
Granițe comune. Soluții comune.

nature without borders

“Trasee Interpretative în Teren - Sprijin penrtu Managementul Ariilor Naturale Protejate în 

regiunea Mării Negre (InterTrails)”

Fundaţia Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul. Publicat: 2013.

 Acest document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 

Conţinutul acestui document este în totalitate responsabilitatea Fundaţiei Comunitare 

Dezvoltare Durabilă Cahul şi nu reflectă în mod necesar punctele de vedere ale Uniunii 

Europene.

Interpretative Trails on the Ground: Support to the Management of Natural

 Protected Areas in the Black Sea Region - (InterTrails)

This material has been produced with the financial assistance of the European Union. Its 

contents are the sole responsability of the Community Foundation for Sustainable 

Development of Cahul and can in no way reflect the position of the European Union

              http://www.fundatiacahul.md/

  Ad : MD-3909, R. Moldova, or. Cahul,
              str. Independenței 6

             

resa

        Tel/fax: +373 299 2 14 13
  E-mail: cbccahul@list.ru

FUNDAŢIA COMUNITARĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ CAHUL

              http://www.trails.bsnn.org/

Trasee Interpretative în Teren: Sprijin pentru 
Managementul Ariilor Naturale Protejate în regiunea 

Mării Negre -(InterTrails)

1.2.2.65.905.150 MIS ETC 247

Interpretative Trails on the Ground: Support to the 
Management of Natural Protected Areas in the Black Sea 

Region - (InterTrails)

Vegetaţia, în cea mai mare parte a teritoriului 
rezervaţiei, este reprezentată de desişurile de trestii şi 
stuf, sălcişuri, precum şi de un covor bogat de plante de 
apă, de luncă inundabilă (papura, pipiriga, nufărul, 
crinul de apă). În total, aici cresc 193 specii de plante, 
dintre care sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii 
Moldova nufărul alb, cornaciul plutitor ş.a.

Pe teritoriul rezervaţiei se întâlnesc şi specii rare de 
mamifere: vidra, hermelina, nurca europeană ş.a., care 
se delectează zilnic cu cele mai diverse specii de peşti 
precum crapul, carasul, plătica, văduviţa, avatul, 
babuşca, somonul, şalăul, cosaşul.

Rezervaţia este una cu adevărat specială, deoarece aici 
se găsesc peste 160 de specii din cele mai numeroase şi 
gălăgioase păsări sălbatice, dintre care 21 sunt 
protejate: cormoranul mic, egreta mare, stârcul 
galben, lopătarul, pelicanul comun, lebăda mută, 
ţigănuşul ş.a.

over 193 plant species, some of them being included in 
the Red Book of Moldova: the white waterlily, the water 
caltrop, etc. 

On the reserve territory rare species of mammals can be 
seen: the otter, the stoat, the European mink, etc. Their 
diet consists of fish like carp, gibel carp, common 
bream, orfe, asp, common roach, salmon, zander, grass 
carp.

The reserve is really a special one because there are 
over 160 species of the most numerous and noisy wild 
birds of which 21 species are protected by the state: 
pygmy cormorant, white egret, yellow heron, spoonbill, 
pelican, mute swan, glossy ibis, etc.



Durata: 3-4 ore. prelucrarea pământului şi de pescuit.Traseul Lacul Beleu

Public ţintă: copii, elevi, studenţi, adulţi. Bogatele bălţi din cursul inferior al Prutului l-au Traseul îşi ia începutul de la pensiunea “La gura 
ademenit pe aceste meleaguri pe domnitorul Ţării cuptorului” din localitatea Văleni şi traversează 

Perioada favorabilă: aprilie-octombrie. Moldovei Petru Rareş. Drept dovadă, serveşte Cărarea rezervaţia ştiinţifică “Prutul de Jos” – un tărâm mirific 
lui Petru Rareş, drumul pe unde trecea voievodul, al apelor şi al vietăţilor, cum nu este un altul în Moldova. Echipament necesar: îmbrăcăminte în conformitate cu însoţit de pescari, cu peşte, spre Galaţi.În drumul nostru, trasăm lacul Beleu, relict al limanului condiţiile climaterice, cizme (doar în cazul în care 

Dunării şi o reţea de bălţi, care, în ansamblu, formează perioada este una ploioasă). Dovadă vie a existenţei unei vieţi tumultoase sunt 
un ecosistem unic de la Cahul până la Giurgiuleşti de o 

rămăşiţele scheletice ale vieţuitoarelor din pliocen şi 
importanţă nu numai naţională, dar şi internaţională. În La pensiunea “La gura cuptorului” turiştii vor afla pleistocen, care populau cândva această regiune. Acum 
ansamblu, ca monument al naturii, Lacul Beleu despre diversitatea şi menirea pâinii de ritual, vor fi acestea sunt doar amintiri, povestea cărora este 
prezintă un mare interes şi are o deosebită valoare seriviţi cu ceai de melisă şi mentă îndulcit cu miere de relatată de graţioasele Coline de la Văleni – monument 
ştiinţifică, culturală şi estetică. Pe acest traseu albini. al naturii. 
călătorul descoperă un adevărat spaţiu fermecător şi 

În continuare, vor face popas la Casa Dorului – o plin de viaţă. Lângă satul Slobozia Mare călătorul are ocazia să-şi 
autentică casă ţărănească de la sf. sec. al XIX-lea, oglindească chipul în apele limpezi ale lacului Beleu, 

Lungimea traseului: 7 km (distanţa parcursă pe jos – 1 construită din lampaci, acoperită cu stuf şi amenajată care se află în permanentă comunicare cu râul Prut prin 
km, distanţa parcursă cu barca – 0,5 km, distanţa în stil tradiţional. Aici vizitatorii vor afla şi despre cele patru gârle: două gârle de acumulare – Manolescu 
parcursă cu transport auto – 5,5 km). ocupaţiile vălenaşilor, legate în mare parte de şi Popovca şi două de evacuare – Nevodului şi Rotarului. 

Target audience: children, students, adults. great Voivode of Moldova Petru Rares. „Petru Rares’s The trail Beleu lake
Path (Road)” represents the road along which the 

Favorable time: April to October. Voivode with the fish caught made his way to Galati city.Being a realm of fresh water and wonderful creatures 
the trail starts from the “La gura Cuptorului” boarding 

Equipment needed: clothing according to weather The evidences of a tumultuous life in the south of the house and goes through to the “Prutul de Jos (The Lower 
conditions , boots (only if it is a rainy period) country are the skeletal fossils of giant animals from the Prut)” reserve located in the lower Prut basin. The 

Pliocene and Pleistocene epochs. Now these are just Beleu Lake – a confluence with the Danube River and a In the boarding house „La gura cuptorului” the tourists sweet memories their story being told by the Valeni network of surrounding wetlands – forms a unique will learn much about the diversity and the importance Hills – a monument of nature.ecosystem of both national and international of ritual bread. Every guest will be offered a cup of tea 
importance. It stretches from Cahul to Giurgiulesti. with lemon balm, mint and with the sweetest honey. Not far from Slobozia Mare village the travellers will 
Altogether, the Beleu Lake is a monument of nature 

have an opportunity to see their face reflection in the 
which has a great scientific, cultural and aesthetic The next stop will be at the traditional household „Casa clear waters of the Beleu lake. It is linked with the Prut 
value. While going the travellers will definitely Dorului” - a typical rustic house of the XIX – XX river by four brooks: two brooks of accumulation – 
discover genuinely charming and lively natural sights. centuries. It was made of clods (clay mixed with straw) Manolescu and Popovca, and two brooks of exhaust – 

covered with thatch and decorated in our traditional Nevod and Rotaru.Trail distance: 7 km (distance by walking – 1 km, by boat style. Here the visitors will learn the local people’s 
– 0.5 km, by car – 5.5 km). activities related to fishing and working the land. The reserve territory vegetation is represented by 

thickets of reeds and cattail, willows and by varied Duration: 3 – 4 hours. These wonderful and rich swamps have fascinated the water plants (reed, sea clubrush, waterlily). There are 
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