
Rezervația cultural – naturală
„Orheiul Vechi” ne răsfață cu o diversitate

de habitate care oferă unicitate acestui peisaj
și adăpostesc variate specii de păsări:

1. Habitatul de stâncă este reprezentat de canionul râului 
Răut. Aceste stânci de calcar, în vârstă de 13 milioane ani, 
ating pe alocuri înălțimea de 170 m și sunt abrupte pe 
cea mai mare porțiune a canionului. Fiind pline de �suri, 
grote și peșteri, stâncile oferă condiții potrivite pentru 
buha mare, cucuvea, pietrar, codroș de munte, etc. 
2. Habitatul forestier, reprezentat de păduri și fâșii 
forestiere plantate de-a lungul râului Răut, unde cresc 
salcâmi, arțari, stejari, frasini, plopi, oferă condiții 
prielnice păsărilor răpitoare (acvila pitică, șorecarul 
comun), ciocănitorilor, mierlelor, grangurilor, 
turturelelor, etc.
3. Habitatul acvatic, al cărui element principal este râul 
Răut, este locul perfect unde putem întâlni pescărelul 
albastru, lăcarii de stuf, rațele mari, stârcii și egretele care 
se hrănesc sau cuibăresc în preajma acestui �r de apă.
4. Habitatul de luncă, a�at în imediata apropiere a râului, 
este caracterizat de vegetație ierboasă iubitoare de 
umezeală, amestecată cu sălcișuri și plopișuri, și oferă 
condiții de viață potrivite pentru pițigoii pungari, 
codobaturile albe, sfrânciocii cu fruntea neagră, cristeii 
de câmp sau pupezele.
5. Habitatul agricol, adică terenurile cultivate în amestec 
cu livezi, vii sau arii împărăginite, este locul unde multe 
păsări vin să se hrănească cu produsele agricole sau cu 
insectele de aici: sfrânciocul roșiatic, presura de grădină, 
mărăcinarul mare, prepelița, potârnichea, etc.
6. Habitatul antropic (localitățile rurale din rezervație) 
adăpostește speciile de păsări care s-au adaptat 
condițiilor de mediu create de om: rândunelele, vrăbiile, 
graurii, guguștiucii, cocostârcii.

Rezervația cultural-naturală
„Orheiul Vechi” oferă condiții de trai multor 

specii importante de plante și animale:

Cimbrișor (Thymus moldavicus)
Specie de plantă perenă, pitică (2 cm în 
înălțime) ce crește pe dealuri, coline, pajiști și 
în locuri mai greu accesibile precum stâncării. 
Tulpinile sunt târâtoare și se extind pe 
suprafețe mari, formând deseori covoare. 
Florile foarte mici (4–6 mm) în�oresc 
primăvara și sunt aromate, degajând un miros 
plăcut. Planta este foarte sensibilă și nu 
tolerează accesul uman frecvent. Arealul de 
distribuție al cimbrișorului este preponderent 
în sudul Europei, dar se consideră că 
varietatea prezentă la Orheiul Vechi este 
endemică (crește doar aici).

Popândău pătat (Spermophilus suslicus)
Specie de mamifer rozător răspândit în estul 
Europei (Moldova, Ucraina, Belarus, Polonia). 
Preferă pajiștile, pășunile și terenurile deschise 
și locuiește în colonii mari, formate din zeci de 
membri care își sapă galerii în pământ. În 
Republica Moldova popândăul pătat este 
inclus în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă. 
Supraviețuirea lui este amenințată de 
degradarea, restrângerea sau chiar pierderea 
habitatului, căci deseori pajiștile în care 
locuiește popândăul pătat sunt transformate 
în terenuri agricole.

Șarpele lui Esculap (Zamenis longissimus)
Specie de reptilă prezentă în centrul și sudul 
Europei, Orheiul Vechi �ind una din puținele 
zone din Republica Moldova unde locuiește 
acest șarpe. Preferă pădurile uscate, cu zone 
însorite sau terenuri stâncoase. Este un bun 
cățărător, putând � deseori observat încolăcit 
în jurul unei crengi. Se hrănește cu șopârle, 
rozătoare, cârtițe, rar cu păsări sau ouă de 
păsări. Intră în hibernare la sfârșitul lui 
octombrie, ascunzându-se în vizuini, 
trunchiuri de copaci sau sub stânci și iese din 
hibernare în luna aprilie. Acest șarpe nu este 
veninos, dar dacă este deranjat, poate mușca 
cu furie (mușcătura este inofensivă). Specia 
este amenințată de lichidarea �zică, de 
pășunatul excesiv, folosirea pesticidelor și 
distrugerea stâncăriilor. Este inclusă în Cartea 
Roșie a Republicii Moldova, cu statutul de 
specie periclitată.

Specii de păsări reprezentative:
Ciuf de câmp (Asio �ammeus)

Specie de bufniță caracteristică zonelor deschise 
reprezentate de pășuni și terenuri agricole. Se hrănește 
cu rozătoare, iepuri, lilieci, păsări și insecte, �ind activă 
noaptea și la crepuscul. Cuibărește pe sol, iar cuibul este 
reprezentat de o adâncitură căptușită cu resturi 
vegetale și pene. Ciuful de câmp este o specie critic 
periclitată în Republica Moldova, �ind inclusă în Cartea 
Roșie, căci degradarea și distrugerea habitatelor, 
deranjul uman și pesticidele folosite în agricultură 
afectează supraviețuirea speciei.

Șorecar mare (Buteo ru�nus)
Specie de acvilă caracteristică zonelor deschise și 
terenurilor agricole abandonate. Poate � recunoscut 
ușor datorită dimensiunilor mari și penajului roșiatic cu 
variații cromatice pale sau închise. Se hrănește cu 
mamifere mici, păsări, reptile și chiar insecte. Este o 
specie migratoare, iernând în Africa și revenind în 
Europa de sud-est la mijlocul primăverii. Supraviețuirea 
speciei este afectată de degradarea habitatelor în 
zonele de cuibărit prin intensi�carea agriculturii și a 
braconajului.

Ghionoaie sură (Picus canus)
Specie de ciocănitoare ce poate � întâlnită în păduri, 
parcuri, grădini, livezi sau pâlcuri izolate de copaci. Are 
un penaj verde măsliniu palid și se hrănește cu furnici și 
larvele acestora de sub scoarța copacilor, iar uneori 
poate � văzută culegând insecte de pe sol. Cuibărește în 
scorburile copacilor bătrâni și poate � întâlnită pe 
parcursul întregului an (specie sedentară). Principalele 
pericole pentru specie sunt degradarea habitatelor și 
reducerea locurilor de cuibărit prin eliminarea copacilor 
bătrâni și a lemnului mort din păduri.

Pe lângă acestea, aveți șanse să observați
multe alte specii de păsări comune:

Sfrâncioc roșiatic
(Lanius collurio)

Pietrar sur
(Oenanthe oenanthe)

Șorecar comun
(Buteo buteo)

Sticlete
(Carduelis carduelis)

Pescăraș albastru
(Alcedo atthis)

Prigorie
(Merops apiaster)

Pupăză
(Upupa epops)
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Orheiul Vechi:
UN GHID AL VIEȚII SĂLBATICE DIN

REZERVAȚIA CULTURAL-NATURALĂ „ORHEIUL VECHI ”

Proiectul „Comunitate responsabilă – peisaj terestru 
conservat” este desfășurat de Mișcarea Ecologistă din 
Moldova cu suportul Programului de Granturi Mici 
(SGP) al Fondului Global de Mediu (GEF), implementat 
de Programul Națiunilor Unite (PNUD).
Acest proiect are ca scop crearea unui model de valori�-
care și conservare a peisajului terestru în rezervația 
cultural-naturală „Orheiul Vechi” și iniţierea unui proces 
de completare și ajustare a cadrului legislativ în vederea 
conservării peisajului la nivel naţional.

Parteneri strategici:
Proiectul de Competitivitate din Moldova �nanțat de 
USAID și Guvernul Suediei

Parteneri:
Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”
Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
Asociația Patronală a Industriei Turismului din 
Republica Moldova

Mișcarea Ecologistă din Moldova
mem@mem.md
www.mem.md
+(373) 237149
Chisinau, str. S. Lazo 13, MD-2004

Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”
rezervatia.orheiul.vechi@gmail.com
www.orheiulvechi.info
+ (235) 56 912
s. Butuceni, r. Orhei, MD-3552

Ce este birdwatching-ul?
Migrat din limba engleză, cuvântul se 
referă la pasiunea de a observa 
păsările în mediul lor natural. 

Cu timpul, birdwatching-ul a devenit o 
nișă turistică practicată în toată lumea.

Având în vedere că pe planetă există 
peste 10 000 specii de păsări, acest 
hobby are mulți adepți dispuși să 
călătorească oriunde pentru a vedea o 
pasăre în habitatul său natural.

Destul de recent, și Republica Moldo-
va a devenit o destinație de 
birdwatching, iar una din zonele pilot 
este Rezervația cultural-naturală 
„Orheiul Vechi”, pe teritoriul căreia își 
trăiesc viața în jur 100 specii de păsări. 

Reguli:
!! Siguranța păsărilor sălbatice este prioritară, prin 
urmare nu adoptăm comportamente care să le sperie 
sau să le pună viața în pericol: nu le urmărim, nu ne 
apropiem prea mult de ele, de cuiburile lor sau de locul 
unde se odihnesc; nu ascultăm muzică la volum maxim, 
nu țipăm și nu facem gesturi de hăituire;

!! Habitatul reprezintă casa animalelor sălbatice, drept 
pentru care nu vom deteriora sau polua locul în care 
observăm păsările. Sunt absolut interzise aruncarea 
gunoiului, tăierea copacilor, dislocarea pietrelor, 
însușirea vreunui obiect pe post de „suvenir”, fumatul sau 
consumul de alcool.

!! Respectăm intimitatea și dreptul de proprietate al 
localnicilor, deci ne abținem să privim prin binoclu în 
curțile sau casele oamenilor, ne concentrăm doar pe 
aspectele care ne interesează și nu deviem de la traseul 
marcat.

Acestea sunt doar câteva din regulile care stau la 
baza birdwatching-ului, dar respectarea lor ține 
în primul rând de respectarea naturii, a lumii 
sălbatice și a drepturilor altor ființe.

Empowered lives.
Resilient nations.

Opiniile exprimate în această lucrare sunt cele ale autorilor și nu angajează
responsabilitatea Programului de Granturi Mici al GEF



Traseul “Orașul medieval” este amplasat 
între cele două poduri ale localităților Butuceni și 
Trebujeni pe o distanță de 3 km. Este un traseu 
ușor care ne oferă ocazia să observăm îndeaproa-
pe păsările de aici. Pe stâncării putem vedea 
pietrarul sur, presura de grădină, coțofana, șore-
carul comun, corbul, gaia neagră, iar în tu�șurile 
ce se încăpățânează să crească din piatră avem 
toate șansele să observăm mărăcinarul mare, 
sfrânciocul roșiatic, silvia porumbacă, capîntortu-
ra, câneparul, presura galbenă, fazanul.
Atenționare: Deși traseul e relativ scurt și ușor de 
parcurs, este expus Soarelui în marea parte a zilei. 
Din acest motiv, este absolut necesar să vă echi-
pați corespunzător: ochelari de soare, pălărie sau 
chipiu, cremă cu factor ridicat de protecție și o 
umbrelă pentru orice eventualitate. 
Având în vedere topogra�a locului, nu puteți 
întrerupe traseul, însă puteți să vă întoarceți 
înapoi la sediul Rezervației urmând săgeata care 
indică direcția spre Băile tătărăști.

Traseul „Trebujeni – Furceni” este unul 
mai di�cil, căci are o lungime de 8 km și necesită 
rezistență sporită (dar multă sete de aventură). 
Locurile pitorești, care variază de la stâncile abrup-
te, luncile întinse și până la pădurea răcoroasă, 
găzduiesc multe specii de păsări. Aici avem toate 
șansele să vedem și să auzim mierla, cinteza, gran-
gurele, privighetoarea, turturica, porumbelul 
gulerat, pupăza, corbul, codobatura albă, fâsa de 
câmp, ciocârlanul, pescărășul albastru, buha mare, 
cucuveaua.
Atenționare: Gradul de eroziune al versanților este 
deosebit de ridicat în acest sector, drept pentru 
care așteptați-vă la căderi de piatră și avalanșe 
ocazionale. Fiți atenți la orice mișcare a pietrelor și 
ocoliți zonele ce prezintă risc. De asemenea, acest 
traseu lung implică suișuri și coborâșuri pe stânci, 
ceea ce poate � epuizant pentru turiștii ne-experi-
mentați. Măsurile de protecție indicate la traseul 
precedent sunt absolut necesare și în acest caz.

Traseul “Aleea Plopilor – Piatra” se 
întinde pe o lungime de 4 km și îmbină o frumoa-
să plantație de plopi cu terenuri agricole întinse și 
nelipsitul �r de apă al Răutului. În acest sector pot 
� observați cu ușurință sfrânciocii cu fruntea 
neagră, care au o colonie aici, dar și multe specii 
comune precum rândunelele, lăstunii de casă, 
guguștiucii, presurele sure, pițigoii mari, lăcarii, 
lăstunii de mal și prigoriile. Pe lângă acestea, 
avem multe șanse să vedem păsări răpitoare 
precum șoimul rândunelelor, șorecarul mare, 
uliul păsărar, vânturelul de seară, sau specii acva-
tice precum egretele mici și mari, găinușa de 
baltă sau nelipsitul pescăraș albastru. 
Atenționare: Deși traseul e ușor de parcurs și nu 
implică probe de efort sau abilitate �zică, este 
necesar să �ți atenți la podul �rav ce indică sfârși-
tul traseului și care leagă comuna Piatra de malul 
opus al Răutului.

Traseul de observare a păsărilor din rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”
se întinde pe o lungime de 23 km și cuprinde arealul localităților Piatra/Jeloboc, Furceni și Trebujeni. Acest traseu de-a lungul cursului râului Răut 

este presărat cu multe puncte de interes cultural, istoric și natural de pe cuprinsul rezervației. Mai mult decât atât, traseul combină pe diverse 
porțiuni itinerarii irepetabile, structurate pe diverse lungimi și pe diverse categorii de di�cultate, astfel încât orice turist poate savura experiența 

birdwatching-ului indiferent de gradul de pregătire.

Recomandări și sugestii:
• Puteți parcurge traseul de birdwatching din ambele sensuri (Piatra-Butuceni sau Butuceni-Piatra) în funcție de preferințele personale. În caz că 
doriți să întrerupeți traseul, puteți să vă întoarceți pe exact același drum pe care ați venit, sau puteți traversa podurile peste râu pentru a parcurge 
rute alternative (caz în care trebuie să atrageți atenție la podurile existente).
• Pentru rezultate cât mai bune pe traseele de birdwatching, vă recomandăm să consultați și ghidul minimalist al păsărilor care ilustrează speciile 
frecvent întâlnite pe aceste trasee.
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Timp parcurgere
estimat

1.  Agropensiunea La Popas
2.  Agropensiunea  Eco Resort Butuceni
3.  Complex turistic Vila Etnica

5.  Agropensiunea Casa Verde

7.  Agropensiunea Vila Roz

      Orheiul Vechi  

15. Ruine Caravan Serai, sec. XIV

18. Conacul familiei Lazo, a doua jum. sec. XIX 

Lista principalelor obiective turistice

Orheiul Vechi

Comuna

Raion

Poduri

Drumuri de câmp, poteci

Drumuri secundare

L321

R43

Colonie de sfrâncioci

Specii acvatice

Specii antropice

Specii terenuri agricole


