
 
 

Trasee pe pășuni cu arbori seculari 

 

Vizitați pășunile cu arbori din 

Transilvania, care sunt unice în Europa! 

Faceți cunoștință cu arborii seculari și 

peisajele formate încă din evul mediu, 

precum și cu povestea utilizării lor 

tradiționale și cele din zilele noastre, și 

cultura legată de acestea. Puteți afla mai 

multe   despre factorii, care amenință  

supraviețuirea acestor arbori seculari și 

modalitățile prin care inclusiv 

Dumneavoastră puteți participa la 

salvarea lor.  

 

 În cadrul excursiilor aveți ocazia să vizitați 

pășuni cu arbori seculari și întâlniți arbori remarcabili, 

care au câștigat premiul Arborele anului cu ajutorul 

unui ghid specializat, un expert biolog. În cadrul vizitei 

vi se va prezentat inițiativa „Arbori remarcabili din 

România”. Scopul proiectului este protejarea pășunilor 

cu arbori, susținătorul proiectului fiind și Prințul 

Charles, Prinț de Wales. Participanții vor învăța 

modalitatea de măsurare a arborilor și astfel pot lua 

parte la procesul de extindere a bazei de date, 

însemnând sursa pentru cercetările ecologice. La 

cerere oferim un picnic la aer liber din produse locale  

(slănină, caș, brânză, pâine de casă, legume, etc.) 

Cei interesați pot alege din trei variante de 

destinații prezentate mai jos: 

 

Prințul Charles înregistrează primul arbore în baza de date 
 “Arbori remarcabili din România” (foto: Mihály László, 2015) 

 

                                     

                                             Stejar secular (foto: Mihály László) 



 
 

1.  Baraolt, județul Covasna 

Dificultate: ușor - Durata: 3-4 ore 

Distanța: Baraolt-Căpeni 12 km cu mașină, plimbare 6 km 

Pășunea cu fagi și stejari de lângă Baraolt face parte din situl Natura 2000 din Munții Bodoc-Baraolt 

(rețea ariilor protejate desemnate de Uniunea Europeană), accesul cel mai ușor fiiind din Căpeni.  În 

cadrul excursiei  participanții pot întâlni atât plante cât și animale unice(untul vacii, rădașcă, buhaiul de 

baltă cu burtă galbenă),  dar și stejari cu circumferință de peste 500 cm, fagi de peste 454 cm, pere 

sălbatice cu circumferință de aproximativ 300 cm.  La finalul excursiei vizităm teiul mileniar aflat în 

curtea bisericii din Căpeni și ulmul din Căpeni (7,3 m) care în 2011 a fost distins cu premiul „Arborele 

anului. 

 

2.Filia (Județul Covasna) 

Dificultate: ușor - Durata: 3-4 ore 

Distanța: de la Baraolt 15 km cu mașina, 6 km plimbare 

Pășunea cu arbori de lângă pârâul Kormos este unică în zonă, datorită faptului că în același loc se 

regăsesc atât goruni cât și stejari. Cei mi mari ajung până la circumferința de 590 cm. Atracția locului mai 

constă în faptul, că tot aici se regăsesc ruinele bisericii și capelei din Dobo.  

 

3.Bixad (pe limita județelor Harghita și Covasna) 

Dificultate: mediu - Durata: 3-4 ore 

Distanța: 1 oră cu mașină de le Miercurea Ciuc și 20 de minute de la Bixad 

În pășunea denumită „Tóbérce” întâlnim niște fagi uriași (cu circumferința de 452 cm) și pini de pădure 
cu 300 cm circumferință. Punctul de belvedere Sfânta Ana face parte din situl Natura 2000 Ciomad-
Balvanyos (rețea ariilor protejată desemnată de Uniunea Europeană) cu panoramă extraordinară asupra 
Munțiilor Bodoc. Excursia poate fi completată cu vizitarea izvoarelor de apă minerală, băi și mofete din 
Balvanyos și/sau cu vizitarea lacului Sfânta Ana și Tinovul Mohoș. Cei interesați pot vizita teiul din 
Leliceni care a câștigat competiția Arborele anului în 2010.  

Programul poate fi completat cu adunare de plante medicinale și ciuperci, în funcție de sezon. După caz 

durata programului poate fi prelungită la 6-8 ore.  

Sunt bineveniți familii și grupuri de copii. 

Alte informații: 

Tamás Réka, tel: +40 729 154 688, 

Email: tamas.reka@poganyhavas.ro 

Web: www.arboriremarcabili.ro 

 

http://www.arboriremarcabili.ro/

