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TRASEUL LACUL BELEU
THE BELEU LAKE TRAIL

1. Pensiunea “La gura cuptorului” din satul Văleni este o
zonă de agrement cu spaţii de cazare. Ea dispune şi de o
sală de expoziţie unde este prezentată pâinea de ritual,
caracteristică localităţii.
2. „Casa Dorului” din satul Văleni este un model de locuinţă
ţărănească, de la sf. sec. al XIX-lea începutul sec. al XXlea.
3. Cărarea lui Petru Rareş. Pe aici trecea voievodul, însoţit
de pescari, cu peşte spre Galaţi.
4. Aflorimentul de la Văleni – monument al naturii, care a
conservat rămăşite scheletice ale vieţuitoarelor din
pliocen şi pleistocen.
5. Muzeul de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal din Slobozia
Mare şi-a început activitatea în anul 1992. Prin colecţiile
sale de documente, fotografie, piese vestimentare
reflectă istoria localităţii.
6. Administraţia rezervaţiei naturale ,,Prutul de Jos” se află
în satul Slobozia Mare şi aparţine Agenţiei de Stat pentru
Silvicultură „Moldsilva”.
7. Lacul Beleu este principala componentă geografică a
rezervaţiei naturale ,,Prutul de Jos”, o relictă a
limanului dunărean de apă dulce, care se întinde pe o
suprafaţă de 628 ha.
8. Ihtiofauna lacului Beleu este reprezentată de peste 27
specii de peşti: plătica, babuşca, crapul, şalăul, somnul,
rizeafca, bibanul soare ş.a. În Cartea Roşie a Republicii
Moldova au fost incluse lostriţa, ţigănuşul, văduviţa,
pietrarul.
9. Familia amfibienilor lacului Beleu este constituită din 9

1. The boarding house “La gura Cuptorului” is a
recreational area with accommodation facilities. The
exhibition hall of the pension houses the “Museum of
ritual bread” where different kinds of ritual bread are
displayed.
2. „Casa Dorului” in Valeni village is a typical rustic
house from the XIX – XX centuries.
3. “Petru Rares's Path (Road)” represents the road along
which the Voivode with the fish caught made his way
to Galati.
4. Valeni Geological Outcrop is a monument of nature,
that conserved the skeletal fossils of giant animals
from the Pliocene and Pleistocene epochs.
5. Slobozia Mare Museum of History and Regional Studies
was founded in 1992. Its collection of documents,
photographs, clothing items reflects the history of the
village.
6. “The Lower Prut” Reservation is situated in Slobozia
Mare village and it belongs to the “Moldsilva”Agency
(central administrative authority in forestry).
7. Beleu Lake is the primary point of the “The Lower
Prut” Reservation, a confluence of the freshwaters of
the Danube River. It covers an area of 628ha.
8. The ichthyofauna of Beleu Lake comprises over 27 fish
species like bream, roach, carp, zander, catfish, shad,
perch and some species that are included in the Red
Book taimen, European mudminnow, golden orfe,
zingel.
9. The amphibian family consists of 9 species including
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specii, printre care: broasca mare de iaz, broasca mică de iaz, broasca brună de câmp, tritonul cu creastă, tritonul
comun, broasca râioasă verde, brotăcelul, izvoraşul cu abdomen roşu.
10. Răchitişurile cresc în partea de nord-est a rezervaţiei, formând o centură de 24 ha de-a lungul malului lacului Beleu.
Componenţii principali ai răchitişurilor sunt speciile de salcie: Salix trianda, Salix cinerea, Salix viminalis.
11. Nufărul alb (Nymphaea alba) este plantă acvatică cu rizom gros, puternic, cu numeroase rădăcini ramificate orizontal, cu
ajutorul cărora se fixează bine pe fundul apelor stătătoare.
12. Gârla Manolescu serveşte la acumularea apelor în lacul Beleu.
13. Cioroiu este o zonă intactă a lacului Beleu unde cuibăresc cormoranul mic, stârcul galben, egreta albă, ţigănuşul, lopătarul
– specii incluse în Cartea Roşie a Moldovei.
14. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) este o pasăre acvatică, diurnă care cuibăreşte în colonii prin sălcii sau plopi.
15. În rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” se întâlnesc mai des două specii de pelican – comun (Pelecanus onocrotalus) şi creţ
(Pelecanus crispus). Acestea sunt specii acvatice care se hrănesc cu peşti, mormoloci şi mici crustacee.
16. Lebedinca este o zonă a lacului Beleu unde se întâlnesc exemplare de lebădă cucuiată (Cygnus olor) şi lebăda cântătoare
(Cygnus cygnus).
17. Lebăda de vară (Cygnus olor) este cea mai numeroasă şi răspândită specie care cuibăreşte în stufărişul compact din
sectorul Cioroiu şi Sibirca.
18. Gârla Popovca acumulează apă în lacul Beleu.
19. Gârla Rotarului serveşte la evacuarea apelor din lacul Beleu.
20. Gârla Nevodului separă terenurile satului Slobozia Mare şi Rezervaţia ,,Prutul de Jos”. Este o gârlă de evacuare a apelor din
lacul Beleu.

FUNDAŢIA COMUNITARĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ CAHUL
Adresa: MD-3909, R. of Moldova, Cahul, str. Independenței 6
Phone: +373 299 2 14 13 E-mail: cbccahul@list.ru
Website: http://www.fundatiacahul.md/
http://www.trails.bsnn.org/

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

marsh frog, edible frog, common spadefoot, the northern crested newt, smooth newt, European green toad,
European tree frog, fire–bellied toad.
The Osier Plot is found in the north–eastern part of the reserve, where it forms a belt along the Beleu Lake shore. It
covers an area of 24 ha. The main components are several willow species: Salix trianda, Salix cinerea, Salixviminalis.
White waterlily (Nymphaea alba) is an aquatic plant with a thick strong rhizome, horizontally orientated branched
roots which are securely anchored at the bottom of the ponds and lakes.
Manolescu Brook serves as an accumulation brook for the waters of the Beleu lake.
„Cioroiu” is the intact region of the Beleu lake. Here are numerous nests of species included in the Red Book of
Moldova such as cormorants, night heron, little egret, glossy ibis, common spoonbill, etc.
The Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) is a water diurnal bird that makes its nests on willows and poplars being
used as breeding colonies.
The great white pelican (Pelecanus onocrotalus) and the Dalmatioan pelican (Pecanus crispus) are most common in
the Lower Prut Reserve. These species feed on fish, tadpoles and small aquatic crustaceans.
Lebedinca is an area of the Beleu lake where the mute swan (Cygnus olor) and the whooper swan (Cygnus Cygnus) can
be found.
The mute swan (Cygnus olor) is the most popular and widespread species that nests in the reeds of Cioroiu and
Sibirca sectors.
Popova Brook accumulates water for the Beleu lake.
Rotaru Brook serves as an evacuation brook for the waters of the Beleu lake.
The Nevod Brook forms a border between Slobozia Mare and the Lower Prut Reserve. It is an evacuation brook for
the waters of the Beleu lake.
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