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Invitaţie la drumeţie 
Cozia, cetate de stîncă admirabil construită şi stilizată de activitatea milenară a naturii, 
domină valea Oltului şi depresiunile marginale prin înălţimile sale modeste de 1500–1600 m. 
Străjuită de contraforturi şi văi adînci, de turnuri luminate de soare şi abrupturi întunecate, 
această îngrămădire de culmi aproape complet împădurite se desprinde din lanţul Carpaţilor 
Meridionali ca o insulă ce ne stîrneşte mereu curiozitatea şi interesul. 

Abrupturile nordice de sub vîrful Omul, ce răsar semeţe sau abia se întrezăresc din pădurea 
deasă de conifere sau făgete, privesc spre Ţara Loviştei, acest ţinut de istorie în care s-a ză-
mislit voievodatul lui Seneslau. Colţii Foarfecii şi pereţii stîncoşi de la obîrşia Văii Gardului, 
stîncă înaltă a Durducului şi toate culmile crenelate ale Urzicii, Armăsarului, Usturoaiei, 
Turneanului încing ca o diademă de basm ultimul defileu al Oltului, oglindindu-şi siluetele 
zvelte în cele două lacuri (Călimăneşti şi Turnu), pe care omul, prin măiestria lui, le-a creat pe 
Olt, aici la poalele Masivului Cozia. Desprinsă parcă printr-o lovitură de paloş din culmea 
centrală a masivului, Piatra Bulzului, vizibilă şi admirată din toate locurile de acces către 
Cozia, se ridică semeţ, ca un străjer, deasupra abruptului sudic ce delimitează obîrşiile văilor 
din bazinul superior al Păuşei. 

Multe din aceste stînci, situate pe culme sau pe versanţi, rezultate din dezagregarea puter-
nică a rocilor care alcătuiesc masivul, au căpătat cele mai curioase forme – turnuri, coloane, 
portaluri, adevărate chipuri de piatră. Denumirile date multora dintre ele – Fruntea Oii, La 
Cioban, Zăvodul, Căprăriile, Poarta Mioarelor, Bulzul, Pietrele Vulturilor, Sturii – pun în evi-
denţă imaginaţia bogată a păstorilor şi a populaţiei locale, care în vremuri de restrişte găseau 
în cetatea de piatră a Coziei prielnice locuri de adăpost. 

Cozia, munte de veghe, munte de adăpost şi refugiu în timpul invaziilor şi războaielor, îşi 
trage numele fie de la cuvîntul cuman „koz” (nucă) pe care turcii, veniţi după prădăciuni pe 
valea Oltului, 1-au dat muntelui îmbrăcat spre poale cu întinse livezi de nucete, fie de la sla-
vonul „koz” (capră), respectiv „kozje” (al caprei). Unii geografi şi istorici, frapaţi de indivi-
dualitatea muntelui Cozia şi de măreţia pe care i-o dau numeroasele chipuri de piatră, conside-
ră că acesta nu ar fi altul decît muntele sfînt al geto-dacilor – Kogenon – de la care şi-ar trage 
denumirea. 

Date fiind frumuseţea şi varietatea peisajului, la care se adaugă bogăţia şi originalitatea 
compoziţiei floristice, Masivul Cozia a fost propus pentru a fi declarat Parc Naţional, în inte-
riorul căruia se află deja o interesantă rezervaţie ştiinţifică. Drumeţul care se încumetă să pă-
şească în labirintul potecilor sale este invitat să-1 cunoască, să-1 îndrăgească şi să ocrotească 
acest măreţ tezaur natural pe care Cozia îl deţine. 

Autorii 
 
Caracterizare fizico-geografică 
Culmile muntoase care se ridică pe stînga Oltului, în dreptul staţiunii balneoclimaterice Căli-
măneşti, sînt cunoscute frecvent sub numele de Culmea Coziei, Creasta Coziei, Munţii Coziei, 
dar mai ales de Masivul Cozia. Asociere de culmi aproape radiare ce se desprind din vîrful 
Cozia (Ciuha Mare, Ciuha Neamţului) şi separate de văi adînci, aproape complet împădurite, 
păstrează, datorită izolării lor de munţii şi de dealurile înconjurătoare, aspectul unui masiv 
unitar, al unui monolit stîncos ce se înalţă în partea central-sudică a Carpaţilor Meridionali, la 
contactul cu Muscelele Argeşului. Deşi prin suprafaţa sa de numai cca 77 km2 reprezintă una 
dintre cele mai mici subunităţi ale Carpaţilor, Cozia, prin însăşi individualitatea sa geografică, 
frumuseţea şi ineditul peisajului, se detaşează ca un ansamblu montan cu o personalitate 
proprie, bine conturată. 
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AŞEZARE ŞI LIMITE 
Din grupa estică a Carpaţilor Meridionali, cuprinsă între Dîmboviţa şi Olt, în partea de sud a 
Munţilor Făgăraş, izolate de aceştia prin culoarul depresionar al Ţării Loviştei, se înalţă masi-
vele Cozia, Frunţi şi Ghiţu, dintre care Cozia se impune ca cel mai interesant şi caracteristic 
sub raport geologic, geografic şi turistic. 

Acest mic, dar impresionant masiv montan, care este Cozia, situat în partea central-sudică 
a Carpaţilor Meridionali, se desfăşoară între 45°45' şi 45°22' latitudine nordică şi între 24°16' 
şi 24°25' longitudine estică. 

 

 

Situarea Masivului Cozia în lanţul Carpaţilor româneşti 

 
Masivul Cozia este mărginit spre nord de Ţara Loviştei, una din cele mai întinse depresiuni 

intramontane din Carpaţii Meridionali. Leagăn al continuităţii milenare a poporului român, ţi-
nutul Loviştei a reprezentat una dintre primele organizări statale româneşti ale evului mediu. 
„O populaţie românească – spunea pe la începutul acestui secol marele geograf francez Em-
manuel de Martonne – s-a organizat acolo şi s-a menţinut la adăpost de invaziile care se rosto-
goleau pe cîmpiile Valahiei”. Era acolo vechea ţară a lui Seneslau (Terra Loystha), despre 
care vorbesc hărţile secolului al XIII-lea şi „Diploma ioaniţilor” (1247), „ca despre un terito-
riu ocupat în întregime de către români” (Emm. de Martonne, 1907, p. 22). Iar geograful ro-
mân Simion Mehedinţi (1935) adăuga: „Lanurile de porumb, grădinile cu pruni şi satele resfi-
rate în voie arată călătorului că se află aici într-un ţinut oltenesc ferit de primejdia năvăli-
torilor”. 

Această mare depresiune intracarpatică, ce separă Masivul Cozia de creasta înaltă a Făgă-
raşului, cu relieful său colinar mai domol şi mai accesibil, a înlesnit încă din cele mai vechi 
timpuri legături de comunicaţie între ţinuturile dinspre Olt şi cele dinspre Topolog şi Argeş. 
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Menţionăm astfel şoseaua Sălătrucu – Poiana – Perişani – Boişoara – Cîineni şi ramificaţia 
acesteia de la Poiana, pe valea Balaşului, pînă la mănăstirea Cornetu, pe Olt. Limita muntelui 
către această veche vatră românească este marcată printr-o denivelare de 800–1000 m ce 
urmăreşte, între Văratica şi Băiaşu, o importantă ruptură tectonică (falia Brezoiului) pusă în 
evidenţă de culmile şi versanţii abrupţi, de văile prăpăstioase ce coboară din Cozia către valea 
Balaşului. 

Spre nord-est, micul defileu de la Pripoare al pîrîului Băiaşu separă Masivul Cozia de 
culmea Poiana Spinului, din care, prin Poiana Lungă – Clăbucetu – Faţa Sf. Ilie – Grohotişu, 
se ajunge în creasta centrală a Făgăraşului, în apropierea lacului Avrig. 

În vest, între Lotru şi Călimănesti, ultimul defileu al Oltului din multele pe care şi le-a tăiat 
în lupta sa de străpungere a Carpaţilor, respectiv defileul de la Cozia, impunător prin îngusti-
mea şi frumuseţea sa, separă Masivul Cozia de culmile Munţilor Căpăţînii. Aici marginea 
muntelui e atît de fragmentată, încît versanţii abrupţi cad direct în apele lacului de acumulare 
de la Turnu, iar calea ferată a trebuit să străpungă un şir de tunele în culmile prăpăstioase ale 
Coziei – Muchia Trăznită, Usturoaia, Armăsarul. Pe malul opus, pe dreapta Oltului, lipită de 
pereţii la fel de abrupţi al Munţilor Năruţu (subunitatea estică a Munţilor Căpăţînii), şoseaua 
(DN 7), săpată în stîncă sau înălţată peste viaducte impunătoare, şerpuieşte ca o panglică în 
lungul şi pe deasupra lacului de acumulare de la Turnu. 

 

 
Masivul Cozia – limite şi unităşi limitrofe 
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Prin această ultimă poartă a Oltului, tăiată în miezul Carpaţilor şi deschisă către dealurile 
subcarpatice ale Vîlcii, „îngustă şi înaltă, tăiată între culmi prăpăstioase unde stîncă abia mai 
lasă loc copacilor”, cum o descria geograful Simion Mehedinţi (1935), împăratul roman 
Traian, în expediţiile de cucerire a Daciei, a fost cel dintîi care a pus să se sape în stîncă un 
drum de trecere în lungul pitorescului defileu. Masa lui Traian, pe care legenda o leagă de 
fapta marelui împărat, ce răsare acum doar ca o mică insulă spre marginea lacului de acumu-
lare de la Turnu, ne pare ca o verigă simbolică între măreţele realizări ale strămoşilor şi cele 
ale continuatorilor lor. 

Spre sud şi sud-est Masivul Cozia este despărţit de dealurile subcarpatice de către Depre-
siunea Jiblea-Călimăneşti, colţ de „ţară” care la începutul secolului al XIII-lea făcea parte din 
marele cnezat oltean al lui Farcaş. 

Satele Şerbăneşti, Păţeşti şi Dîngeşti se împrăştie aici printre livezile de pomi fructiferi şi 
fîneţe pînă sub culmile împădurite şi mai înalte ale muntelui. Spre deosebire de versantul 
nordic, culmile sudice ale Coziei coboară domol şi se pierd în plaiurile întinse ale depresiunii. 
Pîrîul Coisca (Sălătrucel), ce străbate pe direcţie est-vest depresiunea, adună toate apele de pe 
clina nordică a Coziei. De aici, din Depresiunea Jiblea-Călimăneşti, porneşte şi drumul fores-
tier care, prin Valea Mare, ajunge la cabana Cozia. 

În est şi nord-est Depresiunea Poiana, extinsă pe pîrîul Băiaşu şi pe afluentul său Poiana 
(Pîrîul Alb), continuată spre sud cu înşeuarea largă de la Groşi (750 m), separă versanţii 
abrupţi ai Coziei, atît de impunători în Sturu şi Piatra Şoimului, de culmile mai joase (Dealul 
Cheanţu) ale Muscelelor Topologului. 

Înconjurat din trei părţi de culoare depresionare joase – Ţara Loviştei, Poiana, Jiblea-Că-
limăneşti – ale căror plaiuri întinse au înălţimi medii de 500–700 m, Masivul Cozia, deşi cu 
înălţimi modeste (1300–1500 m), se detaşează net de regiunile limitrofe, apărînd ca un bastion 
izolat, ale cărui abrupturi marginale şi creste centrale atrag atenţia de la mari depărtări. 
 
GEOLOGIA 
Individualitatea Masivului Cozia rezultă şi din trăsăturile distincte ale alcătuirii geologice, din 
felul în care rocile şi rupturile din scoarţă (faliile) au condiţionat aspectele generale sau de 
amănunt ale reliefului. Masivul Cozia are aspectul unui veritabil horst∗ cristalin, înălţat cu 
800–1000 m faţă de regiunile limitrofe. Fractura tectonică din nordul masivului, cunoscută 
sub numele de falia Brezoiului, constituie planul principal de dislocare a scoarţei, în lungul 
căreia Cozia s-a detaşat net faţă de Ţara Loviştei, determinînd abruptul nordic al muntelui, cu 
văi şi culmi prăpăstioase greu de parcurs, pe care drumeţul este sfătuit să le ocolească şi să le 
admire de la distanţă. 

Din punct de vedere geologic, Masivul Cozia se încadrează în zona cristalină şi sedimenta-
ră a părţii centrale a Carpaţilor Meridionali, fiind alcătuit din două unităţi structurale principa-
le: unitatea central-nordică a formaţiunilor cristaline şi unitatea periferică a formaţiunilor sedi-
mentare. 

Unitatea central-nordică a formaţiunilor cristaline, în care au fost tăiate impunătorul defileu 
al Oltului în partea de vest şi micul defileu al Balaşului în partea de nord-est, are cea mai mare 
extindere. Se dezvoltă sub forma unei fîşii cu orientare generală est-vest, ce se continuă atît în 
Munţii Narăţu, dincolo de Olt, cît şi în culmea Poiana Spinului (între văile Băiaşu şi To-
polog) şi mai departe, spre est, pînă la valea Vîlsanului şi munţii Frunţi şi Ghiţu. Unitatea cris-
talină a Coziei este constituită predominant din gnaise oculare şi rubanate ce conţin biotit şi 
muscovit, precum şi cristale mari, noduloase, de ortoză şi granat (gnais de Cozia), aşa cum se 
pot observa în abrupturile şi tancurile din muchiile Turneanu (traseele 2, 7) şi Scorţaru (tra-

                                                 
∗ Porţiune a scoarţei terestre mărginită de falii şi înălţată deasupra regiunilor vecine. 
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seul 2), în abrupturile Bulzului (traseul 1), în Colţii Foarfecii sau în abrupturile din Piatra Şoi-
mului. Datorită acestor componente minerale de mari dimensiuni, fărîmiţării tectonice a roci-
lor, precum şi numeroaselor fisurări şi falieri ale complexului cristalin, gnaisul de Cozia a per-
mis puternice dezagregări, formarea şi menţinerea unor abrupturi impunătoare şi a unui relief 
ruiniform cu aspecte dintre cele mai bizare, care dau personalitatea şi farmecul Masivului 
Cozia. Alături de gnaise, în unitatea cristalină mai apar, cu răspîndire mai redusă, amfibolite, 
şisturi cloritoase şi filitoase, şisturi cu biotit, paragnaise. 

 

 

Masivul Cozia – harta geologică 

 
În nord, în lungul liniei de falie a Brezoiului, formaţiunile cristaline ale Coziei vin în con-

tact direct cu rocile sedimentare mai moi şi mai puţin rezistente din Ţara Loviştei. În schimb, 
în sud, cristalinul se afundă sub formaţiunile sedimentare, contactul nemaifiind la fel de tran-
şant. 

Unitatea periferică a formaţiunilor sedimentare cuprinde partea de sud a Masivului Cozia şi 
corespunde unui relief mai domol, mai puţin accidentat şi cu înălţimi sub 950–1000 m. Sub 

 7 



raport petrografic, această stivă de roci sedimentare este alcătuită dintr-o fîşie îngustă de cal-
care recifale cu rudiţi (scoici de dimensiuni foarte mari ce trăiau în apele calde ale mării cre-
tacice, fixate pe stîncile din apropierea ţărmului), situate în sud-estul masivului, între văile 
Păuşa şi Păteşti, din conglomerate cu elemente de gnaise, micaşisturi şi cuarţite, dar mai ales 
din gresii dispuse în strate de grosimi metrice, aşa cum pot fi observate pe traseul turistic 2, în 
bazinetul de la Turnu (roci în care sînt săpate chiliile din curtea mănăstirii), pe valea Păuşa 
(traseul 14), sau în lungul şoselelor de pe dreapta Oltului în amonte de Cozia şi de pe stînga 
Oltului în avale de baraj. Aceste roci sedimentare s-au depus acum circa 60–100 milioane de 
ani pe ţărmul mării cretacice (sfîrşitul erei mezozoice) de la periferia sudică a Carpaţilor Me-
ridionali. Spre sud şi sud-est sedimentarul cretacic pătrunde sub formaţiunile paleogene 
(marne şi conglomerate), mai noi şi mai puţin rezistente, contactul cu acestea reprezentînd, în 
mare, şi limita Masivului Cozia faţă de depresiunile submontane Poiana şi Jiblea-Călimăneşti. 

 

 

Profil traversal pe direcţia S-N: 1. gnais ocular de Cozia şi paragnaise; 2. calcare recifale; 3. gresii; 4. 
conglomerate; 5. marne şi argile; 6. falii 

 
RELIEFUL 
Masivul Cozia, privit pe direcţia de curgere a Oltului, are o pronunţată asimetrie între versan-
tul nordic, foarte abrupt de-a lungul faliei Brezoiului, şi versantul sudic mai prelung, cu pante 
mai domoale. Ridicarea în bloc şi străpungerea sedimentarului cretacic şi paleogen de către 
gnaisul de Cozia, distribuţia neuniformă a formaţiunilor geologice, înălţarea mai accentuată a 
zonei cristaline, precum şi diversitatea de modelare de-a lungul timpului, determinată de mo-
dificarea continuă a climei (de la cea tropicală şi mediteraneană) de acum 15–20 milioane ani 
pînă la cea subpolară (de acum circa 10–30 mii ani), au condiţionat caracterele de ansamblu 
ale reliefului Coziei: etajarea aproape concentrică a treptelor hipsometrice de la 300 m pînă la 
peste 1600 m, orientarea radiară a culmilor şi văilor către şirul de depresiuni periferice, grupa-
rea culmilor mai înalte, sub formă de muchii şi vîrfuri ascuţite însoţite de numeroase abrup-
turi, în limitele gnaisului de Cozia din partea central-nordică şi a culmilor mai joase, mai do-
moale, în partea de sud, în arealul rocilor sedimentare. Tectonizarea puternică a gnaiselor şi a 
şisturilor cristaline a amplificat procesele de dezagregare prin îngheţ şi dezgheţ, îndeosebi în 
timpul cuaternarului, cînd pe văile din masivele carpatice înalte se instalaseră gheţarii de circ 
şi de vale. Numai astfel ne putem explica formarea acelui relief ruiniform (abrupturi, hornuri, 
arcade, turnuri), de un pitoresc deosebit, de la obîrşiile văilor Păuşa şi Turnu sau din muntele 
Omul, Piatra Şoimului şi Sturu. 
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Aceste condiţionări tectonice, structurale şi climatice, sub care au avut loc formarea şi evo-
luţia reliefului, au impus conturarea în cadrul Masivului Cozia a două sectoare, cu aspecte şi 
valori morfometrice diferite, respectiv cel central-nordic şi cel sudic. 

Sectorul central-nordic situat în general la înălţimi de peste 1000 m, dar coborînd către Olt 
pînă la 300 m, aparţine aproape în întregime formaţiunilor cristaline. El cuprinde culmile U-
sturoaia, Roşiei, Turneanu, Scorţaru, Armăsarului, Urzicii, Graiul Jangului, Muchia Boldanu-
lui, Vîrful Omul, care, toate, converg către vîrful dominant al masivului – Cozia (1668 m). 
Majoritatea au aspectul unor muchii în trepte din care se ridică unele vîrfuri ascuţite sau 
turnuri stîncoase. Versanţii au înclinări de peste 35°, ajungînd frecvent, pe clina nordică şi 
vestică, la peste 50–55° şi chiar la abrupturi cu înălţimi de cîteva zeci sau chiar sute de metri 
(Colţii Foarfecii, Pietrele Vulturilor, pereţii Bulzului, pereţii Gardului etc.). Văile sînt şi ele 
puternic adîncite faţă de culmile ce le încadrează, realizînd o energie de relief de 350–450 m. 
Căderea bruscă a pantelor a impus şi reţelei hidrografice un profil longitudinal în trepte, cu 
numeroase repezişuri şi căderi de apă (cascada Gardului, repezişurile Urzicii, Bulzului, Păteş-
tilor, Roşiei), panta generală a talvegurilor menţinîndu-se frecvent la 300–400 m/km. 

Sectorul sudic, mai coborît, cu altitudini de 600–1000 m, se extinde, în general, pe forma-
ţiunile sedimentare (gresii, conglomerate, calcare) cretacice şi cuprinde culmile ce se orientea-
ză spre sud şi sud-est, către Depresiunea Jiblea-Călimăneşti: Păuşa, Suliţa, Sitarului, Căliman, 
Haidorului, Cocinilor, Dealul cu Coacăză. Au aspectul unor coame prelungi, mai puţin încli-
nate decît cele din sectorul central-nordic. Energia de relief este mai redusă, văile adîncindu-
se doar cu 200–250 m. Din aceleaşi motive declivitatea versanţilor nu depăşeşte decît în 
cazuri rare 15–20°. Văile sînt mai largi, cu puţine repezişuri, iar înclinarea talvegurilor este în 
medie de 70–100 m/km. Pe majoritatea acestor văi pătrund drumuri şi poteci ce pornesc din 
satele învecinate din Depresiunea Jiblea-Călimăneşti. 

Masivul Cozia se încadrează în munţii cu altitudine mijlocie din ţara noastră, înălţimile de 
peste 1000 m ocupînd doar circa 20% din suprafaţa sa. Altitudinile cele mai mari se găsesc în 
partea centrală, acolo unde vîrfurile ce se profilează din cele două culmi principale, care se 
sudează perpendicular în Vîrful Cozia (Ciuha Mare), depăşesc frecvent 1550 m: Rotunda 
1593 m, Cozia (Ciuha Mare) 1668 m, Babolea 1538 m, Omul 1558 m, situate pe direcţie ge-
nerală sud-vest–nord-est, Ciuha Mică 1629 m, Durducul (Crucea Ciobanului) 1568 m şi 
Bulzu 1560 m, ce se înşiruie la distanţe foarte apropiate pe direcţie nord-vest–sud-est. Din 
aceste culmi centrale, ce au caracterul unui important nod orohidrografic, se ramifică radiar 
culmile secundare care coboară către defileul Oltului şi către depresiunile marginale, realizînd 
o amplitudine hipsometrică de circa 1300 m şi respectiv de 800–1000 m. 

Muchia Usturoaia se desprinde către sud-vest din vîrful Rotunda (1593 m), la început sub 
denumirea de Muchia Turneanu şi coboară rapid în trepte succesive, pînă în defileul Oltului, 
înregistrînd o pantă generală de circa 30%. Din ea se ramifică spre vest Muchia Armăsarului, 
care ajunge pînă în al doilea mare meandru al Oltului, cunoscut sub numele de Cîrligul Mare, 
iar spre sud Muchia Scorţaru, mai abruptă şi mai dantelată, care, prin culmea Păuşa, se prelun-
geşte pînă în valea Oltului. O notă de măreţie şi sălbăticie o dau numeroasele contraforturi, 
scurte şi prăpăstioase, ce rămîn spre sud-vest şi sud către Valea Seacă (Pietrele Vulturilor) şi 
pîrîul Turnu (Muchia şi Pietrele Roşiei). 

Muchia Vlădesei formează interfluviul principal dintre văile Păuşa şi Păţeşti. Se desprinde 
din Vîrful Cozia (1668 m) şi coboară spre sud, prin dealurile Ursoaia, Suliţa şi Sitarului, pînă 
la 500–550 m în Depresiunea Jiblea-Călimăneşti. 

Sectorul cel mai proeminent, inclus în osatura centrală a masivului Cozia, se desfăşoară 
între Vîrful Cozia şi înşeuarea (975 m) de la obîrşia pîrîului Paltinului. Această muchie ascuţi-
tă şi ferăstruită, constituită în exclusivitate din gnaise, domină prin vîrfurile, turnurile, custuri-
le şi abrupturile sale prăpăstioase întregul edificiu al Coziei. Aici întîlnim vîrfurile proeminen-
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te Ciuha Mică (1629 m), Durducu (1568 m), Bulzu (1560 m), separate între ele prin curmături 
adînci şi periculoase, iar lateral, spre sud-vest, muchia dantelată a Foarfecii şi abrupturile Gar-
dului, din care pornesc numeroasele scocuri ce formează obîrşia ramificată a pîrîului Păuşa. 

Plaiul Haidorului, interfluviul dintre Valea Mare şi pîrîul Păţeşti, începe din înşeuarea 
adîncă (1190 m) de sub Plaiul Mocirlele. După o denivelare de circa 200 m coboară spre vest, 
printr-o culme domoală şi prelungă, pînă în Depresiunea Jiblea-Călimăneşti, unde ajunge la 
altitudini de 450–500 m. 

Plaiul Mocirlele se desprinde spre sud-est din înşeuarea largă cu acelaşi nume (1427 m) 
dintre vîrfurile Babolea (1538 m) şi Poarta de Piatră (1483 m). Este o culme scurtă, uşor 
arcuită, ce separă obîrşiile pîraielor Roşia, Sîmniceanului, Cetăţii şi Valea Mare, ale cărei al-
titudini se menţin între 1400 şi 1250 m. Din ea se desprind spre sud-est culmi de 800–950 m, 
domoale şi prelungi, ce coboară către satul Dîngeşti, respectiv Pleaşa, Cocinilor şi Dealul cu 
Coacăză. Spre Depresiunea Poiana, pe direcţie aproape estică, Plaiul Mocirlele se prelungeşte 
cu Dealul Groşilor. 

Muchia Şirul de Pietre porneşte din Vîrful Omul (1558 m) către est–nord-est şi, după ce se 
menţine pe o lungime de circa 1,5 km la înălţimi de 1500–1550 m, coboară brusc către Pie-
trele Şoimului (Vîrful Şoimului 1281 m), adevărată cetate de piatră ai cărei pereţi înnegriţi de 
vreme cad vertiginos pînă în albia văii Roşia. 

După altă denivelare de aproape 400 m, pe direcţie nord–nord-est, se conturează Culmea 
Sturului (Vf. Sturu, 837 m) terminată şi ea către valea Balaşului prin puternice contraforturi 
de stîncă. Tot din Culmea Şirul de Pietre şi tot către nord se desprind alte două muchii ascuţite 
şi crenelate, cu versanţi abrupţi, ce cad în pantă accentuată către Ţara Loviştei. Sînt Claia de 
Piatră şi Măţăriile, separate de valea îngustă a Urloiului. 

Muchia Mavrei, interfluviul principal dintre pîraiele Băiaşu şi Lotrişor, se individualizează 
ca un aliniament orografic principal al Masivului Cozia. Ea se ramifică din Vîrful Omul către 
nord-vest prin Muchia Căprăriile şi coboară în pantă accentuată (36%) pe o lungime de circa 2 
km, după care, pătrunzînd în stiva de roci sedimentare a Ţării Loviştei, se prelungeşte în pantă 
domoală (10%) pînă în valea Oltului. 

Muchia Boldanului care porneşte din Vîrful Rotunda (1593 m) către nord are pînă pe la 
altitudinea de 750 m toate caracterele culmilor centrale ale masivului dezvoltate pe rocile dure 
de gnais: versanţi abrupţi cu numeroase contraforturi stîncoase, cădere rapidă şi în trepte către 
periferie. Mai jos de 750 m se aliniază şi ea, sub numele de Muchia Lotrişorului, culmilor ne-
tede ce formează suita de dealuri din partea de sud-vest a Ţării Loviştei. Din Muchia Bolda-
nului se ramifică spre nord-vest şi vest numeroase culmi secundare, priporoase ce cad rapid, 
în trepte succesive, pînă în defileul Oltului (Gruiul Jangului, Muchia Urzicii). 
 
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 
Caracterul hidrografic dominant al regiunii îl constituie orientarea radiară şi divergentă a 
văilor, care îşi au obîrşia în nodul orohidrografic din partea centrală a masivului, între vîrfuri-
le Cozia şi Omul. Periferic ele sînt colectate de o reţea inelară ce înconjură şi delimitează 
muntele: Oltul împreună cu cei doi afluenţi ai săi, Băiaşu şi Coisca (Sălătrucel). Configuraţia 
respectivă este impusă atît de poziţia izolată a Masivului Cozia, cît şi de faptul că acesta este 
delimitat marginal de întinse arii depresionare (Ţara Loviştei, Poiana şi Jiblea-Călimăneşti). 
Întreaga reţea hidrografică a Coziei aparţine deci bazinului Oltului, acestuia revenindu-i direct 
sau prin intermediul Băiaşului şi Sălătrucelului toate apele scurse de pe suprafaţa masivului. 

Rîul Olt, care mărgineşte Masivul Cozia în partea sa vestică, străbate, pe o lungime de 
circa 14 km (între Văratica şi Călimăneşti), ultima străpungere transversală a Carpaţilor – de-
fileul de la Cozia – croindu-şi pe acest tronson o vale îngustă de o deosebită frumuseţe, prinsă 
în chingile abrupturilor stîncoase ale Masivului Cozia, pe de o parte, şi ale Munţilor Năruţu, 
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pe de altă parte. Pe acest sector al defileului, Oltul are un debit mare de apă, transportînd în 
medie 140 m³/s, dar ajungînd în lunile foarte ploioase la cantităţi de peste 10 ori mai mari; la 
viitura din 1975 Oltul a avut un debit maxim de peste 2000 m³/s. 

Curgerea tumultuoasă şi învolburată de altădată a fost îmblînzită. Forţa imensului şuvoi de 
apă este folosită în prezent la producerea energiei electrice. În lungul Defileului Oltului de la 
Cozia au fost astfel construite două mari baraje şi hidrocentrale: la Călimăneşti (volumul brut 
al lacului = 5 milioane m3; puterea instalată = 38 MW) şi Turnu (volumul brut = 16 milioane 
m3; puterea instalată = 70 MW), a treia construcţie fiind în lucru la Gura Lotrului. Turistul 
poate admira măreţia acestor construcţii şi plusul de pitoresc pe care lacurile îl dau văii 
Oltului. 

Pîrîul Băiaşu drenează partea de sud a Ţării Loviştei, precum şi versanţii nord-estici şi 
norici ai Coziei, avînd în total o lungime de 17 km şi o suprafaţă a bazinului de 89 km2, în 
cursul său superior, pînă la micul defileu de la Pripoare, colectează apele de pe clina nord-
estică a Masivului Cozia, avînd ca afluenţi mai importanţi cursurile torenţiale ale văilor Sîm-
niceanu, Roşiei şi Şasei (La Comori). După îngustarea de la Pripoare, pîrîul Băiaşu primeşte 
pe partea stîngă apele colectate de pe versantul nordic al Coziei (Sturului, Urloiu, Călugărea-
sa, Pîrîul Oii, Piatra Acră, Mocirlele), după care confluează cu Oltul în dreptul haltei C.F.R. 
Cornet. 

Pîrîul Coisca (Sălătrucel), al doilea pîrîu de centură al Coziei, ce drenează apele de pe ver-
sanţii sud-estici şi sudici ai acesteia, dar şi din întreaga depresiune subcarpatică Jiblea-Căli-
măneşti, are o suprafaţă a bazinului de 95 km2 şi o lungime de 15 km. Comparativ cu văile 
nordice, afluente ale Balaşului, mai scurte şi cu pantă foarte accentuată, văile din partea de 
sud a Coziei sînt mai alungite şi cu suprafaţă de drenaj mai mare. Dintre acestea amintim: 
pîrîul Brădişor cu afluentul său Valea Mare, care îşi au obîrşia sub Plaiul Mocirlele, şi pîrîul 
Păţeşti cu frumoasele Chei ale Cetăţii, tăiate în gnaisul de Cozia. Pîrîul Coisca se varsă în Olt 
la circa 1 km în avale de barajul de la Călimăneşti. 

În afară de apele colectate prin intermediul celor două pîraie ce înconjoară pe trei laturi Co-
zia, Oltul mai primeşte direct o serie de afluenţi cu obîrşia în partea centrală înaltă a masivu-
lui: Lotrişorul, format în cursul superior de văile Slamnicului şi Tisei, cu obîrşiile între vîr-
furile Claia cu Brazi şi Omul, Odăilor, Văraticii, Slamnei, Armăsarului, Alunul, La 
Clopot, Roşia, Turnu, Muşeţel şi Păuşa – cu obîrşia sub abrupturile dintre muchiile Scorţa-
ru şi Vlădesei. 
 
CONDIŢII CLIMATICE 
Prin aşezarea sa în apropierea paralelei de 45° latitudine nordică, Masivul Cozia se încadrează 
în plină zonă temperată, înregistrând astfel caracteristicile generale ale acesteia atît în valorile 
parametrilor climatici, cît şi în variaţia anotimpuală şi anuală a acestora. Amplitudinea altime-
trică de 1000–1200 m faţă de ariile depresionare limitrofe impune o etajare evidentă a climei, 
surprinsă în modificarea valorilor temperaturilor aerului, precipitaţiilor etc., o dată cu creşte-
rea înălţimii reliefului. De asemenea, existenţa culoarului Oltului cu direcţie nord-sud, a de-
presiunilor periferice şi a văilor radiare, ce pătrund pînă în partea centrală a masivului, modi-
fică circulaţia generală a maselor de aer, favorizînd direcţionarea locală a acestora, cu reper-
cusiuni în distribuţia valorilor precipitaţiilor, cît şi a celorlalţi parametri climatici. Astfel, pă-
trunderea aerului mai cald, dinspre sud, pe văile Turnu, Păuşa şi Păţeşti pînă către obîrşia lor, 
dar şi insolaţia mai mare şi supraîncălzirea stîncilor de pe brînele şi abrupturile lipsite de ve-
getaţie, impun un topoclimat mai cald şi mai uscat, spre deosebire de versanţii nordici şi nord-
vestici din calea maselor de aer mai reci şi mai umede. Aceste diferenţieri climatice locale fac 
posibile diferenţierile evidente din structura vegetaţiei. 
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Temperatura medie anuală din Masivul Cozia scade treptat cu altitudinea, de la +10°C în 
valea Oltului (Călimăneşti) pînă la +3°C pe culmile de peste 1550 m, ceea ce revine o scădere 
de aproape 0,6°C la o creştere altimetrică de 100 m. Iarna, în luna ianuarie, amplitudinea 
termică este ceva mai redusă, înregistrîndu-se în medie valori de -6°C pe vîrful Cozia şi -2°C 
la Călimăneşti, deci un gradient termic doar de 0,3°C la 100 m. Vara, în luna iulie, temperatu-
ra medie se desfăşoară între +14° şi +20°C. Data medie de apariţie a temperaturilor mai mari 
de 0°C este 21 februarie în valea Oltului şi 1 martie pe culmile înalte ale masivului. Tempera-
turile medii zilnice pozitive se menţin pînă în jurul datei de 1 decembrie şi respectiv 21 
noiembrie, după care valorile medii zilnice rămîn frecvent sub 0°. Pe culmile înalte ale masi-
vului îngheţul poate să apară în jurul datei de 1 octombrie şi să dureze pînă în prima decadă a 
lunii mai, pe cînd în valea Oltului intervalul de îngheţ se desfăşoară între a doua decadă a 
lunii octombrie şi a doua decadă din aprilie (vezi tabel). 

 
Staţia COZIA (1573 m alt.) 
 
Parametri 
climatici 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Temperatura aerului 
(°C) 

-6,4 -6,8 -2,4 1,3 6,7 10,4 11,2 11,3 9,2 4,9 -1,1 -4,1 3,3 

Precipitaţii (mm) 39 30 52 66 123 246 99 57 45 87 49 122 1015 
Grosimea stratului 
de zăpadă (cm) 

57 68 69,5 23,7 - - - - - - 2 33,7 42,3 

Număr de zile total 
senine 

5,3 5,5 4,5 1,7 2 3 3 5,5 8,3 7,6 7 4 57,4 

 
Precipitaţiile atmosferice înregistrează şi ele valori diferenţiate, în funcţie de treptele alti-

metrice. Astfel, zona înaltă montană primeşte în medie 1200 mm anual, cantitatea de precipi-
taţii scăzînd pînă la 700 mm în valea Oltului şi depresiunile marginale. Gradientul pluviome-
tric realizat este cu puţin mai mare de 40 mm la 100 m diferenţă de nivel. Sînt însă ani cînd 
datorită activităţii intense ciclonale sau anticiclonale cantităţile de precipitaţii sînt mai mari 
(de exemplu în anii ploioşi 1971, 1974) sau mai mici (în anii secetoşi 1977, 1983) cu 150–200 
mm decît valorile medii multianuale. Această cantitate totală de precipitaţii se repartizează 
însă diferit de la o lună la alta sau de la o zi la alta, în funcţie de frecvenţa deplasării maselor 
de aer şi a fronturilor atmosferice, precum şi a gradului de dezvoltare locală a proceselor 
pluviogenetice, acestea din urmă cu activitate preponderentă în timpul verii. Sub raportul dist-
ribuţiei lunare, precipitaţiile înregistrează în cursul anului două creşteri: una la sfîrşitul pri-
măverii şi începutul verii, respectiv în lunile mai–iulie, cînd cad 47% din totalul cantităţilor 
anuale de precipitaţii, şi a doua mai mică, spre sfîrşitul toamnei, în lunile octombrie–noiem-
brie. Cele mai puţine precipitaţii cad în lunile de iarnă, decembrie şi ianuarie, precum şi la în-
ceputul primăverii. În timpul lunilor de vară, datorită intensificării fenomenelor termoconvec-
tive, sînt zile cînd cantităţile de ploaie căzute în 24 de ore ajung la valoarea mediilor lunare, 
cînd într-o singură zi poate ploua pentru întreaga lună: 82,5 mm – 30 iunie 1955 la Stînişoara, 
144 mm – 11 iunie 1941, 96 mm – 11 mai 1973, 60 mm – 2 iulie 1975 şi 5 iulie 1977 la Căli-
măneşti. Iarna precipitaţiile cad sub formă de ninsoare, înregistrîndu-se în medie 30 pînă la 80 
zile cu ninsori, iar stratul de zăpadă menţinîndu-se 60–120 zile anual. 

Vînturile dominante sînt cele din nord şi nord-vest şi afectează culmile înalte şi versanţii 
nordici dar, datorită canalizării lor în lungul Oltului afectează şi versanţii vestici ai Coziei. Cu 
pondere mai mică se fac simţite şi vînturile dinspre sud şi sud-vest. 
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VEGETAŢIA 
Sub acest aspect Masivul Cozia reprezintă un unicat al Carpaţilor Meridionali, în sensul că pe 
un spaţiu restrîns, oarecum izolat faţă de restul lanţului montan, se întîlnesc numeroase specii 
de plante, unele dintre ele specifice numai acestui teritoriu (specii endemice). 

Vegetaţia dominantă a Coziei o constituie pădurile încheiate care acoperă circa 80% din 
suprafaţa masivului. Acestea, cu o mare varietate de specii, urmează o etajare aproape norma-
lă, după cum vom observa în ascensiunile de pe versanţii nordici, dar cu unele modificări pe 
cei sudici, datorate intensificării maselor de aer mai cald. 

Pădurile de gorun (Quercus petraea) în amestec cu fagul (Fagus silvatica) formează un 
brîu aproape continuu pe versanţii sudici şi sud-vestici ai Coziei (Lotrişor, Turnu, Armăsaru, 
Păuşa), urcînd însă pe abrupturile Bulzului şi Foarfecii pînă la 1350 m; aici, în Cozia, întîlnim 
astfel cea mai înaltă limită a gorunului de pe teritoriul ţării noastre. Ca urmare a climatului de 
adăpost şi a influenţelor maselor de aer meridionale, mai calde, tot pe traseele de pe versanţii 
sudici şi sud-vestici vom observa numeroase specii termofile ca teiul (Tilia tomentosa) – 
foarte răspîndit pe versantul stîng al Oltului şi în bazinul văii Turnu (pădurea Roşia), mojdrea-
nul (Fraxinus ornus), scumpia (Cotinus coggygria), frăsinelul (Dictamnus albus) etc. Un loc 
deosebit îl ocupă plantaţiile de nuc (Juglans regia), care tot datorită climei mai blînde vege-
tează pînă la înălţimi de 800 m, aşa cum se poate observa în jurul Stînişoarei. 

Pădurile de fag în amestec cu molidul (Picea excelsa) şi bradul (Abies alba) ocupă în gene-
ral suprafeţele cele mai mari, avînd o extindere deosebită pe versanţii estici, nordici şi nord-
vestici ai Coziei. Ele se dezvoltă la altitudini de 800–1200 m, dar coboară spre valea Oltului 
pînă la 300–400 m. 

Pădurile de molid, cu puţine exemplare de brad, se întind de la 1200 m în sus, fiind în ge-
neral slab reprezentate în Masivul Cozia. O frumoasă pădure de acest fel se află totuşi în 
înşeuarea Bulzului de unde coboară pe Muchia Vlădesei pînă spre Colţul lui Damaschin, iar 
spre est se continuă cu mici întreruperi pînă pe vîrful Cozia, devenind mai viguroasă pe ver-
sanţii nordici dintre vîrfurile Rotunda şi Omul. În această parte înaltă a Coziei, dar şi pe 
muchiile mai joase, unde predomină abrupturile şi stîncăriile (circa 8% din suprafaţa Coziei), 
vegetaţia lemnoasă devine mult mai variată, mai interesantă şi mai frumoasă. Aici, printre pîl-
curile de molid apar numeroase exemplare de anin de munte (Alnus viridis), mesteacăn 
(Betula peadula ssp. Coziae), pin (Pinus silvestris), care, agăţate de abrupturi, brîne şi poliţe 
dau, prin varietatea lor coloristică, mai ales în timpul toamnei, o frumuseţe deosebită peisaju-
lui. Pe pereţii abrupţi ai Bulzului, Durducului şi Foarfecii întîlnim eleganta şi frumoasa floare 
de colţ (Leontopodium alpinum), simbolul de totdeauna al drumeţilor montani. 

Păşunile şi fîneţele, care nu au o extindere prea mare în masivul Cozia (doar 8% din supra-
faţă), apar sub forma unor mici poieni în interiorul pădurilor de fag şi molid, ele rezultînd în 
urma defrişării acestora. Mici poieniţe şi terenuri acoperite cu iarbă se mai întîlnesc pe brînele 
abrupturilor şi între stîncăriile Bulzului şi Foarfecii. Dar şi acestea sînt de multe ori acoperite 
cu mesteceni şi sălcii pitice (Salix reticulata) sau cu tufe de ienupăr (Juniperus sabina), măceş 
(Rosa villosa ssp. Coziae), afin (Vaccinium myrtillus), coacăz (Brukenthalia spiculifolia). De 
primăvara pînă toamna tîrziu poienile Coziei sînt frumos împodobite cu flori multicolore: 
brînduşa de munte (Crocus heuffelianus), sînsîneii de munte (Pulsatilla alba), ochiul găinii 
(Primula minima), stînjeneii de munte (Iris ruthenica, Iris dacica), garofiţa (Dianthus 
kitaibelii ssp. spiculifolius), ciuboţica cucului (Primula veris ssp. columnae), rotoţelele Coziei 
(Achillea coziana), pesma (Centaurea stoebe), degetăruţul (Soldanella montana), ciucuşoară 
(Alyssum murale), toporaş multicolor (Viola tricolor), usturoi sălbatic (Allium ochroleucum), 
cimbrişor (Thymus chamaedrys) etc. 

Sub aspect floristic, masivul Cozia prezintă de asemenea unele particularităţi ecologice 
determinate de microclimatul şi expoziţia versanţilor, de condiţiile de solificare, de influenţa 
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maselor de aer nordice sau sudice, care au permis existenţa pe un spaţiu restrîns a unui mare 
număr de specii, aproape 800, ceea ce reprezintă 1/5 din speciile care cresc pe teritoriul ţării 
noastre; întrepătrunderea la altitudini relativ joase (350–1600 m) a elementelor alpine şi sub-
alpine (20 specii) cu cele termofile (17 specii); prezenţa unui mare număr de specii endemice. 
Bogăţia floristică a Masivului Cozia rezultă şi din faptul că din totalul speciilor semnalate 
86% provin din regiunea central-europeană, 0,3% din cea caucaziană, 3,2% sînt specii alpine 
şi subalpine (lîna caprelor – Cerastium alpinum ssp. lanatum, firuţa – Poa viola-ceea, 
saxifraga – Saxifraga pedomontana ssp. cymosa, S. stellaris, aninul de munte – Alnus viridis, 
floarea de colţ – Leontopodium alpinum, afinul – Vaccinium myrtillus etc.), 2,4% sînt ter-
mofile – frecvente pe versanţii sud-vestici şi sudici pînă la 1000 m altitudine (teiul, nucul, 
mojdreanul, scumpia, rotoţelele Coziei, ciucuşoară, pesma etc.), 8,1% sînt endemice pentru 
ţara noastră, din care 2,3% sînt specii endemice Coziei: mesteacănul de Cozia, trandafirul de 
Cozia (Rosa villosa ssp. Coziae), măceşul argeşan (Rosa argeşana), rotoţelele Coziei, pesma. 
Măceşul sau trandafirul sălbatic de Cozia acoperă în tufe dese versanţii abrupţi ai Scorţarului, 
printre care se strecoară ca o alee poteca marcată cu bandă roşie (traseul 2). 

Dintre plantele ocrotite amintim: floarea de colţ, iedera albă (Daphne blagayana), laleaua 
pestriţă (Fritillaria meleagris) şi bărbuşoara (Erysimum comatum). 

Aceste curiozităţi floristice rar întâlnite pe teritoriul ţării noastre capătă o semnificaţie 
ştiinţifică deosebită, motivînd măsurile de ocrotire impuse, precum şi instituirea unei rezerva-
ţii ştiinţifice complexe în partea centrală înaltă a Coziei, pe o suprafaţă de peste 5500 ha. 

Solurile pe care se dezvoltă vegetaţia lemnoasă şi erbacee a Coziei sînt, în general, cele 
brune, brun-acide, argiloiluviale, brune-podzolite, feriiluviale şi brun-acide de pajişti subal-
pine. Se caracterizează printr-o aciditate ridicată şi orizonturi de humus mai puţin dezvoltate. 
 
FAUNA 
Datorită faptului că Masivul Cozia este aproape complet împădurit, cu puţine pajişti şi poieni, 
fauna este şi ea adaptată acestor condiţii, o influenţă deosebită avînd-o şi de astă dată, îndeo-
sebi asupra prezenţei şi repartiţiei insectelor, stîncăriile însorite, majoritatea cu expoziţie 
sudică şi sud-vestică. Din marele număr de insecte întîlnite în poieniţele Coziei amintim doar 
speciile endemice acestui masiv: Choroippus ocroleucus, Isophia harzi, Odontopodissima 
carpathica. În frunzişurile pădurii sau pe sub blocurile de stîncă întîlnim scorpionul mic (Eus-
corpius carpathicus). 

Mamiferele sînt, în general, cele care îşi duc viaţa în pădurile de foioase şi conifere: veveri-
ţa (Sciurus vulgaris), pîrşul (Glis glis), care-şi face cuibul în scorburile copacilor uscaţi, iar cu 
apariţie mai rară jderul de copac (Martes martes), pisica sălbatică (Felix silvestris) şi rîsul 
(Lynx lynx) – monument al naturii, lupul (Canis lupus). Dintre animalele cu valoare cinegetică 
sînt de semnalat: iepurele (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa), 
cerbul (Cervus elaphus), căprioara (Capreolus capreolus) şi ursul (Ursus arctos). 

Păsările, care populează pădurile şi ne încîntă în timpul excursiilor noastre cu apariţiile şi 
cîntul lor melodios, sînt şi ele numeroase: alunarul (Nucifraga caryocatactes), gaiţa (Garrulus 
glandarius), măcăleandrul (Erythacus rubecula), ochiul boului (Troglodytes troglodytes), buf-
niţa mare (Asio otus), botgrosul (Coccotraustes coccotraustes), ciocîrlia moţată (Galerida cri-
stata), mierla (Turdus merula), cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca (Tretastes 
bonasia). 

Dintre reptile amintim: şopîrla (Lacerta agilis), guşterul (Lacerta viridis) şi vipera cu corn 
(Vipera ammodytes), întîlnită îndeosebi în locurile mai însorite ale stîncăriilor. 

În apa şi lacurile Oltului pescarii amatori îşi pot încerca îndemînarea la mreană (Barbus 
barbus) şi clean (Leucius gobio), iar în apele repezi de la obîrşia pîrîului Păteşti la păstrăvul 
indigen (Salmo labrax). 
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În urma prezentării componentelor sale naturale, Masivul Cozia ne apare ca o individuali-
tate geografică distinctă, a cărei personalitate este impusă de frumuseţea şi varietatea reliefu-
lui, de clima, în general mai blînda, de bogăţia şi specificul vegetaţiei şi faunei. În excursiile 
pe care le vom face, străbătînd cărările marcate sau nemarcate, ne vom putea bucura din plin 
de priveliştile încîntătoare şi interesante pe care Cozia, într-un spaţiu restrîns, ni le oferă la tot 
pasul cu multă dărnicie. 
 
Turism în masivul Cozia 
Masivul Cozia posedă un valoros potenţial turistic impus în primul rînd de existenţa, într-un 
spaţiu relativ restrîns, a unui relief variat şi de o rară frumuseţe, a unei vegetaţii bogate cu nu-
meroase specii endemice. El este pentru Carpaţii Meridionali ceea ce Ceahlăul şi Ciucaşul sînt 
pentru Carpaţii Orientali şi, respectiv, Carpaţii de Curbură. Aşezarea sa în apropierea văii 
Oltului, la intersecţia unor importante drumuri comerciale, nu departe de cochetele staţiuni 
balneoclimaterice de la Călimăneşti – Căciulata şi de o serie de monumente istorice şi de arhi-
tectură, îi conferă turistului posibilitatea îmbinării drumeţiilor montane cu excursiile de agre-
ment, mai uşoare, dar foarte dense în obiective valoroase şi atrăgătoare legate nemijlocit de 
istoria, viaţa şi realizările poporului român. 
 
POTENŢIALUL TURISTIC 
Potenţialul turistic al Masivului Cozia este determinat de valoarea şi estetica propriului peisaj, 
de prezenţa frumosului defileu al Oltului, de numeroasele monumente istorice şi de arhitectu-
ră, care, deşi nu se găsesc în interiorul masivului, sînt concentrate în imediata lui apropiere 
sau în staţiunea balneoclimaterică Călimăneşti – Căciulata. 

Frumuseţea şi valoarea peisajului sînt impuse îndeosebi de relief din care se remarcă: 
- Vîrful Cozia sau Ciuha Mare (1668 m), cu abrupturile impunătoare dinspre scocurile de 

ia obîrşia pîrîului Tisa (traseele 1, 2 şi 5); 
- Vîrful Omul (1558 m), un important nod orohidrografic din care se desprind lateral 

culmile stîncoase Căprăriile, Măţăriile, Şirul de Pietre (traseul 6); 
- Durduc sau Crucea Ciobanului (1 568 m), cu abrupturile Gardului de la obîrşia Păuşei, 

un frumos punct de perspectivă asupra abrupturilor Bulzului, Colţilor Foarfecii şi văii 
Oltului (traseul 1); 

- Vîrful Bulzu (1560 m), detaşat ca un turn prăpăstios deasupra Muchiei Vlădesei; 
- Vîrful Şoimului (1281 m), important punct de perspectivă asupra văii Roşia şi părţii de 

est a Coziei (în apropierea traseului 6); 
- Vîrful Sturu (837 m), situat în muntele cu acelaşi nume, izolat de Cozia, spre Ţara 

Loviştei, de către valea Şasei (în apropierea traseului 6); 
- Ţurţudanele Urzicii, vîrfuri şi tancuri de piatră, parţial împădurite, mărginite de abrupturi 

înşiruite pe Muchia Urzicii (traseul 5); 
- Muchia Turneanu, continuată spre Olt cu muchiile Urzicii şi Roşiei, înşiruire de tancuri 

şi vîrfuri stîncoase cu numeroase abrupturi (Pietrele Vulturilor spre valea Zăvodului sau 
Valea Seacă, Pietrele Roşiei spre valea Turnu (traseele 2, 5 şi 7); 

- Muchia Scorţaru, pe sub care se strecoară traseul 2, cu vîrfuri stîncoase şi abrupturi spre 
văile Turnu şi Zăvodu (Valea Seacă); 

- Culmea Şirul de Pietre, îngustă, cu vîrfuri şi poliţe stîncoase (traseul 6); 
- Colţii Foarfecii, muchie stîncoasă, abruptă, ce separă scocurile Văii Seci (Zăvodului) şi 

Gardului de la obîrşia Păuşei; 
- Gruiul Jangului, cu abrupturile îndreptate spre valea Slamnei, vizibilă din traseul 5; 
- Muchia Căprăriile, cu pereţi abrupţi şi colţuri de stîncă ce cad spre obîrşia văii Slavei, vi-

zibilă din traseele 6 şi 8; 
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- Stîncă „Turnul lui Traian” sau „Turnul lui Teofil“ (519 m), proeminenţă stîncoasă spre 
Olt a Muchiei Trăsnite, ce domină Poiana Bivolari şi barajul lacului de acumulare de la 
Turnu; aici a existat un vechi turn de veghe şi tot aici au fost descoperite urme materiale 
din epoca fierului; 

- numeroase îngustări ale văilor, cu pereţi abrupţi, aproape verticali, adevărate chei sau 
mici defileuri cum sînt cele de pe văile Bulzului, între Vlădeasa şi Durduc (traseul 1), de 
la obîrşia pîraielor Tisa, între vîrfurile Cozia şi Steiul (traseele 1, 5), Roşia, Păteştilor, 
Cetăţii, Sturului, micul defileu al Băiaşului de la Pripoare; 

- cascadele Gardului (pe pîrîul cu acelaşi nume), De sub încuietori (pe pîrîul Bulzului) şi 
numeroase alte repezişuri; 

- stînci izolate sau grupate, în formă de turnuri, ace, piramide sau cu aspecte bizare, unele 
adevărate chipuri de piatră, rezultate în urma dezagregării gnaisului de Cozia, concentrate 
cu precădere în Muchia Turneanu (pe versantul dinspre pîrîul Zăvodu), în Colţii Foar-
fecii, în pereţii Bulzului, în abrupturile Ciuhăi Mari, Omului şi Sălbaticului; 

- porţile de piatră ale Coziei, adevărate arcuri de triumf naturale, modelate în stîncă: Poarta 
de Piatră (traseul 6 a), Poarta Mioarelor, Poarta Foarfecii, Poarta Cetăţii, Poarta Ursului, 
Poarta Stinişoarei, Poarta Turnului etc.; 

- mici grote dezvoltate prin dezagregarea pe fisurile rocilor: Peştera din Cale (traseele 1, 
3), Sălbaticului sau Mecetul Pustnicului (traseul  11), Grota Haiducului (traseul 1), Grota 
Urşilor etc. 

 
Rezervaţia naturală complexă a Coziei. Cuprinde pe o suprafaţă de peste 5500 ha zona 
înaltă, de peste 1100 m, a masivului şi include relieful de stîncărie dezvoltat pe gnaisul de 
Cozia, numeroase specii de plante alpine, subalpine (lîna caprelor, firuţa, aninul de munte, 
afinul) şi termofile (mojdreanul, scumpia, rotoţelele Coziei, pesma) care se întîlnesc într-un 
singur areal, precum şi numeroase plante endemice (trandafirul de Cozia, măceşul argeşean, 
pesma Coziei, rotoţelele Coziei) şi plante rare (garofiţa de munte, iedera albă, laleaua pestriţă, 
mixandrele de stîncă). Valoarea de necontestat pe care această rezervaţie o acordă Coziei 
impune şi din partea drumeţilor respect şi ocrotire. 

Defileul Oltului de la Cozia. Ultima poartă transcarpatică a Oltului în drumul său spre 
Dunăre tatonează masivul în partea sa vestică şi îi imprimă un plus de frumuseţe şi măreţie. 
Oltul, spunea Cezar Bolliac după ce a vizitat aceste meleaguri, „este cel mai frumos rîu al Ro-
mâniei şi toţi poeţii noştri naţionali 1-au cîntat, fie pentru frumuseţea malurilor sale, fie pentru 
aducerile aminte pe care le evocă...” Şi într-adevăr fantasticul spectacol pe care-1 oferă Oltul 
în defileul de la Cozia şi pe tot parcursul său pînă la ieşirea din munţi, la Călimănesti, a fost 
din plin admirat de marii noştri cîntăreţi ai naturii şi ai marilor frămîntări sociale de la sfîrşitul 
secolului al XIX-lea, printre care amintim pe Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, 
Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuţă şi Octavian Goga. 

În Cartea Oltului, Geo Bogza, de-a dreptul impresionat de încleştarea apelor învolburate 
ale Oltului cu „aprigul munte” care întrece „tot ce s-a văzut pînă acum”, scrie: „Pornind de pe 
temelii colosale, un perete negru, încruntat şi implacabil, asaltează zenitul. Din zidăria lui sute 
de stînci par gata să se desprindă şi să cadă înapoi, asemeni stropilor azvîrliţi de trepidaţia 
surdă a taluzurilor. Purtat de un nepotolit tumult, aprigul munte urcă tot mai sus, rănind, cu 
recea-i vineţeală, azurul...”. În faţa lui, pe celălalt mal se ridică, aproape tot atît de înalt, 
Muntele Năruţu, întregind cea mai masivă cetate în care Oltul a pătruns vreodată. 

Acest cadru gigantic, pe care Oltul „1-a construit“ în milioane de ani, păstrează, prin legen-
de, prin mărturii scrise sau încrustate în piatră, grăitoare dovezi legate de istoria, permanenţa 
şi cutezanţa poporului român. Locuri de legendă, locuri şi monumente istorice, construcţii 
măreţe ale prezentului, toate într-o strînsă armonie, dau defileului Oltului de la Cozia plusul 
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de măreţie care ne atrage şi ne impune respect. De milenii Oltul a fost implicat în viaţa 
locuitorilor şi în mai toate evenimentele vremii. 

Aici, pe malul stîng al Oltului, romanii au deschis unul din principalele lor drumuri de ac-
ces către inima Daciei – „drumul Oltului”. Prima ramură, cea mai veche, folosită de împăratul 
Traian în timpul expediţiei din anul 105 şi după aceea de către toţi voievozii munteni pînă la 
începutul secolului al XVIII-lea, urma traseul: Călimăneşti – Jiblea – Beri slăveşti – Rădăci-
neşti – Pripoare – Perişani – Titeşti – Cîineni, un drum ce înconjura Masivul Cozia şi evita ca-
taractele Oltului din defileu. Mai tîrziu a fost cunoscut sub numele de „drumul Loviştei”. A 
doua ramură se continua de la Jiblea spre nord, pe malul stîng al Oltului, pe la poalele Coziei. 
Drumul, săpat în stîncă sau suspendat pe numeroase poduri de lemn încastrate în stîncă, a fost 
construit din ordinul împăratului Hadrian, după anul 123. În lungul lui au fost ridicate castre 
ale căror urme mai pot fi văzute şi astăzi la Jiblea, Poiana Bivolari (Arutela), Vărateca, 
Copăceni (Praetorium), Cîineni (Pons Vetus). Folosindu-se aproape acelaşi traseu, la începu-
tul secolului al XVIII-lea s-a construit şoseaua care făcea legătura între Transilvania şi 
Oltenia. O dată cu realizarea construcţiilor hidroenergetice de la Turnu, a fost construită o 
nouă şosea care, ridicată pe piloni şi viaducte, şerpuieşte pe sub abrupturile stîncoase ale 
Naratului. Este replica modernă a vechiului drum roman construit pe stingă Oltului, pe sub 
pereţii de piatră ai Coziei, cu aproape două milenii în urmă. Oltul constituia din cele mai 
vechi timpuri şi o cale de navigaţie şi plutărit. Un document din anul 1222 aminteşte de şase 
corăbii care transportau sare din Transilvania, iar un altul, cu mult mai tîrziu, din 1838, vor-
beşte de mici ambarcaţiuni pentru mărfuri, numite „năi”, ce circulau pe Olt în lungul defileu-
lui. De fapt, unele toponime din defileu sînt legate de acest trafic fluviatil: în locul „Armăsa-
rul”, din dreptul Cîrligului Mare, repezişurile din albia Oltului erau atît de puternice, încît plu-
tele şi ambarcaţiunile erau puternic zguduite, iar în locul ,,La Clopot”, situat tot pe stingă 
Oltului, cu vreo 2 km mai în avale, legenda spune că în urma izbirii plutei de o stîncă s-a scu-
fundat un clopot destinat Episcopiei Rîmnicului. 

Între anii 1896 şi 1902, sub îndrumarea inginerului român Mihai Rîmniceanu, a fost con-
struită şi calea ferată dintre Piatra Olt şi Sibiu. Acum, tronsonul Căciulata – Gura Lotrului a 
fost reconstruit la un nivel mai înalt, vechiul traseu fiind acoperit de apele lacului Turnu. Şi 
astfel, cum spune Geo Bogza, „trei şerpi subţiri şi lungi se duc la vale într-o înverşunată între-
cere”: drumul de ape, cel mai vechi dintre toate, drumul de piatră, pierdut în vremurile de ză-
mislire a poporului român, şi drumul de fier, cea mai îndrăzneaţă construcţie din ţara noastră 
de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. În lungul Defileului Oltului de la Cozia se găsesc nume-
roase locuri şi monumente pe care le, putem asocia drumeţiilor noastre montane: 

- Castrul Praetorium, situat pe stingă Oltului, lîngă satul Copăceni, în apropiere de 
confluenţa pîrîului Băiaşu cu Oltul, construit pe drumul roman în anii 138–140 e.n.; 

- Proieni, vechi sat de moşneni, azi în  componenţa oraşului Brezoi, situat pe dreapta 
Oltului, pe şoseaua naţională (DN 7), la 3 km amonte de confluenţa Lotrului cu Oltul, 
în apropiere de staţia C.F.R. Lotru; în acest sat s-a oficiat, în anul 1583, căsătoria 
dintre Mihai Viteazul, viitorul voievod al tuturor românilor, şi Doamna Stanca; 

- Hanul Lotrişor, pe dreapta Oltului, pe şoseaua naţională (DN 7), la confluenţa 
pîrîului Lotrişor cu Oltul; de aici, pe drumul  forestier, la 2,5 km, în susul pîrîului 
Lotrişor, se poate ajunge la cascada şi cheile Lotrişorului (Munţii Năruţu); 

- Arutela (după unii autori denumirea ar fi Alutela = Olteniţa), vestigii romane, con-
struite pe o veche aşezare dacică, situate pe stînga Oltului, în Poiana Bivolari (odi-
nioară o mare bivolărie domnească), în avale de barajul de la Turnu, pe traseele 
turistice 3 şi 11; aici sînt întîlnite urme ale castrului şi termelor romane construite de 
arcaşii sirieni din armata romană, precum şi o porţiune a vechiului drum roman, pavat 
cu piatră cioplită (6 m lăţime plus trotuare, şi ele pavate); au fost găsite pietre cu 
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inscripţii de pe vremea împăraţilor Hadrian (117–138 e.n.) şi Antoninus Plus (138–
161 e.n.); întreaga fortificaţie a fost distrusă prin anul 235 e.n. de o mare inundaţie a 
Oltului; lîngă ruinele romane se află izvorul şi puţul cu ape termale de la Bivolari; 

- Barajul şi lacul de acumulare de la Turnu (traseele turistice 2, 3. 7 ţi 11), 
construcţie modernă ridicată între anii 1980–1983, care, prin dimensiune şi rol econo-
mic, imprimă Defileului Oltului o nouă măreţie şi un nou conţinut – faţă-n faţă cu 
vestigiile daco-romane de la Arutela pare să fie o punte de legătură între trecutul glori-
os al strămoşilor şi prezentul luminos al poporului român; faţă-n faţă două epoci, două 
file din istoria patriei; 

- Masa lui Traian, un promontoriu stîncos ce prelungeşte Muchia lui Teofil pînă în 
albia Oltului, este situată în spatele barajului de la Turnu, apărînd azi doar ca o mică 
insulă ieşită din apele iacului de acumulare. Legenda spune că aici ar fi luat masa îm-
păratul Traian în timpul campaniei sale spre inima Daciei. Mai este cunoscută sub nu-
mele de Masa lui Mihai, care şi el s-ar fi oprit aici în drumul său spre Transilvania. 
Această stîncă 1-ar fi inspirat pe Dimitrie Bolintineanu cînd a scris, în 1846, poezia 
„Cea din urmă noapte a lui Mihai cel Mare“: 

 
„... Dar pe-un vîrf de munte stă Mihai la masă 
Şi pe dalba-i mînă fruntea Iui se lasă; 
Stă în capul mesei intre căpitani  
Şi recheamă dulce tinerii săi ani.“ 
 
Monumentele istorice şi de arhitectură medievală situate în perimetrul Masivului Cozia se 
adaugă peisajului natural, dîndu-i un plus de pitoresc şi interes. 

 
CAI DE ACCES 
Înconjurat aproape din toate părţile de zone joase, depresionare, Masivul Cozia beneficiază de 
o reţea de drumuri aproape inelară, care leagă toate localităţile de acces în masiv, către care 
putem ajunge cu trenul sau cu mijloace auto. De asemenea, în interiorul masivului pătrund 
cîteva drumuri forestiere ce ne apropie mult de principalele trasee sau obiective turistice ale 
Coziei. 

Căi ferate. Majoritatea turiştilor folosesc, pentru deplasarea din localităţile de domiciliu 
către locurile de plecare pe potecile Coziei, calea ferată Piatra Olt – Podu Olt (linia 201). În 
acest scop recomandăm următoarele puncte: staţia Călimăneşti (285 m altitudine) pentru 
traseele 1, 3, 4, 14 şi 15 din partea de sud şi sud-vest a masivului; din spatele gării autobuzele 
ne pot transporta pînă la Jiblea Veche, Călimăneşti, Căciulata şi Cozia; punctul de oprire 
Păuşa (295 m altitudine) pentru traseele 1, 3, 4, 11 şi 13: staţia Turnu (315 m altitudine) 
pentru traseele 2 şi 9; staţia Lotru (317 m altitudine), pentru traseul 5; halta Cornet (340 m al-
titudine), staţia Cornet (320 m altitudine) sau staţia Cîineni (340 m altitudine) pentru traseul 6. 

Drumuri auto. Drumul naţional 7 (E 81) reprezintă principala arteră rutieră modernizată ce 
poate fi folosită în deplasarea noastră către Masivul Cozia. El urmăreşte malul drept al Oltului 
şi face legătura, prin frumosul defileu al Oltului, între sudul şi partea centrală a ţării. Trece 
prin oraşul Călimăneşti, staţiunea Căciulata, pe lîngă complexul turistic şi balnear Cozia 
(legătură cu traseele turistice 1, 2, 3, 4 şi 11), pe lîngă interesantele monumente istorice şi de 
arhitectură situate pe valea Oltului. În continuare, spre nord, după ce depăşeşte hanul Lotrisor, 
lasă spre stingă drumul naţional 7 A (către Brezoi – Voineasa), traversează rîul Lotru, apoi 
localităţile Golotreni (legătură cu staţia C.F.R. Lotru şi traseul turistic 5), Corbu, Proieni, Că-
lineşti, Cîinelui (legătură cu traseul 6). Drumul este circulat de numeroase autobuze I.T.A. 
aparţinînd autobazelor din Rîmnicu Vîlcea, precum şi de autobuzele locale ce servesc staţiu-
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nea Călimăneşti. Din el se ramifică, trecînd peste barajul de la Călimăneşti, şoseaua asfaltată 
către Jiblea Veche şi staţia C.F.R. Călimăneşti, precum şi varianta de pe stingă Oltului dintre 
barajele Călimăneşti şi Turnu, ce trece prin Jiblea Veche (legătură cu traseul 4), Păuşa (legă-
tură cu traseul 1) şi Poiana Bivolari, în care se găseşte şi castrul roman Arutela (legătură cu 
traseele 3 şi 11). 

Drumul judeţean (DJ 703 G) Călimăneşti – Sălătrucel – Berislăveşti – Dîngeşti, situat în 
partea de sud şi sud-est a Masivului Cozia, urmează malul drept al pîrîului Coisca (Sălătru-
cel), axul hidrografic ce drenează depresiunea submontană a Jiblei. Se suprapune, în general, 
vechiului drum roman construit la începutul secolului I e.n., folosit şi de împăratul Traian în 
timpul expediţiei din anul 105, care, prin Rădăcineşti trecea către Perişani. Este tronsonul 
sudic al „drumului Loviştei“. Din satul Săcueni, prin Robaia şi Ianculeşti, trece dealul Alîngu-
lui (745 m) către Şuiei, pe valea Topologului. Drumul face posibil accesul către satele Şerbă-
neşti şi Păţeşti, locuri de începere a urcuşului în Cozia sau către satul Dîngeşti, de unde porne-
şte drumul forestier ce ajunge la cabana Cozia. 

Drumul comunal spre Băiaşu se desprinde din şoseaua modernizată de pe valea Oltului 
(DN 7) şi urmează valea Balaşului, care încinge în partea de nord Masivul Cozia. În satul 
Băiaşu face legătura cu drumul judeţean 703 H Cîineni – Boişoara – Perişani – Poiana – Sălă-
trucu (pe valea Topologului), ramura nordică a vechiului drum roman şi a „drumului 
Loviştei“. Din satul Pripoare se ajunge la punctul de pornire în traseul 6, iar din Surdoiu, pe 
potecă nemarcată, la cheile; Roşiei (traseul 12). 

Tronsonul de drum forestier dintre Surdoiu şi Dîngeşti închide sistemul inelar de drumuri 
care înconjură Masivul Cozia, făcînd astfel posibilă ascensiunea în masiv de pe toate laturile 
sale. 
 
DRUMURILE FORESTIERE 
Sînt frecvente în partea de sud şi sud-est a masivului, evitînd văile şi versanţii mai priporoşi 
de pe clina nordică. Ele pătrund în lungul văilor pînă la marginea sau în interiorul muntelui şi 
permit deplasări uşoare cu ajutorul autoturismelor sau al bicicletelor. În acest sens recoman-
dăm: drumul forestier de pe valea Păuşei (traseul 13), care ajunge pînă la mănăstirea Stînişoa-
ra; drumul forestier de pe valea Păţeşti (traseul 15), care se desprinde din DJ 703 G în satul 
Sălătrucel şi ajunge pînă aproape de cheile Cetăţii, cu acces la traseul turistic 4; drumul fores-
tier de pe Valea Mare (drumul Coziei), care porneşte din satul Dîngeşti şi ajunge la cabana 
Cozia (traseul 14); drumul forestier de pe valea Brădişor (Valea Mică) ce se termină aproape 
de obîrşie, la altitudinea de 950 m, de unde se poate continua pe potecă nemarcată, pe Dealul 
cu Coacăză, pînă „La Leurde“, unde întîlneşte drumul forestier al Coziei. În partea de est a 
masivului, drumul forestier de pe valea Sîmniceanu, care se desprinde din drumul Dîngeşti – 
Surdoiu, se intersectează cu drumul forestier al Coziei tot în locul numit „La Leurde“ din 
Plaiul Mocirlele. Desfăşurat pe o diferenţă de nivel de circa 450 m şi pe o lungime de 5,5 km, 
permite un urcuş relativ uşor către partea centrală a Coziei. Este impracticabil pentru auto-
mobile. 
 
LOCALITĂŢI ŞI PUNCTE DE PLECARE ÎN DRUMEŢIE 
Localităţile din care se poate începe drumeţia, sau către care ne îndreptăm la coborîre, sînt si-
tuate la poalele masivului, respectiv în lungul văii Oltului şi în depresiunile Loviştea şi Jiblea 
– Călimăneşti, fiind străbătute de căi ferate (linia 201), drumuri naţionale (DN 7), judeţene 
(DJ 703 G, DJ 703 H) sau comunale. 

Călimăneşti, oraş situat pe ambele maluri ale Oltului, în partea vestică a depresiunii sub-
carpatice Jiblea – Călimăneşti, la poalele munţilor Căpăţînii şi Coziei. În componenţa sa sînt 
incluse staţiunile Călimăneşti şi Căciulata, precum şi satele Jiblea Veche, Jiblea Nouă, Păuşa 
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şi Seaca. Suprafaţa oraşului, cu toate terenurile şi satele aferente, ajunge la 10632 ha cu o 
populaţie de 8256 locuitori (1 iulie 1981). În centrul oraşului altitudinea este de 280 m. Este 
străbătut de şoseaua modernizată DN 7 (E 81) şi se găseşte la o distanţă de 195 km de Bucu-
reşti, 81 km de Sibiu şi 18 km de Rîmnicu Vîlcea. Pe calea ferată oraşul este deservit de staţia 
C.F.R. Călimăneşti (Bucureşti – 309 km, Piatra Olt – 103 km, Rîmnicu Vîlcea – 16 km, Sibiu 
– 83 km). 

Funcţia principală a oraşului este cea balneară şi turistică, staţiunile Călimăneşti şi Căciula-
ta fiind, prin bogăţia apelor minerale (peste 30 izvoare minerale) şi prin clima mai blîndă, cu 
umiditate redusă, printre principalele staţiuni balneoclimaterice din ţară. Apele minerale 
sulfuroase, iodurate, bromurate, clorurosodice, bicarbonatate, calcice, magneziene, reci, 
mezotermale sau termale sînt folosite în tratamentul intern al bolilor căilor urinare şi de 
nutriţie, glandelor endocrine, intoxicaţiilor cronice, dermatozelor, bolilor hepatobiliare şi 
gastro-intestinale, precum şi în tratamentul extern în bolile aparatului locomotor, sistemului 
nervos periferic, aparatului cardio-vascular etc. 

Teritoriul oraşului Călimănesti a fost locuit din cele mai vechi timpuri, pe aceste locuri 
descoperindu-se urme materiale încă din epoca bronzului, dar şi mai recente, din epocile geto-
dacă şi daco-romană. Sînt cunoscute astfel castrele romane din Jiblea Veche (lîngă podul 
C.F.R.) şi Poiana Bivolari  (Arutela), precum şi cele două drumuri romane care străbăteau de-
presiunea Jiblea şi defileul Oltului. 

Localitatea este atestată documentar din secolul al XIV-lea (20 mai 1388), cînd în condica 
Coziei apare consemnată hotărîrea lui Mircea cel Mare de a ridica o mănăstire „la locul numit 
Călimăneşti pe Olt“. Pe teritoriul oraşului Călimănesti se găsesc numeroase monumente 
istorice şi de arhitectură medievală: Cozia (sec. XIV), Solniţa (sec. XVI), Ostrov (sec. XVI), 
Turnu (sec. XVII), Păuşa (sec. XVII). 

Dezvoltarea ulterioară a localităţii este desigur strîns legată de apele minerale de la Călimă-
nesti şi Căciulata. Se pare că ele erau cunoscute de multă vreme şi folosite de călugării de la 
„bolniţa“ Coziei. În prima jumătate a secolului al XIX-lea calitatea terapeutică a apelor 
minerale de la Călimănesti şi Căciulata era deja bine cunoscută, fapt pentru care numeroşi 
vizitatori veneau aici pentru cură la băi. În anul 1833 un tratat de balneologie german aminteş-
te de apele de la Căciulata, iar în 1854 Nicolae Golescu îi scrie mamei sale: „Avem la Căciu-
lata o comoară, un izvor unic în felul său...“. În acelaşi an este construit şi primul stabiliment 
balnear. Localitatea a cunoscut o dezvoltare ceva mai mare după secularizarea averilor mănă-
stireşti (1863), cînd satul iese de sub tutela mănăstirii Cozia. La sfîrşitul secolului al XIX-lea, 
marele geolog Grigore Cobălcescu pune în evidenţă rezervele de ape minerale şi conduce lu-
crările de captare, în 1885 este dat în folosinţă pavilionul balnear central de la Călimănesti 
(supraînălţat între 1907–1911), iar în anul 1890 localitatea este declarată staţiune balneară. 

La începutul secolului al XX-lea, îndeosebi după construirea căii ferate Piatra Olt – Sibiu 
(1896–1902), în staţiunile Călimănesti şi Căciulata se construiesc numeroase vile, se 
realizează noi baze de tratament, se întreprind amenajări edilitare. Şi astfel, mica şi cocheta 
staţiune de pe valea Oltului, beneficiară şi a unui cadru natural plin de pitoresc, este inclusă în 
anul 1927 în categoria oraşelor. Incîntat de frumuseţea ei, Nicolae Iorga o numeşte „Sinaia 
Vîlcei“. 

În ultimele decenii sînt mărite şi modernizate vechile baze de tratament, sînt construite noi 
şi moderne spaţii de cazare, tratament şi cură balneară, precum şi numeroase unităţi 
comerciale şi de alimentaţie publică. 

Staţiunea Călimănesti (peste 4200 locuitori), care cuprinde partea principală a oraşului, se 
găseşte pe malul drept al Oltului, de o parte şi de alta a drumului naţional 7 (E 81). În 
cuprinsul staţiunii se află douăsprezece izvoare minerale. Pavilionul central formează princi-
pala bază de tratament. Cazarea se face în vile. Pe insula Ostrov, situată în mijlocul lacului de 

 20 



acumulare, se găseşte un monument istoric şi de arhitectură medievală (sec. XVI). Mai pot fi 
admirate cîteva case vechi din lemn, construite în stil vîlcean în secolele XVIII şi XIX. În 
staţiunea Călimănesti se organizează anual, în prima duminică a lunii august, festivalul 
cultural-folcloric „Cîntecele Oltului“, la care participă formaţii din toate judeţele de pe valea 
Oltului. 

În această cunoscută staţiune de pe valea Oltulul în ultimii ani au fost construite numeroase 
unităţi comerciale şi de alimentaţie publică, precum şi blocuri moderne de locuit. 

Din staţiunea Călimăneşti putem porni pe DJ 703 G Către satele Jiblea Veche, Şerbăneşti 
şi Păţeşti şi mai departe pe drumul forestier de pe valea Păţeşti (legătură cu traseul 4) sau către 
satul Dîngeşti, de unde porneşte drumul forestier, pe Valea Mare, către cabana Cozia. Se 
poate ajunge, de asemenea, pe şoseaua de pe stingă Oltului şi la traseele 1, 3, 4 şi 11. 

Staţiunea Căciulata (peste 420 de locuitori), care formează partea nordică a oraşului Căli-
măneşti, se extinde tot pe dreapta Oltului în lungul drumului naţional 7. Aici se găsesc zece 
izvoare minerale şi termale folosite în bazele moderne de tratament de la Complexul sanato-
rial U.G.S.R., hotelul „Vîlcea“, sanatoriul „1 Mai“, hotelurile „Căciulata“, „Olt“ şi „Cozia“. 
Cazarea se face în vile şi hoteluri, precum şi în hanul „Cozia“. În parcul Căciulata, plasat între 
şosea şi rîul Olt, peste drum de restaurantul „Perla Oltului“, se găsesc primele izvoare amena-
jate din staţiune. În apropiere se află castrul Arutela, situat în Poiana Bivolari, şi monumentele 
istorice şi de artă medievală Cozia (sec. XIV), Bolniţa (sec. XVI), Turnu (sec. XVII), precum 
şi impunătorul baraj hidrotehnic de la Turnu. Din Căciulata pornesc traseele 1 şi 3, dar se 
poate ajunge foarte uşor şi în traseele 2, 4 şi 11. 

Jiblea Veche (2000 locuitori), localitate componentă a oraşului Călimăneşti, se găseşte pe 
stingă Oltului, între Valea Satului şi pîrîul Coisca (Sălătrucel), la poalele dealurilor Jardei şi 
Sălătrucel. Este o aşezare veche (sec. XIV), locuită pe vremuri de plăieşi. Aici ne atrag atenţia 
cîteva case vechi din lemn (sec. XVIII–XIX) şi monumentul eroilor din 1916–1918. Din 
Jiblea Veche porneşte DJ 703 G, care străbate Depresiunea Jiblea – Călimăneşti, precum şi 
şoseaua modernizată de pe stingă Oltului (Jiblea – barajul de la Turnu), din care putem porni 
pe traseele 1, 3, 4 şi 11. 

Păuşa (250 locuitori), mică localitate componentă a oraşului Călimăneşti, se găseşte pe 
malul sting al Oltului, în dreptul staţiunii Căciulata, de care este legată printr-un pod de beton. 
Este străbătută de şoseaua modernizată de pe stingă Oltului. Aici se găsesc două izvoare 
minerale. Din această mică localitate porneşte drumul forestier de pe valea Păusei (traseul 13) 
şi traseul 1. Se poate ajunge cu uşurinţă şi la traseele 3, 4 şi 10. 

Seaca (280 locuitori), localitate componentă a oraşului Călimăneşti, situată tot pe dreapta 
Oltului pe DN 7, la 3 km sud de Călimăneşti. Este atestată documentar din anul 1402. În anul 
1646 voievodul Matei Basarab a construit aici o „moară de hîrtie“. Locul de popas de pe 
malul Oltului este dotat cu un bufet şi 70 de căsuţe. 

Şerbăneşti (815 locuitori) şi Păţeşti (240 locuitori), sate vecine ce intră în componenţa 
comunei Sălătrucel, situate în partea de nord a Depresiunii Jiblea – Călimăneşti, la 500–700 m 
altitudine, imediat sub versanţii împăduriţi ai Coziei. Centre de artă populară recunoscute 
pentru prelucrarea artistica a lemnului. Accesul la localităţile amintite se face pe drumul 
comunal (traseul 15) ce se desprinde din DJ 703 G, în comuna Sălătrucel. 

Din cele două sate se poate ajunge în traseul 4. Din satul Păţeşti, pe valea cu acelaşi nume, 
se continuă şi drumul forestier care ajunge în apropierea cheilor Cetăţii şi cheilor Păteştilor. 

Dîngeşti (550 locuitori), sat ce aparţine comunei Berislăveşti, situat pe valea Brădişor, în 
partea de nord-est a Depresiunii Jiblea – Călimăneşti, la altitudini de 500–680 m. În sat se 
poate ajunge pe drumul comunal ce se desprinde din DJ 703 G, în satul Brădişor. 
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Din Dîngeşti porneşte drumul forestier de pe Valea Mare (traseul 14), pe care putem 
ajunge la cabana Cozia, drumul forestier de pe valea Brădişor, precum şi drumul forestier ce 
trece prin şaua Groşi în Depresiunea Poiana şi, mai departe, în Ţara Loviştei. 

Văratica (95 locuitori), localitate aflată în componenţa oraşului. Brezoi şi situată pe malul 
stîng al Oltului, sub versantul nordic al Coziei, la altitudinea de 300–320 m. Se remarcă 
ruinele castrului roman situate pe un promontoriu aflat între Olt şi calea ferată. La circa 1 km 
spre nord se află staţia C.F.R. Lotru. De aici porneşte traseul 5. 

Surdoiu (115 locuitori), sat ce aparţine comunei Perişani, se găseşte în Depresiunea 
Poiana, la confluenţa pîraielor Roşia cu Băiaşu, la altitudinea de 550–600 m, în lungul drumu-
lui judeţean 703 H. Din satul Surdoiu, pe potecă nemarcată, se ajunge în cheile Roşiei (traseul 
12). 

Pripoare (peste 260 locuitori), sat ce intră în componenţa comunei Perişani, situat în De-
presiunea Poiana, pe DJ 703 H, în amunte de micul defileu al pîrîului Băiaşu. Unii istorici 
consideră că aici se găseşte trecătoarea Posada, loc unde ostile conduse de domnitorul 
muntean Basarab I au învins armata lui Carol Robert de Anjou (9–12 ianuarie 1330). În acest 
sat cu rezonanţă istorică se află punctul final al traseului 6. 

Băiaşu (275 locuitori), sat aparţinînd comunei Perişani, situat în partea de sud a Ţării 
Loviştei; pe pîrîul cu acelaşi nume. Poate fi localitatea terminus a traseului 6 (pe poteca ne-
marcată ce coboară din islazul Priboienilor pe valea Şasei). Numele satului vine de la ocupaţia 
vechilor locuitori – „băiaşii“ – ce se ocupau cu „culesul aurului“. 

Pe drumul forestier de pe valea Balaşului se poate ajunge, după 8 km, la DN 7 (E 81), în a-
propierea staţiei C.F.R. Cornet. 

Perişani (peste 440 locuitori), important centru comunal situat pe „drumul Loviştei“ (DJ 
703 H), în partea de sud a depresiunii, de unde putem folosi autobuzele I.T.A. pentru a ajunge 
la Curtea de Argeş sau Cîineni. În localitate există ruinele unui castru roman iar în fiecare an, 
la începutul lunii septembrie, se organizează o frumoasă nedeie. De aici putem ajunge uşor în 
traseul 6. 

Cîineni (Cîinenii Mari – peste 1000 locuitori, Cîinenii Mici – circa 1000 locuitori), cea 
mai importantă comună din defileul Oltului, situată de o parte şi de alta a rîului pe DN 7 (E 
81), din care se ramifică spre sud-est „drumul Loviştei“ (DJ 703 H). Este deservită de staţia 
C.F.R. Cîineni. Localitatea este atestată documentar în anul 1415, pe vremea lui Mircea cel 
Mare. Romanii au ridicat aici un pod şi un castru (Pons Vetus), ale cărui urme se găsesc la 
locul numit „Turnuleţe“. Austriecii au construit în anul 1719 un fort de apărare (Arxavia) 
distrus însă de turci în 1739. În satul Cîinenii Mici de pe stînga Oltului pot fi vizitate cele 
două monumente de arhitectură din secolul al XVIII-lea, iar în Cîinenii Mari, lîngă podul ce 
traversează Oltul, se află monumentul ridicat în memoria generalului David Praporgescu, 
căzut în aceste locuri în luptele din primul război mondial. În această comună, de unde avem 
posibilităţi de transport cu trenul şi autobuze I.T.A., se încheie drumul parcurs prin Ţara Lo-
viştei (Perişani – Titeşti – Boişoara – Cîineni) la coborîrea din Masivul Cozia pe traseul 6. 
 
LOCURI DE CAZARE ŞI ADĂPOST 
Cele mai multe posibilităţi de cazare se găsesc situate la baza masivului, pe dreapta văii Oltu-
lui, în hotelurile, hanurile şi popasurile turistice din staţiunea Călimăneşti-Căciulata sau din, 
împrejurimi. În Masivul Cozia există o singură cabană, care prin aşezarea ei centrală oferă po-
sibilităţi de popas şi cazare pentru aproape toate, traseele turistice. 

Hotelurile „Căciulata“, „Olt“ şi „Cozia“, care formează un frumos complex balnear şi 
turistic pe malul drept al Oltului, la circa 0,5 km nord de Căciulata, oferă, prin cele 1200 
locuri în camere confortabile de cîte două paturi, cele mai bune condiţii de cazare la plecarea 
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sau la sosirea din Masivul Cozia (traseele 1, 2, 3, 4, 11, 13 şi 14), Au în dotare, pe lîngă insta-
laţiile de tratament, restaurant, bar de zi, loc de parcare auto. 

Hanul „Cozia“, situat pe stînga DN 7, cum ne deplasăm de la Căciulata spre mănăstirea 
Cozia, vizavi de complexul de hoteluri, oferă de asemenea foarte bune posibilităţi de cazare. 
Are în componenţa sa 40 de camere cu două paturi, 15 căsuţe din lemn, restaurant, bar de zi, 
parcare auto. 

Hotelul „Vîlcea“ din staţiunea Căciulata (240 locuri, restaurant) se găseşte în apropierea 
traseelor turistice 1, 3, 4, 11 şi 13. 

Popasul turistic „Căciulata“ este situat pe valea cu acelaşi nume în amonte de restauran-
tul „Perla Oltului“, lîngă ştrandul termal. Are în dotare 12 căsuţe din lemn şi un bufet. De aici 
putem pleca pe traseele turistice ce urcă în Masivul Cozia sau în continuare pe drumul forest-
ier de pe valea Căciulata către Munţii Căpăţînii. 

Cabana „Cozia“ este situată în curmătura adîncă dintre vîrfurile Cozia (Ciuha Mare) şi 
Ciuha Mică, la o altitudine de 1573 m. Reconstruită şi extinsă în anul 1966, are o capacitate 
de cazare de 30 locuri, în camere cu 2 pînă la 6 paturi. În apropiere, la marginea pădurii, sub 
vîrful Cozia, se află cantonul silvic „Cozia“, iar în direcţie opusă, sub vîrful Ciuha Mică, se 
găseşte bufetul-restaurant. Cabana şi bufetul funcţionează tot timpul anului. 

Cabana Cozia se găseşte în zona de convergenţă a tuturor traseelor turistice (1, 2, 4, 5, 6, 7 
şi 14) care urcă spre vîrful Cozia şi spre cele mai pitoreşti şi interesante locuri din masiv. Du-
rata de mers, care nu depăşeşte pe nici un traseu 5–6 ore, ne oferă posibilitatea să ajungem în 
timp util la un loc sigur de adăpost. La cabana Cozia se poate ajunge şi pe drumul forestier ce 
urcă pe Valea Mare din satul Dîngeşti. 

De la cabană pot fi efectuate mici excursii, cu durată de 2–3 ore (dus-întors), în care putem 
surprinde cele mai frumoase privelişti ale Coziei: stîna Turneanu (pe traseul 7), stîna Rotunda 
(pe traseul 5), stîna din Colţii Foarfecii, Vîrful Durduc şi pereţii Bulzului (pe traseul 1), Vîrful 
Omul (pe traseul 6), Poarta de Piatră (pe traseul 8), „La Leurde“ (pe drumul forestier). 

În caz de vreme nefavorabilă, ne mai putem adăposti şi la stînele din cuprinsul masivului: 
Mocirlele şi Perişani (pe traseul 6), Rotunda (traseul 5), La Muşeţel (traseul 3), sau chiar la 
stînele părăsite Turneanu (traseele 2, 7) şi Urzica (traseul 5). 
 
IARNA ÎN MASIVUL COZIA 
O dată cu căderea primei zăpezi, Masivul Cozia îmbracă mantia albă şi neîntinată a zilelor de 
iarnă. Deşi la înălţimi în jur de 1500–1600 m, stratul de zăpadă se menţine circa 120 de zile, 
pantele împădurite sau abrupte ale Coziei nu oferă condiţii prielnice pentru practicarea sportu-
rilor de iarnă. Este şi motivul pentru care aici nu sînt amenajate pîrtii de schi. Cu toate acestea 
temerarii şi bunii schiori, care s-au încumetat să ajungă pînă pe culmile înalte ale Coziei, pot 
practica sportul preferat în poienile din jurul cabanei, cum sînt cele de pe culmea Turneanu, 
de la obîrşia văii Rotunda, din jurul vîrfului Babolea, de la stîna Mocirlele sau dinspre Leurde. 

Venirea iernii înseamnă însă acoperirea şi troienirea potecilor cu zăpadă, formarea cruste-
lor de gheaţă şi, deci, îngreunarea accesului către partea înaltă a masivului. Multe sectoare de 
trasee devin impracticabile sau foarte periculoase, motiv pentru care cei care se încumetă la 
drum trebuie să fie bine echipaţi şi să posede cunoştinţe temeinice pentru ascensiunile de 
iarnă. În unele locuri, cum sînt sectoarele de pe Muchia Vlădesei, obîrşia şi abrupturile Bulzu-
lui (traseul 1) apare posibilă declanşarea avalanşelor. De aceea recomandăm evitarea lor pe 
timpul iernii şi folosirea pentru accesul la cabana Cozia a drumului forestier Dîngeşti – Cozia, 
sau pentru drumeţii bine pregătiţi şi cu o bună orientare în teren folosirea cu multă prudenţă a 
traseelor 5 (Văratica – Urzica – Turneanu) şi 2 („La Meliţă“ – Scorţaru – Turneanu). Pînă la 
Stînişoara pot fi folosite, cu un echipament de iarnă adecvat, toate traseele turistice (1, 2, 3, 
13) care ajung pînă aici. 
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ALPINISM ÎN MASIVUL COZIA 
Deşi nu există încă trasee omologate, abrupturile din Masivul Cozia oferă posibilităţi pentru 
practicarea alpinismului. Trebuie avut în vedere că majoritatea pereţilor verticali sau aproape 
verticali sînt formaţi din gnais ocular de Cozia, puternic fisurat, iar pe aliniamentele de fisura-
re roca este de cele mai multe ori alterată şi fărîmiţată prin dezagregare. Cele mal multe posi-
bilităţi de escaladare ni le oferă pereţii Bulzului, scocul Ursului, pereţii Gardului, abrupturile 
Foarfecii sau abrupturile contraforturilor ce se desprind din Muchia Turneanu către Valea 
Seacă (Pietrele Vulturilor). Pereţi favorabili mai găsim şi în muchiile Roşiei, Căprăreasa şi 
Măţăriile, sau chiar la nord de vîrful Cozia. 

Pentru pătrunderea în tainele Coziei, în minunatele sale „grădini“ presărate cu numeroase 
chipuri de piatră, porţi şi „încuietori“, folosind poteci abia bănuite sau trasee alese cu grijă 
avem neapărat nevoie de un echipament corespunzător şi de suficiente cunoştinţe de alpinism. 
În caz contrar ele trebuie admirate numai de la distanţă, de pe parcursul traseelor turistice 
marcate. 
 
DRUMURI, POTECI ŞI MARCAJE 
În Masivul Cozia se poate pătrunde pe trei categorii de drumuri: drumuri forestiere şi drumuri 
de exploatare, poteci nemarcate şi poteci turistice marcate. 

Drumurile forestiere şi cele de exploatare, nemarcate, urmăresc în cea mai mare parte a lor 
văile şi au o frecvenţă mai mare în partea de sud şi est a masivului. Au avantajul că pătrund 
mult în interiorul masivului, uneori pînă la obiective turistice importante (de exemplu, cheile 
Văii Seci, cheile Cetăţii) sau pînă în apropierea traseelor turistice (vezi şi subcapitolul Căi de 
acces). 

Potecile nemarcate, folosite în principal de localnici şi ciobani, urmăresc frecvent culmile 
din partea de sud şi sud-est a Masivului Cozia. Ele fac legătura între satele Şerbăneşti, Păţeşti 
şi Dîngeşti, sau între drumul forestier Dîngeşti-Surdoiu şi partea centrală, mai înaltă, a Coziei. 
Pot fi folosite mai ales la coborîre. 

Frecvenţa mai mare a drumurilor forestiere, a drumurilor de exploatare şi a potecilor ne-
marcate în partea de sud şi sud-est explicată prin relieful domol cu pante reduse, format pe 
roci sedimentare mai puţin rezistente la eroziune, suplineşte lipsa potecilor turistice marcate 
din această parte a masivului. 

Potecile marcate urmăresc atît văile, cît şi culmile interfluviale, majoritatea lor avînd drept 
loc de pornire valea Oltului. Numai traseul 6 ajunge în partea de nord-est a Masivului Cozia, 
respectiv în Depresiunea Poiana. Caracteristica principală a potecilor şi traseelor turistice din 
acest masiv o constituie direcţia lor convergentă către partea centrală înaltă şi cabana Cozia, 
aşa că nu se poate vorbi aici de o culme sau creastă principală pe care să o urmeze un anumit 
traseu sau marcaj. Este cazul culmilor Muchia Trăsnită – Scorţaru (traseul 2), Sitarului – 
Vlădesei (traseul 4), Usturoaia – Turneanu (traseul 7), Jangului-Urzica (traseul 5), Şirul de 
Pietre – Omul – Babolea (traseul 6) care toate converg spre Vîrful Cozia. 

Cu excepţia potecilor urmate de traseele turistice 1, 2, 3 şi 4, care sînt bine conturate şi 
uşor de urmărit în timpul verii, toate celelalte sînt mă puţin clare, uneori ascunse în frunziş. 
Parcurgerea lor necesită mai multă atenţie şi grijă în orientare, impunîndu-se tot timpul ca 
direcţia de mers să urmărească semnul de marcaj următor. 

Toate semnele de marcaj sînt aplicate pe copaci sau pe pietre. Stîlpii şi plăcuţele indicatoa-
re din metal lipsesc, astfel că în locurile deschise (poieni, pajişti) sau la intersecţiile de trasee 
orientarea se face mai greu. Unele tăbliţe indicatoare scrise pe scîndură sau pe tablă sînt 
aproape complet şterse. Pe unele porţiuni de trasee (5, 6 şi 7) semnele de marcaj sînt rare sau 
sînt şterse, motiv pentru care se pierde mai mult timp pentru găsirea lor, mărindu-se astfel du-
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rata de parcurs. De aceea toamna şi primăvara, cînd potecile sînt acoperite cu frunze, trebuie 
să acordăm o atenţie mai mare orientării în teren. 

Exploatările forestiere şi replantaţiile din bazinul văii Păţeşti au deteriorat şi au distrus 
complet potecile şi marcajul punct albastru de pe dealurile Suliţa şi Ursoaia, astfel că ultima 
parte a traseului Cabana Cozia – Muchia Vlădesei – Dealul Suliţa – Dealul Ursoaia, care 
apare încă pe unele hărţi turistice ale Coziei, este lipsit de marcaj. Totuşi legătura dintre şaua 
de sub Muchia Vlădesei (cota 976) şi drumul forestier de pe valea Păţeşti sau dintre Dealul 
Suliţa şi localităţile Păţeşti şi Şerbăneşti se poate face folosind una din numeroasele poteci ne-
marcate care urmăresc versantul drept al pîrîului Păţeşti. 

Potenţialul turistic ridicat al Masivului Cozia, în special în partea central-nordică a 
acestuia, unde predomină relieful impunător determinat de gnaisul ocular, atrage tot mai mulţi 
iubitori ai drumeţiilor montane. De aceea Cozia, acest unicat al Carpaţilor noştri, merită mai 
multă atenţie atît în direcţia întreţinerii potecilor şi marcajelor, instalării de stîlpi şi plăcuţe 
indicatoare, îndeosebi la intersecţia potecilor turistice şi în localităţile şi punctele de plecare în 
traseu, cît şi în cea a deschiderii de noi trasee turistice (în Colţii Foarfecii, unde vechiul 
marcaj, punct galben, este complet deteriorat, pe Valea Seacă şi a Bulzului, în zona de obîrşie 
a pîraielor Tisei şi Slamnicului etc.). 
 
Trasee turistice 
În lipsa unui traseu principal de creastă, ordinea descrierii traseelor turistice este făcută în 
funcţie de importanţa lor pentru accesul în masiv pornindu-se din valea Oltului. De aceea ma-
joritatea traseelor sînt descrise în sensul urcării, fapt pe care îl considerăm şi o recomandare 
pentru drumeţiile în Cozia. Traseele descrise pentru coborîre nu sînt indicate pentru urcuş. 

Pentru traversarea masivului pe direcţie sud-vest–nord-est pot fi combinate unul din trasee-
le 1, 2 sau 4 cu traseul 6, iar pentru o traversare pe direcţia generală nord-sud poate fi folosit 
traseul 5 şi, în continuare, unul din traseele 1, 2, 4 sau 7. Pentru aceasta recomandăm o oprire 
la cabana Cozia. 

Pentru excursii de o zi ar fi indicate traseele din partea de sud-vest (1, 2, 3, 4 şi 7) cu 
plecarea şi sosirea în valea Oltului. 

Am considerat, de asemenea, necesar ca pe lingă descrierea potecilor turistice marcate să 
introducem şi unele descrieri, mai sumare, ale drumurilor forestiere şi ale unor poteci nemar-
cate care ne conduc spre unele obiective interesante din Masivul Cozia, mai ales că unele din 
ele pot fi folosite în deplasările auto sau cu bicicleta. 
 
1. Căciulata (300 m) – Păuşa (300 m) – Dealul Păuşa (647 m) – Curmătura „La Troiţă“ 
(673 m) – Poiana Stînişoarei (720 m) – Muchia Vlădesei – Muntele Durduc (1568 m) – 
cabana Cozia (1573 m) 

Marcaj: bandă albastră 
Diferenţă de nivel: 1273 m 
Timp de mers: 5½–6 ore 
Timpi intermediari: Curmătura „La Troiţă“ – 1½ ore; Stînişoara – 2½– 2¾ ore 
Trasee de legătură: 2, 3 (Curmătura „La Troiţă“); 9, 10 (Stînişoara); 4 (Muchia 
Vlădesei). 
Traseu accesibil tot timpul anului (Căciulata – Păuşa – Stînişoara), recomanda-
bil numai vara (Stînişoara – Muchia Vlădesei – cabana Cozia). 

Este principalul traseu turistic către care se poate ajunge din Călimăneşti, Căciulata, Păuşa şi 
Jiblea Veche. Se menţine, în general, pe culme, urmînd la început Dealul Păuşa şi apoi 
Muchia Vlădesei. În lungul său se întîlnesc numeroase elemente de interes turistic: Grota din 
Cale, abrupturile şi strungile din Valea Seacă, stîncile şi grotele din Muntele Sălbaticu, repezi-
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şurile văii Bulzului, Colţul lui Damaschin, Grota Haiducului, cheile şi abrupturile Bulzului, 
numeroasele „chipuri de piatră“ din creasta Bulzului, muntele Durduc. La început traversăm 
pădurile seculare de gorun şi fag cu multe specii termofile, apoi pădurile de molid şi mestea-
căn în poieniţele cărora întîlnim o bogată floră subalpină şi endemică. De la curmătura „La 
Troiţă“ ne găsim în rezervaţia naturală – complexă – a Coziei, de un deosebit interes ştiinţific. 

Traseul 1 porneşte din staţiunea Căciulata, respectiv din dreptul restaurantului „Perla 
Oltului“ (300 m) aflat într-una din cele mai pronunţate schimbări de direcţie pe care o face 
şoseaua internaţională E 81 (DN 7). Ne aflăm în zona de confluenţă a văii Căciulata- cu Oltul. 
De aici ne îndreptăm mai întîi către Călimăneşti, traversăm podul peste apa Căciulatei, trecem 
apoi prin apropierea complexului comercial, a cinematografului „Cozia“, precum şi a biblio-
tecii staţiunii. Pe partea dreaptă putem admira frumoasele şi confortabilele construcţii turistice 
aparţinînd staţiunii Căciulata, respectiv Complexul sanatorial al U.G.S.R. şi Hotelul „Vîlcea“. 
După cîteva zeci de metri, pe partea stingă, ne apare noul pod pietonal, din beton, ce 1-a înlo-
cuit pe cel vechi pe cabluri, care ne va facilita traversarea rîului Olt. De pe pod, spre nord, 
vom putea admira frumosul defileu al Oltului. 

După traversarea rîului, trecem pe lîngă tabăra de pionieri şi apoi pe lîngă primele case din 
micul sat Păuşa. Traversăm cu atenţie calea ferată şi, urcînd cîteva trepte metalice, ajungem 
pe asfaltul noii şosele de contur a lacului de acumulare ce porneşte, pe stînga Oltului, de la 
Călimăneşti şi ajunge la barajul de la Turnu. 

În faţa noastră se profilează dealul bine împădurit al Păuşei, iar în plan îndepărtat, ca un în-
demn la drum, ne apare creasta atît de frumoasă a Masivului Cozia. Către amonte (spre nord) 
zărim construcţiile complexului balnear, iar în aval şoseaua asfaltată care conduce către 
staţiunea Călimăneşti. 

Traversăm şoseaua şi ne continuăm drumul pe malul stîng al pîrîului Păuşa, lăsînd în 
partea dreaptă drumul forestier care urcă în lungul văii pînă la Poiana Stînişoarei. Pe un podeţ 
de beton trecem pe malul drept al Păuşei şi străbatem colonia muncitorească. După cîteva zeci 
de metri drumul ajunge la marginea pădurii de foioase unde, pe un copac izolat, se află primul 
semn al marcajului bandă albastră, care ne va conduce de-a lungul Dealului Păuşa spre şaua 
„La Troiţă“ şi de acolo mai departe către Stînişoara. Pînă aici au trecut circa 10–15 minute, 
timpul afectat deplasării fiind şi în funcţie de dorinţa noastră de a mai admira încă o dată 
staţiunea Căciulata şi culmile domoale, împădurite ale Munţilor Căpăţînii. 

La marginea pădurii ne apar trei poteci, dintre care numai pe cea din dreapta o urmează 
traseul marcat. Această potecă se menţine pe faţa sudică a Dealului Păuşa, de unde vom avea 
posibilitatea de a privi tot timpul, în dreapta noastră, valea încă destul de largă a Păuşii. 
Pătrundem în pădurea de foioase presărată cu pini. Beneficiind de răcoarea ei, urcuşul cu 
pante de 12–15°, de pe faţa sudică a Dealului Păuşa, ni se pare parcă mult mai uşor. Direcţia 
generală de mers este către nord–nord-est. Marcajul este rar, însă poteca bine conturată, în 
urcuş continuu, ne poartă circa 25 de minute pînă într-o zonă cu pădure ceva mai rară şi cu 
cîteva mici poieniţe. În acest sector se produce o uşoară schimbare de direcţie către est 
(schimbare marcată şi pe unul din copacii ce au servit drept suport marcajului turistic). Atenţi 
la multele poteci sau drumuri de căruţă ce străbat pantele dealului, urmărim în continuare 
direcţia nord–nord-est, menţinîndu-ne tot timpul foarte aproape de linia de culme a dealului. 
Continuăm să urcăm, traversăm o mică viroagă şi ne orientăm în urcuş spre dreapta, către 
poteca ce se situează la contactul dintre o fostă zonă defrişată (acoperită acum de o pădure 
tînără, foarte deasă) şi vechea lizieră a pădurii. Semnele de marcaj reapar ceva mai des. Stră-
bătînd o zonă acoperită cu o vegetaţie abundentă, ajungem într-o poiană ceva mai mare, în 
mijlocul căreia se află un foişor de vînătoare şi un ţarc. Sîntem pe culmea Dealului Păuşa. 
Pînă aici au trecut circa 35–40 de minute de la intrarea în pădure şi circa o oră de la plecare. 
Din poiană privirea cuprinde spaţii largi din munţii de pe dreapta Oltului, respectiv culmile 
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sud-estice ale Munţilor Căpăţînii. În continuare, pînă în şaua „La Troiţă“, drumul este mult 
mai uşor. 

Străbatem poiana prin mijlocul ei, îndreptîndu-ne (prin dreapta ţarcului) direct către mar-
ginea pădurii. După un scurt urcuş ajungem într-o zonă defrişată, de-a lungul căreia poteca 
parcurge circa 60–70 m (nord-vest) şi apoi intră din nou în pădure (dreapta, nord-est). După 
un alt urcuş, uşor, pe curbă de nivel, poteca începe să coboare într-o şa puternic adîncită, pe 
parcurs putînd admira sectorul de creastă al Coziei ce cuprinde vîrful Cozia (Ciuha Mare), 
Ciuha Mică, Durducul şi Bulzul. După circa 20 de minute de la foişorul de vînătoare ajungem 
în şa, în dreptul unei băncuţe din lemn de mesteacăn. În şa mai ajung două poteci – una 
dinspre vest, ce vine din poiana „La Muşeţel“ şi alta dinspre nord-est (de fapt un drum de 
căruţă) ce urcă din valea Păuşa. Noi urmăm poteca, tot înainte, către nord. Urmează un urcuş 
susţinut de circa 10 minute, iar după alte 5 minute de urcuş uşor poteca începe să coboare într-
o nouă şa. Poteca largă se transformă treptat într-un drum de căruţă, pe a-locuri înmlăştinit. 
Drumul se menţine imediat sub culmea dealului, coborînd uşor către şaua „La Troiţă“ (673 
m). Am urcat pînă aici, din valea Oltului, o diferenţă de nivel de circa 370 m şi a trecut circa o 
oră şi jumătate de la plecare. 

Şaua „La Troiţă“, marcată printr-o mică construcţie din lemn acoperită cu tablă şi o masă, 
constituie un important punct de convergenţă a încă două trasee turistice: dinspre vest poteca 
marcată cu bandă roşie ce urcă de la gara Turnu (traseul 2) şi drumul marcat cu bandă galbenă 
ce urcă din valea Oltului, prin poiana „La Muşeţel“ (traseul 3). 

Din şa cele trei marcaje turistice urmează, pentru un timp, un drum comun. Pînă la Stîni-
şoara mai avem de mers circa 50 minute. 

După binevenitul repaus din poiană, pornim prin spatele troiţei, pe drumul amintit, în urcuş 
uşor, la început către nord apoi către nord-est, străbătînd o pădure tînără de fag. După circa 
cinci minute începem să coborîm uşor, avînd o frumoasă privelişte asupra abruptului sudic al 
Munţilor Cozia, precum şi asupra drumului pe care-1 vom urma în continuare. Către dreapta 
se observă drumul forestier de pe valea Păuşa. Poteca urmăreşte acum versanţii de pe clina 
vestică a Muchiei Scorţaru, coborînd uşor şi ajungînd după 10–15 minute de „La Troiţă“, în 
locul unde, către stingă, se desprinde drumul marcat cu bandă roşie către şaua „La Meliţă“ şi 
mai departe către Muchia Turneanu şi cabana Cozia (traseul 2). Bifurcaţia este anunţată 
printr-o săgeată prinsă pe un copac şi prin înscrisul pe o lespede de piatră pe care poteca urcă 
brusc către nord, pierzîndu-se în pădure. 

Noi continuăm traseul pe poteca largă, marcată acum doar cu bandă galbenă şi bandă al-
bastră. Coborîm continuu printre blocuri de piatră aşezate ca treptele unei scări. Din loc în loc 
pădurea ne lasă să privim Colţii Foarfecii sau în plan mai depărtat Durducul şi Bulzul. Traver-
săm o vîlcea seacă şi pătrundem, după circa 25 de minute de „La Troiţă“, într-o zonă cu pereţi 
stîncoşi, presăraţi cu firide şi cu o mică grotă. Poteca ocoleşte prin dreapta pereţii stîncoşi, 
trece prin faţa unei grote (Grota din Cale), ajungînd în locul în care a funcţionat mai demult 
un funicular. Am pătruns într-o altă zonă în care blocurile stîncoase au forme dintre cele mai 
interesante. Pe stînga potecii apar contururile ascuţite ale unui bloc de piatră ce ne duce cu 
gîndul la aripile unui vultur. Ne strecurăm pe sub pereţii de stîncă şi ajungem în apropierea 
unui foarte frumos punct de belvedere situat la circa 700 m altitudine şi la circa 30 de minute 
de „La Troiţă“. Pentru a urca pe acest mic promontoriu stîncos, ne abatem circa 2 minute din 
potecă, spre valea Păuşei, căţărîndu-ne cu uşurinţă pe stîncile din dreapta potecii, acoperite 
din loc în loc cu frumoase exemplare de pin. 

De aici admirăm, imediat sub noi, cheile din cursul inferior al pîrîului Seaca spre confluen-
ţa cu pîrîul Bulzului, iar dincolo de ele spre vest–nord-vest abrupturile Muntelui Sălbaticul, în 
spatele căruia, pe un pinten liniştit şi domol se vede mănăstirea Stînişoara. Mai spre nord, 
creasta zimţată a Coziei, dominată de Colţii Foarfecii, răsplăteşte prin măreţia ei mica abatere 
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de la traseu. Spre sud–sud-est se deschide larg valea Păuşii însoţită de drumul forestier ce o 
urmează. Versanţii, altădată despăduriţi, au fost replantaţi. Pădurea de foioase acoperă aproa-
pe totul. Numai tancurile stîncoase de culoare cenuşie ţîşnesc din verdele crud al pădurii. 
Toamna, cînd pădurea este colorată, spectacolul este unic. 

Ne despărţim cu greu de această minunată privelişte şi coborîm din nou la poteca pe care 
am părăsit-o. Bine conturată, aceasta continuă să coboare printre blocuri stîncoase, traversea-
ză o vîlcea cu pereţi abrupţi, îşi schimbă direcţia orientîndu-se către dreapta, pe lîngă cîteva 
abrupturi cu pereţi surplombaţi presărate cu firide şi mici grote. Coborîrea ia sfîrşit la firul 
pîrîului Gardului, prilej de a sorbi cîteva picături de apă după drumul parcurs pînă aici. Tra-
versăm valea şi ne îndreptăm în urcuş, pe poteca largă, către nord-est (stînga rîului). După 
circa 5 minute întîlnim firul cu apă al pîrîului Mănăstirii, în apropiere de confluenţa lui cu 
pîrîul Gardului. Apoi, printr-o mică serpentină, ajungem în Poiana Stînişoarei. Locul este 
excelent pentru instalarea corturilor, mai ales că în imediata apropiere se află un izvor amena-
jat. Dincolo de valea ce coboară dinspre mănăstire se află bufetul „Stînişoara“, la care se ajun-
ge trecînd pe un podeţ de lemn. 

Din poiană spre nord, prin deschiderea îngustă şi priporoasă a văii Gardului, se profilează 
abrupturile şi tancurile din Colţii Foarfecii, iar spre nord-est pereţii stîncoşi, cu forme ciudate 
şi mici grote, ai Muchiei Fruntea Oii. Tot de aici, din marginea nordică a poienii, porneşte şi 
poteca abia schiţată, dar marcată cu punct roşu, ce ne conduce către Cascada Gardului (traseul 
10). 

Continuăm să urcăm prin poiană şi după cîteva minute ajungem la capătul drumului fores-
tier de pe valea Păuşa. Au trecut circa 2½–2¾ ore de la plecarea din Păuşa, iar pînă la cabana 
Cozia mai avem circa 3–3½ ore. 

Tot de aici porneşte şi poteca în circuit, către Muntele Sălbaticul (traseul 9), de unde avem 
o frumoasă privelişte către creasta înaltă şi abruptă a Coziei. 

Drumul către cabana Cozia continuă în urcuş domol. Ne orientăm de-a lungul gardului 
unei grădini de legume, pînă în zona unde se află o mare lespede de piatră, pe care se află 
aplicat semnul de marcaj, în acest loc, unde se mai află şi un adăpost pentru animale, poteca 
îşi schimbă direcţia către stînga (nord-est), începînd să urce pantele Muntelui Fruntea Oii. 
Ajungem astfel la un drum de căruţă ce vine de la Stînişoara şi pe care-l urmăm spre stînga. 
Semnele de marcaj, aplicate pe stînci sau copaci, ne conduc în urcuş uşor (aproximativ pe 
curbă de nivel) către obîrşia unui pîrîiaş, afluent al Bulzului. Au trecut 15 minute de la ple-
care. De aici este bine să ne aprovizionăm cu apă. Continuăm să urcăm, de data aceasta 
susţinut, printr-o frumoasă pădure de stejar. În cele 15–20 de minute de urcuş am cîştigat circa 
90 m altitudine. După 30 de minute de la plecare urcuşul se domoleşte, începînd cu un grup de 
blocuri stîncoase dispuse haotic pe partea dreaptă a potecii. Ne îndreptăm apoi pe curba de 
nivel către peretele stîncos ce parcă ne închide calea. Poteca ajunge însă la partea superioară a 
văii Bulzului, uneori lipsită de apă, în zona unei foarte atrăgătoare cascade, care în perioada 
secetoasă ne dezvăluie frumoasele trepte de pe care apa se aruncă vijelios, scobiturile pe care 
aceasta le-a creat în corpul stîncii. 

Traversăm valea şi ne orientăm către est, evitînd peretele stîncos din faţa noastră. Poteca 
bine conturată începe să urce în serpentine, mai întîi în lungul văii, apoi către est (dreapta). 
Este bine să evităm anumite scurtături care ne vor consuma inutil forţele. Continuăm să urcăm 
susţinut, poteca efectuînd în scurt timp o nouă schimbare de direcţie, către vest, dîndu-ne din 
nou ocazia să cuprindem cu privirea valea Oltului şi plaiurile împădurite ale Munţilor Căpă-
ţînii. Serpentinele sînt dese şi la circa 45–50 de minute de la Stînişoara, în stînga potecii, o 
mică platformă stîncoasă străjuită de un pin contorsionat ne invită la un mic dar binevenit 
popas. Este locul numit „Colţul lui Damaschin“ (1010 m), un promontoriu stîncos mărginit de 
abrupturi ce se lasă adînc către pîrîul Bulzului. De aici, către nord-vest, putem admira din nou 
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impunătorul abrupt sudic al Coziei, respectiv pereţii şi vîrfurile crenelate din Colţii Foarfecii, 
Durducului şi Bulzului. Spre sud–sud-vest valea Păuşei se adînceşte puternic între dealurile 
Călimanului şi Făgeţelului, iar mai departe se profilează Depresiunea Jiblea-Călimăneşti şi 
dealurile subcarpatice, ce o închid spre sud. Valea Oltului poate fi uşor urmărită ca o panglică 
strălucitoare ce se unduieşte printre dealuri şi se pierde în zare înspre sud, către Rîmnicu 
Vîlcea. Se disting bine lacurile de acumulare, mai întîi cel de la Călimăneşti, apoi cele de la 
Dăeşti şi Rîmnicu Vîlcea. 

Înainte de a reveni în poteca marcată, în stînga noastră, către valea Bulzului, printre arbuşti 
şi copaci izolaţi se desprinde o potecă firavă, ce ne conduce după cîţiva metri la Grota lui Da-
maschin (Grota Haiducului), un bun loc de refugiu în caz de vreme rea. 

Reveniţi în potecă, vom continua să urcăm din greu, orientîndu-ne către nord-est, pe o mu-
chie înclinată şi acoperită cu foioase, între care predomină fagul. După aproximativ o jumătate 
de oră de mers ajungem pe Muchia Vlădesei, într-o mică rarişte (Poiana Vlădesei) în care 
numeroase exemplare de pin dau un pitoresc deosebit peisajului. Sîntem într-un important loc 
de intersecţie a potecilor turistice din Cozia: traseul nostru, marcat în continuare cu bandă 
albastră, şi traseul 4 ce vine de la Călimăneşti prin Dealul Sitarului şi vîrful Suliţa, marcat cu 
triunghi albastru. De fapt o plăcuţă indicatoare prinsă pe un copac ne informează că de aici 
pînă la cabana Cozia mai avem de parcurs două ore, iar spre satul Păţeşti, în coborîre, putem 
ajunge în timp ele 1 oră. 

După un mic popas, continuăm să urcăm. Imediat, după o serpentină către stînga, ajungem 
pe o mică platformă înierbată. Către vest, dincolo de valea Bulzului, putem admira peretele 
stîncos care la bază prezintă o serie de grote (două mai vizibile din punctul în care ne aflăm). 
Continuăm să urcăm pe Muchia Vlădesei, menţinîndu-ne tot timpul pe versantul ei vestic, 
imediat sub cumpăna de ape, pînă în locul în care poteca devine mai domoală şi din care avem 
o privire de ansamblu asupra zonei Bulzu-Durduc. Deşi muchia, dominată aici de o frumoasă 
poieniţă, ne-îmbie parcă la o ascensiune directă către abruptul Bulzului, nu ne vom încumeta 
la acest urcuş deoarece el ne va purta către o zonă periculoasă, greu accesibilă, a Muchiei 
Vlădesei. Coborîm deci către stînga (nord-vest), pe faţa vestică a muchiei, trecînd pe lîngă un 
foarte interesant bloc stîncos, unul din numeroasele chipuri antropomorfe ale Coziei, pe care 
imaginaţia fiecăruia îl poate numi într-un fel anume. Ne îndreptăm către obîrşia pîrîului 
Bulzului. Poteca coboară traversînd un prim vîlcel stîncos, cu apă (atenţie la gheaţă în anotim-
pul mai rece) şi după un alt mic urcuş atingem cel de-al doilea vîlcel cu apă aparţinînd tot pîrî-
ului Bulzului. 

Ne aprovizionăm cu apă, deoarece pînă la cabană nu mai avem posibilitatea să o facem. O 
pauză de cîteva minute este binevenită, în con tinuare ne aşteaptă un urcuş mai dur, dar din 
plin recompensat de măreţia peisajului. Sîntem, de fapt, în „cetatea de piatră“ a Bulzului, unde 
fiecare stîncă ne dezvăluie chipuri dintre cele mai bizare. 

Traversăm vîlcelul şi începem să urcăm, iniţial către stînga, dar imediat poteca ne conduce 
printr-o serpentină deasupra jgheabului cu apă părăsit mai înainte. Urcăm susţinut în serpenti-
ne strînse, dese, avînd în faţă pereţii stîncoşi, cînd luminaţi de o rază de soare, cînd întunecaţi 
şi sumbri. Ne aflăm într-o adevărată cetate de piatră, unde agenţii modelatori (vîntul, ploaia, 
zăpada) au creat forme interesante: stînci cu aspect de piramide, hornuri adînci, excavaţii de 
diferite mărimi, surplombe şi chiar un mic pod natural. Pădurea s-a căţărat cu curaj pe pantele 
înclinate, dar s-a retras în faţa pereţilor aproape verticali. Doar exemplare frumoase de pin şi 
mesteacăn se agaţă de cîte o brînă, dînd locului o deosebită măreţie. Poteca, uneori cu caracter 
de brînă, străbate lăstărişuri şi zone presărate cu grohotiş. Trunchiurile albe ale mestecenilor 
profilate pe albastrul cerului ne dau o imagine de neuitat. 

Suficient de lată, poteca urcă către dreapta, apoi îşi schimbă din nou direcţia către stînga, 
evitînd pereţii stîncoşi şi hăurile ce o împresoară. Ne îndreptăm către un horn, foarte frumos şi 
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tentant, dar care ulterior devine inaccesibil. Aşadar, urmăm poteca care alege hornul din stin-
gă, argilos şi alunecos în caz de ploaie, dar mai accesibil. Cablurile instalate aici ne permit, 
mai ales pe vreme rea, să trecem cu bine pragurile stîncoase. Prin serpentine scurte ieşim la 
partea superioară a hornului, la aproximativ 50 de minute de la jgheabul cu apă, într-o rarişte 
invadată de afiniş aflată într-o mică şa. 

 

 

Masivul Cozia – schema marcajelor 

 
Pentru a avea o privire mai cuprinzătoare a-supra drumului parcurs, mai facem efortul de a 

ajunge într-un nou punct de belvedere situat deasupra hornurilor pe care le-am lăsat mult sub 
noi. De pe stîncă cu formă ciudată, pe care unii o numesc „înţeleptul“, ce străjuieşte punctul a-
minţit, putem cuprinde întreaga zonă pe care am străbătut-o. Peisajul este înălţător. Pereţi stîn-
coşi care nu ne lasă să vedem decît rareori baza, creste secundare puternic ferăstruite, clăi de 
piatră, turnuri şi piramide. Privind stîncile ce ne înconjoară, gîndurile ne poartă către o adevă-
rată lume de basm: chipurile de piatră, sculptate de acest maestru neîntrecut care este natura, 
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iau forme dintre cele mai bizare, pe care imaginaţia fiecăruia le poate uşor asemui cu o făptură 
oarecare. Şi toată această lume de poveşti poate fi găsită aici, în „grădina Bulzului“ (abruptu-
rile sudice dintre Copiţaua – muchia scurtă ce se desprinde spre sud din Ciuha Mică – şi vîrful 
Bulzului). 

După cele cîteva minute de repaus, reluăm urcuşul printre blocuri de stîncă trecînd pe lîngă 
o mică grotă. Ne strecurăm pe sub abrupt către „spintecătura Bulzului“, urmînd poteca pie-
troasă. Am intrat în zona pădurii de conifere. La 15 minute de la punctul de belvedere şi după 
ce am urcat continuu în serpentine, ajungem în „spintecătura Bulzului“ (partea ei vestică), 
dincolo de care, spre est, se înalţă vîrful Bulzu (1560 m). Poteca face un cot spre stînga (vest), 
iar urcuşul se mai domoleşte. Străbatem culmea îngustă şi rotunjită, presărată cu mici poie-
niţe, pînă ajungem în dreptul unei mici înşeuări. Este locul unde ne putem lăsa rucsacurile şi 
din care, spre stînga (sud–sud-est), se desface o potecă îngustă ce ne conduce în circa 5 minu-
te pe vîrful Durduc (1568 m), o mică platformă de piatră în centrul căreia se află o cruce me-
talică (Crucea Ciobanului). Această proeminenţă stîncoasă, suspendată între pereţii Bulzului 
(în est) şi pereţii Gardului (în vest), ne oferă una dintre cele mai măreţe privelişti ale Coziei: 
spre est, obîrşia Bulzului, străjuită de abrupturile crenelate ale vîrfului Bulzu, cu numeroasele 
sale stînci cu forme ciudate; spre sud, sub noi, muchia îngustă şi prăpăstioasă dintre pîrîul 
Bulzului şi Scocul Ursului; spre sud–sud-est, Scocul Ursului, iar în continuare, spre est, valea 
adîncă şi prăpăstioasă a Gardului dominată de Colţii Foarfecii, rămaşi acum sub nivelul nos-
tru. Forme bizare de piatră răsar la tot pasul. De sub Durduc o potecă agăţată pe una din brîne-
le din abrupturile Gardului coboară curajos către stîna din Foarfecă. În zare, spre sud, peste 
întregul bazin al Păuşei, privirile ne ajung către Călimăneşti şi mai departe, în lungul Oltului 
pînă spre Rîmnicu Vîlcea. Către sud-vest se conturează bine defileul Oltului, iar mai spre vest, 
culmile zimţate ale Munţilor Năruţu. 

Reveniţi în poieniţa în care ne-am lăsat bagajele, ne continuăm drumul către cabana Co-
zia. Poteca, în urcuş uşor, se strecoară acum spre nord-vest, pe faţa sud-vestică, parţial defri-
şată, a vîrfului Ciuha Mică (1629 m). După puţin timp ajungem în drumul forestier Dîngeşti – 
Cozia, pe care, mergînd spre stingă (nord-vest), vom ajunge în cîteva minute la cabana Cozia 
(1573 m) situată în curmătura adîncă dintre vîrfurile Cozia şi Ciuha Mică. 

Din faţa cabanei, de Ungă parapetul metalic al drumului, avem o frumoasă perspectivă spre 
valea Oltului. În planul apropiat, imediat sub noi, vedem Colţii Foarfecii, apoi obîrşia Văii 
Seci (Zăvodul) străjuită spre dreapta sa de Pietrele Vulturilor – contraforturi stîncoase ce se 
desprind spre vale de sub Muchia Turneanu. Mai departe se disting clar valea Oltului între 
Călimăneşti şi Lotru, lacurile de acumulare de la Călimăneşti şi Turnu, precum şi Cîrligul 
Mare al Oltului dominat de abrupturile estice ale Munţilor Năruţu. Dincolo de Olt zărim 
culmile domoale ale Plaiului Frăsinetului ce coboară spre Călimăneşti, abrupturile Muntele 
Basarab, valea Puturoasa, Muchia şi valea Lotrişorului. În ultimul plan, spre sud-vest, se 
ridică impunător masivul calcaros Buila – Vînturariţa. Se disting, de asemenea, cu claritate 
plaiurile înalte ale Munţilor Căpăţînii dominate de vîrfurile Gera (1886 m), Preota (1954 m) şi 
Zmeuret (1979 m). Spre nord-vest, dincolo de valea largă din cursul inferior al Lotrului, se 
înalţă în zare culmile vestice ale Munţilor Lotrului, din care distingem vîrfurile Robu (1899 
m), Floarei (2065 m) şi Sterpului (2142 m). 

Dacă timpul şi forţele ne mai permit, putem face o scurtă plimbare (30–40 minute dus-
întors) pînă pe Vîrful Cozia (1668 m), cea mai mare înălţime a acestui munte atît de pitoresc. 
Pentru aceasta ne angajăm în urcuş direct, pe lingă cantonul silvic, lăsînd în dreapta drumul 
forestier ce coboară către Călimănesti. Urcăm susţinut prin pădurea rară de molid şi după ce 
am ieşit la golul alpin atingem vîrful Cozia pe care se află instalată o staţie meteorologică au-
tomată, a cărei construcţie albă se poate observa chiar din valea Oltului. De aici se deschide o 
frumoasă privelişte. Spre sud-vest, imediat sub noi, admirăm marele amfiteatru de la obîrşia 
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Văii Seci (Zăvodului), străjuită pe stînga de Colţii Foarfecii, iar pe dreapta de Pietrele 
Vulturilor de sub Muchia Turneanu. Dincolo de curmătura adîncă dintre vîrfurile Cozia şi 
Rotunda, spre vest, se desprind muchiile dinspre Olt ale Masivului Cozia, presărate cu nu-
meroase „clăi de piatră“ (ţurţudane): Turneanu, Armăsarului, Gruiul Jangului şi Boldanului. 
Spre nord, avem obîrşia priporoasă a văii Tisei, iar mai departe, spre nord-est, se văd vîrful 
Omul (1558 m) şi abrupturile din Muchia Căprăriile ce domină obîrşia Sîmnicului. Spre sud, 
privirea cuprinde Depresiunea Jiblea-Călimăneşti, dealurile subcarpatice şi valea Oltului pînă 
aproape de Rîmnicu Vîlcea. Spre vest Masivul Buila-Vînturariţa şi culmile vestice ale 
munţilor Căpăţînii şi Lotrului, despărţite de valea Lotrului, domină orizontul. Spre nord, 
dincolo de Ţara Loviştei, cu numeroasele sate ce se ascund printre livezi şi păduri, se profilea-
ză culmile impunătoare ale Făgăraşului, din care putem distinge creasta şi vîrfurile de peste 
2200 m ce se înşiruie pînă spre nord de Negoiu (Tătaru, Suru, Grohotişu, Serbota, Scara). 
Spre est remarcăm masivele din grupa sudică Făgăraşului: Frunţi, Ghiţu şi Iezer-Păpusa, 
 
2. Gara Turnu (310 m) – Curmătura „La Troiţă“ (673 m) – Curmătura „La Meliţă“ 
(735 m) – Muntele Scorţaru – stîna Turneanu (1100 m) – Muchia Turneanu – cabana 
Cozia (1573 m) 

Marcaj: bandă roşie 
Diferenţa de nivel: 1263 m 
Timp de mers: 5–5½ ore 
Timpi intermediari: Curmătura „La Troiţă“ – 1 oră; stîna Turneanu – 3¼–3½ 
ore 
Trasee de legătură: 1, 3 (Curmătura „La Troiţă“), 7 (Stîna Turneanu), 5 
(Muchia Turneanu) 
Traseu accesibil tot timpul anului (Gara Turnu – Curmătura „La Troiţă“); pe 
timp de iarnă accesibil doar turiştilor cu pregătire tehnică şi bine echipaţi (Cur-
mătura „La Troiţă“ – stîna Turneanu). 

Acest traseu poate fi folosit de cei care, veniţi cu trenul pe valea Oltului, coboară la staţia Mă-
năstirea Turnu, situată într-un mic bazinet depresionar din partea sudică a defileului, pe malul 
stîng al lacului de acumulare. El urmăreşte, în general, faţada vestică a Masivului Cozia, stră-
bătînd mai întîi Muchia Trăsnită, apoi obîrşia văii Turnu pe sub versanţii stîncoşi ai Muchiei 
Scorţaru şi mai departe Muchia Turneanu pînă la cabana Cozia. Pe tot traseul remarcăm vege-
taţia bogata şi variată, îndeosebi pădurile falnice de fag şt gorun, cu numeroase exemplare de 
specii termofile (teiul, scumpia, mojdreanul), apoi pe poteca priporoasă de pe Scorţaru tufele 
dese ale măceşului de Cozia (specie endemică şi ocrotită). Aproape tot traseul se desfăşoară în 
rezervaţia ştiinţifică a Coziei. 

Din spatele gării prindem drumul larg ce se îndreaptă la început către sud-est, apoi spre est. 
Urcăm apoi pe aleea pietruită ce ne conduce pînă în curtea frumosului monument de artă şi 
arhitectură din secolul al XVII-lea. Pînă aici au trecut 10–12 minute. 

Traversăm pîrîul Turnu, admirînd spre stingă obîrşiile stîncoase ale acesteia de sub Muchia 
Scorţaru. După cîteva zeci de metri parcurşi în lungul văii ne abatem spre dreapta (nord-est) şi 
ne angajăm în urcuş direct prin pădurea seculară de gorun şi fag, urmînd poteca lată, presărată 
cu lespezi de gresii. Marcajul bandă roşie aplicat pe copaci apare destul de rar. După cîteva 
serpentine, în urcuş pronunţat, poteca străbate o pădure de pin şi molid, unde pe o mică di-
stanţă trebuie să evităm doborîturile de vînt. Ne menţinem tot timpul pe versantul sudic al 
Muchiei Trăsnite. Ajunşi într-o pădure tînără de fag şi gorun, prin care poteca largă se stre-
coară ca o adevărată alee, panta se mai domoleşte, urcuşul devenind mult mai uşor. După 
circa o oră de mers, ajungem în curmătura „La Troiţă“ (673 m), unde, într-o rarişte a pădurii, 
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găsim un loc bun de popas. Aici întîlnim alte două poteci marcate, respectiv traseul 1 (marcaj 
bandă albastră) şi traseul 3 (marcaj bandă galbenă). 

Din spatele troiţei ne continuăm drumul pe poteca marcată acum cu trei semne: bandă roşie 
(traseul nostru), bandă albastră şi bandă galbenă. Aceasta ne poartă în urcuş uşor, la început 
către nord apoi către nord-est, străbătînd o pădure tînără de fag. După circa 5 minute începem 
să coborîm uşor pe poteca asemănătoare aici unei alei de parc. Un mic luminiş ne permite să 
privim în şi dincolo de valea Păuşii (dreapta). Astfel, putem admira abrupturile sudice ale 
Coziei: Colţii Foarfecii, vîrful Ciuha Mică (cu turnul releului de televiziune), Durducul, 
Bulzul. 

Poteca, în coborîş uşor, ne conduce după aproape 10 minute de „La Troiţă“, în punctul în 
care traseul nostru, marcat cu bandă roşie, se desprinde către stînga (nord-vest), prin şaua „La 
Meliţă“, spre cabana Cozia. Poteca marcată cu bandă albastră şi bandă galbenă (traseele 1 şi 
3) se continuă spre Poiana Stînişoarei. Ramificaţia de poteci este marcată printr-o săgeată 
fixată pe dreapta potecii, ca şi pe lespedea de piatră din stînga. 

Poteca urmată de noi, mult mai îngustă, străbate în urcuş uşor panta versantului. Pe partea 
stînga, apar o serie de stînci cu forme interesante modelate în gresia cretacică. După 5–6 
minute de la ramificaţia potecilor, ajungem pe culme, marcată de apariţia cîtorva pini răzleţi. 
Marcajele se află aplicate pe lespezi de piatră sau pe trunchiurile pinilor. După circa 30 m 
parcurşi pe Muchia Scorţaru ajungem în curmătura „La Meliţă“ (735 m), loc în care rocile se-
dimentare grezoase vin în contact cu cele cristaline reprezentate de gnaisul de Cozia. 

De aici traseul nostru, care urmează versantul vestic al Muchiei Scorţaru, este invadat de 
vegetaţie, din care remarcăm numeroase tufe de măceş de Cozia, specie endemică şi ocrotită, 
pe care o găsim înflorită în lunile iunie–iulie. Pînă pe Muchia Turneanu poteca străbate o fru-
moasă pădure de fag. 

Plecînd din şa ne orientăm spre stingă urmînd faţa vestică a Muchiei Scorţaru. Traversăm o 
mică vîlcea, poteca strecurîndu-se prin spatele unui bloc stîncos, şi iată că avem din nou posi-
bilitatea de a privi către valea Oltului cu abrupturile dinspre Muntele Basarab, iar în planurile 
apropiate, spre nord-vest, valea Turnu străjuită de muchia stîncoasă a Roşiei. După cîteva zeci 
de metri, poteca se strecoară pe la baza unui nou abrupt de gnais şi ajunge la un important 
punct de belvedere situat deasupra văii Turnului. De „La Troiţă“ am urcat circa 100 de metri 
diferenţă de nivel. 

În stînga, către sud-vest, apare poteca pe care am urcat timp de aproape 10 minute pornind 
din şaua „La Meliţă“. Către Olt zărim Muntele Basarab, iar către nord–nord-vest culmile şi 
versanţii abrupţi ai Muntelui Năruţu. În ultimul plan se profilează culmea calcaroasă a Builei-
Vînturariţei. Dincolo de valea Turnu (nord) se întinde pădurea Roşia situată la poalele Muchi-
ei Usturoaia, din care se desprind spre vale contraforturile stîncoase ale Pietrelor Roşiei. 

Poteca coteşte către dreapta (nord), străbătînd pe curba de nivel o zonă de grohotişuri des-
prinse din abrupturile Muchiei Scorţaru, apoi se angajează în urcuş continuu, pe versantul 
unui afluent al pîrîului Turnu. După circa 5 minute ajungem într-un nou punct de belvedere, 
aflat în locul în care poteca intersectează o mică muchie stîncoasă, din capătul căreia se des-
chide o frumoasă perspectivă asupra părţii de sud şi sud-est a Coziei şi asupra munţilor de 
dincolo de Olt. În primplan, imediat în stînga (sud), revedem şaua „La Meliţă“, din care por-
neşte spre Olt Muchia Trăznită. Dincolo de ea se conturează valea Păuşei cu versantul stîng, 
dinspre Dealul Făgeţelului, defrişat, în ultimul plan se disting dealurile subcarpatice ce închid 
Depresiunea Jiblea-Călimăneşti. Dincolo de Olt avem o frumoasă perspectivă asupra Munţilor 
Căpăţînii, din care se detaşează masivul calcaros Buila-Vînturariţa, Cîrligele Olăneştilor şi, 
mai aproape de Olt, muchiile stîncoase ale Muntelui Năruţu. 

După traversarea muchiei printr-o mică strungă, poteca coboară în serpentine scurte circa 
20 de m diferenţă de nivel, pînă la baza unui bloc de gnais, cu un abrupt surplombat, care ne 
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poate oferi adăpost în caz de vreme rea. După ce traversăm o vîlcea mică, continuăm să urcăm 
spre stînga (nord-vest), ca după circa 10–12 minute de la punctul de belvedere să ajungem la 
un izvor („La Troc“). Lîngă acesta se află un grup de stînci colţuroase ce ţîşnesc din fondul 
întunecat al pădurii. După ce ne-am aprovizionat cu apă, ne continuăm drumul pe poteca ce 
urcă spre nord. La aproximativ 7–8 minute de „La Troc“ intersectăm Muchia Haiducului, o 
culme secundară ce se desprinde din Muchia Scorţaru, apoi, tot în urcuş, depăşim o altă culme 
secundară, după care poteca străbate cîteva văiugi ce ne obligă la urcuşuri şi coborîşuri 
uşoare. După un coborîş domol către dreapta ajungem pe firul unei văi seci, afluente pîrîului 
Turnu, unde întîlnim numeroase blocuri de piatră împrăştiate haotic. Au trecut circa 15 minute 
de „La Troc“. Traversăm valea şi ne îndreptăm spre stînga (nord-vest). Poteca urcă în serpen-
tine strînse versantul drept al acesteia, strecurîndu-se printre blocurile de piatră, evitînd 
abrupturile. După un urcuş susţinut de 6–7 minute, traversăm printr-o strungă îngustă o mu-
chie stîncoasă de pe care, spre vest, prin rariştea pădurii, se pot observa abrupturile Muchiei 
Usturoaia. Au trecut peste două ore de la plecarea din gara Turnu, iar pînă la cabana Cozia 
mai avem încă circa 3 ore. 

De aci coborîm către firul principal al pîrîului Turnu, trecînd pe lingă un bloc mare de 
stîncă cu o săgeată roşie ce ne indică direcţia de mers. De aici, către nord–nord-vest, ne anga-
jăm în urcuş către Muchia Turneanu direct pe firul văii. Din cauza frunzişului care o acoperă, 
poteca este mai greu vizibilă, încît trebuie să .căutăm mai cu atenţie semnele de marcaj. Con-
tinuăm să urcăm pe firul văii Turnu pînă la confluenţa acesteia cu un alt pîrîu, marcată printr-
un bloc de stîncă prăbuşit în albie, pe care găsim şi marcajul. Sub blocul de stîncă se află un 
mic izvor la care ne astîmpărăm setea şi de la care ne putem face o nouă provizie de apă (pînă 
la cabana Cozia nu vom mai întîlni nici un izvor). Ne angajăm de-a lungul pîrîului din 
dreapta, trecînd peste arbori căzuţi şi printre urzici. 

După circa 25–30 de minute de urcuş pronunţat pe firul văii Turnu, poteca pe care am 
urmat-o în direcţia nord se abate la stînga (vest), angajîndu-se pe versantul destul de înclinat 
al acesteia. După puţin timp coteşte spre dreapta (nord), urcînd pieziş, aproape paralel cu firul 
văii, rămas acum în dreapta noastră. Poteca este invadată de ferigi şi urzici, printre care ne 
strecurăm cu multă atenţie, înainte de a ieşi pe Muchia Turneanu, pe o săgeată indicatoare 
prinsă pe trunchiul unui copac se poate citi: „Spre şaua La Troiţă“ – 1½–2 ore. Urcuşul pro-
nunţat ne-a condus, prin ultimele două serpentine ale potecii, în mica poieniţă (1100 m) de pe 
Muchia Turneanu, în care se mai păstrează stîna cu acelaşi nume, acum părăsită. De la conflu-
enţa celor două pîraie pînă pe culme traseul devine foarte alunecos pe timp ploios. 

În poiana de la stîna Turneanu întîlnim marcajul triunghi roşu (traseul 7) care vine de la 
cabana Cozia şi coboară către gara Turnu. Ne alegem un loc de popas, într-unul din locurile 
neinvadate de urzici, brusturi sau ferigi, de unde, privind în direcţia din care am venit (sud-
est), putem admira mai întîi Muchia Scorţaru, presărată cu trunchiuri stîncoase şi abrupturi ce 
coboară către valea Turnu. În planul imediat următor vedem versantul stîng, despădurit, al 
pîrîului Noroaiele, fragmentat de numeroase organisme torenţiale, din care coboară către Olt 
culmea prelungă şi împădurită a Dealului Făgeţelului, continuată cu Plaiul Sitarului. În conti-
nuare, spre sud-est, se conturează Depresiunea Jiblea-Călimăneşti şi dealurile subcarpatice ale 
Topologului. În aceeaşi direcţie, strălucesc în zare oglinzile de apă ale lacurilor de acumulare 
de la Călimănesti, Dăeşti şi Rîmnicu Vîlcea. 

După popasul făcut ne continuăm drumul către cabana Cozia, avînd în faţă încă aproape 2 
ore de mers. Urmăm către dreapta (nord-est) poteca marcată acum cu bandă roşie şi triunghi 
roşu, menţinîndu-ne aproape tot timpul pe Muchia Turneanu. Pornim din poiană în sensul de 
urcuş al culmii, intrînd din nou în pădure, dar pe faţa stînga a culmii. După circa 10 minute de 
urcuş ieşim din nou pe muchie într-o frumoasă poiană, cu excelente perspective spre valea 
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Oltului, pînă dincolo de Rîmnicu Vîlcea. În plus, distingem acum staţiunea Căciulata şi com-
plexul turistic Cozia, cu hotelurile Căciulata, Oltul şi Cozia. 

Continuăm să urcăm, menţinîndu-ne pe direcţia nord, pe faţa nord-vestică a culmii, evitînd 
poteca nemarcată spre locul în care se afla altădată stîna Măriei. Străbatem în Urcuş o frumoa-
să pădure de mesteacăn, apoi o impunătoare pădure de fag. Urcuşul se mai domoleşte. Poteca 
se înscrie pe curba de nivel, urmînd direcţia nord, apoi din nou în urcuş spre nord-vest, după 
care ieşim pe culme într-o admirabilă poiană. Aici ajunge şi poteca nemarcată ce a urmat tot 
timpul linia de cea mai mare înălţime a crestei. Au trecut circa 35–40 de minute de la plecarea 
din poiana de la stîna Turneanu. 

Urcăm pe un mic pinten situat în dreapta potecii, de unde avem posibilitatea să facem cu-
noştinţă cu admirabilul spaţiu montan al Coziei. Către nord–nord-est se vede Muchia Turnea-
nu pe care ne vom continua drumul, iar spre nord-est vîrfurile Ciuha Mică (1629 m), cu releul 
de televiziune, şi Durducul (1568 m). În faţă, spre est–sud-est, imediat sub noi, se deschide 
valea prăpăstioasă a Zăvodului (Valea Seacă), cu abrupturile Pietrelor Vulturilor, dincolo de 
care se înalţă impunătorii Colţi ai Foarfecii; la baza lor, mai departe, spre sud-est, se vede 
Poiana Stînişoarei. În continuare, spre sud, zărim valea Păuşii şi culmile împădurite ale 
Păuşei, Făgeţelului şi Sitarului, dincolo de care se conturează Depresiunea Jiblea-Călimăneşti. 
Salba de staţiuni de pe valea Oltului – Călimăneşti, Căciulata, Cozia – ne apar în toată splen-
doarea. 

Pornim din nou la drum. Străbatem poiana în urcuş, ocolind obîrşia largă a unei vîlcele, şi 
ne îndreptăm către creasta ce s-a profilat în faţa noastră – Muchia Turneanu. Cîteva mici vîr-
furi, de forma unor clăi de piatră, separate de mici platouri, ne obligă la un urcuş în trepte. 
Poteca urmează marginea pădurii ce acoperă, spre stingă, întreaga vale a Rotundei, orizontul 
rămînînd însă deschis spre dreapta, către Valea Seacă şi zona înaltă a Coziei, din care vedem 
Colţii Foarfecii, Durducul şi Ciuha Mică. Primăvara şi vara, pajiştea este presărată cu un 
covor de flori multicolore. După circa 30 minute de urcuş de la ultimul popas, în stînga 
noastră, dincolo de valea Rotunda, la baza unui abrupt, vedem stîna Rotunda pe lîngă care 
trece traseul 5 (marcaj bandă albastră), ce urcă în Cozia pornind de la gara Lotru. 

După un urcuş pronunţat, de aproximativ 5–7 minute, ajungem pe versantul sudic al vîrfu-
lui Rotunda, de unde putem admira măreţia vîrfurilor Cozia (1668 m) şi Ciuha Mică (1629 
m). 

În faţa noastră apar stîncării, abrupturi ameţitoare ce închid obîrşia Văii Seci (Zăvodului). 
Sîntem în zona Pietrelor Vulturilor. Pe faţa sudică a culmii apar tufe de ienupăr. Ne aflăm 
lîngă un mic adăpost de vite, astăzi distrus, de unde coboară o potecă nemarcată către Valea 
Seacă (în dreapta). Din acest loc poteca se orientează către nord, ocolind prin stînga blocuri 
mari de stîncă, ce se înalţă de-a lungul potecii şi pe care se află aplicate marcajele. Continuăm 
traseul printr-o pădure rară, unde ni se alătură şi marcajul bandă albastră (traseul 5) ce urcă 
dinspre valea Oltului, de la gara Lotru. După 30 de minute de urcuş, de la ieşirea din rariştea 
de pădure, depăşim un pinten scurt ce se desprinde din vîrful Rotunda către Valea Seacă din 
dreapta. Versantul acestuia este presărat cu numeroase blocuri de gnais ce îmbracă forme 
bizare. 

Poteca începe să coboare într-o înşeuare adîncă, avînd în faţă vîrful piramidal al Coziei, cu 
căsuţa albă a staţiei meteorologice şi ocoleşte pe curbă de nivel obîrşia Văii Seci, dincolo de 
care se înalţă Colţii Foarfecii. Depăşim în urcuş uşor un picior de munte terminat cu un turn 
stîncos ce priveşte spre adîncurile Văii Seci (Zăvodului). Poteca se angajează pe sub abruptul 
din dreapta, cu blocuri desprinse din pereţii stîncoşi. În continuare, coborîm uşor către 
dreapta, apoi începem să urcăm pe rînd văile de obîrşie ale Văii Seci. După 5 minute de urcuş, 
timp în care ne-am strecurat pe sub sau pe deasupra unor abrupturi stîncoase, ajungem în 
dreptul unui horn ce se profilează în stînga potecii. Traversînd hornul printr-o strungă îngustă, 
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poteca coboară folosindu-se de treptele săpate în stîncă, după care urcă uşor către pădurea de 
conifere ce se dezvoltă sub vîrful Cozia. După un parcurs uşor, pe curbă de nivel, la circa 10 
minute de la traversarea hornului, ajungem la cabana Cozia (1573 m). 
 
3. Căciulata (300 m) – Cozia – Poiana Bivolari (305 m) – stîna „La Muşeţel“ (530 m) – 
Curmătura „La Troiţă“ (673 m) – Poiana Stînişoarei (720 m) 

Marcaj: bandă galbenă 
Diferenţă de nivel: 420 m 
Timp de mers: 2–2½ ore 
Timpi intermediari: Poiana Bivolari – 15–20 minute; curmătura .,La Troiţă“ – 
1¼ ore 
Trasee de legătură: 11 (sub poiana „La Muşeţel“), 1, 2 (curmătura „La 
Troiţă“), 9, 10 (Poiana Stînişoarei) 
Traseu uşor accesibil tot timpul anului. 

Este un traseu uşor care se desfăşoară în partea de sud-vest a Coziei, pe culmile mai joase ale 
acesteia, dar care poate fi continuat către vîrful şi cabana Cozia pe traseele 1 sau 2. Pe parcur-
sul său se întîlnesc numeroase obiective de interes turistic: Grota din Cale, abrupturile şi 
strungile din Valea Seacă, stîncile şi grotele din Muntele Sălbaticu. Străbate frumoasele pă-
duri de gorun şi fag de pe Dealul Chiciora şi Muchia Trăznită. Intrarea în acest traseu se poate 
face fie de la Călimăneşti sau satul Păuşa, mergînd pe şoseaua de pe stînga Oltului pînă în 
Poiana Bivolari, fie din dreptul complexului turistic Cozia, de pe dreapta Oltului, în apropie-
rea staţiunii Căciulata. Acest ultim loc de plecare este mal convenabil deoarece se găseşte în 
staţia autobuzelor care fac legătura între gara Călimăneşti şi Căciulata şi este mai aproape de 
poteca marcată. 

Pornim deci din dreptul complexului turistic Cozia, urmînd în amonte, spre nord, şoseaua 
asfaltată DN 7 (E 81). Lăsăm în stînga hanul Cozia, apoi tabăra de pionieri. După circa 250 m 
ajungem la complexul muzeal Cozia (sec. XIV). O placă de marmură fixată pe parapetul din 
stînga şoselei ne aminteşte de construcţia realizată în timpul lui Constantin Brîncoveanu 
(1688–1714), un apeduct pentru alimentarea mănăstirii Cozia. Depăşim, pe dreapta, bufetul 
„Arutela“, din apropierea căruia avem o frumoasă privelişte asupra defileului Oltului prins 
Intre abrupturile impunătoare ale Muntelui Basarab, pe dreapta, şi ale Muchiei Usturoaiei şi 
Turnului lui Teofil, pe stînga Oltului, asupra barajului hidrocentralei de la Turnu şi Masivului 
Cozia. Spre est, în dreapta noastră, sus, pe versantul stîng al Oltului, vedem poiana „La 
Muşeţel“, iar jos, lîngă malul betonat al Oltului, ruinele castrului roman Arutela. 

Traversăm Oltul pe şoseaua ce urmează coronamentul barajului. Dacă privim în stînga 
noastră, spre nord, vom observa sub Turnul lui Teofil (519 m) o mică insulă stîncoasă ce iese 
din apa lacului – Masa lui Traian. După traversarea barajului şi căii ferate, ne înscriem spre 
dreapta (sud), pe şoseaua asfaltată ce urmăreşte malul stîng al Oltului. După circa 100 m de la 
baraj, pe un stîlp de beton ne apare indicaţia „spre Turnu“ – marcaj punct albastru (traseul 
11). Tot în acest loc începe şi marcajul bandă galbenă, pe care-1 vom urma către poiana „La 
Muşeţel“. Pînă aici drumul a durat 15–20 minute. 

Părăsim şoseaua şi ne angajăm spre stînga (est) pe versantul defrişat al Oltului, urmînd 
marginea unui torent amenajat, apoi un drum de tractor ce urcă susţinut către poiana „La Mu-
şeţel“. După circa 10–12 minute de urcuş, în dreptul celui de-al doilea stîlp de beton (nr. 431), 
cele două marcaje urmate pînă acum (bandă galbenă şi punct albastru) se despart. Poteca mar-
cată cu punct albastru (traseul 11), către Turnu, se orientează spre stînga (nord), pe cînd 
traseul urmat de noi (marcat cu bandă galbenă) continuă să urce pe lîngă liziera pădurii. 
Treptat ne încadrăm pe unul din drumurile de căruţă ce urcă spre partea superioară a poienii. 
După 25–30 de minute de urcuş susţinut, ajungem la stîna din poiana „La Muşeţel“ (530 m). 
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Ceva mai jos de stînă, din partea estică a poienii, se desprinde spre nord-est un drum de căruţă 
care, urmînd pîrîul Muşeţel, ajunge în Dealul Chiciora, unde întîlneşte traseul turistic 1. 

Facem un mic popas pentru a admira frumoasa privelişte ce se deschide către valea Oltului. 
De aici putem vedea complexul Cozia, tabăra de pionieri, iar mai spre nord-vest Muntele 
Basarab, Muchia Lotrişorului şi tancurile priporoase dinspre vîrful Năruţu. 

După ce ne-am aprovizionat cu apă de la şipotul din spatele stînii, ascuns într-o bogată ve-
getaţie de mlaştină, ne îndreptăm către stînga (nord-vest) pe drumul de căruţă ce se îndreaptă 
spre liziera pădurii, trecînd prin spatele grajdului de vite. La circa 100 m de Ia intrarea în pă-
dure se desprinde spre stînga (vest) o potecă nemarcată ce coboară către gara Turnu. Drumul 
nostru, larg şi bine bătătorit, coteşte brusc spre dreapta (nord–nord-est) şi se înscrie, la înce-
put, pe pantele împădurite cu gorun ale culmii ce separă pîraiele Bivolari şi Muşeţel, apoi pe 
sub Dealul Chiciora, pe versanţii de obîrşie ai pîrîului Bivolari. Evităm în acest fel poteca din 
dreapta, ce urmează culmea şi merge către Dealul Chiciora. După aproape 100 m de urcuş 
lejer, drumul face o curbă largă către stînga, intersectînd toate pîraiele de la obîrşia Pîrîului 
Mănăstirii. Străbatem o frumoasă pădure de fag, menţinîndu-ne pe direcţia generală nord-est. 
După 25 de minute de „La Muşeţel“, drumul coteşte spre dreapta. Urmează un urcuş susţinut, 
avînd în stînga Pîrîul Mănăstirii. În versantul secţionat de drum observăm stratele de gresie 
cretacică. După alte 5 minute ajungem în curmătura „La Troiţă“, important loc de convergenţă 
a traseelor turistice din partea de sud şi sud-est a Coziei: din vest traseul 2 (marcaj bandă 
roşie) ce vine de la gara Turnu şi din sud-est traseul 1 (marcaj bandă albastră) ce urcă din 
satul Păuşa. Pînă aici au trecut 1¼ ore, iar pînă la Poiana Stînişoarei mai avem de parcurs 1–
1¼ ore. 

În continuare traseul 3 este comun cu traseul 1, fapt pentru care pînă la Poiana Stînişoarei 
vom urma marcajul dublu cu bandă galbenă şi bandă albastră (vezi, în continuare, descrierea 
traseului 1). Urmînd poteca bine conturată pe versantul văii Păuşa, vom trece pe lîngă Grota 
din Cale, prin abrupturile şi micile strungi din Valea Seacă, vom vedea stîncile şi grotele din 
Muntele Sălbaticu. 

Din Poiana Stînişoarei putem face o excursie pe Muntele Sălbaticu (traseul 9) sau la casca-
da Gardului (traseul 10). 

 
4. Călimăneşti (280 m) – Dealul Jardei (483 m) – Plaiul Sitarului (652 m) – Dealul Fă-
geţelului (967 m) – Dealul Suliţa (1006 m) – Muchia Vlădesei – cabana Cozia (1573 m) 

Marcaj: triunghi albastru 
Diferenţă de nivel: 1293 m 
Timp de mers: 5¼– 5½ ore 
Timpi intermediari: şaua „La Baltă“ – 1¾ ore, vîrful Suliţa – 2½ ore, poiana 
Vlădesei – 3¼–3½ ore 
Trasee de legătură: 1 (Muchia Vlădesei) 
Traseu accesibil tot timpul anului (Călimăneşti – Dealul Suliţa); recomandabil 
numai vara (Muchia Vlădesei – cabana Cozia). 

Această potecă, ce urmăreşte interfluviul de pe stingă văii Păuşa, face parte din traseele 
situate în partea de sud-est a Masivului Cozia, fiind mai uşor accesibil celor care pornesc din 
staţiunea Călimăneşti sau din satul Jiblea Veche. Pe traseu sînt străbătute locuri deosebit de 
pitoreşti: Muchia Vlădesei, cheile şi abrupturile Bulzului, vîrful Durduc şi interesantele stînci, 
cu forme bizare, din apropierea Bulzului. 

Pentru a ajunge în traseu folosim mai întîi autobuzul din Călimăneşti pînă în Jiblea Veche 
(staţia „La monument“). Din intersecţie mergem pe şoseaua asfaltată ce urmăreşte spre nord 
malul stîng al Oltului. După circa 600 m ajungem în locul de unde se desprinde spre dreapta 
poteca noastră. Marcajul, vizibil din şosea, este aplicat pe trunchiul unui pin de la marginea 
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pădurii, alături de care se află o bancă de lemn. Poteca se angajează pe versantul drept al unui 
pîrîiaş ce se scurge spre Olt. După ce am trecut printr-un pîlc de pini, ne înscriem în urcuş 
pronunţat pe faţa nord-vestică a Dealului Jardei, după care poteca revine pe culme, unde 
străbate o pădure de gorun. În partea dreaptă, un gard de sîrmă protejează terenurile cultivate 
şi de păşunat ale jiblenilor. Dincolo de gard, un drum de căruţă merge paralel cu poteca 
noastră. După 30 de minute de la plecare, am ajuns pe Dealul Jardei (483 m), pe care se 
găseşte o mică construcţie din beton. De aici coborîm într-o mică înşeuare de unde avem o 
frumoasă privelişte asupra Depresiunii Jiblea – Călimăneşti. Continuăm să urcăm acum spre 
nord-est, pe culmea îngustă şi acoperită cu pădure de gorun. Depăşim cîteva mameloane, 
ocolim prin dreapta (est) un vîrf mai proeminent pînă într-o înşeuare mai adîncă de la obîrşia 
a două pîraie. Din dreapta ajunge în şa şi un drum de căruţă. Continuăm să urcăm, de data 
aceasta pe direcţie nord, în lungul unor drumuri de căruţă adîncite şi puternic ravenate. După 
circa 200 de metri, părăsim drumul de căruţă şi ne îndreptăm uşor către stingă (nord-vest), tre-
cînd pe faţa vestică a Plaiului Sitarului. După alţi 60–70 m, lăsăm în stînga o potecă ce 
coboară spre Olt, traseul nostru orientîndu-se spre dreapta, urcînd din nou pe culme. Marcajul 
şi o săgeată aplicată pe trunchiul unui stejar ne indică direcţia de mers. 

Continuăm să urcăm pe Plaiul Sitarului, ajungînd, la circa 1 oră de la plecare, la o bancă de 
lemn situată Ungă un pîlc de pini şi în locul de întîlnire a unor drumuri şi poteci: spre nord, 
continuă drumul de căruţă, spre stînga (sud-est) o potecă se lasă către satul Păuşa. Noi vom 
continua pe poteca orientată spre nord-vest şi care străbate o zonă defrişată, acoperită cu tufe 
de zmeură şi măceş. Poteca urcă în continuare prin pădurea de gorun, coboară într-o mică şa 
în care se găseşte un frunzar pentru animalele pădurii, după care urcă pe un promontoriu unde 
întîlnim o culme aproape plată. Dinspre est, de la Jiblea, ajunge aici un drum lung de căruţe. 
Ne aflăm în locul „La Peri“ şi au trecut 1½ ore de la plecare. 

Parcurgem, în continuare, o zonă defrişată, urmînd poteca încă 100 m pînă cînd vom 
intersecta un drum forestier care coboară către Jiblea. Urmăm drumul forestier către stingă 
(nord), trecînd pe sub o linie de înaltă tensiune printr-o zonă defrişată. Către stingă, coboară 
spre valea Păuşei un alt drum de căruţă. Noi urmăm în continuare drumul forestier ce se 
orientează către dreapta, ocolind un mic vîrf acoperit cu exemplare de fag. Pe partea stingă a 
drumului se află o plantaţie de pini, protejată de un gard de sîrmă. Ne menţinem la cîţiva metri 
sub culme. Ocolim pîrîul din dreapta noastră pe la obârşie şi ajungem într-o poiană situată 
într-o nouă şa la poalele vîrfului Feţelor. Din şa drumul de căruţă şi poteca marcată se separă 
pentru scurt timp. Drumul se angajează pe faţa estică (dreapta) a vîrfului Feţelor (670 m), ro-
tunjit şi acoperit cu pădure rară de fag, iar poteca noastră urmăreşte faţa vestică (stînga). Mar-
cajul se află aplicat vizibil pe trunchiurile copacilor ce mărginesc spre nord poiana. 

Continuăm deplasarea pe poteca mărginită pe stînga de gardul de sîrmă al plantaţiei de 
pini. În plan depărtat, din mantia pădurii, ţîşnesc abrupturile zonei înalte a Coziei, din care se 
detaşează spre est vîrful pietros al Bulzului. În plan apropiat, distingem, între afluenţii Păuşei, 
Paltinul şi Noroaiele, Dealul Călimanul. După parcurgerea a circa 100 m din şa, reîntîlnim 
drumul de căruţă, drum care, ca şi poteca marcată, urmează către nord-est interfluviul îngust 
presărat cu cîteva mici mameloane grezoase. După un scurt parcurs drumul se abate spre 
dreapta coborînd în satul Şerbăneşti. Poteca, marcată cu triunghi albastru, urmăreşte în conti-
nuare culmea îngustă, împădurită, coborînd treptat într-o mică şa adîncită. Şi aici se află o 
băncuţă de lemn ce ne îndeamnă la popas. În şa întîlnim un alt drum de căruţă pe care-1 vom 
urma circa 60 de metri, ocolind un vîrf rotunjit. Am ajuns într-o nouă şa, largă, cu poiană, în 
locul numit „La Bălţi“ (665 m). De aici drumul de căruţă continuă către satul Şerbăneşti. Au 
trecut aproape 1¾ ore şi ne aflăm la poalele Dealului Făgeţelului. 

Din Şaua „La Bălţi“ începem să urcăm mai accentuat pe versantul defrişat al Făgeţelului, 
În direcţia nord, apoi nord-est pînă ajungem la un drum de căruţă ce iese din plantaţia de pin 
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şi care ne scoate într-o poiană largă, acoperită de tufe de ferigă, situată într-o nouă înşeuare. 
Continuăm să urcăm Culmea Făgeţelului, acoperită cu pădure rară de pin şi cu mici poieniţe, 
fapt ce ne permite să admirăm permanent creasta dantelată a Coziei şi dealurile bine împădu-
rite din sud-vestul masivului. După circa 15 minute de urcuş, ajungem în vîrful împădurit al 
Făgeţelului (967 m). Aici calea ne este barată de un gard de lemn, pe care-1 vom trece printr-
un loc special amenajat. Din vîrful Făgeţelului poteca marcată coboară spre nord, către o nouă 
şa, în care vom întîlni şi un drum de căruţă (cu pat nisipos) ce coboară tot în satul Şerbăneşti. 
Din şa, la limita plantaţiei de pin cu pădurea de mesteacăn, putem admira în toată splendoarea 
abruptul sudic al Coziei. Deasupra abrupturilor distingem Ciuha Mică, Durducul şi Bulzul, 
precum şi impresionanţii Colţi ai Foarfecii, înaintăm aproximativ 100 m pe drumul de căruţă, 
strecurîndu-ne pe sub un mic vîrf situat pe stînga noastră. Urmează un loc în care trebuie să 
fim foarte atenţi la orientare. Vom evita să ne abatem către stînga (vest) pe drumul de căruţă 
foarte bine conturat ce coboară către pîrîul Noroaiele, traseul nostru continuînd drept înainte, 
către nord-vest, printr-o pădure tînără de fag şi mesteacăn, pe un drum de căruţă ceva mai 
puţin conturat. Vom evita orice potecă ce se abate spre stingă sau dreapta. În această porţiune 
de traseu ce urcă pe vîrful Suliţa, marcajul lipseşte sau este şters. Urmăm deci drumul de 
căruţă şi după 20 de minute de mers ajungem în vîrful Suliţa (1 006 m), important loc de bel-
vedere: spre nord-vest – Colţii Foarfecii (1445 m), vîrful Ciuha Mică (1629 m), vîrful izolat şi 
neprimitor al Bulzului (1560 m), iar către nord vîrful Cetăţii (1136 m) cu abrupturile ce 
coboară către cheile Cetăţii şi Păteştilor. Au trecut 2½ ore de la plecare. 

Ne deplasăm spre o şa largă în mijlocul căreia se înalţă un fag bătrîn şi uscat, foarte înalt, 
pe care se află aplicat marcajul. Coborîm încă cîteva zeci de metri, apoi ne înscriem pe inter-
fluviul neted ce ne oferă posibilitatea admirării adîncurilor văii Păţeşti, cu abrupturile ce o 
străjuiesc pe partea stîngă. Treptat poteca trece pe versantul dinspre valea Păteştilor şi coboară 
uşor în şaua de sub Muchia Vlădesii (976 m). Din vîrful Suliţa pînă aici am mers cale de 20 
de minute. Din şa se desprinde către dreapta (nord-est) o potecă nemarcată, care coboară în 
valea Păţeşti. Tot din şaua de sub Muchia Vlădesei apare şi punctul albastru care, înainte de 
tăierea pădurii, marca poteca ce urma dealurile Suliţa şi Ursoaia către satul Păţeşti. 

Însoţiţi de ambele marcaje, triunghi albastru şi punct albastru, începem să urcăm accentuat 
către nord-vest, pe faţa sud-vestică a Muchiei Vlădesei. După circa 10 minute, intersectăm 
muchia stîncoasă a Vlădesei, presărată cu pini. Urcuşul continua chiar pe muchie, evitînd 
unele porţiuni mai dificile, prin ocolişuri spre dreapta sau stîngă ei. După 3¼–3½ ore de la 
plecare, ajungem într-o rarişte de pădure – Poiana Vlădesei, loc în care întîlnim traseul 1 
(bandă albastră) ce vine de la Poiana Stînişoarei. Poteca noastră urmează de acum pînă la 
cabană traseul 1, trecînd, în continuare, prin cheile Bulzului şi vîrful Durduc (vezi descrierea 
la traseul 1). Pînă la cabana Cozia mai sînt circa două ore de mers. 
 
5. Gara Lotru (317 m) – Văratica – Muchia Urzicii – stîna Rotunda – Vîrful Cozia 
(1668) – cabana Cozia (1573 m) 

Marcaj: bandă albastră 
Timp de mers: 4½–5 ore 
Timpi intermediari: satul Văratica – 15–20 minute, stîna Urzica – 2½ ore, stîna 
Rotunda – 3¾ ore 
Trasee de legătură: 2 şi 7 (Muchia Turneanu) 
Traseu accesibil îndeosebi în semestrul cald. Iarna îl recomandăm doar turişti-
lor bine pregătiţi şi bine echipaţi, buni cunoscători ai muntelui. 

Traseul 5 este recomandabil celor care sosesc cu trenul şi coboară în gara Lotru sau celor care 
doresc să urce în masiv pe culmile nord-vestice ale acestuia. Poteca urmăreşte, în general, ver-
sanţii de pe stingă văii Slamnei, trece apoi în lungul Muchiei Urzicii, cu numeroasele ei „ţur-
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ţudane“ sau „clăi de piatră“, după care ajunge în lumea de basm a Coziei ce se deschide din 
Muchia Turneanu. Marcajul aplicat pe trunchiuri de copaci este foarte rar, încît parcurgerea 
traseului necesită mai multă atenţie pentru orientare. Ne vom afla tot timpul în rezervaţia 
ştiinţifică complexă a Coziei. 

Din gara Lotru ne îndreptăm către satul Văratica. Urmăm la început către sud şoseaua as-
faltată ce se îndreaptă către Brezoi, dar pe care o părăsim după numai circa 250 de metri, apoi 
ne înscriem, tot în lungul Oltului, pe drumul de căruţă situat între calea ferată şi rîu. După 
aproape 300 m, drumul de căruţă trece pe sub calea ferată, spre stînga, strecurîndu-se pe sub 
versantul dinspre Olt al Dealului Văraticii. După alţi cîţiva zeci de metri observăm, pe 
dreapta, pe un pinten, detaşat din versant de debleul căii ferate, silueta albă a Văraticei. În 
partea de sud a curţii acesteia, săpăturile arheologice din anul 1983 au identificat vestigiile 
unui castru roman ridicat probabil în lungul „drumului Oltului“ (sec. II e.n.). În faţa noastră, 
putem admira Muntele Foarfecă, ce domină pe dreapta intrarea Oltului în defileul de la Cozia. 

Urmăm drumul de căruţă, depăşim pe stingă un cuptor de var, traversăm pîrîul Văraticii şi 
ajungem în cătunul Văratica, component al oraşului Brezoi. Marcajul bandă albastră, aproape 
şters uneori, este aplicat răzleţ pe copacii situaţi de o parte şi de alta a drumului. Din gară pînă 
în cătunul Văratica ne-au fost necesare 15– 20 minute. 

Mergem pe uliţa satului pînă la casa cu numărul 22, după care ne angajăm, spre stingă (est) 
pe o ulicioară ce urmăreşte pîrîiaşul care curge prin spatele gospodăriilor. După circa 60 m de 
mers, în locul în care se termină gardul gospodăriei de pe stingă pîrîului (dreapta cum urcăm), 
găsim aplicat pe un copac marcajul bandă albastră. De aici poteca părăseşte firul văii, urcă 
pronunţat pe versantul sting al acestuia (sud-est), după care se angajează spre est pe o potecă 
îngustă, pe lingă gardul unei gospodării. În dreptul unui copac scorburos, pe care se află apli-
cat marcajul, ne deplasăm cîţiva metri către dreapta, ajungînd pe spinarea conului de dejecţie 
al pîrîului Slamnei, într-o frumoasă poiană presărată cu mesteceni. Ne aflăm la circa 340 m 
altitudine. Pîrîul Slamnei rămîne în dreapta (sud), urmîndu-şi drumul către Olt, pe sub poala 
împădurită a muchiei Urzicii. Au trecut 30 de minute de la plecarea din gara Lotru. 

Poteca, bine conturată, se continuă în urcuş uşor, spre est, în lungul poieniţei Slamnei. În 
faţă ne apar tancurile stîncoase desprinse din Piciorul Jangului. După aproape 200 m ieşim din 
poiană, iar poteca se continuă tot către est, pe spinarea conului de dejecţie, pătrunzînd de data 
aceasta într-o frumoasă pădure de fag. înainte de a intra în pădure putem admira, către vest, 
muntele Foarfecă şi contururile priporoase ale Năruţului, iar, în ultim plan, vom putea distinge 
clar o parte din culmile Munţilor Lotrului. De asemenea, vedem pe valea Lotrului oraşul 
Brezoi. 

Din loc în loc, pe fagii bătrîni ce ne înconjură se disting semnele marcajului bandă albastră 
(lipseşte fondul alb). După circa 5 minute de mers, ajungem din nou într-o mică poieniţă, 
parţial îngrădită, situată la baza Piciorului Jangului. De aici o potecă urcă pe pîrîul din stînga 
(cum urcăm), pe cînd poteca noastră se orientează spre dreapta, ajungînd după cîteva zeci de 
metri în valea Slamnei (450 m). Au trecut 10 minute din poiana Slamnei. Poteca se strecoară 
prin albia pietroasă, avînd tot timpul, în dreapta, apele cristaline ale Slamnei. În pădurea care 
ne înconjură distingem exemplare impunătoare de fag. Pe culmile din stînga şi dreapta văii se 
ivesc numeroase tancuri, versanţii devenind din ce în ce mai priporoşi. 

După circa 12–15 minute de urcuş pe valea Slamnei, poteca trece pe stingă pîrîului 
(dreapta noastră) evitînd baza abruptă a versantului ce coboară din Piciorul Jangului. 

Atenţie! Poteca este puţin vizibilă, fiind acoperită cu frunziş. Ceva mai sus ne aprovizio-
năm cu apă, deoarece apa pîrîului se pierde treptat sub masa de grohotiş. 

După încă 5–6 minute de mers, pe partea stingă cum urcăm (dreapta văii), pe un fag şi pe o 
stîncă se află aplicate două săgeţi albastre pe fond alb, care ne avertizează că poteca noastră 
părăseşte firul văii, trecînd pe versantul din dreapta (stînga văii). Tot aici reapare pentru scurt 
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timp apa Slamnei, prilej de a ne umple bidoanele cu apă, dacă am omis să facem acest lucru în 
locul menţionat anterior. 

Atenţie! Aici este singurul punct de orientare, care ne permite schimbarea direcţiei de mers 
şi prinderea potecii marcate. Deci, din dreptul stâncii cu marcajul avertizor poteca se angajea-
ză în urcuş pieptiş, în serpentine strînse, pe versantul sting al pîrîului Slamnei (dreapta cum 
urcăm), pe direcţie generală sud-est. Străbatem, în continuare, pădurea de fag în amestec cu 
mesteacăn şi ne îndreptăm către Muchia Urzicii. Toamna, coloritul pădurii dă o frumuseţe 
deosebită peisajului. După circa 10 minute de urcuş de la firul văii (1 oră şi 10 minute de la 
plecare), ajungem într-un mic luminiş de unde, spre nord-vest, se conturează abrupturile 
Culmii Ţurţudanului Brezoiului. Vom putea pătrunde cu privirea pe valea Lotrului, iar spre 
nord apare Poiana Suliţei şi abrupturile ce se lasă din Culmea Văcarului către pîrîul Beţelul 
(afluent pe dreapta al Oltului, la Călineşti). În spatele nostru, către est, se disting clar tancurile 
stîncoase desprinse din Gruiul Jangului, de pe dreapta pîrîului Slamnei. 

Lăsăm în stînga valea tot mai adîncă şi îngustă a Slamnei, poteca, în urcuş pronunţat, men-
ţinîndu-se cam la 80–100 m deasupra talvegului. După traversarea unei văiugi largi, abia 
schiţată în versant, ne angajăm spre dreapta pe un interfluviu îngust presărat cu mici abrupturi 
stîncoase. Marcajul este aplicat pe trunchiurile mai groase ale fagilor. A trecut aproape o oră 
şi 30 de minute de la plecare şi ne găsim la circa 710–720 m altitudine. Poteca se continuă în 
serpentine largi, îndepărtîndu-se tot mai mult de firul văii Slamna. După alte 7 minute de 
urcuş, întîlnim în dreapta potecii, aplicată pe un trunchi de fag, o nouă săgeată care ne indică 
direcţia de mers. După alţi 50 m o altă săgeată ne atrage atenţia asupra devierii potecii spre 
dreapta şi angajarea ei tot mai accentuată către Muchia Urzicii. Urcînd continuu prin serpenti-
ne strînse ajungem într-o frumoasă pădure de mesteacăn. Dintr-o rarişte de pădure (circa 875 
m) avem din nou ocazia să privim către valea Oltului cu marele său meandru de la Cîrligul 
Mare. Mai departe, spre nord-vest, zărim prelungirile estice ale Munţilor Lotrului, în care se 
disting abrupturile de pe văile Beţelul şi Călineşti. Ceva mai sus, apare Poiana Suliţei pre-
sărată cu numeroase sălaşe. 

După alte 15 minute de mers, la circa 960 m altitudine, apar primele exemplare de brad; 
spre nord avem din nou o frumoasă perspectivă asupra văii Oltului, între localităţile Proieni şi 
Călineşti. Pe stînga Oltului se văd dealurile împădurite ale Lotrişorului Coziei, situate în 
partea de sud-vest a Ţării Loviştei. 

Urcuşul continuă; după ce am mai cîştigat cîteva zeci de metri altitudine, ajungem pe un 
platou acoperit cu pădure de fag în amestec cu mesteacăn. Urmărind marcajul aplicat pe un 
fag scorburos urcăm pieptiş către Muchia Urzicii. Culmea dintre pîrîiaşul pe care l-am avut tot 
timpul în dreapta noastră şi pîrîul Slamnei se îngustează treptat. În faţă ne apar două tancuri 
stîncoase; le ocolim prin dreapta, pe la obîrşia pîrîiaşului, după care în cîteva minute ajungem 
pe muchia îngustă a Urzicii (1140 m). Au trecut aproximativ 2 ore şi 30 minute de la plecare, 
iar pînă la cabana Cozia mai avem încă 2–2½ ore. 

Muchia este îngustă, presărată cu mici proeminenţe stîncoase. Spre deosebire de versantul 
nordic, împădurit, versantul sudic, dinspre obîrşia văii Armăsarului, este parţial despădurit. 
Poienile sînt acoperite cu tufe mari de ferigă şi urzici. Pe Muchia Urzicii un popas este bine-
meritat. Lăsînd rucsacurile în cărare, ne putem abate spre dreapta (vest) circa. 50 metri în 
urcuş uşor, ajungînd într-un punct de unde avem o cuprinzătoare perspectivă asupra văii Oltu-
lui, Munceilor Olăneştilor şi Muntelui Năruţu. Putem admira astfel plaiul prelung al Frăsi-
netului, valea Căciulata, Muntele Basarab, valea Puturoasa, Plaiul Lotrişorului, valea Lotrişor 
(la confluenţa căreia cu Oltul se află hanul „Lotrişor), Cîrligul Mare al Oltului şi, în continua-
re, spre vest, Muntele Năruţu cu vîrful Foarfecă. 

Reluăm traseul îndreptîndu-ne către est, pe muchia îngustă a Urzicii; după cîteva minute a-
jungem în Poiana Urzicii, unde se află şi stîna cu acelaşi nume (astăzi părăsită). De aici către 
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nord-vest avem din nou o frumoasă perspectivă asupra văii Oltului şi Munţilor Lotrului. Ne 
atrag atenţia, în planurile dinspre Lotru, abrupturile de pe Valea Melcilor (afluent pe stingă al 
Lotrului, la Brezoi), vîrful şi Poiana Suliţei, cu abrupturile pronunţate dinspre văile Beţelul şi 
Călineştilor, iar mai departe, spre nord-vest, culmea principală a Lotrului cu vîrful Robu. În 
cotul Oltului, pe dreapta văii, se văd satele Corbu, Proieni şi Călinesti, alungite de o parte şi 
de alta a şoselei naţionale, iar spre stînga (nord) satele Copăceni şi Racoviţa, din partea 
vestică a Ţării Loviştei. Spre nord şi nord-est, pe timp senin se conturează culmile vestice ale 
Făgăraşului. Spre sud vedem cursul superior al văii Armăsarului şi Muchia Armăsarului care 
coboară în trepte pînă în Cîrligul Mare al Oltului. 

Pornind din nou la drum, urcăm prin poiana ce se alungeşte în direcţia culmii, către liziera 
pădurii de fag, unde vom întîlni un marcaj forestier cu nr. 111 aplicat pe un fag, iar la 4 m mai 
sus apare şi marcajul turistic – bandă albastră – care ne arată că poteca se îndreaptă prin 
pădure către un vîrf proeminent Situat pe Muchia Urzicii. Cam după 200 m de urcuş, pe un alt 
fag este trasată o săgeată albastră, ce ne indică schimbarea direcţiei de mers, spre nord–nord-
est (stînga). Poteca se menţine, în continuare, în pădurea de fag, cu numeroase şi impunătoare 
exemplare. 

După 20 de minute de mers de la stîna Urzica, în faţa noastră se profilează muchia stîncoa-
să a Ţurţudanului Urzicii, pe care o lăsăm puţin în stînga noastră. De aici poteca se orientează 
către dreapta (est), înscriindu-se pe faţă nord-estică a unui alt ţurţudan din Muchia Urzicii, 
înainte de a continua urcuşul, putem să ne abatem 15–20 m la stînga (vest) ajungînd într-un 
loc de perspectivă spre valea Oltului şi spre Munţii Lotrului. Continuăm să urcăm. Poteca 
devine tot mai pietroasă. După 5–6 minute de mers ajungem într-o curmătură situată între 
două vîrfuri stîncoase aparţinând Muchiei Urzicii (1300 m). Poteca trece prin curmătură, pă-
trunde în bazinul văii Armăsarului şi continuă către sud-est, menţinîndu-se pentru un timp pe 
curba de nivel, pe sub abruptul sudic al muchiei, urmărind marcajul aplicat pe stîncile de pe 
partea sudică a potecii. Poteca se strecoară pe la liziera pădurii şi pe la baza abrupturilor, după 
care intră din nou în pădurea de amestec (fag, mesteacăn, conifere). Pentru traversarea unei 
muchii stîncoase, poteca se angajează pe o distanţă de 15 m pe una din brînele relativ înguste 
ale acesteia. În caz de vreme rea sau în lipsă de echipament corespunzător, această porţiune 
poate fi evitată, coborînd pe o potecă situată mai jos cu 5–6 m faţă de baza abruptului. Poteci-
le se reunesc apoi, după care ne abatem puţin către stingă, într-un urcuş mai accentuat, către 
unul din ţurtudanele Urzicii, iar după cîteva minute ajungem aproape de culme intr-o frumoa-
să poiană dominată de o „claie de piatră“ şi presărată cu tufe de ienupăr, brazi pitici şi exem-
plare bătrîne de fag. Toamna peisajul este de-a dreptul admirabil, în această oază de linişte şi 
frumuseţe, ne aflăm la vest de vîrful împădurit al Clăii cu Brazi (1525 m). 

Din poiană, fără să urcăm în culme, ne abatem spre dreapta (sud) şi prindem poteca bine 
conturată situată la intrarea în pădure. După un urcuş uşor, ocolind obîrşia unuia dintre pîraie-
le afluente pe dreapta ale văii Armăsarului, ajungem într-o frumoasă poiană (1340 m) situată 
pe un promontoriu ce se desprinde spre sud-vest din Claia cu Brazi. De la stîna Urzica au 
trecut circa 50 de minute. Din nou vom avea o panoramă cuprinzătoare spre sud şi sud-vest 
asupra văii Oltului, Culmii Frăsinetului, iar în plan mai depărtat se conturează la înălţimi mai 
mari masivul calcaros Buila-Vînturariţa. Spre vest ne apar din nou văile Puturoasa şi Lotrişor, 
muchia din Cîrligul Mare al Oltului, iar dincolo de rîu, culmile crenelate ale Năruţului şi, mai 
departe, culmile domoale, dar mai înalte, ale Căpăţînii. Valea Lotrului ne apare şi ea în toată 
splendoarea, iar spre vest şi nord-vest, plaiurile Munţilor Lotrului. 

Din poiana de sub Claia cu Brazi ne îndreptăm spre sud-est, intrînd din nou în pădure. 
După un urcuş de aproape 15 m diferenţă de nivel poteca urmează curba de nivel, iar după 
circa 10 minute intersectează valea principală a Armăsarului. Pe tot acest parcurs străbatem o 
pădure deasă de conifere cu exemplare impunătoare de molid, în continuare, în urcuşuri şi co-
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borîşuri uşoare, poteca intersectează, la baza unor abrupturi de gnais, obîrşia văii Armăsaru-
lui. După circa 7–9 minute ajungem în Poiana Rotunda (1390 m), unde se află şi stîna cu ace-
laşi nume, aşezată între două promontorii stîncoase. Au trecut aproximativ 20 de minute de la 
plecarea din poiana de sub Claia cu Brazi şi circa 3 ore şi 45 de minute de la plecarea din gara 
Lotru. 

De la stîna Rotunda avem posibilitatea să traversăm, pe direcţie sud-est, valea Rotunda şi 
să ajungem în Muchia Turneanu urmată de traseele 2 (marcaj bandă roşie) şi 7 (marcaj tri-
unghi roşu). Urmîndu-le pe sub vîrfurile Rotunda şi Cozia putem ajunge direct la cabana 
Cozia, fără a mai trece prin vîrful Cozia. 

Traseul nostru trece prin faţa stînei, cu o deviere spre stînga (est–sud-est), şi apoi tot mai 
spre est (stingă), urcînd pe dreapta pîrîului Rotunda, pînă la circa 20–25 m sub vîrful Rotunda 
(1593 m). Pe această porţiune marcajul este rar sau şters. De sub vîrful Rotunda (împădurit), 
tot spre est, poteca puţin vizibilă, dar marcată din loc în loc, ajunge în curmătura dintre 
vîrfurile Rotunda şi Cozia, la 1575 m altitudine, din mijlocul căreia se ridică un mic vîrf 
stîncos. Steiul, din care porneşte spre nord–nord-vest muchia adînc ferăstruită, stîncoasă, 
dintre scocurile ce formează izvorul principal al Văii Tisei. De aici se deschide o frumoasă 
perspectivă atît spre nord, asupra obîrşiilor priporoase ale Tisei, cît şi asupra văii Balaşului şi 
Ţării Loviştei. Spre sud privirea se opreşte către partea centrală a Coziei, dominată de Colţii 
Foarfecii. 

Din înşeuare avem din nou de ales. Coborînd spre sud, ajungem în poteca marcată cu 
bandă roşie (traseul 2) şi triunghi roşu (traseul 7) pe care, în circa 15 minute, ajungem la 
cabana Cozia (1573 m). Fiind foarte aproape de vîrful Cozia (1668 m), putem să ne conti-
nuăm drumul către vîrf, urcînd direct pe versantul vestic, despădurit şi puternic înclinat. În 
aproximativ 20 de minute atingem punctul cel mai înalt al masivului, efortul făcut fiind din 
plin răsplătit de splendoarea panoramei ce se deschide de jur împrejurul nostru. Pentru cobo-
rîre folosim poteca ce se strecoară prin pădurea de molid direct la cabana Cozia, unde ajun-
gem în 10–12 minute. 
 
6. Cabana Cozia (1573 m) – curmătura de Ia stîna Mocirlele (1427 m) – Vîrful Omul 
(1558 m) – Muchia Şirul de Pietre – stîna Perişani (1231 m) – izlazul Priboiasa (776 m) – 
satul Pripoare (520 m) 

Marcaj: cruce roşie 
Diferenţă de nivel: 1053 m 
Timp de mers: 3¾–4¼ ore plus 15 minute pînă în satul Perişani, sau încă 2½ 
ore pînă la staţia C.F.R. Cornet. 
Timpi intermediari: şaua Mocirlele – 45–50 minute; Vîrful Omul – 1¼ ore; 
stîna Perişani – 2¼–2½ ore 
Trasee de legătură: 8 (şaua Mocirlele) 
Traseu accesibil tot timpul anului. Necesită o bună orientare în teren. 

Este singura potecă marcată care face legătura Intre Masivul Cozia şi Ţara Loviştei. Foloseşte 
culmea principală ce se desprinde din Vîrful Cozia către nord-est, trecînd prin Vîrful Omul 
(1558 m) şi mai departe, urmînd muchia îngustă Şirul de Pietre. Traseul se derulează aproape 
tot timpul prin pădurea de molid şi fag, doar cîteva rarişti sau poieniţe oferindu-ne posibilita-
tea unor priviri mai cuprinzătoare. 

Traseul porneşte din spatele cabanei Cozia unde se află fixată o săgeată indicatoare pe care 
se poate citi: „Spre Poarta de Piatră, marcaj punct roşu – 1 oră şi 30 minute, Stîna Mocirlele – 
Vîrful Omul (1 oră) – Pripoare – Perişani, marcaj cruce roşie – 5 ore“. Pornim în direcţie 
nord-est, pe drumul forestier ce coboară în pantă uşoară pe sub Vîrful Cozia, ocolind una din 
obîrşiile pîrîului Păţeşti (dreapta, sud), încă de la intrarea pe drumul forestier, în faţă, se vede 
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înşeuarea largă, mamelonată, dintre vîrfurile Cozia (1668 m), şi Babolea (1 538 m). După 
prima serpentină a drumului, în dreapta, ne atrage atenţia silueta impunătoare a Bulzului 
(1560 m). 

După circa 1 km de la cabană şi 15 minute de mers, drumul forestier intersectează înşeua-
rea largă din partea de est a Vîrfului Cozia (curmătura Babolea 1501 m), de unde, spre nord, 
avem o frumoasă perspectivă asupra defileului Oltului dintre Turnu Roşu şi Cîineni, adîncit 
între Munţii Lotrului, spre vest, şi Munţii Făgăraşului, ce zvîcnesc ca o lamă în partea de est. 
De asemenea, tot în faţa noastră, spre nord, se profilează relieful mai domol şi mai liniştit al 
Ţării Loviştei, unde numeroase sate se înşiruie în lungul văii Titeştiului sau pe coastele Dealu-
lui Cărbunarului. Imediat sub noi, tot spre nord, se deschide obîrşia Slam-nicului, unul dintre 
afluenţii Lotrişorului, iar mai spre est se profilează muchia împădurită a Omului. Spre sud cu-
prindem cu privirea Depresiunea Jiblea – Călimăneşti şi, în continuare, dealurile mai înalte ale 
Muscelelor Topologului. 

Din Curmătura Babolea (1501 m) părăsim drumul forestier (care rămîne în dreapta, ocolind 
prin sud-est vîrful Babolea) şi urcăm direct pe culmea din faţa noastră, pe direcţia stîlpilor de 
înaltă tensiune. Drumul este clar, bine săpat în versant. După ce depăşim două mameloane 
(primul cu păşune, celălalt parţial împădurit), coborîm într-o mică înşeuare, avînd în faţă 
Vîrful Babolea (1538 m), îl ocolim prin stingă, angajîndu-ne pe poteca largă şi bine bătătorită 
de pe versantul nordic al acestuia, situată la contactul dintre pilcul de conifere de pe vîrf şi pă-
durea de fag de la obîrşia văii Slamnicului. În curînd ajungem în curmătura de la stîna 
Mocirlele (1427 m), situată între vîrfurile Babolea şi Poarta de Piatră. Au trecut 45–50 minute 
de mers. 

Din şa, coborînd trei–patru minute pe drumul de căruţă ce porneşte spre dreapta (est), 
putem ajunge la izvorul situat sub peretele nordic, abrupt, al Vîrfului Babolea. Întrucît pînă la 
stîna Perişani nu mai găsim apă pe traseu, este bine să ne aprovizionăm de aici. 

În curmătura Mocirlele se poate ajunge folosind în continuare, din curmătura largă situată 
sub vîrful Cozia, drumul forestier pînă la obîrşia pîrîului Cetăţii, în colţul de sud-est al poienii 
Mocirlele. Aici drumul descrie o serpentină mare spre sud, către înşeuarea de „La Leurde“. 
Părăsim drumul forestier şi urcăm spre stingă (nord), pe un drum de căruţă, pe lîngă izvorul 
de sub Vîrful Babolea, pînă în înşeuarea Mocirlele, unde vom întîlni marcajul traseului nostru, 
cruce roşie. 

Din înşeuarea Mocirlele se desprinde, spre stînga (nord-vest), poteca marcată cu punct 
roşu, ce ajunge la „Poarta de Piatră“ (traseul 8). Dacă timpul ne permite, putem face o mică 
deviaţie de la traseu pentru a vedea una din curiozităţile Coziei (timp necesar: 1 oră dus-
întors). 

Din şaua Mocirlele poteca se îndreaptă spre Vîrful Omul, urmărind muchia îngustă şi îm-
pădurită a muntelui, pe direcţia nord. După ce am ocolit prin stînga vîrful de deasupra stînei, 
în 10 minute ajungem din nou într-o nouă înşeuare, cu o frumoasă poieniţă, situată sub Vîrful 
Poarta de Piatră (1483 m), într-un urcuş mai accentuat, ocolim vîrful prin dreapta (est), pe la 
obîrşia Văii Roşiei, şi în 6–7 minute ajungem într-o poieniţă situată sub Vîrful Omul. Printre 
brazi, observăm către nord-vest abrupturile Pietrei Şoimului. 

Intrăm din nou în pădure; drumul devine mai îngust şi mai pietros şi urcă în pantă 
accentuată pînă pe Vîrful Omul (1558 m), marcat printr-o bornă de beton. Privind spre sud, în 
direcţia din care am venit, din poiana înconjurată de molizi şi brazi putem din nou admira 
Piatra şi Spintecătura Bulzului, Vîrful Ciuha Mică şi Vîrful Cozia. De la cabana Cozia pînă pe 
Vîrful Omul ne-au fost necesare 1 oră şi 15 minute. 

Pînă la stîna Perişani, poteca este mai puţin clară, iar marcajul aplicat pe copaci este şi el 
mai rar. Trebuie să fim foarte atenţi la orientare, îndeosebi la ieşirea din poiana Omului către 
Culmea Şirul de Pietre. 
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Din Vîrful Omul continuăm să mergem pe culme în direcţie nord-est (dreapta cum am 
urcat). Trecem printr-o rarişte cu doborîturi de vînt, la marginea căreia, pe un trunchi de 
copac, găsim marcajul cruce roşie (fără fond alb). Prindem din nou poteca bine conturată ce se 
afundă în pădure, pe dreapta culmii, pe deasupra obîrşiei Văii Roşiei. După cîteva zeci de 
metri poteca revine în culme, îşi schimbă brusc direcţia spre stingă (nord), continuîndu-se pe 
culmea îngustă acoperită cu o pădure rară de molid şi brad. Coborîm puţin, într-o înşeuare 
abia schiţată, cu o poiană bine înierbată şi alungită pe culme. Poteca orientată spre nord se 
vede clar în lungul acestei culmi (Muchia Măţăriile). La început vom fi tentaţi să o urmăm, 
dar ea se va afunda în pădure şi în versanţii abrupţi după numai circa 150 m. Poteca marcată 
pe care o vom urma, abia schiţată prin iarbă, se desprinde din culmea pe care am venit, către 
dreapta (nord-est), la circa 250 m distanţă de Vîrful Omul. Marcajul (cruce roşie) îl vom găsi 
la marginea pădurii, aplicat pe un molid cu trei trunchiuri îngemănate. Poteca turistică evită 
deci muchia prăpăstioasă a Măţăriilor şi alege culmea îngustă, dar mai accesibilă a Şirului de 
Pietre. 

Intrînd în pădure, ocolim pentru un timp culmea, pe versantul dinspre obîrşia Văii Roşiei, 
apoi, după 100 m, revenim pe Muchia Şirul de Pietre. Ea este Insă mai puţin vizibilă, iar 
drumul nostru devine, pe o durată de circa 30 minute, o adevărată „cursă cu obstacole“. 
Muchia foarte îngustă, pe care poteca fie că o urmează, fie că o ocoleşte lateral, prin dreapta 
sau prin stînga, este acoperită cu arbori doborîţi de vînt, fiind astfel nevoiţi să ocolim, să 
trecem peste sau pe sub copacii căzuţi. 

După aproximativ 35–40 de minute de la plecarea din Vîrful Omul, ajungem la o „claie de 
piatră“ mai proeminentă situată pe muchia îngustă a muntelui. Poteca o ocoleşte prin stingă, 
după care coboară repede către rariştea de pădure dintr-o nouă înşeuare. De aici, printre brazi, 
se deschide, spre nord, o splendidă perspectivă asupra Ţării Loviştei cu satele, pierdute printre 
poieni şi livezi, de pe văile Perişani şi Dosului care coboară în apa Balaşului, în zare se disting 
clar admirabilele creste ale Munţilor Făgăraş. 

Poteca se continuă încă 200 m tot pe muchia îngustă a Şirului de Pietre, intrînd de acum în 
pădurea de amestec (fag cu molid), după care părăseşte muchia şi se abate spre dreapta (est–
nord-est) intrînd într-o pădure deasă de fag de pe versantul sud-estic al Muchiei Şirul de 
Pietre. Acum coborîşul devine foarte accentuat, strecurîndu-se pe sub stîncile aliniate în 
lungul muchiei. După 7–8 minute revenim pe culme, urmînd-o un timp, după care poteca se 
abate brusc la stînga (nord) ajungînd în Poiana Perişani, unde, sub vîrful stîncos al Şoimului 
(1281 m), se găseşte stîna Perişani. A trecut circa o oră de la plecarea din Vîrful Omul. 

Din marginea pădurii ne orientăm puţin spre stînga (nord) şi traversăm în coborîş poiana, 
pînă la liziera pădurii, unde se înalţă o stîncă izolată numită „La Piatră“. La circa 100 m mai 
sus de stîncă amintită, la marginea pădurii, regăsim marcajul şi o săgeată care ne atrage aten-
ţia asupra direcţiei de mers. 

Părăsim Culmea Claia de Piatră şi ne afundăm din nou în pădure, în zona de obîrşie a pîrîu-
lui Şasa. La început poteca are o orientare nord-estică. După un coborîş de circa 10 m, traver-
săm obîrşia largă a Izvorului Stînii (posibilitate de aprovizionare cu apă), după care ne anga-
jăm în serpentine largi, tot pe direcţie nord-estică, trecînd obîrşia Izvorului Lespezi; mai de-
parte, printr-o mică strungă stîncoasă, ajungem în locul numit „La Lespezi“. De aici o nouă 
privelişte se deschide asupra Ţării Loviştei. Spre nord, putem admira Valea Spinului, pe al 
cărei versant drept se înşiră casele satului cu acelaşi nume. Către stingă (nord-vest) ne apare 
Golul Cireşului (953 m) ce separă bazinetul depresionar al Perişanilor de bazinetul depresio-
nar al Titeştilor. În ultim plan zărim culmea înaltă a Făgăraşului cu vîrful Boia. În cadrul Ma-
sivului Cozia, distingem către nord vîrfurile Sturu şi Ştirbina, sub forma a două gîlme împă-
durite separate de o sa cu poiană, precum şi valea Şasei care separă Cozia de Muntele Sturu 
(837 m). 
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Continuăm să coborîm accentuat prin pădurea de foioase şi după circa 15 minute de „La 
Lespezi“ sosim pe Izlazul Priboiasa, în Curmătura Stufului (776 m), prilej de a privi mai de 
aproape vîrfurile Sturu şi Ştirbina, aflate în faţa noastră, iar mai departe, către dreapta, satele 
Pripoare şi Poiana, din depresiunea submontană Poiana. 

De fapt, ajungînd în Izlazul Priboiasa am terminat traseul montan propriu-zis. De la cabana 
Cozia pînă aici au trecut aproximativ 3–3¼ ore. 

Din Izlazul Priboiasa putem coborî pe potecă nemarcată, pe valea Şasei, pînă în satul Bă-
iaşu, de unde, pe şosea, putem continua drumul circa 7 km pînă în valea Oltului, în avale de 
mănăstirea Cornet, între halta şi staţia Cornet. 

Din Curmătura Sturului spre satul Pripoare pornesc două poteci: prima coboară direct prin 
izlaz, urmînd valea Pîrîul lui Sasu (La Comori); a doua se abate pe sub culmea pietroasă a 
Sturului. Ambele ajung în albia pîrîului Băiaşu, la marginea satului Pripoare (520 m). Pentru 
acest ultim coborîş ne mai trebuie 25–30 minute. Au trecut 3¾–4¼ ore de la cabana Cozia. 

Continuăm drumul de pe stingă pîrîului Băiaşu, care trece pe lîngă primele case din satul 
Pripoare, iar după cîteva sute de metri îl traversăm pe un podeţ de lemn, ajungînd în DJ 703 
H, vechiul „drum al Loviştei“. Sîntem în micul defileu al Băiaşului, unde unii istorici 
consideră că s-a dat lupta de la Posada (în ianuarie 1330) între ostile domnitorului Basarab I şi 
cele ale regelui Ungariei Carol Robert de Anjou. Străbatem defileul prins între Muntele Sturu 
şi Muntele Mamurile şi după 2 km de mers pe şoseaua pietruită ajungem în satul Perişani. De 
aici, cu autobuze I.T.A., ne putem deplasa către Curtea de Argeş sau către Cîineni. În acest 
ultim caz facem legătura cu DN 7 şi cu calea ferată Sibiu – Piatra Olt (gara Cîineni). 
 
7. Cabana Cozia (1573 m) – Muchia Turneanu – Pietrele Roşiei – gara Turna (310 m) 

Marcaj: triunghi roşu 
Diferenţă de nivel: 1263 m  
Timp de mers: 3¼–3½ ore 
Timpi intermediari: stîna Turneanu – 45–50 minute; capătul sudic al Muchiei 
Turneanu – 2 ore 
Trasee de legătură: 1 şi 5 (Muchia Turneanu); 2 şi 11 (gara Turnu) 
Traseu accesibil numai vara. Iarna poate fi folosit cu multă precauţie numai de 
turişti bine echipaţi şi  antrenaţi. 

Este unul din traseele care se folosesc îndeosebi pentru coborîre, făcînd o legătură mai directă 
între cabana Cozia şi gara Turnu. Urmăreşte obîrşia Văii Seci (Zăvodului) cu frumoase pro-
montorii stîncoase (Pietrele Vulturilor), Muchia Turneanu, după care se strecoară pe abrup-
turile sudice ale Pietrelor Roşiei. Pînă în dreptul stînei Rotunda, poteca este comună cu cea a 
traseelor 5 (marcaj bandă albastră) şi 1 (marcaj bandă roşie), ultimul separîndu-se la stîna Tur-
neanu. 

Pornim de la cabana Cozia (1573 m) orientîndu-ne către nord-vest. Lăsăm în dreapta 
poteca ce urcă direct pe Vîrful Cozia şi urmăm, pe curba de nivel, poteca ce intră în pădurea 
de conifere de la obîrşia Văii Seci. Un mic ocol către stînga ne permite să ajungem în dreptul 
hornului situat sub vîrful Cozia. Continuăm să coborîm, orientîndu-ne treptat către dreapta, 
către şaua adîncă dintre vîrfurile Cozia şi Rotunda. Poteca se menţine sub culme. Urcă uşor o 
muchie ce înaintează către Valea Seacă (stînga) şi apoi prin pădurea rară de molid avînd tot 
timpul o frumoasă privelişte asupra Colţilor Foarfecii. În coborîş continuu pe Muchia 
Turneanu, lăsăm în dreapta poteca traseului 5 (marcaj bandă albastră), ce se îndreaptă pe la 
stînele Rotunda şi Urzica către gara Lotru. 

Continuăm drumul pe muchia îngustă a Turneanului, presărată cu mici proeminenţe stîn-
coase, către şaua şi poieniţa situate la intrarea în pădure. Ne strecurăm astfel pe la liziera 
pădurii care urcă din valea Rotunda (dreapta) pînă aproape de creastă. După intrarea în pădure 
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coborîşul se mai domoleşte, dar pentru puţin timp, deoarece pierdem din nou altitudine. Din 
loc în loc cîte o mică şa înierbată ne permite să ne odihnim cîte puţin, admirînd în acelaşi timp 
zonele înconjurătoare. Sub vîrful Măriei (care rămîne în stînga potecii) străbatem o frumoasă 
pădure de mesteacăn. După circa 5 minute de coborîş ajungem la stîna Turneanu. Au trecut 
circa 45–50 de minute de la plecarea de la cabană şi am coborît 473 m diferenţă de nivel. 

De la stîna Turneanu poteca marcată cu bandă roşie (traseul 2) se orientează către stînga 
(sud), coborînd pe sub Muchia Scorţaru la gara Turnu. Noi ne vom menţine însă tot înainte pe 
Muchia Turneanu, urmînd marcajul triunghi roşu. 

Din poiana stînei Turneanu, pe pereţii căreia se află aplicată o săgeată indicatoare – „Către 
gara Turnu 3–4 ore – drum periculos“, ne îndreptăm către partea de jos a poienii, alungită aici 
în lungul Muchiei Turneanu. La circa 100 m de la intrarea în pădure (marcajul este aplicat pe 
fagi bătrîni), mergînd chiar pe muchie, întîlnim o proeminenţă stîncoasă de la care coborîm 
uşor către stînga (sud-est) prin pădure. După alţi 30 m pe muchia îngustă, stîncoasă, poteca 
ocoleşte către dreapta (sud-vest), mergînd pe curba de nivel şi după o nouă porţiune de cobo-
rîş ne scoate iar pe muchie. Trebuie evitate potecile care se orientează spre vîrf sau către 
stînga vîrfului şi multă atenţie la orientare. Au trecut circa 15 minute de la stîna şi am mai co-
borît aproximativ 80 m diferenţă de nivel. Pe muchia pe care am ajuns poteca se conturează 
printre arbuşti şi prin frunzişul uscat. Coborîm accentuat pe o culme mai lată şi ajungem în 
dreptul unei noi proeminenţe stîncoase, de unde coborîşul continuu urmează iarăşi muchia în-
gustă pînă la o mică înşeuare. De aici, avînd în faţă cîţiva fagi bătrîni, aproape uscaţi şi cu ra-
murile contorsionate, poteca: se angajează în urcuş, urmînd Muchia Turneanu către sud-vest 
pe o pantă de 35–45°. După acest urcuş cu: o diferenţă de nivel de numai 20 m, ocolim prin 
stîngă „claia de piatră“ la care am ajuns, apoi coborîm din nou, dar pe faţada vestică a muchiei 
(dreapta). Pentru orientare, amintim că în coborîre lăsăm în urma noastră borna forestieră cu 
indicativul U 156. După cîteva minute poteca ne scoate din nou în culme, pe care o urmează 
într-un coborîş foarte accentuat prin pădurea de stejar. După aproape 10 minute, poteca oco-
leşte prin dreapta o porţiune de culme ceva mai stîncoasă, evitînd astfel muchia ce se termină 
spre stingă, către valea Turnului, cu un abrupt. Din mica înşeuare în care am sosit începem să 
urcăm pe poteca ce se derulează acum mult mai aproape de partea superioară a muchiei stîn-
coase. După circa 100 m poteca ajunge pe o proeminenţă stîncoasă pe care o coboară, orien-
tîndu-se apoi către stingă tot în coborîre. Ne înscriem astfel pe o culme mai rotunjită, cu 
orientare sudică, bine înierbată, cu frumoase exemplare de stejari. 

Atenţie! După circa 100 m de coborîş uşor va trebui să părăsim Muchia Turneanu şi să ne 
orientăm către Pietrele Roşiei de pe versantul drept al văii Turnului. Orientarea ne este uşurată 
de o săgeată încrustată în trunchiul unui stejar, puţin mai sus de un semn de marcaj. În acest 
fel vom evita să urmăm poteca mai clară, dar nemarcată, care urmăreşte culmea mai largă a 
Usturoaiei, ce se prelungeşte către sud-vest pînă în valea Oltului. 

Fină aici au trecut aproape 2 ore de la cabana Cozia. Un popas pentru odihnă şi orientare 
este binemeritat. 

Din dreptul stejarului cu semn de marcaj şi săgeată cotim brusc spre stingă şi puţin înapoi 
(est) şi ne angajăm în coborîş pe versantul drept, împădurit, al văii Turnu. După cîteva zeci de 
metri poteca se orientează spre dreapta (sud). Depăşim un trunchi de copac căzut perpendi-
cular pe potecă, intersectăm o muchie stîncoasă scurtă, continuînd să coborîm tot pe direcţia 
sud. 

După circa 15 minute trecem obîrşia unei văiugi şi depăşim o poliţă stîncoasă cu abruptul 
pe partea dreaptă a potecii. După un coborîş scurt, de-a curmezişul versantului, ajungem la o 
altă muchie presărată cu lespezi de piatră, pe care poteca o urmează tot pe direcţie sud. Ur-
mează 30–40 m de coborîş, după care poteca ocoleşte spre stingă (sud-est), orientîndu-se în 
lungul unei vîlcele delimitată pe dreapta şi stînga de mici abrupturi. Coborîm în serpentine 
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scurte pînă pe muchia din stînga vîlcelei, pe care se continuă acum poteca noastră. Trecem pe 
lingă o stîncă de forma unei ciuperci, rămasă în stînga, iar în dreapta observăm vîlceaua care 
se adînceşte tot mai mult strecurîndu-se pe sub abruptul sudic al Muchiei Usturoaia. După 
aproximativ 40 m de coborîş pe muchie, ajungem la o mică suprafaţă orizontală terminată 
spre sud cu două turnuri proeminente. Poteca nu continuă însă pe muchie, ci se lasă către sud-
est, pe versantul din stînga. Coborîm pînă la baza celor două turnuri, pe care le ocolim prin 
stînga. Traversăm o mică porţiune de grohotiş (3–4 m) şi ocolim din nou, prin capătul sudic, 
un turn proeminent. În coborîre intersectăm o văiugă şi ne angajăm pe un picior pietros ce se 
desprinde din baza abruptului pe care 1-am evitat cînd ne-am aflat în dreptul celor două 
turnuri. 

Abătîndu-ne puţin către stingă, putem observa versantul drept al pîrîului Turnu, o imensă 
masă stîncoasă, din care turnurile şi pereţii abrupţi ţîşnesc din verdele pădurii de stejar. 
Sîntem în zona Pietrelor Roşiei. Lăsăm în stingă această zonă stîncoasă şi ne orientăm spre 
dreapta, continuînd să coborîm în lungul piciorului de munte stîncos pe care ne aflăm. După 
circa 100 m poteca părăseşte din nou culmea coborînd către dreapta (sud–sud-vest), iar după 
ce ocoleşte obîrşia unei vîlcele ajunge într-o mică înşeuare în faţa căreia se înalţă un promon-
toriu de circa 5 m, de pe vîrful căruia putem admira panorama văii Oltului, a Muntelui 
Basarab şi abrupturile Muntelui Usturoaia. Au trecut 30 de minute de la popasul făcut la pără-
sirea Muchiei Turneanu. 

Din noua înşeuare, împădurită, poteca coteşte la stînga (sud-est) angajîndu-se din nou într-
un coborîş accentuat de-a curmezişul versantului. Coborîm vertiginos, lăsînd în stînga ver-
sanţii puternic înclinaţi, împăduriţi, ai unui torent ce coboară către valea Turnu, iar spre dreap-
ta abrupturile culmii stîncoase pe care am evitat-o prin coborîrea din înşeuare. De sub partea 
terminală a abruptului coborîm susţinut prin pădure, menţinîndu-ne aceeaşi direcţie (sud). 
Marcajul este aplicat pe stînci şi copaci şi ne poartă pe o mică culme ce prelungeşte abruptul 
stîncos amintit anterior. 

După un coborîş de circa 20 m pe potecă puţin clară, ne îndreptăm spre stînga şi ieşim într-
o rarişte de pădure, în care un pîlc de tei este uşor de recunoscut. Din punctul în care ne aflăm, 
un versant bine înierbat, zărim deja zona în care se află mănăstirea Turnu. Poteca intersec-
tează poieniţa într-un coborîş accentuat, după care coteşte la dreapta de-a curmezişul versan-
tului. Urmărim în continuare un scurt interfluviu din care parcurgem circa 50 m, apoi poteca îl 
părăseşte, orientîndu-se către dreapta. Continuăm să coborîm, ne orientăm din nou spre stînga 
(sud), străbătînd pante cu înclinare mare, în serpentine largi. Coborîm deci faţa muntelui 
dinspre valea Turnu; poteca invadată de vegetaţie, uneori foarte îngustă, are caracter de brînă, 
putînd deveni pe timp ploios foarte greu de parcurs. În scurtele momente de răgaz, zărim con-
strucţiile de la Turnu şi drumul ce urcă pe valea cu acelaşi nume. Aruncăm o privire şi asupra 
Turnului lui Teofil ce se înalţă dincolo de mănăstire. 

Ajungem în dreptul unui mic abrupt, pe care 11 depăşim trecînd printr-o serpentină, pe 
deasupra şi pe la baza lui. Pătrundem din nou într-o pădure de stejar foarte deasă, coborînd cu 
grijă un mic abrupt stîncos şi alunecos din cauza vegetaţiei. Ne înscriem, în coborîre, pe 
muchia dintre doi torenţi, cu direcţie sud-vest. După 3–4 minute de mers prin pădurea rară, 
mai bine aerisită, ajungem la o troiţă de lemn. De aici poteca continuă pe culmea rotunjită 
acoperită de un lăstăriş bogat pe care o vom urma pe linia de cea mai mare înălţime, înainta-
rea este dificilă. Marcajul este aplicat pe copacii mai mari, iar orientarea este grea, fiind obli-
gaţi să mergem aproape fără să zărim nimic în jur. Nu ne abatem nici în stînga, nici în dreapta 
culmii. Parcurgem poteca ce se strecoară prin lăstărişul de fag. După circa 15 minute de cobo-
rîş, sosim la o casă situată pe dreapta drumului de acces spre gara Turnu. Din punctul în care 
ne aflăm putem ajunge în 5–6 minute la gara Turnu. 
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8. Cabana Cozia (1573 m) – Curmătura Mocirlele (1427) m) – Poarta de Piatră – Cur-
mătura Mocirlele – cabana Cozia 

Marcaj: punct roşu 
Diferenţă de nivel: 150 m 
Timp de mers: 2½–3 ore 
Timpi intermediari: curmătura Mocirlele – 45–50 minute; Poarta de Piatră – 
1¼–1½ ore 
Trasee de legătură: 6 (cabana Cozia, curmătura Mocirlele) 
Traseu accesibil îndeosebi vara. Lipsa potecii clare şi a unui marcaj mai des îl 
fac foarte dificil sau impracticabil iarna. 

Obiectivul principal al traseului este Poarta de Piatră, un imens portal deschis în stîncă, situat 
pe muchia îngustă şi priporoasă ce se desprinde spre vest din Vîrful Porţii de Piatră (1483 m) 
din partea de sud a Vîrfului Omul. Intre cabana Cozia şi Curmătura Mocirlele drumul este co-
mun cu cel al traseului 6. 

Vizitarea Porţii de Piatră, una din cele opt porţi cunoscute pînă în prezent în Cozia, se 
poate face fie într-o mică excursie separată revenind la cabana Cozia (traseul nostru), fie ca o 
deviere a traseului 6. 

Din spatele cabanei, unde găsim o săgeată pe care se poate citi „Spre Poarta de Piatră, mar-
caj punct roşu – 1½ h“, mergem pe drumul forestier circa 1 km (15 minute) pînă în curmătura 
largă (1501 m) de sub Vîrful Babolea (frumoasă perspectivă către defileul Oltului, Ţara Lo-
viştei şi Munţii Făgăraşului). De aici părăsim drumul forestier, care rămîne în dreapta, şi ur-
măm poteca ce se menţine pe direcţia Vîrfului Babolea. Ocolim vîrful pe versantul lui nord-
vestic (stingă) şi ajungem în Curmătura Mocirlele (1 427 m), în faţă avem Vîrful Porţii de Pia-
tră (1483 m), către care se continuă traseul 6 (marcaj cruce roşie), în dreapta se vede stîna 
Mocirlele, iar ceva mai jos, sub versantul abrupt al Vîrfului Babolea, la marginea poienii, se 
găseşte un izvor cu apă rece, cu debit bogat. 

Pe stîlpul de beton aflat în şaua Mocirlele se distinge marcajul punct roşu şi o săgeată indi-
catoare orientată spre stingă (vest). Ne îndreptăm spre liziera pădurii şi după ce am depăşit o 
tufă ceva mai mare de ienupăr, încercăm să descoperim poteca din frunzişul des al pădurii de 
fag. Urmăm marcajul aflat pe copaci şi coborîm destul de repede către unul din pîraiele de la 
obîrşia Slamnicului. După aproximativ 5 minute de coborîre, traversăm talvegul pîrîului, după 
care urcăm puţin spre stingă, către peretele abrupt ce ne-a apărut în faţă. Ne strecurăm printre 
uscăturile copacilor doborîţi de vînt şi după circa 10 minute de urcuş pronunţat intersectăm 
una din muchiile stîncoase ce se desprind spre vest din culmea principală. Poteca se angajează 
din nou în coborîş către scocul din faţă, avînd tot timpul în dreapta abrupturile muchiei inter-
sectate mai devreme. După traversarea scocului, în apropierea obîrşiei, coborîm uşor pe ver-
santul drept al acestuia, pe sub abruptul pe care se anină frumoase exemplare de conifere. 

De acum trebuie să fim foarte atenţi la marcaj. Spre deosebire de poteca mai bine bătăto-
rită, care se continuă în lungul scocului, traseul nostru face o deviaţie la dreapta, către abrup-
turile din partea superioară a versantului. Pentru orientare semnalăm: pe dreapta şi stingă po-
tecii doi buşteni uscaţi, în apropiere un brad doborît de vînt de pe abruptul stîncos ce ajunge 
pînă în potecă; între cei doi buşteni uscaţi se înalţă un brad din al cărui trunchi principal se 
desprind două ramuri distincte. 

Din potecă urcăm, deci, spre dreapta, în lungul unui horn acoperit cu grohotiş. După un Ur-
cuş de circa 20 m diferenţă de nivel, ajungem sub arcada Porţii de Piatră. Au trecut aproxi-
mativ 30 minute de la plecarea din Curmătura Mocirlele. 

Ajunşi în arcada de gnais situată chiar pe muchia îngustă şi stîncoasă ce se desprinde din 
vîrful Porţii de Piatră, vom observa sub noi scocurile puternic adîncite de la obîrşia pîrîului 
Slavei, iar mai departe abrupturile sălbatice şi neprimitoare ale Muchiei Căprăriile. 
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Dimensiunile portalului sînt impresionante: aproape 9 m înălţime şi 7 m lăţime, iar 
grosimea pachetului de roci care închide arcada atinge 6–7 m. 

Ne desprindem cu greu de această interesantă creaţie a naturii şi urmînd traseul în sens in-
vers vom ajunge din nou, după circa 25–30 minute, în şaua Mocirlele, iar după alte 45–50 mi-
nute la cabana Cozia. 
 
9. Poiana Stînişoarei (720 m) – Muntele Sălbaticul – Poiana Stînişoarei 

Marcaj: cruce albastră 
Diferenţă de nivel: circa 50 m 
Timp de mers: ¾ oră 
Traseu accesibil tot timpul anului. 

Traseul are drept obiectiv cunoaşterea abruptului sudic al Muntelui Sălbaticul, Grota Sălbati-
cul (Mecetul Pustnicului) şi surprinderea unei încîntătoare privelişti asupra văii Păuşei şi 
abrupturilor de pe Valea Seacă. El poate fi asociat oricărui traseu care ajunge în Poiana Stîni-
şoarei (2, 3 şi 13). 

Poteca porneşte ceva mai sus de Poiana Stînişoarei, de unde se îndreaptă spre sud, urcînd o 
diferenţă de nivel de circa 20 m pînă în înşeuarea largă din partea de est a Muntelui Săl-
baticul. Din poiană se deschide o frumoasă, perspectivă: spre nord putem admira în toată 
splendoarea abrupturile Colţilor Foarfecii, Durducului şi Bulzului, Vîrful Ciuha Mică, precum 
şi firava cascadă a Gardului (Urzicii); spre sud, valea adîncă a Păuşei, cu abrupturile de gresie 
din micul defileu pe care-1 face în zona de confluenţă cu Valea Seacă. 

Lăsăm în stînga drumul forestier (traseul 13) şi ne abatem spre dreapta (vest), pe pajiştea 
de pe versantul sudic al muntelui. În curînd ajungem la Grota Sălbaticul şi troiţa situate pe pe-
retele stîncos de gnais. De aici putem admira spre vest şi nord-vest valea priporoasă a 
Zăvodului, iar spre sud valea largă a Păuşei, pînă la confluenţa cu Oltul. 

La locul de plecare putem reveni fie făcînd cale întoarsă pe aceeaşi potecă, fie continuînd 
traseul, pe potecă nemarcată, către Poiana Stînişoarei. În acest ultim caz, traversăm muchia 
pietroasă a Sălbaticului, de unde, pe una din cărările abia conturate prin pădure, putem coborî 
către baza poienii din care am plecat. 
 
10. Poiana Stînişoarei (720 m) – valea Gardului – cascada Gardului (Urzicii) – Poiana 
Stînişoarei. 

Marcaj: punct roşu 
Diferenţă de nivel: circa 200 m 
Timp de mers: 1½–1¾ ore 
Timpi  intermediari: cascada Gardului – 35–45 minute 
Traseu recomandabil numai vara. 

Traseul are drept ţintă principală cascada Gardului (Urzicii) şi peisajul impunător prin măreţia 
abrupturilor ce se deschide asupra Colţilor Foarfecii. Poate fi asociat oricărui traseu care 
ajunge în Poiana Stînişoarei (2, 3 şi 13). 

În partea de nord-vest a poienii cu nuci, în apropierea izvorului, pe un trunchi de copac se 
află fixată săgeata indicatoare care ne orientează către firul de apă al văii Gardului. Prindem 
mai întîi, pe direcţie nord-vest, un drum de căruţă care se termină însă după cîteva sute de 
metri. 

Avem tot timpul în faţă abrupturile ce se desprind din lama zimţată a Colţilor Foarfecii. 
Poteca, puţin vizibilă, se strecoară în urcuş continuu, în lungul văii pietroase a Gardului, după 
care se caţără spre dreapta (nord) pe versantul sting al văii şi faţa vestică a Muchiei Fruntea 
Oii. În curînd vom auzi vuietul căderii de apă. După ce depăşim o porţiune de versant presăra-
tă cu blocuri mari de gnais, ajungem la baza cascadei, a cărei înălţime este de aproximativ 20 
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m. Aici valea Gardului este aproape închisă de versanţii stîncoşi ce coboară din Colţii 
Foarfecii, pe dreapta pîrîului, şi Muchia Fruntea Oii, pe stingă. Pînă aici au trecut 35–45 
minute. 

După popasul meritat de la baza cascadei, ne vom înapoia în Poiana Stînişoarei folosind 
aceeaşi potecă marcată cu punct roşu. 

 
11. Poiana Bivolari (305 m) – înşeuarea din spatele Turnului lui Teofil (470 m) – Valea 
Mănăstirii – gara Turnu (320 m) 

Marcaj: punct albastru 
Diferenţă de nivel: 190 m 
Timp de mers: 3/4–1 oră 
Trasee de legătură: 3 (Poiana Bivolari), 2 (gara Turnu) 
Traseu accesibil tot timpul anului. 

Această potecă face posibil accesul dintre Poiana Bivolari şi gara Turnu, întrerupt pe valea 
Oltului din cauza barajului şi lacului de acumulare, în Poiana Bivolari se poate ajunge fie din 
Călimănesti prin satele Jiblea Veche şi Păuşa, pe şoseaua asfaltată de pe stînga Oltului, fie din 
Căciulata, pe DN 7, pînă la barajul de la Turnu. 

După ce am vizitat castrul Arutela, situat pe malul Oltului, la marginea poienii şi a şoselei 
asfaltate, ne vom îndrepta spre baza versantului defrişat de sub poiana „La Muşeţel“. Pe un 
stîlp de beton găsim indicaţia: „Spre Turnu, marcaj punct albastru“. Un timp poteca marcată 
cu punct albastru va fi comună cu cea a tra eului 3 (bandă galbenă). 

Din marginea şoselei ne angajăm spre est, în urcuş susţinut pe versantul defrişat, urmînd la 
început marginea unui torent şi apoi un drum de tractor. După 10–12 minute de urcuş, în drep-
tul celui de-al doilea stîlp de beton (nr. 431), poteca se desprinde spre stînga (nord), în timp ce 
traseul 3 (marcaj bandă galbenă) continuă urcuşul către poiana „La Muşeţel“. Urmărim liziera 
pădurii, la început pe curbă de nivel, apoi în urcuş pronunţat. După circa 8 minute poteca se 
abate spre stînga (nord-vest), intrînd în pădure. Săgeata de pe un copac ne indică direcţia de 
urmat. După ce am traversat un mic pîrîiaş pe la obîrşie, apoi încă două văiugi, urmează o co-
borîre tot mai accentuată, către valea puternic adîncită a pîrîului Bivolari. Poteca bine bătăto-
rită traversează, pe un podeţ, valea Bivolari şi se angajează în urcuş pe versantul drept al aces-
teia. În curînd ajungem într-o mică înşeuare de pe culmea care separă pîrîul Bivolari de pîrîul 
Mănăstirii. Aici găsim o masă şi o bancă ce ne îmbie la un mic popas. Au trecut 35 minute de 
la plecarea din Poiana Bivolari. 

Continuăm drumul spre stînga (vest). După ce am depăşit o serie de mici şei şi mameloane 
ajungem pe un platou aproape orizontal, apoi în înşeuarea adîncă (470 m) din spatele Turnului 
lui Teofil (519 m). De aici' poteca începe să coboare accentuat, prin pădure, în serpentine 
strînse. Traversăm o vîlcea, apoi un drum de tractor, după care, tot în coborîş, ajungem la 
Pîrîul Mănăstirii. După traversarea acestuia ajungem la drumul ce coboară către gara Turnu. 
 
12. Satul Surdoiu – cheile Roşiei – satul Surdoiu 

Potecă nemarcată 
Diferenţă de nivel: 100 m 
Timp de mers: 1–1½ ore 
Trasee de legătură: 6 (satul Pripoare) 
Traseu accesibil tot timpul anului. 

În satul Surdoiu se poate ajunge pe drumul pietruit Cornet-Băiaşu-Pripoare-Surdoiu (12 km). 
Recomandăm ca drumul la cheile Roşiei să fie asociat traseului 6. În acest ultim caz, din satul 
Pripoare, capătul traseului 6, pe drumul pietruit de pe valea Balaşului, ajungem după 1,5 km 
în satul Surdoiu. 
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Traversăm satul de pe stînga Văii Roşiei pînă la marginea lui, apoi urmăm drumul de 
căruţă ce duce în Izlazul Priboiasa. Urcăm pe acest drum, pe marginea unui teren alunecat, 
lăsam în stînga (sud-vest) un drum de căruţă şi continuăm drumul, în urcuş uşor, pe direcţia 
vest. Ajunşi la o nouă intersecţie de drumuri, lăsăm în dreapta (nord) drumul ce duce spre 
Izlazul Priboiasa şi ne angajăm spre sud-vest, în urcuş uşor, apoi în coborîş, pe drumul ce ne 
conduce pînă în apropierea cheilor Roşiei, mărginite pe stînga de pereţii abrupţi ce se desprind 
din vîrful Şoimului (1281 m). Ne vom apropia cît mai mult de ele, strecurîndu-ne prin albia 
sau pe sub versantul abrupt al pîrîului. 

Pentru întoarcere vom folosi acelaşi drum sau vom coborî direct prin fîneaţa de pe versan-
tul stînga al văii Roşia pînă în satul Surdoiu. 

 
13. Satul Păuşa (300 m) – valea Păuşei – Poiana Stînişoarei (720 m) 

Drum forestier (7 km) 
Diferenţă de nivel: 420 m 
Timp de mers: 1½–2 ore 
Accesibil   tot   timpul   anului.   Nu   este recomandabil autoturismelor. 

Punctul de pornire îl constituie satul Păuşa (300 m) situat la vărsarea rîului Păuşa în Olt. După 
cîteva minute, părăsim ultimele case ale aşezării şi ne angajam pe drumul larg mărginit cu 
plopi. Traversăm apa Păuşei în dreptul coloniei muncitoreşti şi continuăm să urcăm pe dreapta 
văii, ai cărei versanţi sînt complet împăduriţi. După circa 20 minute, ajungem în locul în care 
a fost construită o microhidrocentrală, iar după alte 10 minute traversăm din nou apa rîului 
trecînd pe partea stînga. După circa 100 m ajungem la un mic lac de acumulare, a cărui apă 
este preluată prin conductă şi orientată către turbina microhidrocentralei întîlnite anterior. 

Continuăm să urcăm uşor, depăşim cascada firavă de pe stînga văii, a cărei frumuseţe spo-
reşte în perioadele cu precipitaţii mai bogate. Pe măsură ce înaintăm, valea începe să se îngu-
steze tot mai mult, pădurea care acoperă foarte bine ambii versanţi se retrage uneori de pe 
pereţii cu pante abrupte. În dreptul unei muchii grezoase, trecem din nou pe dreapta apei. 
Această muchie (situată pe stînga văii, dreapta cum urcăm), lipsită de vegetaţie, este secţiona-
tă median de un mic curs de apă ce coboară în trepte către apa Păuşei. Au trecut aproximativ 
40 minute de la plecare. Ceva mai în amonte, urmînd drumul forestier de pe dreapta văii, 
ajungem la confluenţa rîului Păuşa cu afluentul său Noroaiele pe care se continuă o ramifica-
ţie a drumului forestier. Aici se află o troiţă, iar alături o masă, o bancă din lemn şi în apropie-
re un izvor cu apă rece. 

Părăsim izvorul, depăşim confluenţa Păuşa cu Noroaiele şi după 150–200 m parcurşi pe 
drumul forestier principal, traversăm din nou apa Păuşei pe un pod de lemn. Pe stingă, cum 
urcăm, vom putea distinge un bloc grezos, puternic surplombat, pe sub care apa rîului se stre-
coară la adăpostul unui adevărat „acoperiş natural“. După ce am depăşit un grup de blocuri 
grezoase, interesante ca aspect, situate pe dreapta cum urcăm (pe stingă văii), ajungem la o 
cascadă de circa 3 m înălţime (aproximativ 5 km de la plecare). La baza cascadei se află 
săpată în gresie o grotă de 4 m lungime, 1,5–2 m lăţime şi 2,5 m înălţime. 

Traversăm din nou pîrîul, pe deasupra cascadei, pe malul lui stîng; depăşim o cheie scurtă, 
apoi drumul începe să urce mai insistent; părăseşte firul văii şi cîştigă altitudine prin două ser-
pentine accentuate. Ne-am ridicat cu 10–12 m deasupra firului văii, de unde putem privi zba-
terea apelor rîului ce se aruncă în mici cascade. Prin cele două serpentine, am evitat zona de 
îngustare ce ne-a apărut în cale, respectiv defileul Stînişoarei din apropierea confluenţei Văii 
Seci (Zăvodului) cu Păuşa. Pe stingă (dreapta văii), zărim un tanc stîncos cu un profil foarte 
interesant. 

Continuăm să ne deplasăm pe drumul forestier ce se strecoară printre versanţii împăduriţi 
ai Păuşei. Ajungem în locul unde din drumul forestier principal, care se mai continuă cîteva 
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sute de metri în amonte, paralel cu valea Păuşei, se desprinde spre stingă un drum de căruţă. 
Pentru a ajunge în Poiana Stînişoarei, vom continua să mergem pe drumul de căruţă ce urcă 
mai accentuat pe versantul drept al văii. O serpentină accentuată ne orientează spre stingă, 
ajungînd la gardul de incintă al Stînişoarei, iar după puţin timp în înşeuarea de sub Muntele 
Sălbaticul (741 m), loc în care se află şi o mică clădire anexă. De aici putem admira în toată 
splendoarea abrupturile ce coboară din culmea principală a Coziei. Distingem cu uşurinţă 
Colţii Foarfecii, Ciu-ha Mică, Durducul, Bulzul şi frumoasa cascadă a Gardului (Urzicii). 
Către sud-est apare Dealul Căliman, iar către sud pătrundem cu privirea în adîncurile văii 
Păuşa, admirînd abrupturile grezoase din micul defileu pe care 1-am străbătut ceva mai 
înainte. 
 
14. Călimăneşti (280 m) – comuna Berislăveşti – satul Dîngeşti – Valea Mare – Curmă-
tura „La Leurde“ (1190 m) – cabana Cozia (1573 m) 
Călimăneşti – Berislăveşti: 14,5 km – DJ 703 G; Berislăveşti – Dîngeşti: 3,5 km – drum 
comunal pietruit; Dîngeşti – cabana Cozia: 14,5 km – drum forestier pietruit 

Diferenţă de nivel: 1293 m  
Drum forestier 
Drum accesibil tot timpul anului. Vara practicabil şi pentru autoturisme. 

Din Călimăneşti, urmăm DJ 703 G, traversăm Oltul pe barajul lacului de acumulare, depăşim 
localităţile Jiblea Veche (în centrul căreia se află monumentul eroilor din primul război 
mondial), Sălătrucel (pînă unde există drum asfaltat) şi Stoeneşti şi ajungem în centrul 
comunei Berislăveşti, lingă Consiliul Popular. Drumul judeţean s-a menţinut tot timpul pe 
dreapta pîrîului Coisca (Sălătrucel). 

După ce am traversat pîrîul Brădişor (cota 380 m) părăsim DJ 7C3 G şi ne orientăm spre 
nord pe drumul comunal pietruit ce urmăreşte, pe malul stîng, valea Brădişor. Înainte de a 
depăşi satul Brădişor, drumul traversează valea (cota 425 m) şi urcă în continuare pe malul 
său drept. În faţă – stînga (nord-vest) – se profilează Culmea Haidorului şi, mai departe, 
căciula de piatră a Bulzului (1560 m). La intrarea în satul Dîngeşti (cota 510 m), în dreapta 
noastră, spre est, se înalţă Dealul Dosul Morii (610 m). După circa 700 m, traversăm pîrîul 
Valea Mare (cota 495 m) şi imediat părăsim drumul comunal spre stînga (nord-vest), intrînd 
pe drumul forestier ce urcă pe stînga văii. În dreapta noastră (est) rămîne Plaiul Cocinilor, iar 
în stînga (vest) Culmea Haidorului. După aproximativ 4 km ajungem la un grup de cabane 
muncitoreşti (circa 850 m). De aici drumul traversează Valea Mare şi se angajează, spre sud, 
apoi spre vest pe versantul drept al acesteia. După o largă serpentină spre dreapta (nord-est) 
drumul se înscrie pe sub Culmea Haidorului, păstrînd, în urcuş continuu, direcţia generală 
nord-vest. După o nouă serpentină accentuată către stînga (vest) şi apoi dreapta (nord-est) 
drumul străbate obîrşia unei vâlcele, după care intersectează o culme secundară a Haidorului 
şi se angajează apoi în urcuş (nord-vest) pe dreapta uneia din obîrşiile Văii Mari. Din curmă-
tura „La Leurde“ (1190 m) se deschide o frumoasă perspectivă asupra Coziei: spre vest, peste 
văile adînci ale Cetăţii şi Păteştilor, Vîrful Bulzului (1560 m), Spintecătura Bulzului, Vîrful 
Ciuha Mică (1629 m) şi Vîrful Cozia (1668 m); spre nord-vest, gîlmele înşirate ale Babolei. 
Pe sub care şerpuieşte drumul forestier; spre sud-est plaiurile cu livezi şi păduri ale Haidorului 
şi Cocinelor, ce coboară domol către Depresiunea Jiblea-Călimăneşti. 

Din înşeuarea „La Leurde“, drumul se îndreaptă spre est, ocoleşte obîrşia Văii Mari după 
care, pe sub Culmea Pleaşa, se îndreaptă din nou spre nord-vest şi ajunge în partea superioară 
a Dealului Groşilor. Lasă în dreapta (est) o baracă forestieră părăsită (1215 m) şi se îndreaptă, 
pe sub Plaiul Mocirlele, către vîrful Babolea. Prin două serpentine pronunţate se cîştigă 
altitudine. Din Plaiul Mocirlele, pe un drum de căruţă, putem ajunge în cîteva minute în Cur-
mătura Mocirlele (1 427 m), unde întîlnim traseele 6 şi 8. 

 53 



În continuare, drumul forestier ocoleşte în serpentine largi obîrşiile pîrîului Cetăţii, apoi ale 
Păteştilor pe sub culmea Babolea, şi pe direcţie generală vest–sud-vest ajunge la cabana 
Cozia. 
 
15. Călimăneşti (280 m) – comuna Sălătrucel – satul Păţeşti – valea Păţeşti – Pietrele 
Lacului (740 m) 
Călimăneşti – Sălătrucel: 4,5 km – DJ 703 G asfaltat; Sălătrucel – Păţeşti: 4 km – drum 
comunal pietruit; Păţeşti – Pietrele Lacului: 2,5 km – drum forestier 

Diferenţă de nivel: 460 m 
Drum forestier 
Drum accesibil tot timpul anului. 

Din Călimăneşti, folosind DJ 703 G, trecem mai întîi prin localitatea Jiblea Veche. Intrăm în 
comuna Sălătrucel, iar după ce traversăm pîrîul Sălătrucel (Păţeşti) şi lăsăm în dreapta maga-
zinul sătesc şi biserica, ajungem la ramificaţia drumului comunal (325 m) către satul Păţeşti. 
Ne îndreptăm deci spre stingă (nord–nord-vest), pe drumul comunal, şi după circa 0,5 km tra-
versăm din nou pîrîul, pe dreapta acestuia. Parcurgem aproximativ 0,75 km şi după ce 
depăşim ultimele case ale Sălătrucelului drumul se depărtează de vale urcînd spre nord-vest, 
către satul Şerbăneşti, pe care-1 ocoleşte prin marginea sa estică. Depăşim satul Şerbăneşti şi 
ne apropiem tot mai mult de valea şi satul Păţeşti, care rămîne în dreapta (est). Drumul 
continuă să urce pe malul drept al pîrîului; depăşim locul în care coboară poteca de pe Dealul 
Ursoaia, apoi lăsăm în urmă un grup de cabane forestiere situate în apropierea confluenţei 
Pîrîului Adînc cu Păteştiul (cota 650 m). Drumul forestier se termină la confluenţa pîrîului 
Pietrele Lacului cu Păţeşti (740 m). De aici, spre stînga (nord-vest), o potecă ce urmează valea 
unui pîrîiaş ajunge pînă în înşeuarea (976 m) dintre Dealul Suliţa şi Muchia Vlădesei, unde în-
tîlneşte traseul 4. Urmînd valea Păteştilor, fără potecă, după aproximativ 1 km, putem ajunge 
în cheile Cetăţii. Efortul ne va fi răsplătit din plin. 
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