Anexa nr. 12
DESCRIEREA TRASEELOR TURISTICE DIN P.N.M.M.
Traseu turistic Culmea Pricopanului
 Observatii generale: Traseu de dificultate medie ce permite escaladarea Crestei
secundare dar impunătoare a Munţilor Măcin, caracterizată prin uriaşe
formaţiuni granitice, stânci semeţe şi panorame vaste de jur împrejur asupra
Depresiunii Măcin, Dunării, Depresiunii Luncaviţa, în zilele senine putându-se
vedea Galaţiul, Brăila, chiar Reni- localitate din Ucraina. Peisajul ca şi relieful
este de tip alpin şi chiar dacă înălţimea culmii pare aparent mică, efortul uşor
susţinut la urcus va fi răsplătit în final de o priveliste deosebită şi o senzatie
unică de libertate şi zbor. Culmea este principalul punct de migraţie şi
monitorizare al păsărilor migratoare ce ne traversează ţara, iar panorama oferită
de Podişul dobrogean cu dealurile unduitoare şi stepice te duce cu gandul la
dunele de nisip din Sahara.
 Pe acest traseu de dificultate medie pot fi admirate : deosebite forme granitice
rezultate în urma acţiunii factorilor de mediu asupra stâncilor, numeroase
specii de plante xerofile : garofiţa, clopoţelul, ciucuşoara de stâncă, merinana,
cununiţa, colilia. Pasari intalnite : şoimul dunărean (Falco cherrug ), şorecar
mare (Buteo rufinus), şorecarul comun (Buteo buteo), serparul (Circaetus
gallicus) vânturel rosu (Falco tinunnculus) vulturul codalb (Haliaeetus
albicilla), acvila de camp (Aquila pomarina), ciocanitori (Dendrocopos sp.),
dumbraveanca (Coracias garrulus) etc.
Traseul Ţuţuiatu
 Informatii generale traseu: lungime 7 km, marcaj triunghi albastru, timp 3,5
ore, două locuri de popas şi 1 loc de campare. Ruta - Luncavita - Cetăţuia Valea Fagilor - Valea Seacă- Valea Piscului Înalt - Vf Tutuiatu - Șaua Ţuţuiatu
- Valea Morsu - Greci

 Orientare şi altitudine: SV pană la confluena cu V. Seaca/bifurcare drum
judetean.
Traseul ideal penru orice vârstă , amenajat cu locuri de popas

şi loc de

campare. Pe traseu se pot admira formaţiuni granitice cu specii de plante rare şi
vulnerabile. Panorama este vastă şi impresionantă – se observă culmea
secundară a Munţilor Măcin (Culmea Pricopanu) şi aproape tot cortegiul de
vârfuri al crestei principale, oraşul Galaţi, Măcin, Brăila, Depresiunea Greci,
Iacob Deal, Chervantu, braţele Dunării. Vf. Ţuţuiatu (467 m) este cel mai
spectaculos punct de observaţie de pe rama vestică a Munţilor Măcin. Frecvent
vizitat de altfel de multe zburătoare îndeosebi de păsările răpitoare, având
importanță pentru birdwatching ca şi Culmea Pricopanu.
Traseul turistic Greci- Dealul cu Drum
 Informatii generale marcaj triunghi rosu, timp 6 ore, loc popas , loc campare,
popas. Traseul are o lungime de aproximativ 12 kilometri (fără ramificaţia spre
traseul Ţuţuiatu – Cetăţuia) şi poate fi parcurs în aproximativ 5 ore mers
normal. Ruta Greci – Valea Racova – Valea Piatra Roşie- Valea Curături –
Valea Taiţa – Nifon
 Descrierea traseului : punctul de plecare este centrul comunei Greci pe
drumul comunal care se îndreaptă spre sud-sud-est până în islazul comunal.
Traseu ce poate fi usor parcurs şi iarna neavând portiuni dificile şi fiind
accesibil pentru toate categoriile de vârstă. Urcuşul pe versant este moderat, cu
multe poieni panoramice asupra Depresiunii Greci şi a Dunării, asupra Văii
Racova şi Vf. Călcata în stânga iar în spate Vf. Ţuţuiatu şi Ghinaltu. Valea
Roşie va oferi peisajul unei naturi intacte, unde splendoarea şi spectacolul
vieţii îşi urmează cursul firesc de sute de ani, impresionând prin arborii săi
cazuţi de o parte şi alta ca nişe punţi suspendate peste vreme.
Traseul Cozluku –Valea Plopilor

 Traseu la care punctul de plecare coincide cu cel de sosire- ca o ascensiune
scurtă pe versantul vestic al Munţilor Măcin, pentru o rapidă evaluare a
perspectivei oferita generos de creastă şi pentru o incursiune generala în flora
şi fauna unică a zonei. Zone întinse de pădure cu văi adânci unde pot fi
admirate zone stâncoase abrupte şi interesante ca dispunere şi formă. Durata 4
ore. Traseu de dificultate mică, recomandat pentru orice vârstă. Observații
fauna, flora, pasari.
 Pe acest traseu se poate admira versantul vestic al Culmii Măcinului cu
vârfurile : Călcata, Cetate, Moroianu, Secaru cu forme stâncoase ce reprezintă
habitatul mai multor specii de păsări răpitoare. Se mai vede bine toată partea
sudică a depresiunii Greci, masivele de pădure alcătuite preponderent din tei,
stejar, gorun, cărpiniţă, unde îşi găsesc refugiul numeroase specii de mamifere
(mistreţ, căprior, cerb, şacal, vulpe). Pe traseu pot fi întâlnite şi reptile ca
Testudo graeca ibera, Elaphe longissima, Coluber caspius, Coronella
austriaca.
Traseul Vârful Vinului -Cerna
 Informatii generale Marcaj bandă galbenă, timp 5,5 ore, Ruta Cerna - Valea
Cernei- Valea Poteca Ţigăncii- Vf Vergu- Vf Vinului- Creasta Cardonului Hamcearca.
 Descrierea traseului Traseul oferă vizitatorului ocazia de a admira plante rare şi
deosebite ca: garofiţa (Dianthus nardiformis), clopoţel (Campanula romanica),
dediţei (Pulsatila balcana), păr argintiu (Pyrus eleagrifolia), merinana
(Moeringia jankae), etc. Daca se merge în linişte pot fi văzute şi exemplare de
căprior (Capreolus capreolul), cerb (Cervus elaphus), mistreţul, iepurele,
vulpea, etc. Este un traseu de dificultate medie care poate fi vizitat de toate
genurile de turişti, datorită complexităţii peisajelor care pot fi admirate de-a
lungul său. Urcușul e susţinut la început, apoi traseul se face pe pante line cu
trecere prin multe poieni ce asigură panorame deosebite asupra Depresiunii

Hamcearca şi Văii Cernei şi asupra celorlalte piscuri sudice ale Munţilor
Măcin. Porţiuni vaste de păduri umbroase traversate pe traseu.
Traseul Vârful Crapcea
 Informatii generale Marcaj bandă roșie, timp 4 ore, loc popas şi loc campare.
Ruta Balabancea – Dealul Crapcea -Vf Crapcea-Vf Echistea- Valea lui PuiuCerna.
 Descrierea traseului Traseu extrem de bun pentru orice vârstă, urcuş uşor pe
coame calme şi cu puncte de perspectivă deosebite asupra zonei. Panoramă
oferită asupra localităţii Balabancea, Lacul Horia cât şi asupra masivelor de
pădure învecinate din parc. Traseu reconfortant şi relaxant.
Traseul pentru turism ecvestru
 Informatii generale Ruta: Padoc PNMM – Valea Arsu – Vf. Arsu – Vf. Şaua
Mare – Vf. Arheuziu – Vf. Archizel – Vf. Lifante – Vf. Pietrele Albe – Vf.
Mangina – Valea Puturoasa – Padoc PNMM.
 Traseul este un circuit de 13 km cu urcuşuri şi coborâşuri domoale ce străbate
piscurile de pe latura sudică a parcului presărată cu poieni de stepă cu stâncării,
poieni ce asigura panorame largi asupra Depresiunii Cernei şi asupra celorlalte
piscuri sudice ale Munţilor Măcin. Poienile cu pajişti şi stâncărie alternează cu
porţiuni de pădure şi rarişte.
Pe acest traseu, turistul călare, plecând de la padocul PNMM care este într-o
păşune împădurită urmează un drum de pământ ce trece printre culturi agricole
şi vii, după care intră în perimetrul parcului unde întâlneşte, pe măsură ce urcă
spre vârful Arsu, habitate de silvostepă - rarişti de stejar pufos, mojdrean, păr
argintiu şi cărpiniţă, pajişti de stepă şi asociaţii saxicole pe piscuri.Coborârea
se face printre podgoriile deviţă nobilă care acoperă bazinul văi Puturoasa.
Cele mai importante specii pe care le putem găsi pe acest traseu sunt: plante –
Clopoţelul dobrogean (Campanula romanica), Garofiţa pitică (Dianthus

nardiformis), Dediţei (Pulsatilla balcana); fluturi endemici - Polia cherrug,
Chersotis laeta măcini şi Chersotis fibriola niculescui; reptile: Ţestoasa
dobrogeană (Testudo graeca ibera), Guşterul dobrogean (Lacerta trilineata),
Şopârliţa de frunzar (Ablepharus kitaibelii), Şopârla de stepă (Podarcis
taurica); păsări protejate la nivel internaţional - şorecarul mare (Buteo
ruffinus), pietrarul (Oenanthe isabelina), existent la limita vestică a arealului
mondial, mierla de piatră (Monticola saxatilis), piţigoiul de livadă (Parus
lugubris); mamifere: Cerb carpatin (Cervus elaphus), jderul de piatră (Martes
foina), jderul de copac (Martes martes), Şacalul auriu (Canis aureus).

Harta traseelor turistice din P.N.M.M.

Aprobări

