Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 28 :
Porumbelu Mare

Baru - Valea Streiului - Vârful Lola - Vârful Bulzu - Vârful

Masiv Montan: Şureanu
Marcaj: Bandă roșie pe fond alb
Timp de mers: 7 – 8 ore
Sezonalitate: Este un traseu accesibil tot timpul anului.
Grad de dificultate: grad mediu de dificultate, efort fizic susținut numai pe unele
etape ale traseului, care necesită o condiție fizică și orientare bună;
Nivel de echipare: În timpul iernii este nevoie de echipament specific (bocanci,
parazăpezi), în celelalte sezoane traseul necesită echipament de drumeţie de complexitate
medie (bocanci, pelerină, recipient cu apa).
Prezentare: Traseul pornește din comuna Baru, la intersecția dintre Valea Streiului
și DN 66 și continuă înspre amonte prin satul Petros. Trecem de satul Petros și păstrăm
drumul cca 4.6 km până când traseul trece peste râul Strei (putem opta să folosim mașina
pentru primii 4.6 kilometrii).
În continuare traseul urmează malul râului înspre amonte cca. 350 metrii apoi intră în
pădure în zona unui izvor. Traseul urcă versantul șerpuind prin pădure și iese deasupra unui
abrupt calcaros (loc de belvedere - șaua Lola) continuând prin câteva poieni pe lângă două
ponoare mici, păstrând drumul principal (în partea stângă vom zări un sălaș). Apoi,
traversează poiana și intră în pădure pentru cca. 450 de metrii, spre N-NV ieșind într-o poiană
pe lângă un sălaș (aflat pe partea stângă a traseului), urcând cca. 150 de metrii printr-o pășune
împădurită cu aluni, după care traseul ajuns într-o poieniță, virează spre E-NE intrând în
pădure pe un drum de căruțe. După cca. 15 minute traseul trece pe marginea unui abrupt
calcaros (loc de belvedere). In continuare el părăsește abruptul intrând într-o porțiune de
pădure îngustă și apoi virează spre NV printr-o poieniță la capătul căreia virează spre N prin
pădure cca 500 de metrii dupa care trece pe marginea a două poieni (prima pe partea stângă, a
doua pe partea dreaptă) ieșind în cele din urmă într-o poiană în care se găsește un mic sălaș
pe partea dreaptă. Traseul coboară ușor prin poiană și apoi urcă versantul continuând spre NE
printr-o pășune presărată cu aluni cca. 18 minute până pe vârful Bulzu (1240 metrii).
Din vârful Bulzu traseul coboară spre V pe marginea unei poieni și apoi prin pădure
până când întâlnește un gard, trecând mai apoi printr-o livadă și o pășune. De aici traseul urcă
spre NV printr-o poiană la capătul căreia trece printr-o porțiune scurtă de pădure, ieșind într-o
poiană apoi într-un drum care coboară spre N-NE printre gardurile sălașelor din zonă. Traseul
urcă apoi spre vârful Paltinu părăsește drumul (care urcă dealul printr-o pășune imprejmuită)
spre dreapta pe o potecă care trece prin pădure pe sub culmea Paltinu, ieșind într-o poiană
unde reîntâlnește drumul de căruțe pe care îl continuă spre NE, trecând prin două poieni,
păstrând culmea, dupa care intră în pădure și coboară în Lunca Ponorului pe lângă stânele
Ponorului (pe partea dreapta).

Traseul urmeaza spre amonte drumul care taie pârâul Ponorului (care șerpuiește de-a
lungul văii). După cca. 1.9 km traseul urmează drumul spre stânga părăsind pârâul, urcă
printr-un pâlc de pădure (de cca. 150 de metrii) și printr-o pășune în zona Porumbei, unde
trece printre sălașele de pe culme și se intersectează cu traseul marcat cu bandă albastră.

