nature without borders

Granițe comune. Soluții comune.

de câmp, popândăul pătat. Iar printre pietrele încălzite
de razele soarelui se plimbă nestingheriţi vipera şi
şarpele cu abdomen galben.
O valoare ştiinţifică importantă, în zona Orheiului
Vechi, o are rezervaţia peisajistică Trebujeni. În
pădurile acesteia tronează gorunul şi stejarul pufos,
oferind un bun ascunziş pentru vietăţile din zonă.
Variată este şi fauna din acest complex. Aici se
întâlneşte vulpea, jderul de piatră, uliul.
In satul Butuceni de lânga Orheiul Vechi s-a pastrat un
mediu traditional rural, care predispune vizitatorul la
un sejur liniştit. În Casa-muzeu, constituită dintr-o casă
şi o curte ţărănească din sec. al XIX-lea, turistul se poate
familiariza cu tradiţiile moldoveneşti, cu stilul de
amenajare a caselor dar şi cu ocupaţiile populaţiei
băştinaşe.
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Trebujeni reserve represents a landscape unique by its
beauty and scientific value. Here sessile oaks and downy
oaks reign. The fauna of this complex is also very varied.
Here you can see foxes, stone martens, hawks.
In Butuceni village not far from Orheiul Vechi a
traditional peasant household is preserved and it offers a
peaceful stay to visitors. This peasant household keeps
intact the archaic architectural forms specific for the
XIX-XX centuries. The tourists can find out more facts
about the old Moldovan traditions, house decoration and
the local people's activities.
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Traseul Orheiul Vechi
Călătoria noastră începe de la marginea satului
Trebujeni spre valea râului Răut. De aici, în faţă, se
deschide tabloul feeric al locului. Traseul continuă spre
sectorul central al complexului Orheiul Vechi
(promontoriile Peştera şi Butuceni), care are statut de
Rezervaţie Istorico-Arheologică din 15 martie 1968.
Acesta este original şi unic prin flora, fauna şi specificul
său ecosistemic.
Lungimea traseului: 3 km (distanţa parcursă pe jos).

Echipament necesar: îmbrăcăminte în conformitate cu
condiţiile climaterice, cizme (doar în cazul în care
perioada este una ploioasă).
Lîngă satele Butuceni și Trebujeni meandrele rîului
Răut delimitează două promontorii alungite, protejate
de stânci abrupte ce au o înălțime considerabilă. Acest
“canion” original, cu o vârstă de aproape un mln de ani,
surprinzător prin măreția și frumusețea sa, prezintă o
adevărată cetate naturală, populată din cele mai vechi
timpuri. Aici, în acest loc minunat, este situat
complexul muzeal “Orheiul Vechi” – muzeu sub cerul
liber.

Durata: 2-3 ore.
Public ţintă: copii, elevi, studenţi, adulţi.
Perioada favorabilă: aprilie-octombrie.

În acest spaţiu cu o suprafață de 220 ha s-au păstrat
ruinele mai multor civilizații. Printre stâncile de aici se
păstrează ruinele a trei oraşe: oraş antic geto-dacic
(sec. X-I î. Hr), tătăresc (sec. XIV) şi medieval
moldovenesc (sec. XV-XVII).

The trail „Orheiul Vechi”

boots (only if it is a rainy period) .

Our journey begins from Trebujeni village and goes down
to the Raut river defile. From there we have an
impressive panorama of the Raut defile. The trail
continues to the central part of the Orheiul Vechi
complex, promontories Pestera (Cave) and Butuceni,
which received the status of Historical-Archaeological
Reserve in March 15, 1968. It is original and unique due to
its flora, fauna and its specific ecosystem.

Near the villages Trebujeni and Butuceni the meanders
of the Raut river delimit two elongated promontories
protected by high steep cliffs. This original “canyon” of
about one million years old, and it is surprising for its
greatness and beauty. It is a true natural fortress
inhabited since ancient times. The museum complex
“Orheiul Vechi” is situated in this wonderful place. It is
an open-air museum.

Length of trail: 3 km ( walking distance).

On this territory having an area of 220 hectares the ruins
of many civilizations are preserved. Among the cliffs
here are the ruins of three cities found: the ancient
Geto-Dacian (the X-I centuries BC), the Tartarian (the XIV
century) and the medieval Moldovan (the XV-XVII
centuries).

Duration: 2-3 hours .
Target audience: children , students , adults.
The favorable period: April to October .Equipment
needed: clothing according to weather conditions ,

The museum complex Orheiul Vechi is known for its rock-

Complexul muzeal “Orheiul Vechi” este cunoscut prin
mănăstirile sale rupestre, săpate în sec. IX-XV în
stâncile de calcar ce se înalță pe malul drept al
Răutului. Una din acestea este mănăstirea Peştera.
Accesul în biserica rupestră a schitului se face printr-un
tunel de cca 20 m, săpat de localnici în sec. al XIX-lea.
Pe lângă biserică au fost săpate în stâncă cămări, care
au servit drept chilii sau încăperi pentru provizii.
Cea mai mare parte a obiectelor materiale,
descoperite aici în timpul săpăturilor arheologice, se
păstrează în colecția complexului muzeal, care numără
peste 4 mii de obiecte de cultură, expuse în sălile de
expoziție ale complexului.
Flora luncii Răutului este bogată şi variază prin speciile
sale: coada şoricelului, pătlagina mare, pătlagina
îngustă, trifoiul ş.a. – vegetaţie care încurajează
habitatul mamiferelor insectivore ca ariciul, şoarecele

cut monasteries built during the IX-XVth centuries in the
limestone cliffs on the right bank of the Raut river. One of
these complexes is the rock-cut Pestera monastery. The
access to this rock-cut church is through a 20 meters long
underground tunnel made by the locals in the XIXth
century. Near the church pantries were dug into the cliffs
and they served as cells and for storage of goods.
The biggest part of the objects discovered here are kept
in the collection of the museum complex that owns more
than 4000 objects displayed in its exhibition halls.
The Raut river floodplain flora is varied and has many
species like yarrow, broadleaf plantain, narrowleaf
plantain, clover, etc. This vegetation supports the
habitat of insectivorous mammals such as hedgehogs,
field mice, spotted sousliks. The rocks are preferred
habitats for the reptiles like viper, smooth snake,
Caspian whipsnake.

