este posibil ca numele de Axeionos, să provină 
de la un cuvânt antic persan „axšaina”, care înseamnă „întune-
cat” sau „negru”, culorile fiind adesea folosite pentru a reprezenta 
punctele cardinale, negrul fiind simbolul nordului. Denumirea de 
Marea Neagră poate data astfel din Antichitate. 

Interpretare: 
Unul dintre puţinele lucruri care se cunosc despre Marea 

Neagră este cum a ajuns să se numească „neagră”. Cea mai 
veche menţiune a acestui nume din zilele noastre folosit de către 
toate naţiunile de pe coastele mării datează din secolul al XIII-lea, 
dar există unele mărturii care indică faptul că acesta ar putea fi 
mult mai vechi. Grecii antici au folosit pentru câteva secole de-
numirea de „Pontos Axeinos” (Marea Neprimitoare), datorită, cel 
mai probabil, navigaţiei destul de dificile, dar şi locuitorilor de pe 
coastele acestuia, care nu erau foarte primitori. Mai târziu, dato-
rită colonizării şi dezvoltării comerţului, acesta a fost schimbat în 
„Pontus Euxins” (Marea Primitoare). Este posibil ca numele de 
Axeinos să fi rezultat din vechiul cuvânt persan „axšaina”, care 
înseamnă „întunecat”, „negru”.

Punctele cardinale ale lumii antice aveau ca simboluri cu-
lori, iar negru ar fi putut reprezenta Nordul. Prin urmare, numele 
de Marea Neagră poate data încă din Antichitate.

Ce este interpretarea?
Interpretarea reprezintă o multitudine de metode şi proce-

dee prin care se încearcă atragerea unui număr cât mai mare de 
turişti într-o zonă pe care noi o considerăm atractivă şi specială. 
Această metodă a interpretării nu se foloseşte doar în cazul natu-
rii, ci poate fi vorba şi despre:

• o clădire;
• o anumită zonă de la ţară;
• un aspect al vieţii culturale, precum diversele sărbă-

tori tradiţionale sau tradiţii ale unei zone speciale din 
ţara noastră;

• un oraş;
• o industrie
• o expoziţie de obiecte de valoare;
• o perioadă istorică sau 
• alte activităţi care merită să fie promovate.
Conform definiţiei din Dicţionarul Explicativ Român, inter-

pretarea este o expunere atribuind o semnificaţie personală, un 
comentariu; un act creator prin care se redă prin mijloace adec-
vate conţinutul unei lucrări dramatice, coregrafice, muzicale sau 
a unui scenariu cinematografic sau, popular, tălmăcire, tâlc, adică 
a spune o poveste. 

Definiţiile interpretării sunt foarte variate, însă toate au ace-

CAPITOLUL I

„In the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand. We will 
understand only what we are taught” (Baba Dioum)
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eaşi idee centrală, anume a împărtăşi cu ceilalţi ceva, care are 
o semnificaţie pentru tine. Este important ca oamenii să experi-
menteze ceea ce tu interpretezi. Pentru o bună interpretarea tre-
buie să existe dragoste pentru acel loc şi o dorinţă extraordinară 
de a împărtăşi cu alţi oameni. 

Această metodă arată o mică parte a modului în care noi în-
ţelegem şi gestionăm bogăţiile noastre; este suficient de cuprin-
zătoare şi poate include cântece, legende ale locurilor, industriile 
care dau naştere unui oraş, dovezi ale unei civilizaţii. Indiferent 
de ce ar fi, patrimoniul poate fi conservat de oricine are credinţa 
că este important şi îi poate face şi pe ceilalţi să îl aprecieze şi să 
îi ofere aceeaşi importanţă. Freeman Tilden, unul dintre cei mai 
cunoscuţi interpreţi americani din toate timpurile, susţine că inter-
pretarea nu este doar ceea ce oamenii spun despre un anumit 
loc, ci scopul este acela de a îi convinge de valoarea sa şi să îi 
încurajeze să îl conserve mai departe. 

Pe această idee trebuie să insistăm atunci când dezvoltăm 
o potecă tematică într-o arie naturală protejată. Vizitatorul trebu-
ie să aibă parte de o experienţă nouă, unică, din care să plece 
cu noi informaţii, şi în mod obligatoriu, fascinat, impresionat de 
ceea ce a văzut şi a aflat. Pe un traseu tematic, informaţia nu 
trebuie să fie prezentată într-o manieră şcolară, ci trebuie selec-
tate acele elemente pe care turistul le poate ţine uşor minte şi le 
poate transmite mai departe către alte grupuri ţintă. Informaţia 
oferă fapte, pe când interpretarea poate provoca idei, oferindu-le 
vizitatorilor o nouă perspectivă. 

Înainte de a începe trasarea unei poteci, trebuie să avem 
în vedere rezultatul final, şi anume o experienţă inedită pentru 
vizitator din care să rămână cu informaţii valoroase, uşor de 
transmis. 

Interpretarea reprezintă o metodă educativă prin care urmă-
rim să satisfacem setea de necunoscut a turiştilor şi curiozitatea 
lor, să oferim noi semnificaţii naturii, inspiraţie, noi oportunităţi 
de a petrece timpul liber într-un mod plăcut şi educativ alături de 
familie şi de a face oamenii să revină cu plăcere de fiecare dată 
în aceste locuri. 

Care sunt beneficiile turiştilor 
în urma interpretării?

De ce să petreceţi mult timp în faţa unor panouri sau să fa-
ceţi o plimbare cu un ghid pentru a observa broasca ţestoasă de 
uscat dobrogeană, de exemplu? Turiştii pot participa la activităţile 
de interpretare din mai multe motive, învaţă mai multe despre un 
loc şi îţi poate oferi o stare de bine. De asemenea, poate:

- satisface curiozitatea şi setea de cunoştere;
- oferă perspective şi adaugă semnificaţia;
- accentuează gradul de cunoaştere senzorială;
- inspiră;
- oferă necunoscutului un aer familiar;
- oferă posibilitatea de a purta discuţii cu experţi;
- întâlni persoane cu care poţi împărţi aceleaşi intere-

se;
- fi o bună activitate pentru a petrece timpul în mod 

plăcut în timpul vacanţelor/concediilor;
- te poate face să îţi doreşti să revii. 
Interpretarea poate oferi beneficii mai puţin tangibile pentru 

persoanele fizice şi pentru societate. Identificarea cu locuri unice 
şi cultura îi ajută pe oameni să dezvolte un sentiment personal 
al valorii. 

De asemenea, aceasta are la bază şi câteva principii im-
portante. 

O potecă tematică trebuie să fie plăcută, agreabilă, să 
aibă un impact asupra oamenilor. Pentru a capta atenţia oameni-
lor, orice formă de comunicare trebuie să distreze într-o oarecare 
măsură. Una dintre următoarele abordări poate face turul prin 

aria protejată mult mai agreabil.
Oferă mijloace de interacţiune prin menţinerea persoanelor 

active în tur, astfel parcurgerea traseului va fi mult mai distracti-
vă atât pentru voi, cât şi pentru ceilalţi. Implicaţi cât mai multe 
simţuri; adresaţi cât mai multe întrebări, organizaţi grupuri de 
discuţii, astfel oamenii se vor simţi liberi să îşi exprime propriile 
sentimente şi opinii. 

Oferă variabilitate stilului tău prin schimbarea tonului vocii 
şi a volumului care poate creşte efectul cuvintelor tale în auzul 
ascultătorilor. Tăcerea, folosită la un moment dat, poate avea, 
de asemenea, un efect foarte puternic. Aceasta poate sublinia 
importanţa a ceea ce tocmai s-a relatat sau a ceea ce urmează a 
fi relatat, sau poate construi un moment de suspans.

Îmbrăţişează neaşteptatul atunci când ceva inedit se în-
tâmplă, utilizează această posibilitate şi vorbeşte despre ea. De 
exemplu, dacă o mică şopârlă taie calea, nu vă feriţi să vorbiţi 
despre ea, chiar dacă nu se potriveşte în context. 

O potecă tematică trebuie să fie relevantă şi bine or-
ganizată, astfel încât să promovăm lucruri mai puţin cunoscute 
publicului, de impact. Atunci când vizitatorii pot stabili o legătură 
între informaţiile noi şi ceea ce deja ştiu sau au experimentat, 
totul este mult mai uşor de înţeles şi poate lăsa o impresie de 
durată.

Utilizaţi comparaţiile care pot evidenţia diferenţele şi ase-
mănările. Acest lucru permite oamenilor să formeze noi conexiuni 
cu mediul înconjurător, cu tradiţiile locale, dacă află că sunt unele 
similitudini între ceea ce află şi ceea ce ştiu deja. 

Cunoaşte-ţi publicul prin aflarea locului de unde provin tu-
riştii, numele lor şi, în limita posibilului, gradul lor de cunoştinţe 
referitoare la tematica abordată. Dacă cineva este foarte bine 
informat, poate fi introdus ca facilitator şi îşi poate exprima pro-
priile păreri. 

Evitaţi termenii tehnici şi ştiinţifici care nu oferă publicului un 
mesaj clar, dacă ei nu au deja cunoştinţe din domeniul respectiv. 
Folosiţi analogii şi comparaţii pentru a explica termenii specifici, 
necunoscuţi celor care vă însoţesc pe traseu. 

Trebuie să aveţi informaţia cât mai bine structurată, astfel va 
fi asimilată mult mai uşor.

Dacă aveţi obiective prestabilite încă de la început şi ştiţi 
foarte bine care trebuie să fie rezultatul final, totul va fi mult mai 
uşor de „prezentat”. Încercaţi să stabiliţi încă de la început ce 
anume doriţi să transmiteţi şi cu ce anume ar trebui să rămână un 
vizitator la finalul traseului. Acest lucru vă poate ajuta la stabilirea 
unor teme sau sarcini pe care le puteţi împărţi în timpul turului. 

De asemenea, planificaţi structura turului care ar trebui să 
aibă un început, conflict, desfăşurarea acţiunii şi finalul, aseme-
nea unei poveşti. Trebuie să avem la bază o documentare deta-
liată asupra locului, poveştilor din zonă, astfel vom putea folosi 
elemente inedite în relatarea noastră. Aceste elemente, care pot 
fi preluate nu ar trebui sa conţină date tehnice, anii, ci acelea 
care pot fi reţinute cu uşurinţă şi care pot stârni interesul oame-
nilor. Trebuie să verificaţi dacă tot ceea ce vreţi să transmiteţi 
schiţează o poveste. 

O altă caracteristică a metodei de interpretare este stabili-
rea unei tematici. Oamenii vor uita cu uşurinţă faptele şi cifrele. O 
temă este mesajul central al poveştii care urmează să fie relatată. 
Tema incită la gândire, la discuţii, acestea fiind primii paşi către 
schimbări de atitudini şi comportament. Tema conţine mesajul 
final, cu care vizitatorii vor pleca acasă şi poate fi exprimată prin-
tr-o propoziţie, conţinând un element de acţiune. Pentru a crea 
astfel de teme puneţi-vă întrebări de genul „De ce?” cu referire 
la subiectul vostru. 

De exemplu:
Subiect: Stejarii seculari
Tema: Stejarii seculari reprezintă acasă pentru o multitudine 

de vietăţi, şi sunt vitali pentru un ecosistem stabil forestier. 
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Stiluri de învăţare 
Oamenii au capacităţi diferite de a procesa şi acumula in-

formaţia. Probabil cea mai comună abordare este cea în care 
se pune la dispoziţia celui care învaţă informaţii vizuale. Acesta 
poate include text, grafică, hărţi sau filme video. Un alt mod co-
mun de a dobândi cunoştinţe este prin sunete, vorbire, muzică şi 
melodii. Acţiunea, mişcarea şi atingerea poate lăsa o impresie 
de durată vizitatorilor. În cele din urmă, stabilirea de conexiuni 
emoţionale pot schimba atitudini şi îmbogăţi experienţa vizitării 
unul anumit loc.

Preferinţele noastre la modalităţile de învăţare influenţea-
ză modul în care prezentăm informaţiile şi interpretăm faptele. 
Pentru o audienţă cât mai diversă, trebuie să abordaţi în mod 
diferit interpretarea, având la bază o varietate de stiluri de învă-
ţare. Învăţarea continuă mult timp după ce turul a luat sfârşit. De 
aceea, o poveste poate intensifica experienţa vizitatorului şi să 
declanşeze o reacţie plăcută şi de implicare. 

Ce înseamnă interpretare personală?
Interpretarea personală include o serie de tehnici persona-

le, în sensul că se poate face o scurtă descriere a traseului vizita-
torilor, iar apoi le permiteţi acestora să îşi urmeze propriul drum. 
Aceasta este o modalitate eficientă de a avea un contact cu un 
grup mai mare pentru o scurtă perioadă de timp. 

Ghidarea oferă oportunitatea de a vizita locuri îndepărtate 
mai mult sau mai puţin accesibile, cum ar fi fauna sălbatică dintr-
o anumită zonă sau pentru a avea o altă vedere a unor peisaje 
fabuloase. Excursiile pot fi adaptate uşor la audienţe diferite, cu 
interese generale sau speciale. 

Discuţiile sau prezentările sunt alte metode folosite în timpul 
interpretării personale. Ele pot avea loc la orice oră, stabilită de 
comun acord, poate fi expediată din timp vizitatorilor la cererea 
acestora. Aceasta poate avea loc într-un mod informal, cum ar fi 
o simplă discuţie la intrarea pe traseu sau în momentul în care 
se ajunge la unul dintre punctele interpretative în cazul în care 
acestea există. 

Apoi pot fi organizate zile ale porţilor deschi-
se şi diverse evenimente. Aceasta poate fi o modalitate eficientă 
de a ajunge la alte grupuri ţintă şi mult mai mari. O bună planifi-
care este esenţială în atragerea de oameni. De asemenea, pot 
fi alcătuite diverse programe de sezon, adaptate pentru diverse 

tipuri de public. Interpretarea poate consta în plimbări scurte, 
excursii fluviale. Activităţile pot fi eficiente şi de neuitat pentru 
cei implicaţi, atunci când se ţine cont de interesele lor, bazele şi 
modul de învăţare.

Fiecare centru pentru vizitatori, birou dintr-o zonă protejată, 
muzeu deţine o serie de elemente de recuzită. Aceasta este folo-
sită pentru că explică lucrurile, captează atenţia şi omogenizează 
un grup. Oamenii răspund obiectelor familiare utilizate într-un 
mod inovator. Recuzita implică simţuri diferite: miros, auz, simţul 
tactil. De exemplu, oferă spre mirosire o frunză dintr-o anumită 
specie de arbori sau o floare; folosiţi un fluier pentru a imita apelul 
unui animal. Recuzita, poate, în acelaşi timp, să distragă atenţia 
vizitatorilor şi încet - încet să pierdeţi atenţia acestora, de aceea 
după ce fiecare a testat-o, îndepărtaţi recuzita. 

Elemente de recuzită:
- schelete;
- plante presate;
- roci;
- artefacte;
- unelte;
- costume;
- capcane;
- fotografii laminate sau schiţe;
- cărţi;
- melodii;
- instrumente. 
Operatorii de turism, voluntarii, muzeele, instituţiile de învă-

ţământ joacă un rol important în diseminarea metodei de interpre-
tare în rândul vizitatorilor. Responsabilitatea pentru vizitatori de 
a deveni informaţi este împărtăşită de către interpreţi, operatorii 
de turism şi de către toate persoanele care aleg să viziteze ariile 
protejate. 

 Activitatea voluntarilor şi educaţia şcolară este 
parte integrantă în procesul de conservare pe perioadă lungă şi 
poate aduce importante beneficii. Voluntariatul, comunitatea şi 
programele şcolare educaţionale pot oferi oportunităţi de implica-
re şi un calendar al unor evenimente educative. Ele încorporează 
politici, standarde şi proceduri pentru direcţionarea, ghidarea şi 
sprijinirea interpretării. 
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“Canaraua Fetii” este o rezervaţie mixtă, ce are o suprafa-
ţă de 172,1 ha şi este amplasată în partea de sud a Dobrogei. 
Această arie protejată de interes local a fost înfiinţată în 1970, 
iniţial pentru protejarea mediului de viaţă a următoarelor specii: 
hoitarul - Neophron percnopterus, ţestoasa de uscat do-
brogeană - Testudo graeca ibera şi fluturele balcanic – Ze-
rynthia cerisyi.

Aceasta este poziţionată de o parte şi de 
alta a văii Canaraua Fetii care apare ca 
un culoar depresionar, puternic adâncit, 
mărginit de versanţi abrupţi, cu aspect de 
canion. Din anul 2007 este parte integrantă 
a sitului Natura 2000 Pădurea şi valea Canaraua 
Fetii – Iortmac, care se întinde pe o suprafaţă de 
14473 ha şi care acoperă mai multe zone cu grad de biodiver-
sitate ridicat şi dintr-o plajă mai largă de habitate, aici fiind incluse 
nu numai păduri, ci şi păşuni, mlaştini, lacuri. 

Canaraua Fetii este un canion stâncos, de vreo 20 
de kilometri lungime, ce începe lângă balta Iortmac, 
în apropiere de Băneasa şi trece graniţa 
în Bulgaria, unde poartă numele de Suha 
Reka („Râul Secat”). 

Denumirea traseului: „Stejarul – 
martorul tăcut al pădurii”

Accesul se face din partea de nord a rezervaţiei şi este 
reprezentată de drumul naţional DN3 Constanţa – Ostrov, între 
localităţile Băneasa şi Lipniţa, drumul de exploatare până la ca-
riera de piatră Canaraua Fetii şi apoi pe jos pe Valea Canaraua 
Fetii.

Distanţa/durată: 3 km - 2 ore;
Public ţintă: copii, elevi, studenţi, adulţi;
Perioada propice: aprilie – octombrie
Echipament necesar pentru vizitatori: ţinută lejeră, 

cizme (doar în cazul în care perioada este una ploioasă).
Simbol: frunza de stejar.
 „Stejarul – martorul tăcut al pădurii” este po-

vestea care ne prezintă fascinanta lume a pădurii prin prisma 
unui exemplar de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) 
care a atins veritabila vârstă de 100 de ani. 

În ţinutul Dobrogei, străvechi pământ românesc, în inima 
unei întinse păduri, domneşte Bătrânul Stejar (Quercus sp.), 
stăpânul tuturor vieţuitoarelor din împrejurimi. Acum mult timp, pe 
când Stejarul era tânăr, cu crengile drepte, şi scoarţa netedă a 
primit un dar de la fiicele Anului, astfel că primăvara înverzeşte, 
vara umbreşte, toamna rugineşte şi iarna încălzeşte.

Bucuros fiind de valorosul dar primit, Stejarul, lipsit de ego-
ism, îşi invită prietenii în fiecare anotimp, şi îi ajută cum poate: 
cuibăreşte păsările pe ramurile lui, hrăneşte veveriţele cu ghin-
dele sale, îşi leapădă frunzele pentru insectele de pe sol şi devi-
ne casă pentru multe necuvântătoare.

Nemaiavând cuvinte de laudă, locuitorii Pădurii hotărăsc ca 
Stejarul să fie noul rege al codrului şi de atunci aşa a rămas, iar 
pacea a domnit peste Regatul Pădurii, Stejarul fiind fericit alături 
de prietenii săi cerul (Quercus cerris), stejarul pufos (Quer-
cus pubescens), stejarul brumăriu (Quercus pedunculi-

flora), teiul argintiu (Tilia tomentosa) şi arţarii (Acer 
sp.). Acestei frumoase prietenii i s-au alăturat 

şi cărpiniţa (Carpinus orientalis), vişinul 
turcesc (Padus mahaleb) şi mojdrea-

nul (Fraxinus ornus). Printre ei s-au 
strecurat şi doi frumosi bujori, bujorul de 
stepă (Paeonia tenuifolia) şi bujorul 

românesc (Paeonia peregrina romani-
ca), întregind frumuseţea pădurii.

Printre frunzele impunătoare ale stejarului se 
ascund de ploaie, de vânt, dar şi de prădători peste 1200 de 

specii de fluturaşi frumos coloraţi (Zerynthia 
cerysi ferdinandi, Pseudofilotes ba-

vius egea, Malacosoma castrensis 
shardaghi, Nychiodes walteri, 
Asovia maeoticaria, Perisomena 
caecigena, Lemonia balcanica, 

Calocucullia caelsiae, Agrostis de-
sertorum, Papilio machaon gigantea, 

Euchloebellia gigantea, Scolitantides 
o r i - on, Haplotina ditella - fluturaş de peşteră, ele-

ment de faună cavernicolă). Frunzele de stejar le oferă fluturilor, 
epuizaţi de atâta zbor, un loc de odihnă. Pe parcursul popasului, 
aceştia se acoperă cu frunzele lui, învelindu-se pentru a se feri 
de prădători.

Dar fluturii nu sunt singurii care stau la umbra bătrânului 
stejar. Aici îşi găsesc adăpost şi micuţele şopârle cum sunt şo-
pârliţele de frunzar (Ablepharus kitaibelii), guşterul dobro-
gean (Lacerta trilineata dobrogica), dar şi bine cunoscuta 
ţestoasă dobrogeană (Testudo graeca ibera - Monument al 
Naturii), care dacă simte că este în pericol se ascunde în ca-
rapacea sa. Din această familie a reptilelor, se adăpostesc la 
umbra oferită de bătrân şi şarpele rău dobrogean (Coluber 
jugularis caspius), dar şi furioasa vipera cu corn dobrogeană 
(Vipera amodytes montadoni), căreia nu îi place deloc să 
fie deranjată.

În centrul minunatului peisaj oferit de strânsa prietenie a 
arborilor îşi fac simţită prezenţa impunătorii pereţi de calcar, de 
până la 40 m înălţime, brăzdaţi de fisuri, nişe, uneori grote, chiar 
peşteri, oferind un frumos peisaj al unui canion care a rezistat 
capriciilor vremii şi a trecerii timpului. Măreţii pereţi de calcar re-
prezintă o adevărată locuinţă pentru diversele păsări care s-au 
instalat în zonă, reprezentând un adăpost şi un loc unde îşi pot 
creşte puii în linişte.

Putem vedea frumoase exemplare de acvilă (Aquila 
clanga), uliu (Accipiter brevipes), şorecar (Buteo rufi-
nus), şerpar (Circaetus gallicus), dumbrăveanca (Coraci-
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as garrulus), dar şi frumoasele berze negre (Ciconia nigra) 
aflate aici doar în trecere, în cursul migraţiei lor. Acestea stau 
liniştite la pândă şi aşteaptă ca o micuţă reptilă neglijentă să iasă 
de la adăpostul oferit de măreţul stejar, pentru a o putea prinde 
în ciocul lor puternic. Printre falnici arbori întâlnim neastâmpăra-
tele ciocănitori de stejar (Dendrocopus medius) ciocănitorile 
de grădină (Dendrocopus syriacus), dar şi pe cele negre 
(Dryocopus martius), făcându-şi simţită prezenţa de departe 
prin sunetul pe care îl scot atunci când bat în scoarţa copaci-
lor. Odată, din acesta frumoasă privelişte făcea parte şi vulturul 
egiptean (Neophron percnopterus), care nu a mai fost văzut 
cutreierând prin acest ţinut.

Cum spuneam încă de la început, bătrânii arbori nu oferă 
adăpost doar vieţuitoarelor necuvântătoare, ci şi oamenilor, aşa 

cum spune şi vechea legendă a zonei. Un liliac mai jucăuş se 
apropie şi dezvăluie secretul peşterii: Peştera Fetei. „Totul a înce-
put când turcii au năvălit în Dobrogea, iar călugării creştini, aflaţi 
aici de pe vremea apostolatului Sf. Andrei la români, s-au bejenit 
în nişte locuri stâncoase, tocmai ca să nu fie depistaţi de păgâni, 
care dădeau câte o raită prin satele acestora, le răpeau fetele şi 
furau bogăţii fără seamăn. Fetele însă, pentru a nu fi necinstite, 
se omorau aruncându-se de pe stânci.” Ţăranii români şi-au as-
cuns fetele în aceste grote, cum zice altă legendă, ca să nu fie 
găsite şi necinstite de soldaţii turci. Au trăit fetele acolo mult timp, 
până când duşmanii le-au descoperit, iar ele au sărit atunci în 
prăpastie. Curios e că locul acesta, care aminteşte de sacrificiul 
româncelor, poartă azi tocmai un nume turcesc, pentru că în lim-
ba fostului imperiu, „canara” înseamnă albie săpată de ape. Tot 
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în grotele acelea ar fi stat la un moment dat şi nişte tâlhari. Nu 
degeaba se învârteau ei pe aici. Pe vatra actualului oraş era, cu 
sute de ani în urmă, satul Parachioi, care înseamnă, tot în limba 
turcă, sălaşul oamenilor cu bani. Ba au mai fost şi haiduci prin 
zonă. Bătrânii de azi îşi mai aduc aminte de ultimul haiduc care 
apărea la lumina zilei pe calul său şi apoi, dacă poterele îi luau 
urma, era „înghiţit” de canion.” 

Dacă stăm puţin să analizăm legendele locului, nu am fi cre-
zut niciodată ca această frumoasă privelişte formată pe baza pri-
eteniei dintre măreţii stejari cu ceilalţi falnici arbori ce adăpostesc 
o varietate de necuvântătoare, este umbrită de un aşa trecut.

Martori ai întâmplărilor ce au avut loc aici sunt diferitele spe-
cii de lilieci (chiroptere) care au asistat la suferinţele fetelor care 
au locuit în aceste peşteri. Întâlnim o gamă largă de lilieci, pre-
cum liliacul comun (Myotis myotis), liliacul cărămiziu (Myotis 
emarginatus), liliacul cu potcoavă (Rhinolophus mehelyi), 
dar şi cel cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii). Toate 
aceste micuţe mamifere nocturne, dacă ar putea vorbi, ne-ar spu-
ne cel mai bine tot ceea ce s-a întâmplat în aceste locuri, care azi 
oferă o privelişte minunată umbrită de trecutul plin de suferinţă.

Tema: „Stejarul – martorul tăcut al pădurii”

Punct 1: Intrarea pe traseul interpretativ, moment în care 
se va face o scurtă prezentare a ariei protejate şi a potecii, urma-
tă de un scurt instructaj cu privire la comportamentul ce ar trebui 
abordat pe parcursul acestuia. 

Punct 2: Se va face la exemplarul de stejar (Quercus 
pedunculiflora). Acesta are o înălţime de 20 de metri şi poate 
să aibă până la 50000 de ghinde, deşi puţine dintre acestea vor 
creşte şi se vor transforma în copaci noi. Stejarul este unul dintre 
puţini arbori care pot atinge vârsta de 100 de ani, formând prac-
tic în jurul lui o adevărată împărăţie care va domni pentru multe 
decenii. Primăvara, odată cu apariţia primelor frunze, insectele 
(croitorul mare al stejarului – Cerambyx cerdo) sunt primele 
care îi oferă stejarului prietenia necondiţionată, atrăgând după 
ele o serie de păsări insectivore. Fluturii viu coloraţi se grăbesc 
să spună şi ei prezent, alături de păsări precum ghionoaia sură 
(Picus canus) sau caprimulgul (Caprimulgus europaeus) 
care ocupă vârful copacului.

Pe trunchiul robust al stejarului, ciocănitoarea de stejar 
(Dendrocopos medius), îşi face încet - încet loc. Sub copac, 
la sol, se găsesc măcălendrii, mierlele, piţigoii mari şi cintezoii, 
aşteptând să cadă ceva de sus. Noaptea, un fel diferit de vietăţi 
apar să profite de ospăţul de omizi sau fluturi. Lichenii, care se 
răspândesc treptat de-a lungul multor ani pe trunchiul şi pe ra-
murile stejarului, ascund fluturii valet şi fluturii pătaţi de covor, 
iar frunzele moarte de la solul pădurii ascund fluturele comun 
cu evantai. În părţile moarte ale copacului, larvele de lemn, ră-
dastele şi alţi gândaci, precum şi viespele de lemn sapă tunele 
protectoare în care vor ajunge la maturitate – doar dacă scapă 
de ciocănitoare.

Al doilea val: prima defoliere este în curând înlocuită 
cu o generaţie ulterioară, numită “frunzele lammas”, care la 
început sunt arămii şi treptat se înverzesc. La baza copacu-
lui revenirea soarelui aduce la viaţă primulele, anemonele 
şi violetele.

Vietăţile şi plantele care trăiesc pe stejar şi lângă el ră-
mân active vara. Pe trunchiul copacului trăiesc muştele steja-
rului: care au obiceiul de a rămâne nemişcate, cu capul orientat 
în jos, pe scoarţa copacului. Pe ramuri trăiesc gărgăriţele.

În lumina serii se ivesc cărăbuşii şi rădaşte mari. Chiar şi 

masculul caprimulgului apare după ce şi-a marcat deja cu atenţie 
teritoriul, dintr-un punct adăpostit aflat la vederea perechii sale 
sau din cuibul său bine camuflat în frunzele moarte aflate de-
desubt.

Lumina soarelui se poate infiltra printre ramurile stejarului 
până la solul pădurii, unde ierburile şi ferigile oferă substanţe nu-
tritive pentru animalele care pasc şi care se hrănesc cu plante, de 
la şoareci de câmp, chiţcani şi iepuri până la căprioare. 

Rădăcinile ramificate pot ascunde vizuina unei vulpi. O vul-
pe înfometată nu se fereşte să mănânce viermi şi larve – şi în 
jurul unui stejar, acestea există din abundenţă.

La venirea iernii, stejarul este bine pregătit pentru o bună 
perioadă de odihnă, fiind acoperit de iederă sau vâsc, ce se ma-
turizează până la Crăciun, precum şi de muşchi, licheni sau ferigi. 
La bază, printre frunzele căzute, şoarecele de pădure, şoarecele 
de câmp şi chiţcanul rămân activi în căutarea hranei necesare, 
iar la rândul lor aceştia sunt vânaţi de nevăstuici, hermeline şi 
vulpi. 

Punct 3: Stejarul este copacul care adună în jurul său o 
multitudine de vieţuitoare, printre care şi insectele: rădaşca (Lu-
canus cervus), croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo) 
sau croitorul cenuşiu. Apoi, sunt viespile care provoacă apariţia 
galelor. Unii autori consideră că relaţia viespe – stejar este de 
simbioză şi susţin că s-a observat că acei copaci încărcaţi de 
gale sunt mai puţin atacaţi sau chiar ocoliţi de omizi sau de alţi 
prădători. 

Punct 4: În poieniţă putem asista la un spectacol fantastic 
oferit de coloritul magic al fluturilor. În aria protejată Canaraua 
fetii, se găsesc peste 1200 specii de fluturi. Aici putem admira 
grandoarea fluturelui portocaliu (Lycaena dispar rutila) care 
te înconjoară de îndată ce păşeşti pe “teritoriul” lui. 

Punct 5: O altă specie de fluturi cunoscută este fluturele 
balcanic (Zerynthia cerisyi ferdinandi), care este o specie 
protejată la nivel european. Acesta este un fluture de zi, care se 
întâlneşte doar în această regiune, primăvara, din mai până la 
mijlocul lunii iunie. Omida sa este dependentă de o singură spe-
cie de plante care creşte la baza versanţilor calacaroşi: mărul 
lupului (Aristolochia 
c lemat i t i s ) , 
plantă to-
x i c ă 
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pentru mamifere. Numărul fluturilor balcanici care au fost obser-
vaţi în ultimii 20 de ani a scăzut foarte mult. 

Punct 6: Traseul prin 
această arie naturală poate 

face posibilă întâlnirea 
cu una dintre cele 

mai frumoase şi 
gingaşe plante, 

orhideea. Floa-
rea este cea 

care face 
notă distinc-
tă şi iese în 
evidenţă, 
chiar dacă 
a c e a s t a 
are di-
mensiuni 
r e d u s e . 
Pentru a 
creşte şi a 
se înmulţi, 

o r h i d e e l e 
sunt depen-

dente de alte 
o r g a n i s m e , 

având la baza 
dezvoltării lor o 

relaţie simbiotică, 
localizată la nivelul ră-

dăcinilor plantei cu una sau 
mai multe specii de ciuperci cu 

c a r e formează o foarte strânsă legătură. 

Punctul 7 va coincide cu ajungerea la speciile de arbo-

ret submediteraneene care însoţesc stejarii: vişinul turcesc 
(Padus mahaleb) este un pom de talie mijlocie, răspândit pe 
coaste însorite, în tufăriş. Frunzele sunt mici, ovate, scurt peţi-
olate. Fructele mici, negre, sunt astringente şi necomestibile. 
Scumpia (Cotinus coggygria) este un arbust mare, are 
frunzele alternante, ovale şi lungi, având marginea dreaptă. Flo-
rile sunt grupate în panicule, sunt gri-gălbui şi par pufoase, dând 
aspect de fum în jurul plantei. Planta înfloreşte în luna iunie. O 
altă specie este reprezentată de mojdrean (Fraxinus or-
nus), a cărui înălţime nu depăşeşte 10 m, are o tulpină strâmbă, 
iar scoarţa este cenuşie şi netedă. Cărpiniţa (Carpinus ori-
entalis) este arbust indigen ce rar depăşeşte 5 m, asemănător 
cu carpenul, dar de dimensiuni mult mai mici. 

Punct 8: De această dată, ne vom axa atenţia asupra ma-
miferelor care îşi fac loc prin pădurea naturală. Acum vom putea 
avea ocazia să descoperim ce se ascunde în spatele falnicelor 
trunchiuri de stejar. Căpriorul (Capreolus capreolus), sfioasă 
vietate, care la orice mişcare suspectă, încetează să mai pască, 
ridică privirea şi scrutează cu îngrijorare împrejurimile, iar dacă 
pericolul este aproape, cu siguranţă va fugi sărind peste fieca-
re obstacol care îi va ieşi în cale. De aici, nu lipseşte mistreţul 
(Sus scrofa), veveriţa (Sciurus vulgaris), aceasta adaptân-
du-se foarte bine la viaţa arboricolă. O altă specie de mamifer, 
care se găseşte în această zonă este cerbul carpatin (Cervus 
elaphus), recunoscut pentru trofeul său. 

Punct 9: Popândăul (Spermophilus citellus) este o 
specie de mică vieţuitoare care în această zonă a găsit un mediu 
propice de a se dezvolta. Îi plac locurile cu vegetaţie ierboasă, 
unde sapă galerii în care se adăposteşte. Este caracteristică po-
ziţia verticală a micului mamifer care foloseşte la observarea unor 
eventuale pericole, după care urmează alarmarea şi fuga tuturor 
indivizilor din galerii.

Punct 10 va fi reprezentat de trecerea spre zona de stân-
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cărie, unde, printre pietrele care alcătuiesc imenşii pereţi diver-
se specii de reptile îşi au adăpostul. Printre cele mai cunoscute 
avem aici: şarpele lui Esculap (Zamenis longissimus), dar şi 
vipera cu corn (Vipera ammodytes montadoni), care, în 
mod obişnuit, apare dimineaţa, pe stâncile cu expunere estică 
pentru a se încălzi. De asemenea, o altă specie este şarpele rău 
dobrogean (Dolichophis caspius), care este unul dintre cei 
mai rapizi şerpi. Devine ostil când este prins, muşcă fioros, pe 
neaşteptate, dar nu este veninos. 

Punct 11: Arealul este un mediu propice unde broaştele 
ţestoase de uscat dobrogene îşi dezvoltă habitatul, acesta fiind 
unul dintre elementele care au ajutat la declararea acestei zone 

ca una protejată. 

Punct 12: Versanţii văii Canaraua Fetii sunt delimitaţi de 
stâncării calcaroase abrupte care pe alocuri afectează un profil 
de canion, cu pereţi verticali brăzdaţi de numeroase fisuri şi gro-
te. Pe alocuri, eroziunea a fost atât de intensă, întrucât a izolat 
blocuri înalte, asemănătoare unor turnuri de cetate. Fauna şi flora 
acestor pereţi sunt deosebite şi cuprind un număr mare de specii 
rare pentru România. 

Punct 13: Aceşti versanţi reprezintă casa, dar şi locul de 

odihnă pentru mai multe specii de păsări. Printre cele mai uşor 
de observat sunt şorecarii, şi anume: şorecarul comun (Buteo 
buteo), care cuibăreşte în păduri cu arbori înalţi şi rămâne în 
acest teritoriu chiar şi iarna; şorecarul mare (Buteo rufinus) 
este prezent aici prin două perechi clocitoare vara, care pentru 
cuib preferă nişele din pereţii calcaroşi. De asemenea, planează 
adeseori deasupra zonei şerparul (Circaetus gallicus), acvila 
pitică (Hieraaetus pennatus), acvila ţipătoare mare (Aquila 
clanga) şi acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina). 

Punct 14: Pe râpele pietroase creşte din abundenţă o 
specie mediteraneană de iasomie cu flori galbene (Jasminum 
fruticabs), de asemenea cresc stânjenei sălbatici pestriţi şi 
albaştri (Iris variegata şi Iris sintenisii), specii de usturoi 
sălbatic (Allium tauricum, Allium rotundum) şi dintre cele 
mai importante specii de floră, Potentilla emilii – popii, denumită 
popular cinci degete, datorită frunzelor lor asemănătoare palmei. 
Aceasta are flori galbene şi este acoperită cu perişori numeroşi 
albi – argintii care o protejează de soare şi căldura excesivă. 

Punct 15: Rândunica roşcată (Hirundo daurica) este 
o specie cunoscută în România în ultimele decenii, fiind o specie 
ce preferă zonele stâncoase, cum sunt cele pe care le întâlnim pe 
traseul nostru. Cuibul, spre deosebire de cel al rândunicii comu-
ne, are o intrare tubulară şi este amplasat pe plafonul peşterilor, 
grotelor şi este construit integral din noroi, iar aici putem întâlni 
câteva perechi, solitare sau în mici colonii. 

Punct 16: La finalul celor 2 kilometri, aveţi ocazia de a 
continua traseul către una dintre mănăstirile din regiune. Aceasta 
este o mănăstire relativ nouă, aflată în construcţie din anul 2011. 
Potrivit celor declarate de unul dintre preoţii lăcaşului, aceasta va 
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fi mănăstire de călugări şi se va chema “Sfântul Cuvios Gherasim 
din Dobrogea”.

Punct 17: “Canaraua Fetii” este o regiune care este renu-
mită datorită legendelor. În faţa noastră e malul de piatră, dar în 
locul acesta apar câteva guri ale unor peşteri, sus, la vreo 20 de 
metri înălţime. Ţăranii români şi-au ascuns fetele în aceste grote, 
cum zice o legendă, ca să nu fie găsite şi necinstite de soldaţii 
turci. Au trăit fetele acolo mult timp, până când duşmanii le-au 
descoperit, iar ele au sărit atunci în prăpastie. Curios e că locul 
acesta, care aminteşte de sacrificiul româncelor, poartă azi toc-
mai un nume turcesc, pentru că în limba fostului imperiu, „canara” 
înseamnă albie săpată de ape. 

Punct 18: O altă legendă mai spune ca tot în grotele ace-
lea ar fi stat la un moment dat şi nişte tâlhari. Pe vatra actualului 
oraş era, cu sute de ani în urmă, satul Parachioi, care înseamnă, 
tot în limba turcă, sălaşul oamenilor cu bani. Ba au mai fost şi 
haiduci prin zonă. Bătrânii de azi îşi mai aduc aminte de ultimul 
haiduc care apărea la lumina zilei pe calul său şi apoi, dacă pote-
rele îi luau urma, era „înghiţit” de canion. 

Asta se întâmpla în anii ‚50, iar pe ciudatul om îl chema 
Cârjan. „Când apărea Cârjan, falnic şi cu ochii negri ca tăciunele, 
te speriai de moarte”, aud de la un moşneag care stătea pe o 
băncuţă, în faţa porţii sale, căutând parcă cu privirea o „poartă” 
spre trecut. Dar asta e nimic pe lângă ce se zice despre comori. 
Canionul ascunde şi azi multe taine, păstrate de pe vremea oto-
manilor, stăpânii vremelnici ai Dobrogei. Era pe vremuri un sat de 
turci, Valea Ţapului, care a dispărut cu totul. A mai rămas acolo 
numai cimitirul. Iar în jurul mormintelor s-au ţesut tainele unor 
comori. Aşa aflu şi despre căutătorii de aur şi nestemate, veniţi 
cu aparate speciale pentru detectarea metalului, ba chiar şi cu 
hărţi pe care ar fi însemnate avuţiile. Nimeni nu ştie dacă s-a 
găsit ceva în pustietate. 

Punct 19: Peştera Canaraua Fetii este o grotă aflată la 20 
de metrii înălţime, din care se zice că s-au aruncat cele mai multe 
fete. La gura peşterii se poate vedea şi acum imensa piatră care 
astupa gura peşterii, unde stăteau ascunse fetele.

Despre peştera de la Canaraua Fetii se spune că în trecut 

aceasta ar fi fost un locaş de cult în trecut, însă nimeni, până în 
momentul de faţă, nu poate afirma acest lucru, deoarece dovezile 
nu sunt foarte concludente în acest sens. Dar, dacă sunteţi pasi-
onaţi de acest lucru, odată ajunşi în zonă puteţi căuta în galeria 
lungă a peşterii mici dovezi.

Punct 20: Liliecii sunt reprezentanţi cu siguranţă prin 
9 specii în Canaraua Fetii, explicabil prin prezenţa pereţilor de 
stâncă, calcaroşi, cu numeroase peşteri (de mici dimensiuni) şi 
crăpături, prin relativa izolare a zonei faţă de influenţa antropi-
că, precum şi existenta a numeroşi arbori bătrâni scorburoşi. 
Cele mai cunoscute specii sunt: liliacul cu potcoavă a lui Me-
hely (Rhinolophus mehelyi), liliacul mic cu potcoavă (Rh. 
Hipposideros), liliacul mare cu potcoavă (Rh. Ferrumequi-
num), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii). Pe 
lângă acestea mai sunt cunoscute şi specii precum liliacul comun 
(Myotis emarginatus) şi două specii de lilieci pitici (Pipis-
trellus nathusii, P. savii). 

Descrierea principalelor specii întâlnite 
în această arie protejată

Stejarul (Quercus robur) este un arbore înalt, cu 
ramuri puternice, noduroase, coroană largă şi bogată. Scoarţa 
stejarului este de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc brăzda-
tă, adăpostind adesea o micro-faună activă (în special furnici şi 
anumite specii de gândaci). Frunzele sunt lobate, cu 4-8 perechi 
de lobi. Peţiolul este scurt (4-8 cm). Stejarul înfloreşte în luna 
mai. Fructul este achenă (ghindă). În afară de pădurile curate 
de stejar, numite stejărete, stejarul se găseşte şi în amestec cu 
alte foioase, în aşa-numitele păduri de şleau. Scoarţa de stejar 
este folosită din antichitate în tăbăcărie, deoarece conţine mari 
cantităţi de tanin, foarte eficient în prelucrarea pielii.

În mitologia slavă, stejarul era considerat arborele adevă-
rului. Se credea că primul bărbat a apărut din acest arbore. Din 
carnea mistreţilor, care se hrănesc cu ghindă, ar fi luat naştere 
preoţii, lideri spirituali ai vechilor slavi.

Ghinda a fost folosită de-a lungul timpului atât la hrana por-
cilor, fiind foarte apreciată de mistreţi, alături de jir, cât şi la con-
fecţionarea de coliere şi păpuşele pentru copii, şi chiar la unele 
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piese de mobilier sau „bibelouri” rustice. 

Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) este un 
arbore identificat în România în 1936, cu areal întins în silvostepă 
unde formează arborete pure sau în amestec cu cer, gârniţă, tei, 
cărpiniţă în Dobrogea. 

Acesta poate atinge până la 50 m, coroana are ramuri no-
duroase. Frunzele sunt scurt-peţiolate cu marginea lobată, având 
lobii rotunjiţi şi sinusuri largi. Florile masculine sunt grupate în 
amenţi, iar cele feminine sunt grupate câte 3-5. Fructul este o 
nucă (ghindă) învelită la bază într-o cupă cu solzi mici. Are lemn 
rezistent folosit în construcţii grele, la fabricarea mobilei, a par-
chetelor şi în tâmplăria masivă. 

Din punct de vedere ecologic se poate spune despre steja-
rul brumăriu că este specie de silvostepă, reclamă un climat cald, 
suportă bine seceta, putând creşte în amestec cu Quercus ro-
bur şi Quercus pubescens. Este mai rezistent decât stejarul 
la uscăciunea atmosferică şi cea a solului.

Cărpiniţa (Carpinus orientalis) este un arbust in-
digen ce rar depăşeşte 5 m, asemănător cu carpenul, dar de 
dimensiuni mult mai mici. Tulpina cu scoarţa netedă, cenuşie; 
frunze ovate sau ovat oblongi, cu baza oblică, slab cordată, mar-
gine dublu serată, cu peri de-a lungul nervurilor şi cu barbule în 
axilele lor. 

Cărpiniţa are un areal submediteranean, mai sudic decât al 
carpenului, din Italia, Peninsula Balcanică şi până în Asia Mică 
şi Caucaz. La noi apare spontan la câmpie şi coline în staţiuni 
calde şi relativ uscate din zona forestieră sau silvostepă. Apare 
frecvent în Dobrogea, sudul Banatului, vestul Olteniei, dealurile 
Buzăului, Câmpia Munteniei, silvostepa sudică a Moldovei; apare 
la Roşcani-Iaşi în silvostepa nordică a Moldovei, aceasta consti-
tuind limita nordică a arealului de la noi.

Formează tufărişuri pe coastele însorite împreună cu steja-
rul pufos, vişinul turcesc, mojdreanul, scumpia, liliacul, intrând în 
compoziţia formaţiunilor de silvostepă numite şibliacuri.

Este o specie termofilă, pronunţat xerofită, nepretenţioasă 
faţă de sol, putând vegeta pe soluri uscate, stâncării calcaroase. 

Mojdrean (Fraxinus ornus) este un arbust înalt sau un 
arbore scund asemănător frasinului (Fraxinus excelsior), cu care 
îndeaproape se înrudeşte. Această elegantă plantă lemnoasă 
aparţine familiei Oleaceae. 

Mojdreanul are o înălţime mică (10-14 m), având 
tulpina strâmbă, iar scoarţa cenuşie şi netedă (I. Iancu). 
Frunzele sunt mari (15-20 cm), imparipenat compuse, 
având 5-9 foliole eliptice, care sunt ascuţite la vârf, fin se-
rate pe margini, scurt peţiolate, verde închis şi glabre pe 
faţă, verde-palide-ruginii şi pubescente (pe nervura me-
diană) pe dos. Florile mojdreanului sunt mici, parfumate, 
formate din 4 petale alb-gălbui, 2 stamine şi un gineceu. 
Ele sunt adunate în inflorescenţe mari, terminale, de tip 
panicul. Faţă de frasin, mojdreanul înfloreşte după înfrun-
zire şi are doar flori hermafrodite. 

Ca specie termofilă lemnoasă, mojdreanul prezintă 
importanţă silvică, putând fi plantat pe terenuri degradate din 
zonele mai calde. Lemnul de mojdrean prezintă importanţă 
economică şi estetică mai redusă în comparaţie cu frasinul co-
mun. Scoarţa are calităţi tinctoriale (se foloseşte la vopsit) iar 
lemnul, elastic, maleabil şi rezistent, reprezintă un material bun 
pentru furniruri.

Cornul (Cornus sanguinea) este un arbust mijlociu spre 
mare, deciduu, sau mai rar un arbore mic, cu înălţimea între 5 şi 
12 metri, ce are scoarţa maro închis şi crenguţe verzui. Frunzele 

sunt opuse, cu lungimea de 4-10 cm şi cu lăţimea de 2-4 cm, de 
formă ovoidală. Florile sunt mici (5-10 mm în diametru), cu patru 
petale galbene, adunate în grupuri de 10-25, şi înfloresc înainte 
ca frunzele să apară. Fructele (denumite coarne) sunt drupe ro-
şii, alungite, de 2 cm lungime şi 1,5 cm în diametru, conţinând o 
singură sămânţă. Fructele sunt comestibile şi au gust astringent 
când sunt consumate proaspete. De aceea se folosesc mai ales 
gătite, având o aromă acidă, descrisă ca un amestec de meri-
şoare şi vişine; sunt folosite mai ales la producerea gemului, la 
pregătirea sosurilor. De exemplu în Armenia, fructul este folosit la 
distilarea votcii, iar în Turcia este consumat cu sare în timpul verii. 
Unele varietăţi din Ucraina, selectate pentru producere de fructe, 
au fructe de până la 4 cm lungime. Fructele se coc spre sfâr-
şitul verii şi seamănă cu fructele coapte de cafea. În România, 
acestea se folosesc la obţinerea de cornată, o băutură alcoolică 
preparată din coarne fermentate cu zahăr şi alcool.

Scumpia (Cotinus coggygria) este numele a două specii 
de plante din familia Anacardiaceae. Este un arbust mare sau un 
arbore mic, nativ emisferei nordice, în zonele calde sau umede. 
Frunzele sunt decidue, alternate, de formă ovală, lungi de 3-8 
cm. Florile sunt grupate în panicule, cu o lungime de 15-30 cm. 
Deoarece par pufoase şi au o culoare gri-gălbuie, dau un as-
pect de fum în jurul plantei. Fructul este drupă mică, cu o singură 
sămânţă. Deşi clasificate anterior în genul Rhus, în prezent se 
disting de plantele din aceste gen prin frunzele simple şi inflo-
rescenţele pufoase.

În ţara noastră poate fi întâlnită la margini sau rarişti de pă-
duri, formând tufişuri, mai ales în Dobrogea şi Banat. 

Cerambyx cerdo (sau Croitorul mare al stejarului) este unul 
din cele mai mari coleoptere europene. Lungimea corpului este 
de 35-55 mm, culoarea - negră cu nuanţe de maro şi marginile 
elitrelor roşietice. Partea ventrală şi picioarele sunt acoperite cu 
perişori gri. Adulţii apar din mai până în iunie, de obicei sunt activi 
noaptea. Se hrănesc cu seva copacilor infiltrată prin fisurile din 
scoarţă. 

Rădaşca (Lucanus cervus) este un gândac din familia 
Lucanidae şi se numără printre cei mai mari şi remarcabili gân-
daci din Europa. Caracteristice sunt mandibulele mari şi roşcate 
ale masculului, care seamănă cu coarne de cerb şi pot fi mişca-
te ca un cleşte. La exemplare mari, lungimea coarnelor poate 
atinge aproape jumătate din lungimea totală a gândacului, care 
este 25 - 75 mm. Femelele sunt ceva mai mici decât masculii 

şi nu au „coarne”. În schimb, 
au un „cleşte” mic de care se 
folosesc şi pentru a accesa 
hrană. Rădaşca poate zbura. 
La mascul, în zbor axul longi-
tudinal al corpului este oblic, 
coarnele arătând în sus. 
Când nu zboară, aripile sunt 
acoperite.

În Europa Centrală şi 
Sudică, rădaşca a devenit 

foarte rară. Asta se 
datorează nu atât 
colecţionarilor de 
insecte, cât mai mult 
dispariţiei tot mai 
multor habitate, mai 
ales păduri de stejari, 
respectiv exploatării 
comerciale a pădu-
rilor şi îndepărtarea 

Sursa foto: http://en.wikipedia.
org/wiki/Lucanus_cervus
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„lemnului mort”. Lucanus cervus este înregistrat în Directiva de 
habitate a Uniunii Europene din 1992, care cere ca statele mem-
bre să desemneze regiuni speciale de conservare pentru speciile 
înregistrate. 

Mărul lupului (Aristolochia clematitis) creşte 
prin vii, la margini de câmp şi prin locuri virane. Este înaltă de 
jumatate de metru, uneori mai mult, iar frunzele ei amintesc oare-
cum de cele ale fasolei. Are florile galbene, un miros foarte puter-
nic şi destul de înecăcios, fiind ocolită de insectele dăunătoare, 
precum şi de bolile virale şi bacteriene ale plantelor. Este atât de 
rezistentâ şi vivace, încât sufocă adesea culturile, ţăranii nostri 
nemaiştiind cum să scape de ea (între altele, rezistă foarte bine 
şi la ierbicide).

Veveriţa (Sciurus vulgaris) este un rozător foarte 
bine adaptat la viaţa arboricolă, care populează pădurile de co-
nifere şi pe cele de foioase. Pot fi întâlnite atât 
în liziera acestor păduri, cât şi în parcurile natu-
rale mari. Fiind un animal sociabil, veveriţa se 
apropie de locuinţele oamenilor, mai ales dacă 
în preajma acestora sunt aflaţi pomi fructiferi. 

Veveriţa are corpul zvelt, gâtul distinct, bo-
tul alungit, urechile mari, terminate cu smocuri 
de păr, care iarna devin mai dese şi mai lungi. 
Membrele anterioare sunt mai scurte decât cele 
posterioare, care au labele mai lungi şi mai în-
guste, terminate cu gheare robuste şi ascuţite. 
Coada este aproape egală cu lungimea corpului 
şi este în întregime acoperită cu peri lungi. Ace-
asta este orientată în sus şi poate fi curbată sau 
ţinută în prelungirea corpului. Blana veveriţei 
este bogată, prezentând largi variaţiuni indivi-
duale de culoare, mai puţin sezoniere. Majori-
tatea specialiştilor disting două faze de culoare: 

brun-roşcată şi brun întunecată, până la negru. În ambele cazuri 
culoarea ventrală este albă. 

Veveriţa consumă preponderent hrană vegetală, dar se po-
ate hrăni şi cu animale foarte mici, insecte, pui de păsări sau ouă. 
Consumă frecvent seminţe de conifere, mai ales de pin, nuci, alu-
ne, jir, ghindă, fructe de pădure, lăstari tineri, frunze sau scoarţa 
unor esenţe lemnoase. 

Mistreţul (Sus scrofa) 
Conformaţia mistreţului este uşor de recunoscut. Profilul 

acestuia reflectă într-o mare măsură influenţele condiţiilor de 
mediu în care a evoluat şi trăieşte. Prezintă un aspect general 
masiv, uşor aplatizat lateral, mai mult înalt decât gros, care lasă 
impresia de putere şi de mobilitate, fiind conformat perfect pen-
tru râmat şi pentru străpungerea desişurilor. Culoarea generală 
este brună-cenuşie, brună-roşcată, brună-închis, uneori aproape 
neagră. Colţii apar la mistreţ în jurul vârstei de 10 luni, dar încep 
să se tocească la 16 luni. În condiţii de libertate, mistreţii ajung 

rar la 18-20 de ani. În captivitate însă, această vârstă este frec-
vent depăşită, fiind citate, în literatură, longevităţi de 30 de ani în 
grădini zoologice.

Mistreţul are atât mirosul, cât şi auzul foarte fine. Văzul, în 
schimb este mai slab, sesizând bine doar obiectele în mişcare. 
Are o memorie aparte a locului, astfel încât descoperă uşor orice 
detaliu nou apărut în peisaj.

Mistreţul este omnivor tipic şi mănâncă aproape tot ceea 
ce este comestibil, la suprafaţa solului şi din sol. Hrana din sol 
o descoperă după miros, o scoate cu râtul, dar şi prin scurmare 
cu piciorul din faţă. 

Mistreţul este una dintre speciile de vânat care răspunde 
foarte bine la măsurile de îngrijire din partea omului. În afara 
condiţiilor de linişte şi adăpost, în iernile cu sol îngheţat sau cu 
zăpezi foarte mari, care-i împiedică deplasarea, trebuie să fie 
ajutat cu hrană.

Căpriorul (Capreolus capreolus) este un animal 
erbivor rumegător, care face parte din familia Cervidae şi este cel 
mai mic membru al acestei familii.

Vara, căprioara are corpul acoperit cu păr scurt, des şi mai 
mult ruginiu pe spate şi mai deschis pe pântece, iar în perioada 
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de iarnă, părul este mai lung şi cenuşiu pe spate. Coada este un 
mont scurt, puţin vizibil. Are picioare lungi şi subţiri, terminate cu 
copite mici, despicate. Gâtul este puţin alungit, capul este domi-
nat de ochii mari, blânzi, cu genele de la pleoapa de sus lungi, 
care dau privirii o expresie de gingăşie. Fruntea şi partea superi-
oară a capului sunt mai închise la culoare şi bărbia este albă. De 
asemenea, urechile, relativ mari, sunt mai închise la culoare pe 
dinafară decât restul corpului. Iedul are blana de culoare ruginie, 
cu pete albe sau gălbui, neregulate.

Femela are dimensiuni mai reduse decât ale masculului. Un 
alt semn distinctiv sunt coarnele, care apar la căpriori în primul 
an de viaţă şi pe care le schimbă în fiecare toamnă. Timp de 4 
luni cresc altele la loc. Fiecare corn are în general trei ţepuşe, dar 
sunt ţapi care au până la şase ţepuşe. Ramurile secundare sunt 
întotdeauna scurte. De coarnele ţapilor bătrâni, ca şi de lovitura 
copitelor lor se teme şi lupul.

Căprioarele sunt foarte fricoase. La orice mişcare suspectă, 
încetează să mai pască, ridică privire şi cercetează cu îngrijorare 
împrejurimile. Atât căprioara, cât şi căpriorul, atunci când sunt 
în pericol, brăhnesc fugind repede şi sărind hugeaguri şi garduri 
înalte.

Cel mai dezvoltat simţ al lor este mirosul, apoi auzul. Că-
priorul simte mirosul omului de la câteva sute de metri (200-300 
m) dacă vântul este prielnic. În perioadele când atmosfera este 
uscată, căprioarele stau ascunse în desişul pădurii, deoarece nu 
mai pot sesiza mirosurile, ca în perioadele umede.

Cerbul carpatin (Cervus elaphus) este, după elan, 
cel mai mare repre zentant al copitatelor sălbatice din fauna ţării 
noastre. Cerbul poartă coarne care alcătuiesc „trofeul”. Aces-
tea sunt lepădate, ca la toate cervidele, în fiecare an. Trofeul 
este alcătuit din craniu, doi cilindri frontali care leagă craniul de 
prăjini şi prăjinile. Ramificaţiile prăjinilor poartă denumiri speci-
fice (raza ochiului, raza de gheţuri, raza mijlocie), cele din vârf 
alcătuind coroana, care poate avea diferite forme. În timpul creş-
terii, coarnele sînt învelite în piele ce se exfoliază prin luna iulie-
august. Inaintând în vârstă, coarnele se dez voltă continuu, 
dar numărul de ramuri nu este un criteriu de determinare a 
vârstei. Longevitatea (vârsta maximă) a cerbilor în libertate 
este de 17-18 ani, însă coarnele cele mai puternice le are 
la 12-14 ani. 

Perioada împerecherii are loc la sfârşitul lunii sep-
tembrie şi începutul lui octombrie şi se caracterizează prin 

boncănit sau muget, cînd au loc lupte între masculi. Perioada 
de gestaţie durează 34 săptămîni, femela născînd de obicei un 
singur pui, în luna aprilie-mai. Sporul anual la cerb este de 10-20 
% din efectivul total, fiind mai mare sau mai mic în funcţie de as-
primea iernii, de hrană şi de numărul de lupi din teren. 

Avîndu-se în vedere importanţa mare a speciei, este ne-
cesar să se acorde atenţie cît mai mare unei bune gospodăriri 
a efectivelor, ce urmăreşte ridi carea continuă a calităţii trofee-
lor. Aceasta se realizează prin efective optime corespunzătoare 
bonităţii, recoltări cu caracter selectiv şi asigurarea hranei supli-
mentare în timpul iernii.

Broasca ţestoasă de uscat dobrogeană (Tes-
tudo Greaca Ibera) mai este cunoscută şi sub numele de 
ţestoasa mare sau ţestoasa dobrogeană. În prezent, numărul lor 
a scăzut foarte mult şi au fost declarate animale ocrotite de lege, 
monument al naturii.

La toate animalele mai în vârstă, carapacea este mai bom-
bată, iar în partea posterioară este mai lăţită, spre deosebire de 
tineret, la care carapacea este mai puţin convexă şi cu un contur 
aproape circular. Culoarea carapacei este galbenă sau galben-
verzui, iar marginile şi chiar unele zone pot fi de culoare brun 
închis. Plastronul este ornat cu pete întinse de culoare maronie, 
pe un fond de culoare galben-verzui deschis. Coada este scurtă 
şi fără vârf cornos. Pe ambele părţi ale cozii se găseşte câte un 
tubercul cornos.

Iarna, broasca ţestoasă de uscat hibernează în gropi făcu-
te în pământ. Când vine primăvara şi simt căldura, ele ies din 
letargie şi încep perioada de împerechere. A doua perioadă de 
împerechere este toamna. Ţestoasa de uscat depune 2-3 serii 
de ouă pe an a câte 4-5 bucăţi. Ouăle sunt aproape sferice, de 
culoare albă, iar la o temperatură constantă de 28-30 grade, puii 
eclozează după 69 de zile.

Vipera ammodytes montadoni este catalogată 
drept „adevărata viperă cu corn” şi totodată cel mai periculos re-

prezentant al genului de pe teritoriul ţării noastre, deoarece are 
un timp de reacţie mult mai scurt şi o agresivitate mai mare în 
comparaţie cu celelalte tipuri.

Denumirea de vipera cu corn provine de la elementul 
morfologic distinctiv reprezentat de un corn mic, dar moale, aco-

Sursa foto: http://www.fotonatura.
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perit cu solzi, aflat la extremitatea anterioară a capului. Prezenţa 
acestui corn, orientat în sus, i-a făcut iniţial pe cercetători să crea-
dă că vipera scurmă, asemenea unui porc, în căutarea hranei, 
ceea ce nu este deloc adevărat.

Vipera ammodytes ammodytes apare în primele ore 
ale dimineţii pe stâncile cu expunere estică pentru a se încălzi, 
motiv pentru care dimineaţa nu este foarte activă. După-amiaza, 
se ascunde sub pietre sau în frunziş. Se urcă cu uşurinţă pe ra-
murile inferioare ale copacilor – în special pentru a se încălzi. 

Şorecarul comun denumit ştiinţific Buteo Buteo este 
o pasăre ce face parte din familia Accipitridae, ordinul Falconi-
formas, fiind o pasăre răpitoare de talie medie ce atinge între 
46 şi 58 cm, având aripile de până la 132 de centimetri. Penajul 
său este deosebit de variat şi poate avea culori chiar de la maro 
închis până la alb. Aspectul fizic al unei păsări din această specie 
creează senzaţia de putere şi de măiestrie, are capul mare, este 
solid în totalitate, aripile sale sunt late şi gâtul este scurt, iar în 
terminaţia corpului are o coadă de lungime medie. 

Şorecarul comun poate fi văzut în cele mai diverse situaţii, 
însă cel mai mult aveţi şansa de a-l observa dând târcoale (se în-
vârte în cerc) deasupra unor păşuni sau a unor terenuri agricole, 
deoarece aceste sunt generatoarele sale de hrană. 

Acesta este cunoscut şi sub denumirile populare de uliu, 
gaie şorecar sau uliu şorecar şi are adesea un strigăt prelung, 
înspăimântător, dar pe care îl foloseşte de cele mai multe ori în 
perioadele de reproducere. Şorecarul comun este o specie ocro-
tită prin lege, atât în România, cât şi în alte locuri, iar distrugerea 
exemplarelor, fie că se face prin împuşcare, fie că se face prin 
ţinere în captivitate sau prin prindere cu ajutorul unor capcane, 
este pedepsită. Momentan, populaţia şorecarului comun din 
România este estimată a fi între aproximativ 4.000 şi 8.000 de 
perechi clocitoare, cifre care sunt însă într-o continuă scădere, 
dat fiind că habitatul lor este diminuat pe zi ce trece prin tăierea 
copacilor şi defrişarea de păduri întregi.

Acvila ţipătoare mare ( Aquila clanga) este o 

pasăre mare având lungimea corpului între 50 şi 70 de cm, iar 
anvergura aripilor atinge 2 m. Se aseamănă cu acvila ţipătoare 
mică şi cu şorecarul. 

Pasărea utilizează acelaşi cuib o perioadă mai lungă, adă-
ugând în fiecare an ramuri şi resturi de vegetaţie. Pe parcursul 
perioadei de cuibărit, până în momentul în care puii părăsesc 
cuibul, adultul aduce constant rămurele cu frunze verzi. Femela 
depune 1 – 3 ouă, în funcţie de abundenţa hranei şi de vârsta 
cuplului; incubaţia durează 42 – 44 de zile. Puii sunt nidicoli, iar 
după 60 de zile au penajul complet. La 65 de zile părăsesc cui-
bul, iar după încă 21 de zile devin total independenţi. Se hrăneşte 
cu mamifere mici, păsări şi broaşte.

Este specie de pasaj, fiind foarte rară şi protejată pe plan 
global. În România este protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia 
de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998 (Con-
venţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul arii-
lor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice şi de asemenea apare în Lista Roşie a Păsărilor 
din România, având statut de specie critic periclitată. Specia nu 
este permisă la vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006 
(contravenţia se pedepseşte cu amenda de 1350 de euro/exem-
plar). Acvila ţipătoare mare este o specie foarte sensibilă şi nu 
tolerează prezenţa omului în apropierea cuibului, părăsindu-l în 
cazul în care în apropiere încep lucrări sau construcţii. 

Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medi-
us) este foarte vioaie şi se întâlneşte de obicei în pădurile de 
stejari, trăind în grupuri mai mari de cincisprezece indivizi. Se 
deosebeşte de celelalte ciocănitori prin coloritul creştetului în 
roşu (la adulţi) şi striaţiile de pe flancuri. Are acelaşi colorit ca şi 
ciocănitoarea pestriţă mare, dar cu o „pălărie” roşie pe cap. Este 
uşor de observat că şi juvenilul de ciocănitoare pestriţă mare şi 
de ciocănitoare de grădini are creştetul roşu, însă ciocănitoarea 
de stejar se deosebeşte de ei prin faptul că are mai mult alb pe 
părţile laterale ale capului şi gâtului, flancuri striate şi tectrice sub-
codale roz deschis fără a contrasta puternic cu abdomenul care 
are o nuanţă cafeniu gălbuie.

Dintre ciocănitori este pasărea cu talia ceva mai mică. 
Alternanţa de alb şi negru în penaj este asemănătoare cu 
cea a speciilor înrudite; diferenţa o asigură pe de o parte 
pata roşie de pe frunte nemărginită cu negru, pe de alta 
striaţiunile evidente de pe laturile corpului. Poate fi încur-
cată uşor cu juvenilii celor două specii de mai sus. Cuibă-
reşte, ca şi celelalte ciocănitori, în scorburile arborilor. Şi 
hrana este aceeaşi cu cea a suratelor sale.

Pasăre sedentară, poate fi văzută în aceleaşi locuri 
cu ciocănitocirea-pestriţă-mare sau ciocănitoarea-de-gră-
dini. Bate darabana însă mult mai rar şi mai slab. 

Ghionoaia sura (Picus canus) este o pasăre 
sedentară foarte răspândită la noi în ţară, care cloceşte în 
scorburile arborilor din pădurile de foioase, în sălcii şi plopi, 
la malurile Dunării, în Deltă şi mai ales în pădurile de pe 
dealuri. 

Este mai mică decât ghionoaia verde, are lungimea 
corpului de 26 cm, greutatea de 130-160 g şi deschiderea 
aripilor de 38-40 cm. Penajul pe spate şi aripi este ver-
de-măsliniu, pe gât şi partea ventrală este de un gri-ver-
de deschis. Masculul are o pată roşie pe cap şi una neagră 
pe faţă. Ciocul este puternic şi închis la culoare. Coada are 
pene gri-negre, galbene şi maro, iar aripile prezintă câteva 
pene negre cu puncte albe.

Sunetul ei se aseamănă cu al ciocănitorii verzi, doar 

Sursa foto: http://
www.chettusia.com/ro/
birds/acvila-tipatoare-
mare-aquila-clanga
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că este mai moale şi coboară treptat. Trăieşte aproximativ patru 
sau cinci ani.

Îşi face cuibul la înălţimi de peste 3 m, în scorburile copaci-
lor. Uneori poate fi văzută cuibărind în scorburi de cireş, par, arin, 
frasin, ulm şi alte tipuri de arbori. Orificiul de intrare în scorbură 
este rotund, de 5-6 cm şi uşor înclinat, pentru a proteja cuibul 
împotriva pătrunderii picăturilor de ploaie.

Femela depune patru sau cinci ouă fine, ovale, albe sau găl-
bui, care au cca 7 g. Ouăle sunt clocite 16-17 zile apoi eclozează. 
Puii sunt încălziţi şi hrăniţi de ambii părinţi cu diferite insecte şi 
larve.

Ghionoaia sură face parte din ordinul Piciformes şi familia 
Picidae.

Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) este sin-
gurul reprezentant european al acestei familii în Europa. Pasăre 
migratoare, soseşte în cursul lunii aprilie - începutul lui mai, cu o 
lungime de cca 25 - 30 cm, cu penaj de culoare maroniu-cenu-
şie, care imită la perfecţie culoarea scoarţei de copac, a frunzelor 
uscate.

Trăieşte în grădini, lipit pe crengi, în păduri, zboară în cre-
puscul în căutarea hranei, insecte pe care le culege din zbor.

Caprimulgul este o pasăre cu ciocul mic, dar care se des-
chide foarte mare deoarece obişnuieşte să prindă insectele din 
zbor, la fel ca şi rândunelele sau drepnelele. În timpul zilei stă lipit 
de frunzele pădurii sau de vreo creangă (motiv pentru care unii 
îi mai zic şi lipitoare), iar penajul său pământiu împestriţat îi este 
de mare ajutor pentru o camuflare perfectă. Îşi depune ouăle în 
nisip sau pe pământul pietros din pădure. Când vreun duşman 
se apropie de cuib, caprimulgul cască ciocul, încercând să-l im-
presioneze cu interiorul lui foarte colorat, ridică aripile şi scoate 
un sunet ameninţător. În nopţile de primăvară, glasul său are o 
rezonanţă puternică, 
metalică. 

Caprimulgul zboa-
ră de obicei noaptea, 

imediat după ce apune soarele şi se întoarce la cuibul său în zori. 
Deoarece pe lângă stâne se găsesc mai mulţi ţânţari şi musculiţe, 
mai ales atunci când e ora mulsului, caprimulgul poate fi văzut 
deseori „inspectând” zona, cu ciocul larg deschis şi aripile fâlfâ-
ind. Ora mulsului, o pasăre care zboară prin apropiere cu ciocul 
deschis şi... gata legenda.

Liliacul cu potcoavă a lui Méhely (Rhino-
lophus mehelyi) este un liliac de talie mijlocie. Blana dorsa-
lă este cenuşie-brună (la fel tegumentul urechilor şi patagiului), 
iar partea ventrală aproape albă. Adesea prezintă peri lungi şi 
negri în jurul ochilor. În repaus, corpul nu este învelit complet 
cu patagiu. Este o specie sedentară, legată puternic de zonele 
carstice a căror peşteri au microclimatul foarte stabil. Foloseşte 

şi adăposturi artificiale. 
Formează colonii de reprodu-
cere de până la 500 indivizi. 

Specia este ameninţată 
de: distrugerea sau deranja-
rea adăposturilor (peşteri); al-
terarea habitatelor de hrănire; 
speleoturism.

Liliacul mic cu pot-
coavă (Rh. hipposide-
ros) este o specie de liliac 
din genul Rhinolophus ceva 
mai mici decât ruda lor apropi-
ată Rhinolophus ferrumenqui-
num cântărind doar 5-9 gra-
me. Liliecii din această specie 
au o anvergură a aripilor de 
192-254 milimetrii şi o lungime 
a corpului de 35-45 milimetrii. 
Ca toţi ceilalţi lilieci din familia 
Rhinolophidae, Rhinolophus 
hipposideros prezintă o struc-
tură nazală specifică ce ajută 
la ecolocaţie, speciile purtând 
numele după forma de pot-
coavă a nasului. Aceştia au 

urechi ascuţite fără tragus. Pe spate au blana de culoare cefenie 
închisă, iar pe abdomen o culoare cenuşie. Puii de Rhinolophus 
hipposideros se disting faţă de adulţi, având blana pe întreg cor-
pul de culoare cenuşie.

Liliecii din specia Rhinolophus hipposideros hibernează 
începând cu luna octombrie până la sfârşitul lui aprilie sau înce-
putul lui mai, cel mai des în peşteri, tuneluri şi pivniţe. În timpul 
hibernării preferă să stea în grupuri apropiaţi unul de celălalt.

Liliacul comun (Myotis myotis) este o specie 

Sursa foto: http://ibc.lynxeds.com/
photo/european-nightjar-caprimulgus-
europaeus/adult-male-resting-ground

Sursa: http://www.eurobats.org/
about_eurobats/protected_bat_spe-
cies/rhinolophus%C2%A0mehelyi
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soră cu liliacul comun mic (Myotis blythii), de talie mai mare, are 
lungimea urechii peste 26 mm, cu marginea externă curbată şi 
prevăzută cu 7-8 pliuri transversale. Blana este scurtă, cu baza 
perilor de culoare brună, culoarea dorsală este cenuşie cu tentă 
brună puternică, cea ventrală este alb-cenuşie. Lungimea este 
de 67-79 mm, anvergura aripilor de 350-450 mm, iar greutatea 
de 28- 40 g.

Habitatele de hrănire sunt lizierele pădurilor, crângurile şi 
păşunile mozaicate. Adăposturile principale sunt peşterile, folo-
site în toată perioada anului. Formează colonii de reproducere şi 
de îngrăşare în peşteri şi chiar în copaci, a căror mărime este de 
zeci de exemplare.
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CAPITOLUL III
Cheile Dobrogei – Întâmplări din trecut întipărite în piatră

„Cheile Dobrogei” este o rezervaţie complexă, geologică, 
paleontologică şi floristică situată de-a lungul Văii Casimcea. 
Aceasta se găseşte la doar 1 km Sud de satul Cheia, şi cuprinde 
şi sectorul de chei, cu o lungime de 2 kilometri. 

Denumire traseu: Întâmplări 
din trecut întipărite în piatră

Acces: Cheile Dobrogei pot fi accesate de pe drumul naţi-
onal 22 (E87), din dreptul localităţilor Gura Dobrogei, pe traseele 
Gura Dobrogei – Casian – Cheia – Târguşor sau Gura Dobrogei 
– Târguşor – Cheia. O altă direcţie de acces este dinspre sud, din 
localitatea Mihail Kogălniceanu (situată pe drumul naţional 2A/
E60), până în localitatea Târguşor (13 km), de unde se pot urma 
traseele descrise mai sus.

Lungime potecă tematică/durată: 3 km/2 h
Public ţintă: copii, elevi, studenţi, 

adulţi;
Perioada propice: aprilie – 

octombrie
Echipament necesar 

pentru vizitatori: ţinută lejeră, 
cizme (doar în cazul în care pe-
rioada este una ploioasă).

Simbol: piatra.

Povestea noastră prin această 
minunată oază de linişte oferită de natu-
ră va începe prin a vorbi despre stâncile pe care le vom întâlni 
pe parcursul traseului. Pe tot acest traseu ghidul nostru nu va fi 
nimeni altcineva decât piatra, simbolul zonei, care ne dezvăluie 
că aceste chei formate cu greu de natură fac parte din bijuteriile 
Dobrogei. Naturii i-a luat milioane sau chiar miliarde de ani ca să 
creeze asemenea minunăţii.

În tot acest mirific peisaj, al stâncilor acoperite de verdeaţă, 
intervine un factor care poate duce la distrugerea acestui splen-
did peisaj: păşunatul intensiv. Turmele de animale care pasc în 
această oază de verdeaţă conduc la distrugerea habitatului natu-
ral şi la dispariţia unor specii de plante rare, care sunt înlocuite de 
alte specii oportuniste. Animalele domestice ţinute pe suprafeţe 
limitate, prin călcarea solului, duc la tasarea acestuia şi strivirea 
învelişului vegetal. Astfel, vegetaţia dispare progresiv de pe anu-
mite suprafeţe care sunt supuse treptat eroziunii şi degradării. 
Prin urmare, în timp minunatele păşuni din această zonă vor fi 
doar amintiri frumoase.

Ar fi păcat ca suprapăşunatul să ducă la distrugerea fru-
moasei vegetaţii care ne întâmpină în această zonă. Din zona 
Cheilor Dobrogei se cunosc cca 565 specii de plante. Şibleacuri-
le sunt tufărişuri de tip submediteranean, care se dezvoltă în zo-
nele rezonabil de umede a văilor; găsim aici silvostepe, cu păduri 
xerofile de tip mediteranean, iar stepele (stepă ponto - sarmatică, 
stepă de loess şi stepă petrofilă) sunt prezente în mod natural în 
ariile care sunt mai uscate. Pe versanţi însoriţi şi culmi de deal, 

întâlnim de la vişin turcesc (Padus mahaleb), cărpiniţă (Car-
pinus orientalis), iasomie sălbatică (Jasminum fruticans) 
până la minunatele brânduşe (Crocus chrysanthus, Cro-
cus pallasii), dar şi câteva specii endemice, precum Cam-
panula romanica şi Ornithogalum amphibolum, iar lista 
floristică este lungă.

Printre aceste minunate plante, avem şi o serie de animă-
luţe, care preferă să se adăpostească la umbra pietrelor ce le 
oferă siguranţă. Dar aici nu au locuit doar vieţuitoarele actuale 
precum marile colonii de lilieci (Rhinolophus mehelyi), ci 
au fost găsite fosile din perioada faunei cuaternare interesan-
te, cu fosile aparţinând zecilor de specii, inclusiv ren (Rangifer 
tarandus), castor (Castor fiber), mamut, hienă de peşteră 
(Crocuta crocuta spelaea), feline precum panteră şi leu 
de peşteră (Panthera leo spelaea), urs de peşteră (Ursus 
spelaeus), rinocer lânos, fosile de bizon şi cal sălbatic (Equus 
cabalus). Toate aceste fosile au fost găsite în peşterile săpate 

în pereţii de stâncă, dovedind faptul 
că aceste animale se ascundeau în 

aceste peşteri care le ofereau adă-
post necondiţionat.

Această zonă minunată este 
înconjurată de întinse terenuri 
agricole, care atestă intervenţia 
abuzivă a omului în minunatele 

oaze de natură. Putem observa 
transformarea incredibilă a peisajului 

natural, consecinţă a activităţilor umane. 
Există locuri unde până la linia orizontului nu mai 

vezi un arbore sau o tufă, doar terenul negru răscolit de arătură, 
în locul ecosistemelor complexe de silvostepă, stepă, pădure, la-
curi şi mlaştini care adăposteau populaţiile a nenumărate specii. 
Cultivarea cerealelor pe uriaşe suprafeţe face ca o mare parte 
a peisajului să fie lipsit de condiţii de existenţă pentru aproape 
toate speciile sălbatice, cu excepţia unor păsări cum ar fi stolurile 
de gâşte care se pot hrăni în astfel de locuri, în timp de toam-
nă-iarnă. Pământul arat adânc, acoperit de lanuri interminabile 
şi uniforme, prezintă ceva atracţie la momentul aratului pentru 
câţiva pescăruşi, ciori şi berze, iar după recoltare este colindat de 
stoluri de păsări granivore, dar asta nu prea schimbă realitatea 
că de fapt aria este un uriaş deşert antropic.

Platourile calcaroase cu forme ciudate, bătute de trecerea 
apei, care mărginesc de o parte şi de alta şoseaua, micuţul fir de 
apă, Valea Miresei care trece prin chei şi completează decorul 
de poveste - totul creează un loc mirific şi protejat de natură. Aici 
îşi au reşedinţa un grup de 14 peşteri, toate putând fi vizitate de 
toţi cei interesaţi.

La intrarea în cariera de piatră se află un izvor. Atât spre 
izvor, cât şi spre confluenţa cu râul Casimcea, apele micilor aflu-
enţi par să se adape de undeva din eter în lunile de primăvară, 
dovedind că natura îşi găseşte resursele şi atunci când totul 
pare epuizat. Urmărind cursul Văii Cheia, cu proiecţia în minte 
a mării jurasice care domnea de demult peste acest loc, apare 
nedumerirea, neştiind dacă mergem pe căi de uscat sau pe căi 
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de apă. Milioane de ani i-au trebuit naturii pentru a crea acest 
minunat peisaj. Calcarele recifale de aici, formate în mări cal-
de jurasice şi cretacice, păstrează formele foştilor atoli, un reli-
ef relativ ruiniform. Extinderea cea mai mare o au formaţiunile 
jurasice (calcare, dolomite), caracterizate prin depozite groase, 
omogene, printr-o mare pretabilitate la carstificare, motiv pentru 
care fenomenele carstice sunt mai dese şi mai variate. Pe lângă 
lapiezuri apar turnuri ruiniforme („Moşul”, „Baba”), adevăraţi stră-
jeri ai acestei zone.

Interesant este că rocile de fundament sunt şisturi verzi 
precambriene, cu o vârstă de cca. 0,5-2 miliarde de ani, astfel 
că acestea sunt cele mai vechi roci existente pe la noi. Există şi 
locuri unde aceste roci apar la suprafaţă, ca martori de eroziune, 
aflorimente de stânci ascuţite aflate în şiruri. Calcarele depuse 
peste ele s-au format în Jurasic şi Cretacic, în urmă cu cca 180-
100 milioane de ani; prezintă şi acum conformaţia coloniilor de 
corali, cu formaţiuni care ajung la 15-30 m înălţime, având aspect 
de pâlnii, potcoave, piramide şi turnuri ca şi blocuri detaşate de 
eroziune. Calcarele de aici prezintă formaţiuni interesante: faleze 
calcaroase, polii, doline, mici văi, lapiezuri, grote şi peşteri rezul-
tate din procesele de carstificare.

Acest relief mioritic nu este altceva decât rezultatul unui 
îndelung proces de eroziune a solului. Eroziunea solului este un 
proces complex de erodare şi de săpare a scoarţei terestre prin 
acţiunea unor agenţi externi, precum vântul şi ploaia. Rezultatul 
acestui proces duce la naşterea rocilor sedimentare sau unele 
forme de relief ca defileu, chei. Elementele ce compun acest mi-
nunat relief al Cheilor Dobrogei sunt turnuri, coloane, piscuri şi 
piramide. Valea este mărginită de stânci de formă cilindrică, cu 
un înveliş dur şi umplute cu roci friabile.

Toate aceste minunăţii oferite de diversele modele ale stân-
cilor sunt bine păzite de străjerii săi, care surprind orice mişcare 
din zbor. Zona este vegheată de şoimi (Falco cherrug), care în 
zborul lor sunt atenţi la orice mişcă la suprafaţa solului, pentru a 
depista un mic animaluţ imprudent care părăseşte umbra pietre-
lor şi astfel devine viitoarea masă a falnicului şoim.

Tema: “Întâmplări din trecut întipărite în piatră”

Punct 1: Intrarea pe traseul tematic; este un moment pro-
pice pentru a se face o scurtă descriere a ariei protejate, dar se 
vor face cunoscute şi alte informaţii referitoare la poteca tematică 
“Întâmplări din trecut întipărite în piatră”. De asemenea, se va 
pune accent pe comportamentul care trebuie adoptat în timpul 
petrecut aici. 

Punct 2: Fiind o zonă de stâncărie, adesea, pe traseul 
nostru vom avea ocazia sa ne întâlnim cu turme de oi, care tran-
zitează aria protejată. 

Modificările profunde exercitate asupra pajiştilor prin in-
termediul păşunatului intensiv şi neraţional produc efecte per-
turbatoare, care se concretizează în reducerea rentabilităţii, 
randamentului şi a valorificării masei vegetale. În cazul în care 
păşunatul depăşeşte capacitatea de suport, are 
loc o anumită degradare a habitatelor, corelată 
cu periclitatea speciilor vegetale specifice. De 
asemenea, se cunoaşte faptul că acolo unde pasc 
oile, plantele se refac foarte greu pe o perioadă 
îndelungată de timp, existând riscul să dispară de 
la un an la altul, deoarece prin intermediul apara-
tului bucal, au capacitatea de a reteza plantele la o 
distanţă de sub 1 cm de la sol, uneori acestea fiind 
extrase cu tot cu rădăcini. 

Punct 3 este reprezentat de o zonă de unde se poate 
observa splendoarea fabuloaselor chei. De aici, se poate avea 
o vedere de ansamblu spectaculoasă şi se pot admira formele 
celor mai impunătoare stânci. 

Punct 4: Ajungem pe un platou calcaros, unde se pot ob-
serva speciile de arbori mediteraneene ale căror rădăcini şi-au 
făcut loc printre pietrele dure care au rezistat vremurilor năpras-
nice şi care îşi apără mediul. 

Punct 5: Dintre speciile lemnoase care apar pe platou 
menţionăm cărpiniţa (Carpinus orientalis) care formează 
tufărişuri pe coastele însorite împreună cu stejarul pufos, vişi-
nul turcesc, mojdreanul, scumpia, liliacul, intrând în compoziţia 
formaţiunilor de silvostepă numite şibliacuri. Este o specie ne-
pretenţioasă faţă de sol, putând vegeta pe soluri uscate, stân-
cării calcaroase. Apoi, mai întâlnim şi stejarul pufos (Quercus 
pubescens), a cărui coroană este largă şi neregulat răsfirată, 

rară, luminoasă. 
De asemenea, mai întâlnim exemplare din specia Fraxi-

nus ornus (mojdreanul) sau Cotinus coggygria (scumpia), 
iar pe stânci exemplare izolate de sâmbovină (Celtis glabra-
ta), care este o specie adaptată la un climat secetos, la solurile 
scheletice şi calcaroase. 

Punct 6: Zonă de belvedere de unde se pot observa din 
nou stâncile calcaroase cu formele lor impresionante, încercând 
parcă să ne introducă într-o lume plină de mister. De asemenea, 
de aici putem avea o vedere de ansamblu a localităţii Cheia, pre-
cum şi a terenurilor pe care oamenii le lucrează cu mult drag, 
acestea oferindu-le, în schimb, necesarul pentru o viaţă liniştită.

Punct 7: Importanţa deosebită a florei de la Cheia constă 
în numărul mare de elemente foarte rare pentru flora României, 
iar aici vom aminti de clopoţelul dobrogean (Campanula ro-
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manica), de cuicuşoara de stânci (Alyssum saxatile), care este 
o plantă rezistentă la secetă şi usturoiul de stâncă (Allium sa-
xatile), o specie ponto-balcanică. De asemenea, alte specii de 
plante care îşi găsesc habitatul aici sunt garofiţa pitică de munte 
(Dianthus nardiformis), o plantă perenă, rezistentă la 
uscăciune, cu înălţime redusă, şi flori roşii – violet şi 
Parietaria serbica. 

Punct 8: Zona de stâncărie este o zonă care oferă adă-
post mai multor specii de reptile, una dintre cele mai cunoscute 
fiind specia Testudo graeca ibera sau ţestoasa de uscat do-
brogeană. Aceasta este o ţestoasă de dimensiuni mici, lungimea 
carapacei ajungând la 30 cm. La începutul verii, femela depune, 
într-o gaură săpată cu picioarele posterioare, între 4-12 ouă cu 
coaja tare din care eclozează puii după aproximativ 3 luni. Ani-
malele se adăpostesc în vizuini săpate sau în grote noaptea sau 
ziua, când temperaturile sunt fie prea ridicate, fie prea scăzute. 
Iarna se îngroapă în pământ pentru hibernare. Broasca ţestoasă 
de uscat dobrogeană este afectată de deteriorarea, distrugerea 
şi fragmentarea habitatului. Astfel, construcţia canalului Dunăre 
– Marea Neagră izolează în prezent populaţiile de ţestoase din 
Dobrogea. 

Punct 9: Alte specii de reptile cu care te poţi întâlni pe 
acest traseu sunt şarpele rău dobrogean (Dolichophis cas-
pius), cel mai rapid şi agresiv şarpe din România, dar care nu 
este veninos. Balaurul dobrogean (Elaphe quatuorlineata sauro-
mates) este o altă specie de reptile care ne poate face să tre-
sărim în timpul drumeţiei. Acesta este unul dintre cei mai mari 
şerpi din ţara noastră, atingând 160 cm şi este foarte puternic. 
Este un căţărător abil şi se mişcă relativ lent; muşcă doar atunci 
când este capturat. 

Reptilele suferă datorită distrugerii sau degradării habita-
tului, prin extinderea amenajărilor rezidenţiale şi industriale, mai 
ales cariere de calcar şi baraje, degradarea vegetaţiei prin păşu-

nat intensiv, iar transformarea stepei în culturi agricole a privat 
speciile de peste 70% din habitatul lor original. 

Punct 10: Dobrogea Centrală este cunoscută şi datorită 
existentei unui număr mare de peşteri. La intrarea în Cheile Do-
brogei, dinspre comuna Cheia, avem Peştera La Izvor sau Peş-
tera Babei. Este o peşteră mică, dar care a fost intens exploatată 
de către om, dovadă fiind deşeurile existente. De asemenea, se 
spune că în această peşteră a fost amenajat un local atât pentru 
localnici, cât şi pentru turişti. Tot pe acest traseu, la ieşirea din 
chei spre Târguşor, mai găsim o mică peşteră, mai ascunsă, şi în 
care omul nu şi-a lăsat amprenta încă. 

Punct 11: Chiropterele (liliecii) sunt mamiferele care îşi 
găsesc adăpostul în aceste peşteri, iar cele mai cunoscute specii 
sunt liliacul cu potcoavă a lui Mehely (Rhinolophus mehelyi), 
liliacul mic cu potcoavă (Rh. Hipposideros), liliacul mare cu 
potcoavă (Rh. Ferrumequinum), liliacul cu aripi lungi (Mi-
niopterus schreibersii). Liliacii sunt singurele mamifere ca-
pabile să execute un zbor îndelungat şi susţinut. Cele mai multe 
dintre acestea sunt insectivore, în majoritatea cazurilor hrănirea 
se face din zbor; vibraţiile aripilor insectelor mai mari sunt sigur 
percepute de auzul liliecilor, dar rolul major îl are ecolocaţia (lo-
calizarea unui obiect/obstacol cu ajutorul ultrasunetelor reflectate 
de acesta – ecou). De fiecare dată, aceştia atacă insectele din 
spate, niciodată din lateral. 

Punct 12: Sectorul de chei ce se întinde pe o lungime de 
aproximativ 2 km, este deosebit şi impresionant prin verticalitatea 
versanţilor, cât şi prin varietatea mare a reliefului: pereţi verticali 
cu surplombe de dimensiuni mari la bază, diverse abrupturi pe 
care se pot distinge diferite forme, fisuri verticale, pereţi semiro-
tunzi ce dovedesc prezenţa imenşilor atoli coraligeni, forme ce 
imită chipuri de animale sau de om. Se cunosc din rocile de aici 
cca 80 de specii de fosile (aparţinând spongierilor, coralilor, ce-
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falopodelor, etc.) reprezentante ale faunelor marine din apele în 
care atolii s-au dezvoltat.

Punct 13: Acest sit găzduieşte efective importante ale 
unor specii de păsări protejate, fiind important pentru populaţiile 
cuibăritoare, pentru cele migratoare, dar şi pentru iernat.

Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) este o pasă-
re de talie robustă, cu capul mare, rotund, aici regăsindu-se oaze 
cu vegetaţie spontană şi cu regim natural de evoluţie, pentru cui-
băritul acestei păsări. Şerparul (Circaetus gallicus) este un 
oaspete de vară (martie – octombrie) şi o specie de pasaj, iar în 
trecut a fost o pasăre clocitoare în toată ţara. O particularitate a 
speciei este aceea că depune un singur ou, ceea ce în condiţiile 
actuale poate conduce scăderea natalităţii. 

Eretele sur ( Circus pygargus) este o specie migratoare, 
iar pe traseul nostru îşi face simţită prezenţa în perioada martie 
– octombrie, după care migrează în Africa, India şi China de Sud. 

Punct 14: Calcarele recifale de aici, formate în mări cal-
de jurasice şi cretacice, păstrează formele foştilor atoli, un relief 
relativ ruiniform. Extinderea cea mai mare o au formaţiunile 

jurasice (calcare, dolomite), caracterizate prin depozite groase, 
omogene, printr-o mare pretabilitate la carstificare, motiv pentru 
care fenomenele carstice sunt mai dese şi mai variate.

Punct 15: Interesant este că rocile de fundament sunt 
şisturi verzi precambriene, cu o vârstă de cca 0,5-2 miliarde de 
ani, astfel că acestea sunt cele mai vechi roci existente pe la noi. 
Există şi locuri unde aceste roci apar la suprafaţă, ca martori de 
eroziune, aflorimente de stânci ascuţite aflate în şiruri. Calcarele 
depuse peste ele s-au format în jurasic şi cretacic, în urmă cu 
cca 180-100 milioane de ani; prezintă şi acum conformaţia co-
loniilor de corali, cu formaţiuni care ajung la 15-30 m înălţime, 
având aspect de pâlnii, potcoave, piramide şi turnuri ca şi blocuri 

detaşate de eroziune.

Punct 16: „Mo-
şul” şi „Baba” sunt 

adevăraţii străjeri ai 
Cheilor Dobrogei 

ce veghează 
asupra acestei 
zone din vre-
muri străvechi. 
Aceste turnuri 
r u i n i f o r m e 
datează de 
cca 0,5-2 
miliarde de 
ani ocupând 
un loc fruntaş 
printre cele 
mai vechi roci 
existente la 

noi.

Punct 17: 
Relieful carstic 

este impresionant 
având în vedere al-

titudinea medie a podi-
şului de numai 150-200 m. 

În raport cu această altitudine, 
blocurile de calcar sunt enorme şi impun o contemplare aparte. 
Calcarele fac parte din primul ciclu de sedimentare (cu depozite 
carbonatice, din perioada jurasică) şi sunt de origine organică, 
provenind mai ales de la scheletele recifelor de corali care popu-
lau mările tropicale de acum 205 milioane ani. Ele sunt dispuse 
transgresiv şi discordant peste fundamentul şisturilor verzi pre-
cambriene. Munţii de calcar reprezintă o mărturie a faptului că 
Dobrogea s-a aflat odată pe fundul mării. Calcarul (carbonatul 
de calciu) se formează prin depunerea chimică determinată de 
procesele biologice ale vieţuitoarelor (în general, coralii – colonie 
de polipi aparţinând celenteratelor).

Punct 18: Privite din punct de vedere paleontologic, cal-
carele adăpostesc cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezo-
jurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Se remarcă îndeosebi 
abundenţa şi conservarea excepţională a Macrocephalitidelor 
(moluşte cefalopode) – unică în ţară - şi prin varietatea bival-
velor. În punctele unde orizontul detric are grosime maximă, se 
constată o abundenţă deosebită de resturi vegetale (fragmente 
de lemn sau impresiuni de ramuri şi chiar, în mod excepţional, 
impresiuni de frunze (Phyllophyllum caucasicum). În ceea Autor: Marian Paiu
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ce priveşte fauna fosilă identificată în calcarele din perimetrul 
rezervaţiilor, aceasta cuprinde: spongieri, briozoare, brahiopode, 
lamelibranchiate, amoniţi, nautiloidee şi echinoide.

Fauna găsită în săpături era caracteristică stepelor din es-
tul Europei şi Asia Centrală, dovedind migraţii dinspre nord (ren, 
vulpe polară etc.) şi sud.

Punct 19: Acest relief mirific nu este altceva decât re-
zultatul unui îndelung proces de eroziune a solului. Eroziunea 
solului este un proces complex de erodare şi de săpare a scoarţei 
terestre prin acţiunea unor agenţi externi, precum vântul şi ploaia. 
Rezultatul acestui proces duce la naşterea rocilor sedimentare 
sau unele forme de relief ca defileu, chei. Elementele ce com-
pun acest minunat relief al Cheilor Dobrogei sunt turnuri, colo-
ane, piscuri, piramide. Valea este mărginită de stânci de formă 
cilindrică, cu un înveliş dur şi umplute cu roci friabile.

Punct 20: Cheile Dobrogei sunt adesea frecventate de 
pasionaţii de alpinism. Este o zonă propice pentru amatorii aces-
tui sport deoarece nu se află la o foarte mare distanţă de locui-
torii judeţului Constanţa şi oferă un peisaj perfect aferent aceste 
activităţi. Primele linii de căţărare au apărut la începutul anilor 
‚80, fiind deschise de către doi tineri căţărători din Constanţa. 
Zona a fost dezvoltată de către căţărătorii din Galaţi, începând 
cu mijlocul anilor ‚90. Acest sport este foarte iubit şi apreciat în 
această zonă, existând numeroase trasee de alpinism, bătute de 
pitoane şi marcate la bază cu numele şi gradul lor de dificultate. 
Din păcate, nerespectarea în totalitate a acestui cod de către cei 
care au venit la căţărare aici (dar şi localnici), a dus la găurirea 
stâncii în mod inutil, prin montarea de ancore manufacturate şi în 
vecinătatea unor fisuri excelente pentru asigurări mobile.

Descrierea principalele specii întâlnite 
în această arie protejată

Stejarul pufos (Quercus pubescens) este un 
arbore indigen şi este un element sud-european, mediteranean 
şi submediteranean, cu areal asemănător cu cel al cerului. În 
Dobrogea participă la alcătuirea şibliacurilor, alături de cărpiniţă, 
mojdrean, porumbar, vişin turcesc, scumpie. Tulpina este adesea 
neregulată, strâmbă. Scoarţa formează de timpuriu un ritidom 
brun-negricios, des şi adânc crăpat, în plăci oarecum dreptun-
ghiulare. Lemnul are însuşiri tehnologice bune, fiind asemănător 
cu cel al gârniţei, dar din cauza dimensiunilor reduse este folosit 
cel mai mult ca lemn de foc. Coroana este largă şi neregulat răs-
firată, rară, luminoasă. 

Vişin turcesc (Padus mahaleb) este un arbust pu-
ternic care vegetează bine pe stânci calcaroase sau soluri cu un 
procent ridicat de calcar. Este de mărimea a III-a indigen (10-12 
m) uneori rămânând scund ca un arbust. Atinge 40-60 cm în di-
ametru; rezistă la secetă, având rădăcini puternice. Tulpina este 
de obicei scundă, cu scoarţa netedă, brună cenuşie, lucitoare, 
inelată, iar la exemplarele mai mature devine negricioasă şi brăz-
dată în lung, coroana este puternic şi dens ramificată.

Florile sunt mici, albe, mirositoare, grupate câte 6-16. Înflo-
reşte în aprilie-mai. Fructele au gust foarte amar, sunt drupe mici, 
globuloase, negre de cca 6 mm diametru. Sunt comestibile. Se 
coc în iulie-august. Fructifică des şi abundent. Lemnul său este 
tare şi se lustruieşte frumos.

Utilizat în culturi forestiere şi ca specie ornamentală. Lem-
nul său cu miros plăcut şi persistent, omogen, care se lustruieşte 
frumos, este utilizat pentru confecţionarea de obiecte mărunte, 

ţigarete, pipe etc.

Cărpiniţa (Carpinus orientalis) este un arbust 
indigen ce rar depăşeşte 5 m, asemănător cu carpenul, dar de 
dimensiuni mult mai mici. Tulpina cu scoarţa netedă, cenuşie. 
Frunze ovate sau ovat oblongi, cu baza oblică, slab cordată, 
margine dublu serată, cu peri de-a lungul nervurilor şi cu barbule 
în axilele lor. 

Cărpiniţa are un areal submediteranean, mai sudic decât al 
carpenului, din Italia, Peninsula Balcanică şi până în Asia Mică 
şi Caucaz. La noi apare spontan la câmpie şi coline în staţiuni 
calde şi relativ uscate din zona forestieră sau silvostepă. Apare 
frecvent în Dobrogea, sudul Banatului, vestul Olteniei, dealurile 
Buzăului, Câmpia Munteniei, silvostepa sudică a Moldovei; apare 
la Roşcani-Iaşi în silvostepa nordică a Moldovei, aceasta consti-
tuind limita nordică a arealului de la noi.

Formează tufărişuri pe coastele însorite împreună cu steja-
rul pufos, vişinul turcesc, mojdreanul, scumpia, liliacul, intrând în 
compoziţia formaţiunilor de silvostepă numite şibliacuri.

Este o specie termofilă, pronunţat xerofită, nepretenţioasă 
faţă de sol, putând vegeta pe soluri uscate, stâncării calcaroase. 

Mojdrean (Fraxinus ornus) este un arbust înalt sau 
un arbore scund asemănător frasinului (Fraxinus excelsior), 
cu care îndeaproape se înrudeşte. Această elegantă plantă lem-
noasă aparţine familiei Oleaceae. 

Mojdreanul are o înălţime mică (10-14 m), având tulpina 
strâmbă, iar scoarţa cenuşie şi netedă (I. Iancu). Frunzele sunt 
mari (15-20 cm), imparipenat compuse, având 5-9 foliole eliptice, 
care sunt ascuţite la vârf, fin serate pe margini, scurt peţiolate, 
verde închis şi glabre pe faţă, verde-palide-ruginii şi pubescente 
(pe nervura mediană) pe dos. Florile mojdreanului sunt mici, par-
fumate, formate din 4 petale alb-gălbuie, 2 stamine şi un gineceu. 
Ele sunt adunate în inflorescenţe mari, terminale, de tip panicul. 
Faţă de frasin, mojdreanul înfloreşte după înfrunzire şi are doar 
flori hermafrodite. 

Ca specie termofilă lemnoasă, mojdreanul prezintă 
importanţă silvică, putând fi plantat pe terenuri degradate din 
zonele mai calde. Lemnul de mojdrean prezintă importanţă 
economică şi estetică mai redusă în comparaţie cu frasinul co-
mun. Scoarţa are calităţi tinctoriale (se foloseşte la vopsit) iar 
lemnul, elastic, maleabil şi rezistent, reprezintă un material bun 
pentru furniruri. 

Sâmbovina dobrogeană (Celtis glabrata) 
Este o specie indigenă cu port arbustiv, rar arborescent, cu 

tulpina scundă. Lujerii sunt subţiri, bruni, pubescenţi, geniculaţi. 
Frunze netede pe faţă, lucioase, pieloase, glabre pe dos, ovate, 
asimetrice, 3-6 cm. Fructele sunt drupe globuloase, de circa 1 
cm, galben-portocalii, cu sâmbure zbârcit. Arealul general al spe-
ciei este pontic (Crimeea, Caucaz), în România fiind prezentă 
doar în Dobrogea: munţii Măcinului, stâncăriile calcaroase de 
la Hârşova, Gura Dobrogii, Cheia. Sâmbovina dobrogeană este 
specie xerofită şi termofilă, adaptată la un climat secetos, la soluri 
scheletice, calcaroase.

Iasomie sălbatică (Jasminum fruticans)
În limbajul simbolic al florilor, iasomia este asociată graţiei, 

iubirii şi bunătăţii pentru că îşi răspândeşte cu atâta generozitate 
parfumul. Iasomia sălbatică se dezvoltă sub forma unui arbust 
mic, cu ramurile colţuroase, frunze puţin încovoiate şi flori gal-
bene, plăcut mirositoare. Iasomia din această specie este un 
mic arbust, de 1-2 m înălţime, cu tulpinile ramificate, care poartă 
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pe lujerii pubescenţi, frunze alterne, scurt peţiolate sau sesile, 
compuse (trifoliate) cu foliole pieloase, ovat-lanceolate, cu vârful 
rotunjit, pubescente, persistente în iernile blânde.

Florile sunt relativ mici (1-1,5 cm lungime, 2-3 cm în dia-
metru), frumos şi puternic mirositoare, tubuloase, având 

patru sau, mai des, cinci petale galbene. Ele sunt adu-
nate în inflorescenţe de tip racem. Fructele sunt bace 

negre. Iasomia, fiind termofilă, ca plantă sălbatică este 
răspândită în Europa, în nordul Africii şi în Asia Mică, 

în regiunile mediteraneene. În flora spontană a 
României, Jasminum fruticans se întâlneşte 

numai în Dobrogea (Pădurea Hagieni, 
Pădurea Dumbrăveni), prin tufărişuri şi prin-

tre arbuşti spinoşi. Pretenţiile ridicate de 
iasomie cu privire la sol şi la umiditate 

sunt reduse, nevoile plantei fiind mai 
mari în ceea ce priveşte căldura şi 

lumina solară.
Ca specie cultivată în 

scopuri decorative, iasomia 
apare des în grădinile de 

la noi.
Iasomia comună, 

alături de iasomiile 
ornamentale, sunt 

plante utilizate 
încă din ve-
chime pentru 

virtuţile lor oficinale. Aceste spe-
cii, prezintă asupra organismului 
uman certe efecte stimulente, 

fiind valorificate, din acest motiv, de către medicina tradiţională 
a multor ţări din Europa şi Asia.

Ciucuşoara de stâncă (Alyssum Saxatile)
Este o plantă perenă cu rezistenţă la secetă, care trăieşte 

în zone stâncoase cu expunere la soare. Tulpina are mai multe 
ramificaţii subţiri şi are o lungime de până la 40 cm. Frunzele 
sunt oblonge, pufoase, lanceolate şi argintii. Flori mici, cu pe-
tale rotunjite orientate în sus, de culoare galben intens. Planta 
formează tufe dense. Înfloreşte în aprilie-mai şi formează tufe 
dese ce colorează în galben pereţii de stâncă.

Garofiţa pitică de stâncă (Dianthus nardifor-
mis) este o specie perenă, rezistentă la uscăciune, cu înălţime 
redusă şi flori cu nuanţe de la roz pal la violet. Foarte rar se poate 
întâlni şi în varianta albă. Înfloreşte, de regulă în iunie-august, 
dar o putem găsi şi în a doua parte a lunii mai, până târziu în 
noiembrie. 

Floarea se află la capătul mai multor tulpini mici de 3-6 cm 
şi are un diametru de circa 2 cm. Este compusă din 5 petale 
zimțate la vârf şi păroase la bază. Petalele prezintă, spre interi-
or, puncte sau mici dungulițe de o nuanţă mai închisă, formând 
un cerc. Este o plantă rară şi vulnerabilă care creşte numai în 
România şi Bulgaria. Preferă terenuri pietroase cu substrat cal-
caros. La noi, poate fi întâlnită atât în munţii Carpaţi, cât şi în 
munţii Dobrogei. 

Ruşcuţa de primăvară (Adonis vernalis) este 
o floare protejată. Se mai numeşte şi Floarea Paştelui. Este o 
plantă medicinală care creşte în zona de câmpie, dar şi în lo-
curi calcaroase, în zona de deal, pe coline, coaste însorite, 
păşuni, poieni. Frunzele sunt subţiri, asemănătoare cu cele ale 
mărarului. Florile de dimensiuni mari (până la 6-8 cm), de culoare 
galben-auriu. Fructul este o poliachenă. 

Legendele spun că lacrimile căzute din ochii lui Iisus 
răstignit pe cruce s-au transformat în aceste flori frumoase gal-
bene. 

Şarpele rău (Dolichophis caspius) este cel mai 
rapid şi mai agresiv şarpe din România. Datorită faptului că este 
neveninos, muşcătura lui nu poate fi decât dureroasă. Este ce-a 
mai mare specie de şarpe din România atingând lungimea de 2 
metri. Capul este alungit, distinct de gât, botul rotund, ochii sunt 
relativ mari, cu pupila rotundă şi canthus bine diferenţiat. Dinţii 
maxilar au o lungime inegală, fiind mai lungi în partea posterioară 
a maxilarului. Coada este lungă şi subţire. Rostralul este distinct, 
frontalul poate fi egal sau puţin mai scurt decât parietalele. Nara 
este situată între două plăci, preocularul este înalt şi situat pe 

Sursa foto: http://
www.flickriver.com/
photos/65595512@
N00/336530766/

Sursa foto: 
http://ishtardo-
brogea.blogspot.
ro/2011_06_01_
archive.html

Sursa foto: http://
www.panoramio.com/
photo/22631511
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subocularul de dimensiune mică, temporalele sunt 2+2 
sau 2, supralabialele sunt în număr de 8, iar inframaxila-
rele sunt 2 perechi. Solzii dorsali sunt netezi cu 19 şiruri 
transversale, rar 17 sau 21. Plăcile ventrale sunt în nu-
măr de 160-211, anala este divizată şi subcaudalele sunt 
în număr de 87-131 de perechi.

Balaurul dobrogean (Elaphe quatuorli-
neata sauromates) este un şarpe de talie mare atin-
gând chiar şi lungimea de 2,6 metri. Este unul dintre cei 
mai mari şerpi din România atingând chiar lungimea de 2,6 
metri. Capul şi coada sunt alungite, iar botul său este obtuz. 
Pupila rotundă. Nara este aşezată între nazal şi postnazal. 
Rostralul este mai lat decât înalt, frontalul mai scurt decât pari-
etalele, preocular mare, subocular mic, deţine 2-3 postoculare, 
temporale 5 sau 7, 8 (rar 9) supralabiale. Solzii dorsali dispuşi pe 
un şir transversal sunt slab carenaţi şi sunt în număr de 25 (rar 23 
sau 27), plăcile ventrale sunt între 195-234, subcaudalele între 
56-90, iar anala este întreagă sau divizată.

Balaurul Dobrogean este de regulă cafeniu închis sau 
brun roşcat, pe un fond gălbui. Culoarea capului este de cele 
mai multe ori cafeniu închis, cu o dungă închisă care porneşte 
de la colţul botului şi care este caracteristica pentru majoritatea 
speciilor genului Elaphe. 

Pe partea dorsală a corpului există patru şiruri longitudinale 
de pete mari cafenii, motiv pentru care, iniţial, această specie 
se numea Elaphe quatuorlineata sauromates, adică şarpele cu 
patru dungi. 

Reptila trăieşte în regiunile de stepă şi este cunoscută ca 
fiind un bun un căţărător care nu se mişcă foarte rapid. Hrana sa 
constă în rozătoare, păsări şi unele şopârle, pe care le vânează 
şi le ucide apoi prin încolăcire. Muşcă foarte rar, de regulă atunci 
când este capturat. 

Şerparul (Circaetus gallicus) trăieşte în regiuni 
montane şi depresionare. Are nevoie de spaţii deschise, deoare-
ce se hrăneşte cu şerpi şi şopârle. Este o acvilă de culoare foarte 
deschisă. Partea ventrală este albicioasă (variabilă), cu gâtul şi 
guşa de obicei maronii; abdomenul este pătat, la fel partea inferi-
oară a aripilor, dar niciodată nu există pata neagră la încheietura 
lor; remigele întunecate sau doar sure la indivizii foarte deschişi 
(şorecarii deschişi la culoare au vârful remigelor de un negru in-
tens). Coada este destul de lungă şi îngustă, terminată în unghi 
drept, cu 3-4 dungi întunecate. Când planează aripile sunt ţinute 
orizontal (sau foarte uşor ridicate); când alunecă segmentul in-
tern al aripii este ridicat şi cel extern este lăsat în jos, cu vârfurile 

remigelor flexate în sus. În zbor normal, prezintă bătăi de aripi 
maiestuoase, specifice acvilelor.

Erete sur (Circus pygargus) face parte din Ordinul 
Falconiforme, Familia Accipitride.

Caracteristicile acestei familii sunt 
ciocul puternic, masiv, încovoiat, as-

cuţit; curbura maxilarului se încon-
voaie încă de la baza ciocului, 

formând un semicerc neîntre-
rupt până la vârf. Nările sunt 
uneori acoperite cu pene; 
degetele foarte puternice 
şi înarmate cu ghiare tari, 
tăioase şi ascuţite. Fe-
melele întrec întotdeau-
na, în mărimea taliei, 
masculii. Vânează pe 
câmpii şi terenuri agri-
cole în orele timpurii ale 
dimineţii şi spre seară. 
Atacă cu predilecţie 
pitpalaci, mamifere 
mici, şopârle, broaşte şi 
insecte mai mari. 

Aceasta este o pa-
săre clocitoare obişnuită, 
ce cuibăreşte în mlaştini, 

pajişti, culturi agricole, 
plantaţii tinere de conifere. 

Liliacul mare cu 
potcoavă (Rh. Ferru-

mequinum) 
Numele acestui liliac deri-

vă de la cuta de piele de pe nas, 
care are forma unei potcoave de 

cal (horseshoe) şi care este adesea numit 
„nas-frunză”; părul moale de pe spate este maro-cenuşiu, iar pe 
faţă este alb. Îşi face cuib în poduri, hambare, mine şi peşteri, şi 
hibernează în colivii. Singurul pui este născut în iunie-august. 
Este o specie pe cale de dispariţie în Europa. Ca mărime, acesta 
atinge între 5,7-7,1 cm, plus o coadă de până la 4,3 cm şi o 
amplitudine a aripilor de până la 40 cm. Hrana este reprezentată 
în principal de insecte zburătoare. 

Specia este sedentară şi foloseşte cavităţile ca adăpost în 
tot timpul anului. Habitatele de hrănire cuprind mai ales primă-
vara pădurile de foioase şi păşunile vara-toamna, dar zboară 
frecvent şi în grădini, zone stâncoase şi deluroase. 

Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hippo-
sideros)

Numele speciei vine de la nas, care este în formă de pot-
coavă. Liliacul mic cu potcoavă este una dintre speciile cele mai 
mici de lilieci din lume, cântărind doar între 5 la 9 g, cu o anver-
gură a aripilor de 192-254 mm şi o lungime a corpului de 35-45 
mm. Are picioare puternice, de care se foloseşte pentru a apuca 
pietre şi ramuri, şi pot vedea bine, în ciuda ochilor săi mici. Ca 
majoritatea liliecilor, liliecii mici cu potcoavă trăiesc în colonii şi 
vânează prada cu ajutorul ecolocaţiei. Liliecii mici au nevoie de 
precizie în zbor pentru a putea repera şi prinde în aer insectele 
rapide şi foarte mobile. S-a constatat ca membrii speciei Rhi-
nolophus hipposideros beneficiază de această precizie: atunci 

Autor: Peter Lengyel
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când un liliac mic cu potcoavă, cu o anvergură a aripilor de 25 
cm, a fost introdus într-un spaţiu ţnchis de 1 m lăţime, 80 cm 
adâncime şi 30 cm înălţime, acesta a zburat de jur împrejur fără 
să atingă pereţii, tavanul sau podeaua. 

Myotis Emarginatus - Liliac caramiziu/liliacul 
cu urechi răscroite/liliacul cu spini este un liliac de 
mărime medie cu pavilionul urechii prevăzut cu creste distincte 
pe marginea externă şi 6-7 pliuri transversale. Habitatul de vară 
şi iarnă sunt peşterile şi avenele. Se hrăneşte cu păianjeni, muşte 
şi mai rar cu fluturi nocturni deasupra tufărişurilor, lăstărişurilor, în 
păşuni şi fâneţe, uneori deasupra apei în zonele montane puţin 
înalte şi zona carstică. Femelele se pot împerechea din primul an 
de viaţă, dar nu este dovedită naşterea puilor. Împerecherea are 
loc toamna, spre deosebire de celelalte specii europene care se 
pot împerechea şi iarna. 

Sursa foto: http://www.batlife.ro/?p=342&lang=ro
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Ţinutul Casienilor este un loc din Dobrogea unde liniştea şi 
pacea sufletească te poate cuprinde şi te poate transpune într-
o altă viaţă, una monahală, plină de credinţă. Acesta cuprinde 
sectorul mijlociu al Văii Casimcei, de la localitatea Pantelimon 
până la Gura Dobrogei. 

Denumire traseu: Dobrogea în câţiva paşi

Acces: Pentru a ajunge în această zonă, pornim spre 
localitatea Mihail Kogălniceanu, iar de aici către Târguşor, dar 
până să ajungem în această localitate, după ce trecem calea 
ferată care duce către Tulcea, se face un mic drum 
pietruit la dreapta la capătul căruia găsim Mănăs-
tirea Casian. 

Lungime potecă tematică/ Durata: 2 
km/ 1 h 30 min.

Public ţintă: copii, elevi, studenţi, adulţi;
Perioada propice: Aprilie – Octombrie
Echipament necesar pentru vizitatori: 

ţinută lejeră, cizme (doar în cazul în care perioa-
da este una ploioasă).

Simbol: Dobrogea.
Minunatele meleaguri dobrogene ascund impor-

tante mărturii ale trecerii timpului, dar şi ale vieţii mo-
nahale.  Este un tărâm al frumosului, al ve-
chiului, al calmului şi al spiritualului, 
căci în peşterile din zonă au trăit 
de-a lungul timpului monahi care 
doar aici s-au găsit mai aproape de 
Dumnezeu. Creştinismul pe aceste meleaguri 
s-a manifestat  printr-o viaţă bisericească cu lăcaşuri 
de rugăciune, preoţi, călugări şi credincioşi.

Noi ne începem povestea într-un loc sfânt, Mănăstirea 
Sfântul Ioan Casian care păstrează încă duhul de linişte şi înăl-
ţime al monahismului. Dobrogea era o şcoală teologică înaltă, 
locul în care renumiţi călugări sciţi au formulat pentru prima oară 
dogma teopasita, cea a pătimirii lui Dumnezeu în trup. Poporul 
pe care Sfântul Apostol Andrei l-a găsit pe teritoriul dintre Du-
năre şi mare avea credinţele lui care ţineau mai mult de magie 
decât de religie şi nu alcătuiau un sistem filozofic sau o mitologie 
închegată. Aceste credinţe, reprezentate printr-o serie de datini 
legate de calendarul agricol şi de cel păstoresc, s-au menţinut şi 
sub stăpânirea romană, până spre sfârşitul secolului I, dovadă 
fiind păstrarea amuletelor şi a micilor statuete de pământ ale ze-
ilor locali. Relativ la puţină vreme după propovăduirea Sfântului 
Apostol Andrei pe pământul Dobrogei, creştinismul s-a răspândit 
cu repeziciune, fiind uşor şi firesc adoptat, căci poporul care toc-
mai atunci începea să se nască era pregătit sufleteşte pentru a-L 
primi pe Hristos. Pătrunderea Evangheliei pe aceste meleaguri 
nu a produs însă o dezrădăcinare totală a vechilor zei; n-au fost 
dărâmate temple, n-au fost sfărâmaţi idoli şi nu s-au purtat lupte 
nici măcar în conştiinţele oamenilor, ci s-a păstrat un păgânism 
popular adaptat creştinismului până în zilele noastre. Dobrogea 

şi în ziua de astăzi găzduieşte o serie de mănăstiri precum Mă-
năstirea Dervent, Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea Peştera 
Sfântului Apostol Andrei, fiind simboluri ale credinţei locuitorilor.

Nu putem merge mai departe fără a cunoaşte puţin istoria 
acestui ţinut fabulos. Aşezată la răscrucea a două drumuri dintre 
care unul unea Marea Nordului cu Marea Neagră străbătând Eu-
ropa Centrală, iar celălalt porturile Mediteranei Orientale cu ale 
stepelor pontice, istoria i-a hărăzit Dobrogei de-a lungul veacu-
rilor o soartă zbuciumată. Rând pe rând s-au perindat armatele 
perşilor, apoi cele romane, iar mai târziu invaziile popoarelor mi-

gratoare, după care a urmat stăpânirea 
musulmană care ne-a dizlocat de la 

ţărmurile mării, devenind între timp 
drumul de invazie al armatelor din 
stepele Rusiei spre Balcani şi Con-
stantinopol. Astfel vechiul leagăn 
al poporului român s-a scufundat 
în întunericul barbariei. Abia după 

1877 Dobrogea s-a trezit din nou la 
lumina civilizaţiei. 

Munţii de calcar stau ca mărturie a faptului 
că Dobrogea s-a aflat odată pe fundul mării. Ceea 

ce nu foarte multă lume ştie este faptul că rocile de 
fundament sunt şisturi verzi precambriene, cu o vârstă 

de cca. 0,5-2 miliarde de ani, astfel că acestea sunt cele 
mai vechi roci existente pe la noi; acestea apar pe alocuri 
la suprafaţă ca martori de eroziune, aflorimente de stânci 
ascuţite aflate în şiruri. Calcarele depuse peste ele s-au 
format în Jurasic şi Cretacic; şi prezintă şi acum confor-
maţia coloniilor de corali, cu formaţiuni care ajung la 15-
30 m înălţime, având aspect de pâlnii, potcoave, piramide 

şi turnuri, ca şi blocuri detaşate de eroziune. Calcarele de 
aici prezintă formaţiuni interesante: faleze calcaroase, polii, 

doline, mici văi, lapiezuri, grote şi peşteri rezultate din procesele 
de carstificare.

În minunatul ţinut dobrogean, pe aceste calcare străvechi 
întâlnim o floră bogată, de la tufărişuri de tip submediteranean, 
care se dezvoltă în zonele umede a văilor; pe versanţi însoriţi şi 
culmi de deal întâlnim de la vişin turcesc (Padus mahaleb), cărpi-
niţă (Carpinus orientalis), iasomie sălbatică (Jasminum fruticans) 
până la minunatele brânduşe (Crocus chrysanthus, Crocus 
pallasii). Condiţiile naturale şi istorico-geografice ale Dobrogei 
determină o floră şi o vegetaţie bogată şi variată, unică, pentru 
biodiversitatea României. Din punct de vedere floristic Dobrogea 
aparţine provinciei Est - Europene, subprovinciei Pontice, carac-
teristică florei stepelor sudice de pe ţărmurile Mării Negre, fiind 
bogată atât în elemente pontice, cât şi în multe specii balcanice 
şi mediteraneene, fapt ce deosebeşte mult flora acestei regiuni 
de restul ţării. Sunt menţionate de asemenea şi câteva specii 
endemice, dintre care: Campanula romanica, care poate fi ob-
servată pe stâncile întâlnite pe traseul nostru şi Ornithogalum 
amphibolum. De asemenea, stâncile sunt acoperite de o floră 
saxicolă calcifilă deosebit de interesantă. Aici găsim specii ca: 
Alyssum saxatile,  Allium saxatile, Dianthus nardiformis, Parie-
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taria serbica.
Nu mai puţin interesantă pentru cel ce vine în Dobrogea 

este şi fauna, cu multe specii caracteristice locului, ce imprimă 
regiunii, alături de plante, un colorit mediteranean. Stoluri de libe-
lule (Calopteryx splendens)  trec uneori în zbor, migrând în lungul 
litoralului. Se menţionează de aici ţestoasă de baltă (Emys orbi-
cularis) şi balaurul (Elaphe quatuorlineata/ E. sauromates). Tot în 
Dobrogea întâlnim şi viperele, precum vipera cu corn dobrogea-
na (Vipera amodytes montadoni),  dar posibilitatea ca aceasta 
sa fie întâlnită este foarte scăzută. Caracteristică regiunii este 
ţestoasa de uscat (Testudo graeca) şi o şopârlă verde (Lacerta 
trilineata dobrogica). 

Pentru excursionistul din lungul litoralului, o deosebită im-
presie fac păsările de tot soiul. Este de ajuns să amintim, pentru a 
înţelege amploarea fenomenului de cârduire, că peste Dobrogea 
trec principalele căi de migraţie a majorităţii păsărilor cunoscute 
la noi. Întâlnim, astfel de la acvilă de câmp (Aquila heliaca), şore-
car mare (Buteo rufinus) care stă la pândă, caprimulg (Caprimul-
gus europaeus), şoim dunărean (Falco cherrug), până la ciocă-
nitoare neagră (Dryocopus martius). Pe lângă aceste frumoase 
păsări, întâlnim şi o serie de mamifere. Pe lângă iepuri (Lepus 
europaeus), dihori (Vormela peregusna) şi chiar vulpi (Vulpes 
vulpes), numeroşi popândăi (Spermophilus citellus) care îţi taie 
iute drumul, Dobrogea adăposteşte şi unele mamifere caracte-
ristice precum hârciogul / căţelul pământului (Cricetus cricetus 
), dihorul-pătat (Vormela peregusna) şi şoarecele Sicista (Sicista 
subtilis) tipice regiunii.

Dobrogea, veche vatră de istorie românească, a avut de 
suferit cel mai mult de pe urma trecerii populaţiilor migratoare 
sau confruntărilor militare dintre imperii. Populaţia românească 
de aici, cu nimic deosebită de cea din stânga Dunării, se ocupa 
din vechime cu agricultura, păstoritul, albinăritul, cultivarea viţei-
de-vie sau pescuitul. Transhumanţa este un fenomen frecvent în 
viaţa păstorească şi se întâlneşte pretutindeni. La unele popoare, 
o întâlnim numai în diferite epoci ale istoriei. La români, însă, 
dăinuieşte de veacuri. Pentru Dobrogea mai ales, într-o vreme 
când acest pământ românesc se afla sub stăpânire străină, păs-
toritul mocanilor a avut un rol covârşitor în dăinuirea şi adâncirea, 
nu numai a legăturilor economice, ci şi a legăturilor sufleteşti cu 
„ţara”. 

Martore ale acestui fenomen de transhumanţa sunt stâncile 
din zonă care se întind pe un areal de aproape 11.000 ha. Dacă 
nu eşti geolog împătimit, îţi este greu să-ţi închipui că ele nu sunt 
nişte roci oarecare, condamnate să fie arse de soare, ci nişte 
recifuri coraliere care sălăşluiau acum câteva milioane de ani (în 
perioada Jurasicului), în Marea Thetis. Dar astea sunt doar de-
talii pentru un turist. Călătorul care ajunge aici nu vede istoria, ci 
frumuseţea, peisajul mirific oferit. 

Martore ale istoriei Dobrogei şi a fenomenului de transhu-
manţă din această zonă stau diferitele tradiţii dobrogene precum: 
olăria, paparuda, semănatul, boboteaza, colindatul şi multe al-
tele. 

Olaria - este o tradiţie dobrogeană ce reprezintă purifica-
rea aerului şi gonirea duhurilor rele din zona localităţii, înainte de 
începerea Postului Mare. 

Paparuda - practicat în a treia zi de Paşti, obiceiul constă 
în stropirea cu apă a unui alai de tinere sau de femei bătrâne, 
împodobite cu flori sau cu ramuri verzi, ce intră din curte în curte. 

Semănatul, practicat în ziua de Anul Nou, este un obicei 
practicat de copiii ce intră din casă în casă şi aruncă cu boabe 
de grâu, spunând vorbe de bun augur pentru rodul pământului 
în anul ce va veni.

Un paznic al acestei minunate zone, căruia nu îi scapă ab-

solut nimic şi vede totul de sus, din zborul lui, este şoimul (Falco 
cherrug), care survolează zona pentru a se hrăni, dar tot odată 
pentru a păzi acest ţinut.

La capătul traseului se află Peştera Sfântului Ioan Casian. 
Peştera este cunoscută, întrucât aici, în sec. IV, a dus o viaţă 
de ascet „dobrogeanul” Casian, teolog vestit al Bizanţului şi unul 
dintre întemeietorii monahismului. Cuvântul „Casienilor” incizat 
în Piatra Scrisă este o probă materială, de netăgăduit, că locul 
aparţine teritorial satului Casian. Cea mai apropiată aşezare faţă 
de stânca pe care sunt inscripţiile există şi pe vremea Sfântului 
Ioan Casian. Inscripţiile atestă existenţa unui neam al Casienilor, 
care avea în stăpânire un ţinut destul de întins, al cărui hotar era 
Dealul cu Peştera. Sfântul Casian vorbeşte în scrierile sale des-
pre neamul Casienilor, oameni înstăriţi care au putut să asigure 
copiilor toate cele necesare pentru a-i instrui şi îndemna pe calea 
credinţei şi a dragostei întru Hristos. Inscripţiile sunt importante 
pentru că menţionează şi Peşteruca = Peştera Sfântului, care 
era cuprinsă pe domeniul neamului Casienilor. Mărturisirea Sfân-
tului Casian atestă faptul că grota avea folosinţă liturgică, iar în 
vecinătatea ei era o vatră monahală cu mulţi trăitori îmbunătăţiţi. 
Peştera Sfântul Casian, aşa cum reiese şi din semnificaţiile de-
numirii sale, are o importanţă religioasă, fiind peşteră-locuire, iar 
periodic face obiectul pelerinajelor credincioşilor. 

Legenda locului ne face cunoscută o întâmplare din viaţa  
Sfinţilor Nicolae şi Casian. ”Când aceştia se apropiau de un sat, 
au văzut cum în mijlocul drumului un ţăran se chinuia să-şi scoată 
carul înglodat, cerând ajutor. Casian, ca să nu-şi murdărească 
hainele curate, stătea la marginea drumului şi privea. În schimb, 
Nicolae şi-a suflecat mânecile, şi-a pus poalele în brâu şi, intrând 
în glod până la genunchi, a pus umărul şi a urnit carul din mocirlă. 
Dumnezeu l-a pedepsit pe Casian poruncind să fie sărbătorit o 
dată în patru ani, la 29 februarie, iar Nicolae – de două ori în 
fiecare an.” Deşi mănăstirea se află pe vârful dealului Casieni-
lor, un loc izolat din podişul Dobrogei, la câţiva kilometri de orice 
aşezare umană, odată ajuns aici se vede ca orice este posibil cu 
ajutorul lui Dumnezeu.

Tema: „Dobrogea în câţiva paşi”

Punct 1: Dobrogea este un ţinut care încă păstrează 
amintirea vie a urmele vechilor civilizaţii, acest muzeu în aer li-
ber, este primul ţinut românesc care a luat contact cu Evanghelia 
lui Hristos, acesta fiind motivul pentru care este adeseori numit 
„Bethleemul românesc”, aşa cum susţin mărturisitorii creştini. 
După cum arată tradiţia, creştinismul a fost propovăduit în Do-
brogea în secolul I d.Hr. de către Sf. Apostol Andrei şi ucenicii 
săi, apoi s-a răspândit pe întreg teritoriul ţării noastre prin urmaşii 
acestora: episcopi, preoţi, monahi şi mărturisitori creştini. Poporul 
pe care Sfântul Apostol Andrei l-a găsit pe teritoriul dintre Dunăre 
şi mare avea credinţele lui care ţineau mai mult de magie decât 
de religie şi nu alcătuiau un sistem filozofic sau o mitologie înche-
gată. Aceste credinţe, reprezentate printr-o serie de datini legate 
de calendarul agricol şi de cel păstoresc, s-au menţinut şi sub 
stăpânirea romană, până spre sfârşitul secolului I, dovadă fiind 
păstrarea amuletelor şi a micilor statuete de pământ ale zeilor 
locali.

Punct 2: Mănăstirea Casian a fost ridicată in anul 2001 
de către părintele stareţ Iustin Petre. Această este construită din 
piatră albă, calcaroasă, specifică zonei. Aflată în imediata apropi-
ere, Peştera Casian a oferit mănăstirii un loc de cinste în turismul 
ecumenic dobrogean, fiind un loc de pelerinaj foarte căutat de 
către credincioşii din toată ţara. 
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Punct 3: Nu putem merge mai departe fără a cunoaşte 
puţin istoria acestui ţinut fabulos. Aşezată la răscrucea a două 
drumuri dintre care unul unea Marea Nordului cu Marea Neagră 
străbătând Europa Centrală, iar celălalt porturile Mediteranei 
Orientale cu ale stepelor pontice, istoria i-a hărăzit Dobrogei 
de-a lungul veacurilor o soartă zbuciumată. Rând pe rând 
s-au perindat armatele perşilor, apoi cele romane iar mai târ-
ziu invaziile popoarelor migratoare, după care a urmat stăpâ-
nirea musulmană care ne-au dizlocat de la ţărmurile mării şi 
devenind între timp drumul de invazie al armatelor din stepele 
Rusiei spre Balcani şi Constantinopol. Astfel vechiul leagăn 
al poporului român s-a scufundat în întunericul barbariei. Abia 
după 1877 Dobrogea s-a trezit din nou la lumina civilizaţiei. 

Punct 4: De la mănăstire ne îndreptăm către peşteră, iar 
în drumul nostru întâlnim un platou calcaros, unde se dezvoltă o 
serie de specii de plante adaptate la mediul stâncos. 

Importanţa deosebită a florei din această zonă constă în 
numărul  mare de elemente rare şi foarte rare pentru flora Ro-
mâniei, printre care o specie de coada şoricelului galbenă, care 
datorită rarităţii sale este considerată în pericol de a dispărea 
definitiv din ţara noastră – Achillea leptophylla. 

Punct 5: Dintre speciile lem-
noase care apar pe platou menţio-
năm cărpiniţa (Carpinus orientalis) 
care formează tufărişuri pe coastele 
însorite împreună cu stejarul pufos, 
vişinul turcesc, mojdreanul, scum-
pia, liliacul, intrând în compoziţia 
formaţiunilor de silvostepă numite 
şibliacuri. Este o specie nepretenţi-
oasă faţă de sol, putând vegeta pe 
soluri uscate, stâncării calcaroase. 
Apoi, mai întâlnim şi stejarul pufos 
(Quercus pubescens), a cărui co-
roană este largă şi neregulat răsfi-
rată, rară, luminoasă. 

 De asemenea, mai în-
tâlnim exemplare din 

specia Fra-
x i n u s 

ornus 
( m o j -
dreanul) sau 
Cotinus coggygria 
(scumpia), iar pe stânci exemplare 
izolate de sâmbovină (Celtis glabrata), care este o specie adap-
tată la un climat secetos, la solurile scheletice şi calcaroase. 

Punct 6 este reprezentat de o zonă de unde se poate 
observa splendoarea fa-
buloaselor chei. De aici, 
se poate avea o vedere 
de ansamblu spectacu-
loasă. De asemenea, 
se pot vedea formele 
celor mai impunătoare 
stânci şi se poate avea 
şi o vedere de ansamblu 
asupra lacului artificial, 
care încântă prin frumu-
seţe ochiul turistului.

Autor: Marian Paiu

Autor: Marian Paiu
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Punct 7: Munţii de calcar stau ca mărturie a faptului că 
Dobrogea s-a aflat odată pe fundul mării. Ceea ce nu foarte mul-
tă lume ştie este faptul că rocile de fundament sunt şisturi verzi 
precambriene, cu o vârstă de cca. 0,5-2 miliarde de ani, astfel 
că acestea sunt cele mai vechi roci existente pe la noi; acestea 
apar pe alocuri la suprafaţă ca martori de eroziune, aflorimen-
te de stânci ascuţite aflate în şiruri. Calcarele depuse peste ele 
s-au format în Jurasic şi Cretacic; prezintă şi acum conformaţia 
coloniilor de corali, cu formaţiuni care ajung la 15-30 m înălţime, 
având aspect de pâlnii, potcoave, piramide şi turnuri, ca şi blocuri 
detaşate de eroziune. Calcarele de aici prezintă formaţiuni inte-
resante: faleze calcaroase, polii, doline, mici văi, lapiezuri, grote 
şi peşteri rezultate din procesele de carstificare.

Punct 8: Există  posibilitatea ca pe traseul nostru se ne 
întlnim şi cu diferite exemplare de reptile precum şarpele rău do-
brogean (Dolichophis caspius), cel mai rapid şi agresiv şarpe din 
România, dar care nu este veninos. Balaurul dobrogean (Elaphe 
quatuorlineata sauromates) şi o şopârlă verde (Lacerta trilineata 
dobrogica) sunt două specii de reptile care ne pot face să tresă-
rim în timpul drumeţiei. Balaurul dobrogean este unul dintre cei 
mai mari şerpi din ţara noastră, atingând 160 cm şi este foarte 
puternic. Este un căţărător abil şi se mişcă relativ lent; muşcă 
doar atunci când este capturat. 

Reptilele suferă datorită distrugerii sau degradării habita-
tului, prin extinderea amenajărilor rezidenţiale şi industriale, mai 
ales cariere de calcar şi baraje, degradarea vegetaţiei prin păşu-
nat intensiv, iar transformarea stepei în culturi agricole a privat 
speciile de peste 70% din habitatul lor originar. 

Punct 9: Pentru excursionistul din lungul litoralului, o 
deosebită impresie fac păsările de tot soiul. Este de ajuns să 
amintim, pentru a întelege amploarea fenomenului de cârduire, 
că peste Dobrogea trec principalele căi de migraţie a majorităţii 
păsărilor cunoscute la noi. Întâlnim astfel de la acvilă de câmp 
(Aquila heliaca), şorecar mare (Buteo rufinus) care stă la pân-
dă, caprimulg (Caprimulgus europaeus), şoim dunărean (Falco 
cherrug), până la ciocănitoare neagră (Dryocopus martius).

Punct 10: Pe lângă aceste frumoase păsări, întâlnim şi 

o serie de mamifere. Pe lângă iepuri (Lepus europaeus), dihori 
(Vormela peregusna) şi chiar vulpi (Vulpes vulpes), numeroşi po-
pândăi (Spermophilus citellus)  care îţi taie iute drumul, Dobrogea 
adăposteşte şi unele mamifere caracteristice precum hârciogul / 
căţelul pământului (Cricetus cricetus ), şi şoarecele Sicista (Sicis-
ta subtilis) tipice regiunii.

Punct 11: Dobrogea, veche vatră de istorie românească, 
a avut de suferit cel mai mult de pe urma trecerii populaţiilor mi-
gratoare sau confruntărilor militare dintre imperii. Populaţia româ-
nească de aici, cu nimic deosebită de cea din stânga Dunării, se 
ocupa din vechime cu agricultura, păstoritul, albinăritul, cultivarea 
viţei-de-vie sau pescuitul.

Punct 12: Transhumanţa este un 
fenomen frecvent în viaţa păstorească şi 
se întâlneşte pretutindeni. La unele po-
poare, o întâlnim numai în diferite epoci 
ale istoriei. La români, însă, dăinuieşte 
de veacuri. Pentru Dobrogea mai ales, 
într-o vreme când acest pământ româ-
nesc se afla sub stăpânire străină, păs-
toritul mocanilor a avut un rol covârşitor 
în dăinuirea şi adâncirea, nu numai a 
legăturilor economice, ci şi a legăturilor 
sufleteşti cu „ţara”. 

Martore ale acestui fenomen de 
transhumanţa sunt stâncile din zonă 
care se întind pe un areal de aproape 
11.000 ha.

Punct 13: Martore ale istoriei 
Dobrogei şi a fenomenului de transhu-
manţă din această zonă stau diferitele 
tradiţii dobrogene precum: olaria, papa-
ruda, semănatul, boboteaza, colindatul 
şi multe altele. 

Olaria - este o tradiţie dobrogeană ce reprezintă purifi-
carea aerului şi gonirea duhurilor rele din zona localităţii, îna-
inte de începerea Postului Mare. Se mai numeşte “Orarie” sau 
Hurhumbalu în funcţie de localitate. Obiceiul constă în aprinde-
rea pe dealuri a unor focuri din resturi vegetale sau din furajele 
consumate de animale în timpul iernii, simbolizând purificarea 
vechii vegetaţii, pentru a face loc unei vegetaţii noi şi prospere. 
Rostogolirea pe dealuri a roţilor de căruţă înfăşurate în paie, sim-
bolizând cursul soarelui pe cer, simboliza şi purificarea a tot ce a 
fost rău pentru comuniune. 

sursa: http://
www.info-delta.
ro/delta-dunarii-
imagini-16/album-
valeriu-leonov-40/
pagina-15.html)

Autor: Marian Paiu
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Punct 14: Paparuda - practicat în a treia zi de Paşti, con-
stă în stropirea cu apă a unui alai de tinere sau de femei bătrâne, 
împodobite cu flori sau cu ramuri verzi, ce intră din curte în curte. 
Tinerele sau bătrânele, dansează şi cântă pentru ploaie, apoi 
sunt udate de gazdă sau se udă între ele.

Punct 15: Semănatul, practicat în ziua de Anul Nou, este 
un obicei practicat de copiii ce intră din casă în casă şi aruncă 
cu boabe de grâu, spunând vorbe de bun augur pentru rodul pă-
mântului în anul ce va veni.

Caloianul, practicat după Paşti este un obicei ce constă în 
fabricarea unei păpuşi de lut, ce era îngropată în câmp, ca apoi 
după o perioadă de timp să fie deshumată, ruptă în bucăţi şi îm-
prăştiată pe câmp, simbolizând fertilitatea, belşugul culturilor şi 
regenerarea vegetaţiei.

Punct 16: Mulţi dintre cei care ajung aici, pot pleca în 
căutarea pietrelor scrise de însuşi Sf. Ioan Casian. Inscripţiile 
atestă existenţa unui neam al Casienilor, care avea în stăpânire 
un ţinut destul de întins, al cărui hotar era Dealul cu Peştera. Una 
dintre cele mai cunoscute inscripţii este „OROI CASIANOUN KAI 
SPILOUHA” (Hotarele Casienilor şi Peşteruca) , care a rezistat 
trecerii timpului şi tuturor popoarelor care au mistuit de-a lungul 
timpului Dobrogea. 

Punct 17: Drumul către peşteră este reprezentat de un 
drum de scări şi nu este unul foarte anevoios deoarece călugării 
au avut grijă să uşureze efortul depus de către turişti pentru a 
ajunge aici. Peştera Casian este locul pe care vestitul teolog al 
Bizanţului şi în acelaşi timp, unul dintre întemeietorii monahis-
mului l-a ales pentru a duce o viaţă ascetă. Astăzi, este un loc 
de pelerinaj pentru credincioşii creştini din toată ţara. Aici au fost 
găsite urme de locuire datând din sec. I î.H şi până în sec. X d.H.

Punct 18: Sfântul Ioan Casian este întemeietorul mona-
hismului în Apus, învăţătura sa nutrind numeroase generaţii de 
monahi. S-a spus despre Casian că descrie cu atâta pricepere 
mişcările pătimaşe ale sufletului, încât aproape sileşte pe cititor 
să-şi descopere greşelile şi să le ocolească, de unde înainte nu 
le vedea decât ca printr-o ceaţă.

Punct 19: Legenda locului ne face cunoscută o întâmpla-
re din viaţa  Sfinţilor Nicolae şi Casian. ”Când aceştia se apro-
piau de un sat, au văzut cum în mijlocul drumului un ţăran se 
chinuia să-şi scoată carul înglodat, cerând ajutor. Casian, ca să 
nu-şi murdărească hainele curate, stătea la marginea drumului şi 
privea. În schimb, Nicolae şi-a suflecat mânecile, şi-a pus poalele 
în brâu şi, intrând în glod până la genunchi, a pus umărul şi a urnit 
carul din mocirlă. Dumnezeu l-a pedepsit pe Casian poruncind să 
fie sărbătorit o dată în patru ani, la 29 februarie, iar Nicolae – de 
două ori în fiecare an.” Deşi mănăstirea se află pe vârful dealului 
Casienilor, un loc izolat din podişul Dobrogei, la câţiva kilometri 
de orice aşezare umană, odată ajuns aici se vede ca orice este 
posibil cu ajutorul lui Dumnezeu.

O altă legendă spune că pe vreme de furtună şi ploi toren-
ţiale se aude un fel de bocet şi că ar fi  pe undeva pe aproa-
pe  încă  o peşteră unde romanii au zidit de vii pe dacii răsculaţi 
împreună cu familiile lor. Mulţi ciobani au auzit această tânguire 
venind parcă din cer.

Punct 20: Ca o binecuvântare pentru pământul arid al Do-
brogei, la câteva sute de metri de mănăstire, se află un izvor, că-
tre care există şi un indicator “Spre Izvor”. O cărare tăiată printre 
arbuşti conduce turiştii în Poiana Crucii, la izvor. Apa iese dintr-
-o firidă, în jet zgomotos, e rece, limpede şi bună. Izvorul a fost 
amenajat în 2006, iar acum se pot bucura de el toţi cei care ajung 
în pelerinaj sau doar în plimbare pe acele meleaguri. Lângă izvor 
se află şi o cruce, care reaminteşte că Sfântul Ioan Casian este 
originar de pe pământurile Dobrogei.

Descrierea principalelor specii întâlnite 
în această arie protejată

Cărpiniţă (Carpinus orientalis) este un arbust 
indigen ce rar depăşeşte 5 m, asemănător cu carpenul, dar de Autor: Marian Paiu

Autor: Marian Paiu
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dimensiuni mult mai mici. Tulpina cu scoarţa netedă, cenuşie. 
Frunze ovate sau ovat oblongi, cu baza oblică, slab cordată, 
margine dublu serată, cu peri de-a lungul nervurilor şi cu barbule 
în axilele lor. 

Cărpiniţa are un areal submediteranean, mai sudic decât al 
carpenului, din Italia, Peninsula Balcanică şi până în Asia Mică 
şi Caucaz. La noi apare spontan la câmpie şi coline în staţiuni 
calde şi relativ uscate din zona forestieră sau silvostepă. Apare 
frecvent în Dobrogea, sudul Banatului, vestul Olteniei, dealurile 
Buzăului, Câmpia Munteniei, silvostepa sudică a Moldovei; apare 
la Roşcani-Iaşi în silvostepa nordică a Moldovei, aceasta consti-
tuind limita nordică a arealului de la noi.

Formează tufărişuri pe coastele însorite împreună cu steja-
rul pufos, vişinul turcesc, mojdreanul, scumpia, liliacul, intrând în 
compoziţia formaţiunilor de silvostepă numite şibliacuri.

Este o specie termofilă, pronunţat xerofită, nepretenţioasă 
faţă de sol, putând vegeta pe soluri uscate, stâncării calcaroase. 

Scumpia (Cotinus coggygria) este numele a două 
specii de plante din familia Anacardiaceae. Este un arbust mare 
sau un arbore mic, nativ emisferei nordice, în zonele calde sau 
umede. Frunzele sunt decidue, alternate, de formă ovală, lungi 
de 3-13 cm. Florile sunt grupate în panicule, cu o lungime de 
15-30 cm. Deoarece par pufoase şi au o culoare gri-gălbuie, dau 
un aspect de fum în jurul plantei. Fructul este drupă mică, cu o 
singură sămânţă. Deşi clasificate anterior în genul Rhus, în pre-
zent se disting de plantele din aceste gen prin frunzele simple şi 
inflorescenţele pufoase.

În ţara noastră poate fi întâlnită la margini sau rarişti de pă-
duri, formând tufişuri, mai ales în Dobrogea şi Banat. 

Mojdrean (Fraxinus ornus) este un arbust înalt sau 
un arbore scund asemănător frasinului (Fraxinus excelsior), cu 
care îndeaproape se înrudeşte.  Această elegantă plantă lem-
noasă, aparţine familiei Oleaceae. 

Mojdreanul are o înălţime mică (10-14 m), având tulpina 
strâmbă, iar scoarţa cenuşie şi netedă (I. Iancu). Frunzele sunt 
mari (15-20 cm), imparipenat compuse, având 5-9 foliole eliptice, 
care sunt ascuţite la vârf, fin serate pe margini, scurt peţiolate, 
verde închis şi glabre pe faţă, verde-palide-ruginii şi pubescente 
(pe nervura mediană) pe dos. Florile mojdreanului sunt mici, par-
fumate, formate din 4 petale alb-gălbuie, 2 stamine şi un gineceu. 
Ele sunt adunate în inflorescenţe mari, terminale, de tip panicul. 
Faţă de frasin, mojdreanul înfloreşte după înfrunzire şi are doar 
flori hermafrodite. 

Ca specie termofilă lemnoasă mojdreanul, prezintă 
importanţă silvică, putând fi plantat pe terenuri degradate din zone-
le mai caldeLemnul de mojdrean  prezintă importanţă economică 
şi estetică mai redusă în comparaţie cu frasinul comun. Scoarţa 
are calităţi tinctoriale (se foloseşte la vopsit) iar lemnul, elastic, 
maleabil şi rezistent, reprezintă un material bun pentru furniruri.

Liliacul (Syringa Vulgaris)   este o plantă lemnoasă 
care apare la noi ca specie spontană, cultivată sau sălbăticită. 
Acest mic copac, deosebit de decorativ în timpul înfloritului, apar-
ţine familiei Oleaceae. Liliacul apare ca arbust sau ca arbore, cu 
scoarţa brun-cenuşie, având  o talia modestă  (3-8 m). Coroana 
speciei este relativ sferică şi aerisită, tulpina şi crengile având  
scoarţa brun-cenuşie. 

Frunzele liliacului sunt peţiolate, ovat-cordate, opuse, gla-
bre, cu marginea întreagă, fiind mai închise la culoare pe faţa 
superioară. Florile la liliac sunt puternic parfumate iar în funcţie 
de varietate (există numeroase varietăţi horticole), sunt divers 

colorate (albastre, liliachii, violete, roşiatice sau albe) simple sau 
duble. Ele sunt formate din  patru petale concrescute la bază sub 
forma unui tub, fiind adunate în inflorescenţe mari (cca. 15 cm) 
şi bogate, de tip panicul. Liliacul preferă solurile neutre sau uşor 
bazice, cu drenaj bun, suportând greu terenurile acide sau cu ex-
cedent de umiditate. Pentru o bună dezvoltare specia are nevoie 
de lumină directă. Planta rezistă bine la caniculă, şi la poluare. 

Stejarul pufos (Quercus pubescens) este un 
arbore indigen si este un element sud-european, mediteranean 
şi submediteranean, cu areal asemănător cu cel al cerului; spre 
nord urcă până la 50º latitudine, la est merge până la Marea Cas-
pică, iar la sud evită o parte din ţinuturile mediteraneene cuprinse 
în arealul cerului (sudul Italiei, Sicilia).

În România formează păduri rare, pâlcuri sau tufărişuri în 
regiunea de câmpie şi de silvostepă, în aproape toate regiunile 
ţării, mai frecvent în silvostepa sudică a Moldovei, Munteniei şi 
Olteniei; în Dobrogea participă la alcătuirea şibliacurilor, alături 
de cărpiniţă, mojdrean, porumbar, vişin turcesc, scumpie. Tulpina 
este adesea neregulată, strâmbă.

Scoarţa formează de timpuriu un ritidom brun-negricios, des 
şi adânc crăpat, în plăci oarecum dreptunghiulare.

Lemnul are însuşiri tehnologice bune, fiind asemănător cu 
cel al gârniţei, dar din cauza dimensiunilor reduse este folosit 
cel mai mult ca lemn de foc. Coroana este largă şi neregulat 
răsfirată, rară, luminoasă.

Coada şoricelului galbenă (Achillea lep-
tophylla)

Numele generic de Achillea provine de la Ahile, eroul le-
gendar al războiului troian, care a descoperit planta şi a folosit-o 
pentru tratarea rănilor soldaţilor săi. Planta este alburiu sură şi 
prezintă una sau mai multe tulpini, simple sau uneori ramificate, 
înalte de 12-30 cm. Rădăcina este la fel bogat ramificată, mai 
rar rizom.

Frunzele sunt liniare, lungi de 2-4 cm si late de 2-4 mm, 

Sursa foto:http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Syringa_vulgaris_001.JPG
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dublu penat sectate; prezintă 
segmente scurte, cu 2 

dinţi sau întregi. Florile 
sunt radiare galbe-

ne, cu ligule lungi 
de cca 2 mm şi 
puţin late.

Ş a r -
pele rău 
d o b r o -
gean (Do-
l ichophis 
c a s p i u s ) 

este cel mai 
rapid şi agresiv 

şarpe din Româ-
nia. Datorită faptului 

c ă 
e s t e 
neve -
ninos, 
m u ş -

cătura lui nu poate fi decât dureroasă. Actualul Dopichophis 
caspius a purtat până nu de mult numele de Coluber jugularis. 
Denumirea actuală fiind recunoscută din anul 2004. 

Balaurul este ce-a mai mare specie de şarpe din România 
atingând lungimea de 3 metri. Capul este alungit, distinct de gât, 
botul rotund, ochii sunt relativ mari, cu pupila rotundă şi canthus 
bine diferenţiat. Dinţii maxilari au o lungime inegală, fiind mai 
lungi în partea posterioară a maxilarului. Coada este lungă şi 
subţire. Rostralul este distinct, frontalul poate fi egal sau puţin 
mai scurt decât parietalele. Nara este situată între două plăci 
, preocularul este înalt şi situat pe subocularul de dimensiune 
mică, temporalele sunt 2+2 sau 2, supralabialele sunt în număr 
de 8, iar inframaxilarele sunt 2 perechi. Solzii dorsali sunt netezi 
cu 19 şiruri transversale, rar 17 sau 21. Plăcile ventrale sunt în 
număr de 160-211, anala este divizată şi subcaudalele sunt în 
număr de 87-131 de perechi.

Coloritul dorsal al şarpelui rău este cafeniu, brun-gălbui sau 
brun-cenuşiu. Fiecare solz prezintă câte o dungă mediană des-
chisă dispusă longitudinal. Coloritul ventral este galben uniform, 
iar laturile gâtului au uneori culoarea gălbui-portocaliu. Coloritul 
dorsal al juvenililor este brun sau cenuşiu având pete închise.

Este o specie de interes comunitar care necesită o protecţie 

strictă. Este protejată prin Legea 13 din 1993, prin care România 
ratifică Convenţia de la Berna şi prin Directiva europeană 92/43/
EEC, are statut de specie vulnerabilă.

Balaurul dobrogean (Elaphe quatuorlineata 
sauromates) este un şarpe de talie mare atingând chiar şi 
lungimea de 2,6 metri. Fiind pe cale de dispariţie, distribuţia aces-
tei specii critic periclitate nu poate fi una tocmai satisfăcătoare la 
nivelul României.

 Este unul dintre cei mai mari şerpi din România atingând 
chiar lungimea de 2,6 metri. Capul şi coada sunt alungite, iar 
botul său este obtuz. Pupila rotundă. Nara este aşezată între 
nazal şi postnazal. Rostralul este mai lat decât înalt, frontalul mai 
scurt decât parietalele, preocular mare, subocular mic, deţine 
2-3  postoculare, temporale 5 sau 7, 8 (rar 9) supralabiale. Solzii 
dorsali dispuşi pe un şir transversal sunt slab carenaţi şi sunt în 
număr de 25 (rar 23 sau 27), plăcile ventrale sunt între 195-234, 
subcaudalele între 56-90, iar anala este întreagă sau divizată. 

Balaurului dobrogean este cafeniu închis sau brun roşcat pe 
un fond alb-gălbui. Capul este uniform cafeniu închis cu o pată 
deschisă post-occipitală, de la ochi la colţul gurii porneşte o dun-
gă închisă, caracteristică majorităţii speciilor genului Elaphe. Pe 
partea dorsală a corpului se diferenţiază patru şiruri longitudinale 
de pete mari cafenii, neconfluente. 

Partea ventrală a corpului este de culoare galbenă, uneori 
pătată cu brun. Juvenilii sunt cenuşii sau brun-gălbui cu 4 sau 5 
şiruri de pete de culoare neagră sau brună Elaphe sauromates 
trăieşte în regiunile de stepă. Este un căţărător abil şi se mişcă 
relativ lent. Muşcă numai atunci când este capturat. Mâncarea lui 
constă în rozătoare, păsări şi unele şopârle. Vânează de dimi-
neaţă până la apusul soarelui. 

Elaphe sauromates este protejat prin Legea 13 din 1993, 
prin care România ratifică Convenţia de la Berna, Directiva Euro-
peană 92/43/EEC, Legea 462/20001 privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice şi Natura 2000.

Acvila de câmp (Aquila heliaca) este o pasăre ră-
pitoare de zi, din ordinul Falconiformes. Acvila de câmp este de 
aspect şi proporţii similare cu vulturul auriu din Europa, Asia și 
America de Nord. Are o lungine de 80 cm de la cioc până la vârful 
cozii şi anvergura aripilor de doi metri. Perechile sunt monogame 
şi în fiecare an se întorc la cuibul vechi. Acesta este aşezat în vâr-
ful unui arbore, foarte vizibil. Foloseşte ca bază ramurile groase 
ale arborelui, acoperind găurile cu iarbă şi fulgi din propriul corp. 

Femela depune în mod obişnuit două ouă (foarte 
rar trei sau patru). Incubaţia durează 43 zile, după 
care apar puii de culoare albă, dintre care doar cel 
mai puternic va ajunge sa părăsească cuibul, ceilalţi 
murind înainte. Puiul zboară pentru prima dată după 
două luni şi iarna migrează singur, căutand pereche 
în vara următoare. În libertate trăieşte circa 21 ani, 
iar în captivitate poate să ajungă până la 44.

Acvila de câmp este o specie vulnerabilă în 
toată aria de răspândire, fiind pe cale de dispariţie în 
Europa. Motivele declinului sunt persecuţia directă 
a crescătorilor de animale (care consideră acvila de 
câmp ca pe un pericol pentru turme) şi distrugerea 
habitatului natural prin transformarea în terenuri 
cultivabile. Situaţia s-a amaliorat întrucâtva de când 
acvila de câmp a fost declarată specie protejată. 

Şorecar mare (Buteo rufinus) face 
parte din ordinul: Accipitriformes, Familia Accipi-

Sursa foto: http://mybiosis.info/blogs/index.ph
p?blogid=11&itemid=558&itemtype=thematic

Autor: Peter Lengyel

35



tridae. Acestea sunt păsări răpitoare de talie mijlocie. Adesea 
sunt văzuţi planând. Au aripile late, doar moderat “digitate”. Se 
hrănesc cu animale mici ce le prind de pe sol. 

Acesta mai este cunoscut şi sub denumirile de şorecar 
mare, şorecar feroce, şorecar acvilin, uliu mare. Ceara, colţul 
gurii şi picioarele sunt galbene. Capul, grumazul şi pieptul sunt 
alb – gălbui – ruginii, cu pete rahiale brun – lutoase. Coada este 
alb – gălbui – roscată, cu câteva benzi brune palid la capăt. Irisul 
este brun deschis. Când alunecă prin aer îşi ţine aripile uşor ridi-
cate, dar lăsate în jos de la cot. 

Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) este sin-
gurul reprezentant european al acestei familii în Europa. Pasăre 
migratoare, soseşte în cursul lunii aprilie - începutul lui mai, cu 
o lungime de cca. 25 - 30 cm, cu penaj de culoare maronie-ce-
nusiu, imită la perfecţie culoarea scoarţei de copac, a frunzelor 
uscate.

Trăieşte în grădini, lipit pe crengi, în păduri, zboară în cre-
puscul în căutarea hranei, insecte pe care le culege din zbor.

Caprimulgul este o pasăre cu ciocul mic dar care se deschi-
de foarte mare deoarece obişnuieşte să prindă insectele din zbor, 
la fel ca şi rândunelele sau drepnelele. În timpul zilei stă 
lipit de frunzele pădurii sau de vreo creangă ( motiv pentru 
care unii îi mai zic şi lipitoare), iar penajul său pământiu îm-
pestriţat îi este de mare ajutor pentru o camuflare perfectă. 
Îşi depune ouăle în nisip sau pe pământul pietros din pă-
dure. Când vreun duşman se apropie de cuib, caprimulgul 
cască ciocul, încercând să-l impresioneze cu interiorul lui 
foarte colorat, ridică aripile şi scoate un sunet ameninţător. 
În nopţile de primăvară, glasul său are o rezonanţă puter-
nică, metalică.

Dar partea interesantă abia acum urmează. Capri-
mulgul zboară de obicei noaptea, imediat după ce apune 
soarele şi se întoarce la cuibul său în zori. Deoarece pe 
lângă stâne se găsesc mai mulţi ţânţari şi musculiţe, mai 
ales atunci când e ora mulsului, caprimulgul poate fi văzut 
deseori „inspectând” zona, cu ciocul larg deschis şi aripile 
fâlfâind. 

Ai auzit vreodată expresia „îţi ies vorbe”? Asta pre-
supune că un anumit comportament poate să dea naştere 
la tot felul de zvonuri, cele mai multe neîntemeiate, dar pe 
care va fi foarte greu să le dezminţi. Aşa cum caprimulgul 
, săracul, a ajuns...pasărea care mulge capre în timp ce el 
habar nu are ce gust are laptele, aşa se poate întâmpla 
să apară tot felul de legende false şi despre o persoană 
sau alta.

Şoimul dunărean (Falco cherrug) este o specie de 
şoim mare, specia cea mai apropiată ca înrudire cu ea fiind şoi-
mul de tundră (Falco rusticolus). Şoimul dunărean este o pasăre 
răpitoare de dimensiune mică-medie de culoare preponderent 
maronie, având dimensiunile unui şorecar, deşi, fiind mai zvelt, 
pare mai mic faţă de acesta. Lungimea corpului variază între 
45-55 cm şi anvergura este de 105-130 cm. Masculii cântăresc 
730-990 de grame, femelele 970-1300 de grame. Femelele sunt 
mai mari decât masculii însă diferenţele nu se pot observa foarte 
uşor. Adulţii au culoare brun-gălbui pe spate, capul este crem, 
uneori aproape alb. Mustaţa este îngustă, mai puţin distinctă. 
Pieptul alb este tipic la adulţi, cu pete maro ce devin mai dense 
spre burtă. Ceara şi picioarelesunt galbene. În general, adulţii 
sunt mai puţin coloraţi decât păsările tinere. 

De asemenea, şoimii tineri sunt de culoarea maro darpetele 
de pe piept şi burtă sunt mai dense şi formează striaţii. Mustaţa 
este mai distinctă şi mai întunecată decât la adulţi, capul lor fiind 
de culoare închisă. Ceara şi picioarele sunt albastre şi devin gal-
bene numai din al doilea an. În general tinerii sunt mai închişi la 
culoare decât adulţii. 

Şoimul dunărean în zbor este asemănător cu şoimul călător, 

cu toate acestea vârfurile aripilor şoimului dunărean sunt 
mai puţin ascuţite şi aripile sunt mai întunecate dede-
subt, ceea cecreează un contrast evident care nu se 
observă la şoimul călător.

Iepurele de câmp (Lepus europaeus) are 
o lungime a corpului ce variază între 60 cm şi 70 cm, 
greutatea între 4 – 4,5 kg. Bine camuflat, culoarea se 
confundă mai totdeauna cu mediul. Spatele este cafeniu-
galbui, pătat cu negru. Laturile mai mult galbene-ruginii. 
Abdomenul este albicios. Gâtul este galben-cafeniu cu 
inserţii de alb. Coada, deasupra, cenuşie întunecat cu 
aspect de pata neagră, dedesubt albă. 

Sursa: http://ibc.
lynxeds.com/photo/
european-nightjar-
caprimulgus-euro-
paeus/tree

Sursa: http://www.agas-
photo.com/Birds/slides/
Saker%20falcon%20
%28Falco%20cher-
rug%29%20-%20.html
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Femela naşte după o perioadă de gestaţie de 42 de zile, 
2-4 pui, mai rar 6 pui. Din primavară până în toamnă, naşte 3-5 
generaţii.

Se hrăneşte exclusiv cu vegetale, ierburi, lujeri, frunze, mu-
guri, coaja unor pomi fructiferi sau arbori tineri. După 6-7 zile 
de alăptare, puii părăsesc culcuşul şi-şi caută singuri hrana. În 
libertate atinge vârsta de 7-8 ani, în captivitate 9-10 ani.

Dihorul pătat (Vormela peregusna) este cunoscut 
încă din antichitate. Romanii îl foloseau pentru vânarea iepurilor. 
În Evul Mediu erau tinuţi în casă şi pe vapoare pentru combate-
rea şoarecilor şi a şobolanilor.

După părerea unor autori, dihorul este un metiş rezultat 
din încrucişarea speciilor de dihori sălbatici cu dihorul african. 
Are o lungime cuprinsă între 29 – 35 cm, şi cântăreşte până 
la 600 grame. Acest mamifer este un carnivor şi vânează 
în special mici rozătoare, dar poate ataca şi păsări, repti-
le, amfibieni sau chiar fructe şi ierburi. 

Dihorul pătat este o specie solitară şi este activă 
noaptea. Atunci când simte un pericol secretă un lichid 
foarte urât mirositor cu ajutorul glandelor anale. Dacă peri-
colul persistă îşi arcuieşte spatele foarte tare, îşi arată dinţii, 
precum o pisică sau, în ultimă fază, pufăie foarte tare. 

Nu se cunoaşte numărul acestora aflaţi în libertate, dar 
acesta scade, în special datorită utilizării terenurilor. Pe Lista 
Roşie, aceştia sunt trecuţi la categoria de risc scăzut, dar sunt 
şi populaţii foarte vulnerabile. Sunt protejaţi prin Convenţia De 
la Berna, iar în grădinile zoologice se pregăteşte un program de 
reproducere, pentru salvarea de la dispariţie. 

Vulpea (Vulpes vulpes) este un mamifer carnivor, de-
numit ştiinţific Vulpes vulpes crucigera, face parte din familia 

Canidae, alături de câine, lup, şacal, enot, etc. Deşi în cele mai 
multe zone de pe glob este găsită în culoarea pe care cu toţii o 
ştim şi anume roşcată, ea poate avea un colorit destul de variat 
de la roşcat până la galben-cenuşiu. 

Vulpea este un animal nocturn, solitar, netrăind în grupuri, 
care îşi desfăşoară activitatea cu predilecţie pe timpul nopţii. Ziua 
doarme, iar noaptea iese din vizuină pentru a vâna. Când este 
flămândă sau tre-
buie să-şi 
hră-

neas -
că puii, 
îndrăzneşte să iasă şi pe 
timpul zilei pentru a-şi pro-
cura hrană. De asemenea, vulpea poate fi văzută în timpul zilei, 
în perioada împerecherilor. Ca şi în cazul altor animale, vulpea 
îşi desemnează un teritoriu, mai mare sau mai mic în funcţie de 
sursele de hrană şi de capacităţile sale de a şi-l apăra. 

Vulpea este nativ un carnivor desăvârşit, hrănindu-se cu 
diferite vietăţi pe care le poate prinde, de la iezi de căprioare 
până la tot soiul de insecte. Iarna când vânatul este puţin, trage 
la leşuri. Este o mare consumatoare de rozătoare, fiind alături 
de nevăstuică şi uliul şoricar, unul dintre cei mai mari duşmani 
ai dăunătorilor agriculturii. În lipsa mâncării, se mulţumeşte şi cu 
fructe, faguri de viespi şi albine, puii şi ouăle păsărilor care cui-
băresc la mica înălţime. Niciodată nu vânează în haita, iar dacă 
prada i-a scăpat o hăituieşte ca un copoi.

Sursa foto: http://www.bio-
lib.cz/en/image/id10436/

Sursa foto: http://com-
mons.wikimedia.org/wiki/
File:Vulpes_vulpes_at_
Cape_Newenham.jpg
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Rezervaţia „Allah Bair” este o rezervaţie complexă  geolo-
gică, paleontologică şi floristică. „Dealul lui Allah” a devenit arie 
protejată prin Decizia 31 din 1980 a Consiliului Popular Judeţean 
Constanţa. Prin Legea 5/2000 a devenit arie naturală protejată 
de interes naţional, având o suprafaţă de 10 ha. 

Denumire traseu: Povestea firului de iarbă

Acces: Accesul în rezervaţie se face pe şoseaua naţiona-
lă Constanţa – Hârşova până în comuna Crucea, iar de aici pe 
şoseaua judeţeană spre satul Băltăgeşti, care trece prin partea 
de nord a dealului. 

Lungime potecă tematică/durată: 3 km / 2h
Public ţintă: copii, elevi, studenţi, 

adulţi;
Perioada propice: Aprilie – Oc-

tombrie
Echipament necesar pentru vizita-

tori: ţinută lejeră, cizme (doar în cazul în care 
perioada este una ploioasă).

Simbol: firul de iarbă.

A fost odată  un fir de iarbă, ca oricare altul. 
Lumea lui era o lume fantastică, unde lucrurile erau 
pe cât de simple, pe atât de frumoase şi pline de 
mister. În fiecare dimineaţă, prietenul lui, Soarele îi 
zâmbea, oferindu-i puterea să supravieţuiască unei noi 
zile. Chiar dacă Soarele, îi reda pofta de viaţă, Ploaia 
era cea care îl hrănea, îl mângâia şi îi alina rănile, de 
fiecare dată, cu picăturile ei magice. 

Firul de iarbă era unul foarte prietenos. Iubea fie-
care vietate din jurul lui, cărora le zâmbea când acestea 
se apropiau de el, reuşind, în acest fel, să le câştige sim-
patia. Acest fir de iarbă este cel care ne primeşte în acest 
minunat ţinut dobrogean, Dealul lui Allah. Acest traseu în-
cepe prin a face cunoştinţă cu un locaş de cult şi meditaţie, 
Mănăstirea Crucea, care se găseşte la aproximativ cinci 
kilometri de localitatea Crucea.  Situată pe un platou de 
verdeaţă, între dealurile lui Allah, această mănăstire a luat 
fiinţă la data de 1 iulie 2005. Ridicat din lemn, în stil mara-
mureşean, locaşul de cult a fost finalizat încă din anul 2007. 

Mănăstirea Crucea este amplasată în vecinătatea unui 
izvor tămăduitor, care a dat hramul cel mare mănăstirii: „Izvorul 
Tămăduirii”, căruia credincioşii îi atribuie proprietăţi curative. Una 
dintre legendele comunei face referire la un izvor care curge din 
vârful dealului, cu mult deasupra pânzei freatice şi care, indife-
rent de anotimp, îşi păstrează acelaşi debit. Legenda spune că 
în urmă cu mult timp, un orb a trecut prin zona pe unde curgea 
izvorul. Omul a auzit clipocitul apei şi, însetat fiind, s-a aplecat 
asupra ei. A băut, apoi şi-a trecut palmele prin izvor, a cuprins 
picăturile acestuia şi şi-a spălat faţa. Miracolul a făcut posibil ca 
omul să-şi recapete vederea. De atunci,  izvorul e considerat de 
localnici, dar şi de miile de pelerini ce vin anual la locul tămădui-

tor, ca fiind unul binecuvântat. 
Credinţa privind proprietăţile curative ale acestui izvor pare 

a fi fost preluată de românii ortodocşi de la populaţia musulmană 
din zonă. Membrii acestei comunităţi obişnuiau să se spele aici 
şi să atârne lângă izvor batiste sau cârpe, probabil, ca mărturie 
a trecerii lor. Ulterior, aceste gesturi rituale au fost preluate şi de 
către creştini.

Reprezentativă pentru această zonă, este vegetaţia stepi-
că, care nu şi-a pierdut din valoarea estetică pe aceste dealuri 

stâncoase.  Aceasta se distinge ca o bandă dinspre 
poalele dealului până în zonele mai accidentate. 

În această regiune se găsesc aproximativ 270 
de specii de plante, ce au diferite origini: pontice, 

balcanice, pontic – mediteraneene şi pontic – bal-
canice. Ca elemente specifice, firul de iarbă, ne 

vorbeşte despre clopoţelul dobrogean (Campanula 
romanica), o plantă endemică, ce se dezvoltă pe tere-

nurile stâncoase, fiind un element care ocupă fisurile 
stâncilor calcaroase, acolo unde s-a acumulat puţin 
sol provenit din praful răscolit de vânt. 

Printre miile de fire de iarbă, mai găsim clo-
poţelul (Campanula sibirica), ceapa-ciorii (Muscari 

racemosum), Haplophyllum suaveolens, Echinops 
ruthenicus şi Inula oculus-christi.

Locurile pietroase şi mai abrupte, grohotişurile 
pietroase, formează o altă bandă de vegetaţie stepică 
mai puţin densă, prezentând specii precum garofiţa 
pitică (Dianthus nardiformis), coada şoricelului (Achil-
lea coarctata), stânjenelul (Iris pumila), Convolvulus 
cantabrica şi ruscuţa primăvăratică (Adonis vernalis).

Acest  ţinut protejează un mic fragment de stepă 
ponto-sarmatică, prezentând cca. 30 specii de plante 
rare iubitoare de stâncării calcaroase, specii de origine 
pontică, balcanică şi mediteraneană; specii de interes 
conservativ, precum Agropyron cristatum ssp. Brandzae. 

Printre firele de iarba îşi fac simţită prezenţa o serie 
de animăluţe care stau ascunse aici pentru a se adăpos-
ti de prădători. Putem întâlni prin bogata vegetaţie atât 
şoarecele de câmp (Microtus arvalis), iepurele de câmp 
(Lepus europaeus) dar şi ariciul (Erinaceus concolor). 
Sub pământul acoperit de iarba şi vegetaţie bogată îşi fac 
casa cârtiţa (Talpa europaea),  popândaul  (Spermophilus 
citellus), precum şi orbetele mic (Spalax leucodon). Aceste 

animăluţe subpământene, îşi sapă sub stratul de pământ acope-
rit de iarbă adevărate tunele în formă de reţea care au în centrul 
lor un spaţiu mai mare unde îşi fac cuibul şi îşi cresc puii, până 
când aceştia sunt capabili să se deplaseze singuri prin reţeaua 
de tunele.

Măreţia arborilor din această zonă porneşte tot de la firul 
de iarbă. Printre aceste fire de iarbă au ajuns întâmplător se-
minţele unor arbori, aduse de om, dar cel mai probabil aduse 
de animalele din zonă, de păsări în ciocul lor sau lipite de picio-
ruşele acestora. Aceste seminţe au căzut printre firele de iarbă, 
unde au găsit un adăpost, au intrat în pământ pentru a se feri 

CAPITOLUL V
Allah Bair – Povestea firului de iarbă
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de frigul iernii şi aşa au rezistat tutu-
ror capriciilor. Din micuţele seminţe se 
dezvoltă cu trecerea timpului un mic 
lăstar al unui copăcel, care în timp 
creşte, ajungând un arbore măreţ şi 
impunător. Pădurea de la Allah Bair 
este formată din mai multe esenţe 
lemnoase. Unele din speciile plantate 
au rol protector, cum sunt trandafirii 
(Rosa sp.), mojdreanul (Fraxinus or-
nus), cornul (Cornus mas.), sângerul 
(Cornus sanguinea), păducelul (Cra-
taegus sp.), esenţa principală fiind 
pinul (Pinus silvestris). Acesta a fost 
plantat de către silvicultorii din zonă, 
iar rezultatul este o minunată pădure 
de pini care îmbracă Dealul lui Allah. 

Fiind greu accesibile pentru om 
(unele locuri mai aproape de imposibil 
din cauza friabilităţii bucăţilor de praf 
glaciar oarecum consolidat – loess), 
în zonă există râpe ce reprezintă un 
loc ideal pentru cuibărirea mai multor 
specii de păsări spre exemplu dum-
brăvence (Coracias garrulus), vântu-
rei (Falco sp.), caprimulg (Caprimul-
gus europaeus), acvila ţipătoare mică 
(Aquila pomarina) etc. Frumos 
colorate sunt dumbrăvencele, care se 
ţin la mare distanţă de orice apariţie străină în mediul lor de viaţă. 
Selecţia naturală le-a făcut nu doar capabile să detecteze perico-
lele la timp, dar şi să se păstreze o mare “distanţă de siguranţă” 
faţă de orice pericol potenţial. Ele îşi construiesc în copaci cuiburi 
unde îşi depun ouăle şi îşi cresc puii ieşiţi din acestea până când 
ei sunt capabili să zboare şi să îşi poarte singuri de grijă. Cuibu-
rile sunt făcute din crenguţe pe care le culeg de pe sol, printre 
care pun fire de iarbă pentru a fi mai confortabil pentru viitorii pui 
proaspăt ieşiţi din ouă.

Covorul verde format din micuţele fire de iarbă reprezintă 
nu doar un adăpost, ci şi o adevărată sursă de hrană pentru vie-
ţuitoarele erbivore din acesta zonă. Iarba cea mai bună păscută 
de animale domesticite face ca erbivore sălbatice prezente încă 
în peisaj să fie constrânse “să se mulţumească” cu locuri mai 
marginale şi mai puţin favorabile supravieţuirii. Cât timp stocurile 
de animale domestice scoase la păscut nu sunt exagerat de mari, 
prezenţa lor nu afectează dramatic biodiversitatea acestor locuri, 
prin urmare putem întâlni aici capre şi oi care se hrănesc cu micu-
ţele fire de iarbă. Prin covorul ierbos îşi fac simţită prezenţa mis-
treţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes) şi dihorul pătat (Vor-
mela peregusna), stând liniştiţi la pândă pentru a surprinde şi cea 
mai mică greşeală a micuţelor vieţuitoare cu care se hrănesc. La 
cea mai mică neatenţie acestea sunt înşfăcate de şireata vulpe.

În acesta zonă, firele de iarbă pot fi foarte mândre, deoare-
ce se află la cea mai mare înălţime din Dobrogea. Dealul Allah 
Bair (Dealul lui Allah) este cel mai înalt punct al judeţului Con-
stanţa, atingând o altitudine de 204 m. 

Cum am spus încă de la început, nimeni altcineva nu ar 
putea sa ne spună mai bine legendele zonei decât firul de iarbă 
care a fost martorul vremurilor apuse.

Tema: Poveste la firul ierbii

Punct 1: Mănăstirea Izvorul Tămăduirii a luat fi-

inţă pe data de 1 iulie 2005, construcţia bisericii începând în luna 
august a aceluiaşi an. Ridicat din lemn, în stil maramureşean, 
lăcaşul de cult a fost finalizat încă din anul 2007. 

Punct 2: Unul dintre atracţiile din această zonă este re-
prezentat de „Izvorul Tămăduirii”. Se spune că în urmă cu mult 
timp un orb a trecut prin zona pe unde curgea izvorul. Omul a 
auzit clipocitul apei şi însetat fiind s-a aplecat asupra ei. A băut, 
apoi şi-a trecut palmele prin izvor, a cuprins picăturile acestuia şi 
şi-a spălat faţa. Miracolul, de care ne-mpiedicăm mai ceva decât 
un orb într-astfel de legende, a făcut într-aşa fel încât omul şi-a 
recăpătat vederea. 

De atunci izvorul 
e considerat de local-
nici, dar şi de miile de 
pelerini ce vin anual 
la locul tămăduitor, ca 
fiind unul binecuvântat. 

Punct 3: Una 
dintre curiozităţile care 
se leagă de izvor şi 
care le întăreşte cre-
dincioşilor încrederea 
că izvorul este unul 
tămăduitor, este debi-
tul cu care apa curge. 
Indiferent de anotimp, 
sau de condiţiile me-
teorologice, izvorul îşi 
păstrează, în mod in-
explicabil debitul.

Apa izvorăşte 
aproape din vârful dea-
lului, cu mult deasupra 
pânzei freatice şi a Autor: Marian Paiu

Autor: Marian Paiu
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devenit un loc frecventat de foarte mulţi credincioşi, ori simpli 
curioşi.

Punct 4. Credinţa privind proprietăţile curative ale acestui 
izvor pare a fi fost preluată de românii ortodocşi de la populaţia 
musulmană din zonă. Membrii acestei comunităţi obişnuiau să 
se spele aici şi să atârne lângă izvor batiste sau cârpe, probabil, 
ca mărturie a trecerii lor. Ulterior, aceste gesturi rituale au fost 
preluate şi de către creştini. De la acest izvor provine şi cel mai 

important hram al aşezământului 
monahal – Izvorul Tămă-

duirii.

Punct  5. 
Odată ajunşi la 

Izvorul Tămă-
duirii, după 
ce am băut 
din această 
apă cristali-
nă şi bine-
făcătoare, 
continuăm 

traseul prin 
pădurea de 

pini, pe o că-
rare nu foarte 

prietenoasă, dar 
care ne conduce 

către un loc minunat. 
Plantaţia de pini aparţine 

Direcţiei Silvice şi îmbracă Dealul 
Lui Allah de peste 35 de ani, din perioada 1986 – 1989, când în 
judeţul Constanţa a avut loc o campanie de împăduriri. 

Punct 6: Specia de pini care învăluie cu mister dealul este 
pinul negru (Pinus nigra), care a fost folosit în mod intens în ţara 
noastră în plantaţii, mai ales pe terenuri degradate, nefavorabile 
agriculturii sau pe care multe specii nu au dat rezultate bune – pe 
soluri subţiri, zonă de stâncărie. Cea mai apropiata rudă care se 
află la noi este pinul negru de Banat care se găseşte pe suprafe-
ţe restrânse în ... Banat. 

Punct 7: Jucăuşe printre pinii care se înalţă falnic întâlnim 
câteva specii de mamifere. Printre cele care îşi fac apariţia cel 
mai des este vulpea (Vulpes vulpes), un animal solitar, care îşi 
desfăşoară activitatea cu predilecţie noaptea. Vulpea este nativ 
un carnivor desăvârşit, hrănindu-se cu diferite vietăţi pe care le 
poate prinde, de la iezi de căprioare până la tot soiul de in-
secte. Este o mare consumatoare de rozătoare, fiind alături 
de uliul şoricar, unul dintre cei mai mari duşmani ai dău-
nătorilor agriculturii. În lipsa mâncării, se mulţumeşte şi cu 
fructe, faguri de viespi şi albine, puii şi ouăle păsărilor care 
cuibăresc la mică înălţime. Niciodată nu vânează în haită, 
iar dacă prada i-a scăpat o hăituieşte ca un copoi.

Punct 8: Printre pinii negrii foarte bine dezvoltaţi în 
această zonă întâlnim rogozul pitic (Carex humilis), care 
este o specie foarte bine adaptată substratului dur, în acest 
caz, calcarelor, şi o noutate pentru vegetaţia dobrogeană.  

Punct 9: Pădurea de pini se termină aproape de vâr-
ful dealului, de unde putem admira măreţele stânci din cal-

car care par a veghea de sus Mănăstirea şi Izvorul miraculos. De 
aici putem avea o privire de ansamblu a împrejurimilor, precum şi 
a comunei Crucea. Dealul lui Allah este şi o rezervaţie geologică 
şi paleontologică. Depozitele de calcar de aici aparţin Jurasicului, 
perioada în care amestecul de granule de cuarţ şi fosfaţi înce-
peau abia să se consolideze. Acum, dacă scormonim bine printre 
calcarele masive, am putea găsi chiar şi câteva fosile.

Punct 10: Jurasicul din aceasta arie cuprinde o faună fo-
silă bogată fiind reprezentată de toate grupele majore de neverte-
brate începând cu protozoarele şi terminând cu  echinodermele, 
la care se adăugă  şi vertebrate.   

Punct 11: Ajunşi în vârful primului deal, la mica cruce din 
lemn, simbol al credinţei, care dăinuieşte peste întreaga zonă, 
putem vede o multitudine de mesaje scrise cu ajutorul pietrelor 
de către turiştii care au vrut să lase un mesaj sau să marcheze, 
într-un fel, trecerea lor pe acolo prin scrierea propriului nume. 
Deci, dacă ajungi în zonă, nu uita să laşi un mesaj pentru eter-
nitate.

Punct 12: După ce am trecut de „zona mesajelor”, cobo-
râm încet către o zonă de legătură între acest mic vârf şi cel mai 
înalt punct din judeţul Constanţa, Dealul lui Allah. Această zonă 
de trecere este o zonă de stâncărie care ascunde importante do-
vezi ale trecerii timpului.

Punct 13: Zona de stâncărie este o zonă care oferă adă-
post şi protecţie numeroaselor reptile. Dintre cele mai cunoscute 
sunt şarpele rău dobrogean (Dolichophis caspius), cel mai rapid 

Autor: Marian Paiu

Autor: Marian Paiu

Autor: Marian Paiu
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şi agresiv şarpe din România, dar care nu este veninos, precum 
şi balaurul dobrogean (Elaphe quatuorlineata sauromates). 
Acesta este unul dintre cei mai mari şerpi din ţara noastră, atin-
gând 160 cm şi este foarte puternic. Este un căţărător abil şi se 
mişcă relativ lent; muşcă doar atunci când este capturat. 

Punct 14: Dealul Allah Bair adăposteşte un număr de 270 
de specii de plante predominând cele petrofile de diferite origini: 
pontice, balcanice, pontic-mediteraneene şi pontic-balcanice. 
Starea de conservare a vegetaţiei stepice calcifile este relativ 
bună, specii rare şi endemice aflându-se într-o stare bună de 
conservare. Din punct de vedere fitogeografic, teritoriul menţio-
nat aparţine provinciei floristice danubiano-pontice, iar din punct 
de vedere geobotanic aparţine stepei dobrogene (stepa pontic-
balcanică), varianta stepei petrofile. 

Punct 15: Printre speciile numeroase de plante, iepurele 
curios se ridică pentru a inspecta zona. Acesta are auzul foarte 
bun, văzul slab – distingând bine doar obiectele în mişcare, iar 
mirosul acceptabil, folosindu-l se pare doar la căutarea hranei. 
Eugen Jianu spunea: “Un gheb într-un covru; bolovan întru bo-
lovanii arăturii. Urechi agere nevoie mare şi picioare iuţi. Veşnic 
treaz şi-ntruna pânditor la cele ale jurului. Neîncrezător în tot şi-n 
toate, până şi-n propria-i umbră. Altfel, nici frica, nici urmaşii săi 
cei mulţi, nici iuţeala picioarelor nu l-ar putea scăpa de nefiinţă. 
Mi-e mila de el; îl vreau izbăvit de toate năpastele. Şi mi-l doresc 
cu patimă, jinduindu-l ca toţi ceilalţi. Fără de el ce rost ar mai 
avea toamnele cele aurite şi iernile omătoase ale tagmei?”

Punct 16: Speciile rare pentru România sunt Bufoni 
tenuifolia, Coronilla scor-

pioides, Agropyron cristatum 
ssp. Brandzae, dar şi Silene bupleuroides, Veronica spicata sau 
Allium  inaequale. De asemenea, o specie unică în ţara noas-
tră este şi Hedysarum grandiflorum care se dezvoltă în această 

zonă şi care poate fi întâlnită la fiecare pas pe care îl facem pe 
traseul nostru. Vegetaţia stepică este puternic reprezentată de 
Dichanthium ischaemum (Botriochloa ischaemum), plantă deo-
sebit de rezistentă atât la secetă cât şi la păscut. Având un rizom 
puternic ea se poate regenera destul de intens, atât în urma 
secetei îndelungate din vară, cât şi în urma păşunatului. De 
asemenea, mai putem întâlni şi exemplare Dianthus nardiformis. 

Punct 17: Fiind o zonă în care stâncile se înalţă falnice 
şi  păsările şi-au făcut cuibul între fisurile acestora. Aici putem 
întâlni de la acvila de câmp (Aquila heliaca), la herete sur (Ci-
rucs pygargus), şoricar mare (Buteo rufinus) la dumbrăveancă 
(Coracias garrules) şi chiar ciocârlie de Bărăgan (Melanocoryphs 
colandra) care sar vioaie pe creguţele copacilor speriate de ve-
nirea noastră. 

Punct 18: Denumirea  “Allah Bair“ se mai păstrează  doar 
în literatura  botanică, oamenii locurilor folosind denumirea de 
“Munţii Băltăgeşti“, localitatea Băltăgeşti situată la sud, fiind cea 
mai apropiată  de dealul Allah Bair. Acesta aparţine podişului Tor-
toman, având cea mai mare altitudine din judeţul Constanţa, 205 
m. Ajungând aici, putem observa scris cu pietre denumirea  Allah 
Bair, marcând astfel altitudinea de 205 m. 

Punct 19: Vârful dealului lui Allah oferă o vedere de an-
samblu extraordinară atât a traseului nostru, cât şi a dealurilor 
care îl înconjoară. Bineînţeles că traseul poate fi continuat pe 
alte cărări care te conduc către alte zone superbe. 

De asemenea, poate fi admirată şi munca locuitorilor din 
cele două sate, terenurile arate sau chiar roadele acestei muncii, 
dacă se întâmplă să ajungeţi aici la începutul toamnei. 

Punct 20: Renumite pentru această zonă sunt misterioa-
sele râpe in loess, care se găsesc în apropiere de traseul nostru 
şi care pot fi vizitate, însă trebuie să avem foarte mare grijă deoa-
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rece sunt foarte periculoase. „Valea adâncă” este 
râpa cea mai mare, care este de fapt o surpare a 
loessului foarte spectaculoasă.

Descrierea principalelor specii 
întâlnite în această arie protejată

Pinul negru, sau Pinus nigra, este o 
specie de pin întâlnită în Europa. Acest arbore are 
o înălţime de până la 50 m şi un diametru de 1 - 1,5 
m. Lemnul său este de o culoare cenuşie-maro. 
Frunzele sale sunt aciforme, au o lungime de 15 
cm şi sunt grupate câte două. Conurile sunt ovale, 
cu o lungime de până la 10 cm.

Seminţele aripate sunt relativ grele şi au până la 5-6 mm 
lungime. Maturaţia conurilor este bienală, cu o periodicitate a 
fructificaţiei de 2-3 ani. Lemnul său este de o culoare cenuşie-
maro.

În general, pinul negru a fost tratat ca arbore de spaţii verzi, 
precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate din apropie-
rea oraşelor şi satelor, pe versanţi repezi, accidentaţi, pe islazuri 
degradate etc.

Pinul negru este o specie cu amplitudine climatică mai limi-
tată faţă de pinul silvestru; este o specie de climat cald,  medite-
raneene, cu îngheţuri târzii rare.

În acest context climatic se dovedeşte foarte puţin exigent, 
el putând vegeta pe soluri grele argiloase, pe versanţi repezi cal-
caroşi, expuşi încălzirii excesive şi uscăciunii.

Imagine: AB.pinul_negru.Marian Paiu
Sursa foto: Marian Paiu

Campanula romanica sau clopoţelul dobrogean  este 
o plantă endemică, xerofilă, cu un areal foarte restrâns, cunos-
cută numai din Dobrogea. A fost descoperită de savantul Traian 
Săvulescu în al doilea deceniu al sec. XX.

Are tulpini numeroase terminate cu 4-5 ramuri, înalte de 10-
40 cm, drepte sau uneori culcate la bază, crescute dintr-un rizom 
îngroşat multicapitat. Frunzele tulpinale inferioare sunt de obicei 
uscate, cele superioare sunt liniare sau linar lanceolate, netede. 
Florile au forma unui clopoţel îngust cu o lungime de 8-10 mm, de 
culoare violet palid sau albăstrui.

Campanula romanica se dezvoltă pe terenurile stâncoase, 
fiind un element saxicol care ocupă fisurile stâncilor calcaroase, 
acolo unde s-a acumulat puţin sol provenit din praful răscolit de 
vânt. Se mai dezvoltă bine pe pietrişurile provenite din dezinte-
grarea rocilor, unde formează tufe de aproape un metru în dia-
metru. Este o specie simbol al Munţilor Măcinului şi al Dobrogei.

Potentilla emilii popii este o plantă perenă, cu 1-3 
tulpini florifere şi adesea cu fascicule de frunze sterile la bază. 
Tulpinile au 15-35 cm înălţime şi sunt acoperite de peri albi, fo-
arte lungi.Toate frunzele sunt pe faţa superioară aproape verzi, 

iar pe cea inferioară tomentoase fiind acoperite de peri deşi, atât 
lungi, cât şi scurţi, glandulari. Petalele sunt palid galbene, aproa-
pe egale sau mai lungi decât sepalele şi înfloreşte în mai-iunie. 

Este o plantă rară şi este listată în documente naţionale şi 
internaţionale: Lista Roşie IUCN, Directiva Habitate, Convenţia 
de la Berna, Listele Roşii Naţionale (Oltean & al. 1994, Boscaiu & 
al. 1994, Dihoru & Dihoru 1994)

Bufoni tenuifolia este o plantă ce atinge 20 de cm 
cu frunze cetacee şi flori cu petale mici, măsurând jumătate din 
lungimea sepalelor. Aceasta este o specie rară pentru România, 
care se întâlneşte în special în zona de stepă şi silvostepă. Se 
mai poate dezvolta şi pe pajiştile erodate, pe solurile scheletice. 

La Coronilla scorpioides frunzele sunt simple, căză-
toare şi poate atinge o înălţime cuprinsă între 10 şi 40 de cm. 

Autor: Peter Lengyel

Sursa foto: www.mybiosis.info
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Preferă zonele stepice, şi anume locurile uscate.

Agropyron cristatum ssp. Brandzae sau pirul 
crestat este o specie rară pentru flora României, ce atinge până 
la 60 cm în înălţime. 

Vegetaţia stepică este puternic reprezentată de Di-
chanthium ischaemum (Botriochloa ischaemum), plantă 
deosebit de rezistentă atât la secetă cât şi la păscut. Având un 
rizom puternic, ea se poate regenera destul de intens, atât în 
urma secetei îndelungate din vară, cât şi în urma păşunatului.

Cicoarea comună (Cichorium 
intybus) este o plantă erbacee, perenă, comes-
tibilă, care aparţine genului Cichorium din familia 
Asteraceae. Este cunoscută din antichitate: în Egiptul antic era 
cultivată ca plantă medicinală, fiind folosită pentru tratarea boli-
lor hepato-biliare şi renale. În zilele noastre, rădăcina de cicoare 
comună este un foarte popular înlocuitor de cafea, iar părţile ae-
riene sunt folosite în scop medicinal sau culinar (frunzele bazale, 
cu un gust uşor amărui, se folosesc în salate asortate, precum 
îi în pregătirea unor mâncăruri specifice bucătăriei franceze şi 
italiene). 

Plantă erbacee perenă, spontană şi adesea cultivată pentru 
rădăcinile sale din care se extrage un surogat de cafea. Cicoa-
rea are o arie mare de răspândire în păşuni şi fâneţe, în locuri 
necultivate, pe marginea drumurilor, căilor ferate şi şanţurilor, pe 
marginea apelor curgătoare, din zona de câmpie până în cea de 
deal şi munte.

Cicoarea este o specie vegetală de 40-150 cm înălţime, cu 
rădăcina pivotantă, lungă şi subţire (20-150 cm lungime, 1-3 cm 
grosime) de culoare deschisă. Frunzele bazale ale acestei plan-

tei sunt lanceolate, crestate, dispuse în rozetă.
Tulpina cicorii este fibroasă, ramificată purtând frunze mici 

şi rare. La bifurcaţiile tulpinale se formează mici stipele cu limbul 
întreg şi cu vârful ascuţit. Inflorescenţele la cicoare (calatidiile) 
poartă flori  ligulate, albastre, mai rar roze sau albe. Florile ligu-
late sunt matinale şi se strâng către prânz, în zilele călduroase 
şi însorite.  

Prof. Simionescu, în „Flora României” (1939), scria despre 
cicoare: „De cum se arată primele suliţi aurii la răsărit, între 5-6 
ceasuri, ele (florile) se deschid; în schimb se închid de vreme, 
iar la amiază stau toate ca veştejite”. Fructul  la cicoare este o 
achenă pubescentă.

Inula ensifolia este o plantă ierboasă perenă cu rizom 
gros, orizontal ramificat. Tulpina este înaltă de 10-40 cm, foliată, 

terminată cu o singură inflorescenţă. Frunzele sunt liniare sau 
liniar lanceolate, rigide, cu nervuri paralele, acute la vârf, sesile. 
Creşte prin fâneţe aride, la marginea pădurilor, pe coaste stân-
coase însorite.

Importanţa farmaceutică prezintă florile care în medicina 
populară se folosesc pentru proprietăţile lor de eliminare a ga-
zelor din intestin. 

Thymus zygioides este o plantă scundă, având tulpina 
culcată pe pământ, iar ramurile florifere dispuse lateral. Frunzele 
superioare sunt spatulat lineare, lungi de 5-15 mm, spre bază 
îngustate, iar spre vârf lăţite şi rotunjite. Frunzele inferioare sunt 
suprapuse parţial (imbricate). Inflorescenţa este capitată, rareori 
mai alungită. Florile de culoare alb-liliachiu au o corolă lungă de 
5 mm. Se dezvoltă pe terenurile pietroase de la baza stâncăriilor, 

Sursa foto:http://www.bgflora.net/families/
poaceae/dichanthium/dichanthium_isch-
aemum/dichanthium_ischaemum_2.html

Sursa: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Cichorium_intybus-alvesgaspar1.jpg

44



sau pe grohotişul desprins din rocile calcaroase.

Dianthus nardiformis sau garofiţa pitică are nume-
roase tulpini mici, de 30—60 mm, fără frunze, doar una-două 
perechi de frunze lăţite la vârf. La capătul superior al tulpinii se 
găseşte câte o floare cu diametrul de circa 20 mm care are cinci 
petale de un roz viu. Petalele sunt dinţate la vârf şi păroase spre 
bază. Garofiţa pitică înfloreşte în iulie-august.

Floarea se află la capătul mai multor tulpini mici de 3-6 cm şi 
are un diametru de circa 2 cm. Este compusă din 5 petale zimţate 
la vârf şi păroase la bază. Petalele prezintă, spre interior, puncte 
sau mici dunguliţe de o nuanţă mai închisă, formând un cerc. 
Este o plantă rară şi vulnerabilă care creşte numai în România şi 
Bulgaria. Preferă terenuri pietroase cu substrat calcaros. La noi, 
poate fi întâlnită atât în munţii Carpaţi, cât şi în munţii Dobrogei.

Adonis vernalis este o plantă medicinală care creşte în 
zona de câmpie, dar şi în locuri calcaroase, în zona de deal, pe 
coline, coaste însorite, păşuni, poieni. 

Frunzele sunt subţiri, asemănătoare cu cele ale mărarului. 
Florile de dimensiuni mari (până la 6-8 cm), de culoare galben-
auriu. Fructul este o poliachenă. Ruscuţa-de-primăvară, o floa-
re frumoasă, de un galben strălucitor, înfloreşte întotdeauna in 
preajma Paştelui, vrând parcă să confirme legenda conform că-
reia s-ar fi născut din lacrimile lui Iisus Christos răstignit pe cruce. 

O altă legendă, mult mai veche, legată de numele latinesc 
al florii, Adonis vernali, aminteşte de grecul Adonis, un vânător 
chipeş care s-a îndrăgostit de Afrodita. Ares, zeul soarelui, îndră-
gostit şi el de zeiţa frumuseţii, îl răpune, dar frumosul Adonis se 
transformă într-o plantă, ruscuţa care înfloreşte din martie până 
în aprilie, perioada în care se şi recoltează pentru uscare. 

Vulpea (Vulpes vulpes) este un mamifer carnivor, 
denumit ştiinţific Vulpes vulpes crucigera, face parte din familia 
Canidae, alături de câine, lup, şacal, enot, etc. Deşi în cele mai 
multe zone de pe glob este găsită în culoarea pe care cu toţii o 
ştim şi anume roşcată, ea poate avea un colorit destul de variat 
de la roşcat până la galben-cenuşiu. 

Vulpea este un animal nocturn, solitar, netrăind în grupuri, 
care îşi desfăşoară activitatea cu predilecţie pe timpul nopţii. Ziua 
doarme, iar noaptea iese din vizuină pentru a vâna. Când este 
flămândă sau trebuie să-şi hrănească puii, îndrăzneşte să iasă şi 
pe timpul zilei pentru a-şi procura hrană. De asemenea, vulpea 
poate fi văzută în timpul zilei, în perioada împerecherilor. Ca şi în 
cazul altor animale, vulpea îşi desemnează un teritoriu, mai mare 
sau mai mic în funcţie de sursele de hrană şi de capacităţile sale 
de a şi-l apăra. 

Vulpea este nativ un carnivor desăvârşit, hrănindu-se cu 
diferite vietăţi pe care le poate prinde, de la iezi de căprioare 
până la tot soiul de insecte. Iarna când vânatul este puţin, trage 
la leşuri. Este o mare consumatoare de rozătoare, fiind alături 
de nevăstuică şi uliul şoricar, unul dintre cei mai mari duşmani 
ai dăunătorilor agriculturii. În lipsa mâncării, se mulţumeşte şi cu 
fructe, faguri de viespi şi albine, puii şi ouăle păsărilor care cui-
băresc la mica înălţime. Niciodată nu vânează în haita, iar dacă 
prada i-a scăpat o hăituieşte ca un copoi.

Balaurul dobrogean (Elaphe quatuorlineata 
sauromates) este un şarpe de talie mare atingând chiar şi 
lungimea de 2,6 metri. Fiind pe cale de dispariţie, distribuţia aces-
tei specii critic periclitate nu poate fi una tocmai satisfăcătoare la 
nivelul României.

Este unul dintre cei mai mari şerpi din România atingând 

chiar lungimea de 2,6 metri. Capul şi coada sunt alungite, iar 
botul său este obtuz. Pupila rotundă. Nara este aşezată între 
nazal şi postnazal. Rostralul este mai lat decât înalt, frontalul mai 
scurt decât parietalele, preocular mare, subocular mic, deţine 
2-3  postoculare, temporale 5 sau 7, 8 (rar 9) supralabiale. Solzii 
dorsali dispuşi pe un şir transversal sunt slab carenaţi şi sunt în 
număr de 25 (rar 23 sau 27), plăcile ventrale sunt între 195-234, 
subcaudalele între 56-90, iar anala este întreagă sau divizată. 

Balaurului dobrogean este cafeniu închis sau brun roşcat pe 
un fond alb-gălbui. Capul este uniform cafeniu închis cu o pată 
deschisă post-occipitală, de la ochi la colţul gurii porneşte o dun-
gă închisă, caracteristică majorităţii speciilor genului Elaphe. Pe 
partea dorsală a corpului se diferenţiază patru şiruri longitudinale 
de pete mari cafenii, neconfluente. 

Partea ventrală a corpului este de culoare galbenă, uneori 
pătată cu brun. Juvenilii sunt cenuşii sau brun-gălbui cu 4 sau 5 
şiruri de pete de culoare neagră sau brună Elaphe sauromates 
trăieşte în regiunile de stepă. Este un căţărător abil şi se mişcă 
relativ lent. Muşcă numai atunci când este capturat. Mâncarea lui 
constă în rozătoare, păsări şi unele şopârle. Vânează de dimi-
neaţă până la apusul soarelui. 

Elaphe sauromates este protejat prin Legea 13 din 1993, 
prin care România ratifică Convenţia de la Berna, Directiva Euro-
peană 92/43/EEC, Legea 462/20001 privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice şi Natura 2000.

Iepurele de câmp (Lepus europaeus) are o lun-
gime a  corpului ce variază între 60 cm şi 70 cm, greutatea între 
4 – 4,5 kg. Bine camuflat, culoarea se confundă mai totdeauna cu 
mediul. Spatele este cafeniu - gălbui, pătat cu negru. Laturile mai 
mult galbene-ruginii. Abdomenul este albicios. Gâtul este galben-
cafeniu cu inserţii de alb. Coada, deasupra, cenuşie întunecat cu 
aspect de pata neagră, dedesubt albă. 

Femela naşte după o perioadă de gestaţie de 42 de zile, 
2-4 pui, mai rar 6 pui. Din primăvară până în toamnă, naşte 3-5 
generaţii.

Se hrăneşte exclusiv cu vegetale, ierburi, lujeri, frunze, 
muguri, coaja unor pomi fructiferi sau arbori tineri. După 6-7 zile 
de alăptare, puii părăsesc culcuşul şi-şi caută singuri hrana. În 
libertate atinge vârsta de 7-8 ani, în captivitate 9-10 ani.

Acvila de câmp (Aquila heliaca) este o pasăre răpitoare de 
zi, din ordinul Falconiformes. Acvila de câmp este de aspect și 
proporții similare cu vulturul auriu din Europa, Asia și America 
de Nord. Are o lungine de 80 cm de la cioc până la vârful cozii 
şi anvergura aripilor de doi metri. Perechile sunt monogame și în 
fiecare an se întorc la cuibul vechi. Acesta este așezat în vârful 
unui arbore, foarte vizibil. Foloseşte ca bază ramurile groase ale 
arborelui, acoperind găurile cu iarbă și fulgi din propriul corp. Fe-
mela depune în mod obişnuit două ouă (foarte rar trei sau patru). 
Incubaţia durează 43 zile, după care apar puii de culoare albă, 
dintre care doar cel mai puternic va ajunge sa părăsească cuibul, 
ceilalţi murind înainte. Puiul zboară pentru prima dată după două 
luni și iarna migrează singur, căutand pereche în vara următoare. 
În libertate trăieşte circa 21 ani, iar în captivitate poate să ajungă 
până la 44.

Acvila de câmp este o specie vulnerabilă în toată aria de 
răspândire, fiind pe cale de dispariţie în Europa. Motivele de-
clinului sunt persecuţia directă a crescătorilor de animale (care 
consideră acvila de câmp ca pe un pericol pentru turme) şi distru-
gerea habitatului natural prin transformarea în terenuri cultivabile. 
Situaţia s-a amaliorat întrucâtva de când acvila de câmp a fost 
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declarată specie protejată. 

Erete sur (Cirucs pygargus) Circus pygargus face 
parte din Ordinul Falconiforme, Familia Accipitride.

Caracteristicile acestei familii sunt: ciocul e puternic, ma-
siv, încovoiat, ascuţit; curbura maxilarului se înconvoaie încă de 
la baza ciocului, formând un semicerc neîntrerupt până la vârf. 
Nările sunt uneori acoperite cu pene. Degetele foarte puternice 
şi înarmate cu ghiare tari, tăioase şi ascuţite. Femelele întrec 
întotdeauna, în mărimea taliei masculii. 

Ceara, colţul gurii şi picioarele sunt galbene. Irisul este brun 
la tinereţe, la bătrâneţe este galben intens. Valul anterior este 
întrerupt. Aripile sunt foarte lungi şi ajung cu vârful lor la capătul 
cozii sau chiar îl întrec. Vânează pe câmpii şi terenuri agricole 
în orele timpurii de dimineaţă şi spre seară. Atacă cu predilecţie 
pitpalaci, mamifere mici, şopârle, broaşte şi insecte mai mari. 

Pasăre clocitoare obişnuită, cuibăreşte în mlaştini, pajişti, 
culturi agricole, plantaţii tinere de conifere. 

Şorecar mare (Buteo rufinus) face parte din or-
dinul: Accipitriformes, Familia Accipitridae. Acestea sunt păsări 
răpitoare de talie mijlocie. Adesea sunt văzuţi planând. Au aripile 
late, doar moderat “digitate”. Se hrănesc cu animale mici ce le 
prind de pe sol. 

Acesta mai este cunoscut şi sub denumirile de 
şorecar mare, şorecar feroce, şorecar acvilin, uliu 
mare. Ceara, colţul gurii şi picioarele sunt galbene. 
Capul, grumazul şi pieptul sunt alb – gălbui – rugi-
nii, cu pete rahiale brun – lutoase. Coada este alb 
– gălbui – roscată, cu câteva benzi brune palid la 
capăt. Irisul este brun deschis. Când alunecă prin 
aer îşi ţine aripile uşor ridicate, dar lăsate în jos de 
la cot. 

Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 
este o pasăre migratoare din familia Coraciidae. 
După aspectul morfologic pasărea nu se poate con-
funda cu alte specii de păsări de talie mijlocie (31 
cm). Capul, partea superioară a aripilor ca şi pieptul 
şi abdomenul este acoperit de un penaj de culoare 
verde turcesc. Spatele sau partea dorsală a păsării 
este de culoare brună, iar marginea aripilor de culo-
are brună negricioasă. Pasărea are un cioc negru 
puternic puţin încovoiat. Femelele au o culoare mai 
spălăcită ca masculul, iar culoarea tineretului este 

în general brună. 
Dumbrăveanca preferă luminişurile de la liziera pădurilor 

ca şi păşunile sau 
fâneţele unde 
trăiesc de 
ob ice i 
u n 

număr mare de insecte. În prezent, po-
ate fi întâlnită şi în parcurile mai mari. 
Pasărea are cuibul în apropierea apelor 
unde sapă galerii în malurile din argilă, 
gresie sau loess. În lipsa hranei se 
apropie şi de aşezările omeneşti. Este o 
pasăre activă ziua, hrana principală a ei 
o constituie insectele (păduchi de plante, 
gândaci, libelule, lăcuste, urechelniţe), 
amfibii, reptile mici pe care le pândesc, 
şi numai în timpul migraţiei consumă şi 
vegetale (în special fructe).

Sursa: http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=742

Sursă:http://ibc.lynxeds.
com/photo/long-legged-
buzzard-buteo-rufinus/
perched-bird

Sursa:http://com-
mons.wikimedia.org/
wiki/File:Coracias_
garrulus_am.jpg
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Ciocârlie de Bărăgan (Melanocoryphs colan-
dra) se întâlneşte îndeosebi în sud-estul ţării, fiind specia de 
ciocârlie cea mai mare de la noi. Seamănă la colorit cu celelalte 
ciocârlii, dar pe laturile guşi are câte o pată neagră. Cuibăreşte 
pe sol începând din aprilie; depune 4—5 ouă verzui cu pete bru-

ne, pe care le cloceşte femela cca 14 zile. Se retrage spre sud 
numai în ierni grele şi cu zăpadă multă. Este bună cântătoare 
şi o bună imitatoare a glasurilor altor păsări. În captivitate, puii 
pot învăţa multe cântece ale altor păsări pe care le reproduc cu 
o voce foarte puternică. Principalul loc de iernare este în nord-
estul Africii.

Sursa: http://birds.
nature4stock.
com/?page_id=630
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