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Echipament Necesar:

• Vestimentaţia – va fi întotdeauna adaptată 
anotimpului şi ultimei prognoze meteo ;
• Încălţămintea – adecvată drumeţiei şi 
condiţiilor de munte, se recomandă în primul 
rând bocanci;
• Rucsac individual şi minim un rucsac de grup 
(pentru materiale comune);
• Minim o trusă medicală de prim ajutor;
• Lanterne şi baterii de rezervă izolate de 
umiditate – recomandăm frontale;
• Telefon mobil cu acumulatorul încărcat. Reţeaua cu acoperire max.- TELEKOM;
• Mijloace de orientare turistică (hartă actualizată, busolă, GPS);
• Surse de foc funcţionale (chibrite, brichetă) şi o rezervă minimă de aşchii;
• Saci menajeri, pentru a colecta şi transporta resturile menajere reziduale 
generate de grup în timpul excursiei.

Reguli de conduită montană:

Siguranţa tuturor primează în raport cu orice 
activitate desfăşurată pe munte;
Deplasarea, conduita şi efortul deplasării se 
adaptează în timpul excursiei la posibilităţile 
celui mai slab din grupul de turisti;
Este absolut necesar să se evite deplasările 
de moment solitare, pe întreaga durată a 
drumeţiei grupul să rămână compact;
Este interzis focul în zone neamenajate sau în cele cu vegetaţie uscată şi nu se va 
lăsa niciodată focul aprins la plecare;
Activităţile desfăşurate în teren nu vor afecta sau modifica marcajele şi 
indicatoarele existente;
Este interzisă inscripţionarea copacilor, stâncilor sau mai grav, a panourilor 
indicatoare şi acoperirea lor;
Se vor proteja fauna şi flora, este interzisă recoltarea exemplarelor protejate;
Este recomandată evitarea pe cât posibil apropierea de animale sălbatice, chiar 
dacă par inofensive sau descoperim puii acestora.
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Culmea Bocarnei

În caz de urgenţă, vă rugăm să 
apelaţi numărul unic 112 sau

BIROUL DE JANDARMI MONTANI
Adresa : Loc. Nehoiu, 

str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
Harta şi Traseele turistice 

din ROSCI0229 Siriu
Harta şi Traseele turistice 

din ROSCI0229 Siriu
Beneficiar: Consiliul Judeţean Buzău

Campare pe malul râului Buzău

Poarta Vânturilor

Localizarea ROSCI0299 
SIRIU

ROSCI0229 Siriu, cu o suprafaţă de 
6.230 ha, este localizat în judeţul 
Buzău pe teritoriul administrativ al 
comunelor Chiojdu şi Siriu.

Accesul către comuna Chiojdu se 
face pe drumul judeţean DJ 102L care 
face legătura dintre judeţele Buzău şi 
Prahova - localitatea Starchiojd. Se află 
acolo un pod peste apa ce dă numele 
locurilor. Din DJ 102L, chiar la intrarea 
în satul Chiojdu, începe drumul 
judeţean DJ 103P care străbate satul 
Chiojdu, continuă prin satul Bâsca 
Chiojdului şi ajunge prin Preseacă în 
localitatea Nehoiu. 

Pe teritoriul comunei Chiojdu se mai 
găsesc alte două drumuri comunale: 
DC 210 si DC 209. Primul către zona Răchiţi din satul Bâsca Chiojdului iar cel de-al 
doilea leagă DJ 103P cu Vârful Mălâia din Munţii Siriului.

Comuna Siriu este situată în partea nord-estică a judeţului Buzău, în Muntenia. 
Este amplasată pe Valea Buzăului, aflându-se în preajmă Barajul de la Siriu şi 
Lacul de Acumulare. Accesul principal se face pe drumul naţional DN 10 Buzău-
Braşov.

ROSCI0229 Siriu îşi va îndeplini o parte din scopul de informare şi educaţie 
printr-un Centru de vizitare/informare situat în comuna Chiojdu, în satul Bâsca 
Chiojdului, în apropierea Primăriei Chiojdu. 
Accesul spre Centrul de informare se face: Buzău-Cislău pe DN 10, apoi Cislău-
Bâscenii de Sus pe DJ 102B, Bâscenii de Sus- Chiojdu pe DJ 102 L şi Chiojdu-Centru 
de vizitare/informare pe DJ 103 P.

În inima Munţilor Siriu, din timpurile străvechi cerul se oglindeşte într-un 
lac de poveste. Lacul Vulturilor sau “Lacul fără Fund”, cum îi mai spun localnicii se 
află în cadrul unui triunghi determinat aproximativ de localităţile Crasna - judeţul 
Covasna, Chiojdu - judeţul Buzău şi Tabla Buţii în judeţul Prahova. Lacul Vulturilor 
este unul dintre obiectivele turistice cele mai îndrăgite din Munţii Siriului, fiind 
situat la o altitudine de 1.420 m, pe partea estică a versantului Mălâia, 
întinzându-se pe o suprafaţă de 0,90 ha şi având o adâncime maximă de numai 
2,5 m, în pofida denumirii populare ce conţine sintagma de “Lac fără fund”. Este 
un lac periglaciar, unic prin peisajele ce îl înconjoară, prin imaginea culmilor şi a 
cerului ce sunt reflectate diferit în oglinda apei în funcţie de momentele zilei.

Munţii Siriu sunt situaţi lateral stânga de DN 10, la numai 1½ h de mers cu 
maşina din Municipiul Buzău.

Indiferent de unde încercăm să urcăm spre Lacul Vulturilor, din oricare 
colţ al masivului, toate traseele turistice se întâlnesc în locul numit Poarta 
Vânturilor. E locul din care putem străbate la pas tărâmul care se închide ca un 
podiş deasupra lumii, străjuit de Vârful Mălâia şi Vârful Siriu, de unde în 
aproximativ jumătate de oră vom putea în sfârşit poposi în ţinutul de legendă 
unde se adapă vulturii.

Înalţimile maxime sunt atinse în Vf. Mălâia (1.662 m), în partea centrală a 
masivului şi Vf. Siriu (1.657 m). La baza abruptului Mălâia se găsesc două locuri de 
popas, fiecare într-o mică depresiune. În prima găsim Cabana şi Lacul Vulturilor. 
Lacul, denumit şi „Lacul fără fund”. 

În cea de-a doua se află Lacul Sec. La Vest de lac se înalţă un abrupt 
denumit Colţii Măgăreţii. Între Masivul Siriu şi Culmea Mălâia, la nord de Lacul 
Sec, se află Şaua Poarta Vânturilor unde există o troiţă pe care se găsesc aplicate 
săgeţile indicatoare pentru orientarea drumeţilor care se încumetă să ajungă 
până în acest loc din masiv pe cele patru trasee turistice.
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Crucea din Poarta vânturilor

Foto: Claudiu Constantin - Panoramă la Lacul Vulturilor - 

Cabana V. Neagră

Colţii Magaretii

Localizare Lacul Vulturilor: 

Coordonate: 
45°30′31″N 26°8′8″E 
45.50861°N 26.13556°E

Traseul 1

Durata: 

Marcaj turistic: 

Descriere:

Traseul 2

Durata:

Marcaj turistic: 

Descriere:

Traseul 3

Durata:

Marcaj turistic:

Siriu (Km 80) - satul Bonţu Mare - 
cătunul Gura Milei - Valea Milea - 
pe sub Colţii Măgăreţii - Cabana şi 
Lacul Vulturilor.

6-7 ore de mers pe jos; timp 
intermediar: 2h 30‘ - 3 ore până în 
cătunul Gura Milei. Tot din Siriu se 
pot parcurge cei 12,5 km până în 
cătunul Gura Milei şi cu mijloace de 
transport pe două sau pe patru roţi.

Triunghi roşu.

Trecând de Gura Milei, pe drumul ce duce către localitatea 
Chiojdu, după aproximativ 600 m, drumul se bifurcă urmându-se calea din 
dreapta pe marcaj triunghi roşu. Traseul îşi urmează cursul pe Valea Milea pe 
partea dreaptă a pârâului Milea fiind străjuit în partea dreaptă de Culmea 
Milea iar în stânga, de Culmea Blojii, pe un parcurs de aproximativ 13 km până 
la Cabana Lacul Vulturilor.

Şaua Poarta Vânturilor - Lacul Sec - 
Cabana Lacul Vulturilor

 ½ oră

Triunghi albastru.

Traseul turisic semnalizat 
cu acest marcaj este Crasna – Valea 
Crasnei - Urlătoarea Mică – Poarta 
Vânturilor – Lacul Sec – Cabana Lacul Vulturilor – Lacul Vulturilor.

Intrarea în traseu este în localitatea CRASNA, pe DN10 km 98+400, pe 
drumul forestier ce însoţeşte şerpuind râul Crasna spre Tabla Buţii. După circa 
o oră de mers pe Valea Crasnei, traseul ocoleşte stânga iar poteca începe să 
urce spre culmea Urlătoarea Mică şi apoi spre Urlătoarea Mare. Ocolind 
Culmea Bocârna pe la vest, poteca turistică urcă spre Şaua Poarta Vânturilor, 
în creastă fiind o troiţă şi un indicator turistic care arată direcţia fiecărui 
traseu din Masivul Siriu.

Centrul de Informare Turistică Bâsca Chiojdului DJ 103P - DC 209 - Cabana 
Prigonu  - "Drumul Nemţilor" - Lacul Vulturilor (distanţa 28 km) 

 4-5 ore (de la intrarea în SITUL ROSCI0229)

  Dreptunghi cu dungă verde.(Traseu în amenajare).
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Descriere:

Traseu adiacent

Durata:

Marcaj turistic:

Descriere:

,  

Obiective turistice:

Dup  9km Drumul comunal DC 209 ajunge la Cabana Prigonu. Aici 
porneşte spre dreapta c ă
Blojii şi Culmea Mălâiei. Este “Drumul Tunurilor”sau “Drumul Nemţilor”, fiind 
facut de nemţi în timpul Primului Război Mondial, pentru a putea urca tunurile 
pe Culmile Mălâiei. După parcurgerea a aproximativ 400 m din dreptul 
cabanei Prigonu, drumul se bifurcă spre stânga circa 4 km până la pârâul 
Morcovoaia. De aici, drumul este ferecat prin stâncă pe o porţiune de circa 
300 m, ieşind mai apoi pe zona alpină străjuit în stânga de Feţele Mălâiei şi 
după 4 km dă în drumul ce face legătura dintre localitatea Crasna şi Lacul 
Vulturilor. De la troiţă se urmează marcajul cu triunghi albastru circa 2,5 km 
până ce se ajunge la „Cabana Vânătorească Lacul Vulturilor”.

Din Şaua Poarta Vânturilor se poate 
ajunge pe traseul marcat cu bandă 
roşie spre est în DN 10 şi spre vest 
până la Tabla Buţii.

 8-9 ore 

 

Dreptunghi cu dungă roşie. 

Pe drumul dintre Siriu şi Crasna (DN10) la Km 66+800 m, un 
indicator arată coborârea până la coada Lacului Siriu, în locul numit Băile 
Siriu. Este o zonă de campare foarte apreciată de turişti, cu două izvoare 
cristaline, unde se întâlnesc căsuţe de camping în incinte protejate, vetre de 
foc şi măsuţe din lemn. De aici  de la Troiţa cu izvor începe poteca turistică ce
traversează râul Buzău pe o punte suspendată şi trecând pe lângă o stână 
ajungem la Cabana Valea Neagră. Lăsând în stânga Dealul Fără Nume şi în 
dreapta Culmea Dosul Muntelui, urcăm pieptiş spre Culmea Bocârnei şi după 3 
ore ajungem la Poarta Vânturilor. Traseul turistic coboară la vest spre limita 
SITULUI ROSCI0229 . După ieşirea din sit poteca întâlneşte Culmea Morcovoaia 
şi ocolind vârful Tătaru Mare ajunge în Tabla Buţii, pe lângă Cimitirul Eroilor.

 Cabana şi Lacul Vulturilor (1.420 m), Lacul Sec (1 439 m), 
Vf. Mălâia (1.662 m), Vf. Tătarul Mare (1.478), Culmea Mălâia, Colţii 
Măgăreţii, Şaua Poarta Vânturilor (1.490 m), Vf. Siriu (1.657m), Culmea 
Bocârnei, Culmea Şoimului, Cabana Valea Neagră, Seciul Urlătoarei, Plaiul 
Crasnei, Culmea Tătăruţ, Culmea Blojii, Cabana Stearpă.
Caracteristici: Iarna, traseele sunt recomandate numai turiştilor bine 
pregătiţi şi echipaţi. Pe segmentul “Şaua Poarta Vânturilor – Pasul Tabla 
Buţii”, traseul este închis iarna. Vara, traseele sunt accesibile tuturor 
turiştilor bine echipaţi.

ă
ătre creast  un drum forestier ce urcă printre Culmea 
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Harta Traseelor turistice 
din ROSCI0229 Siriu:


