Jurnal de tură M-ţii Cindrel cu plecare de la Păltiniş la Vf. Bătrâna
A contribuit Vacariu Marilena

În 14 noiembrie la invitaţia lui Marius Miclea hotărăsc să plec într-o tură în Munţii Cindrel, remember tura din iunie.
În Sibiu vremea neobişnuit de călduroasă pentru noiembrie, dar şi dorul de zăpadă mă face să fiu foarte
nerăbdătoare să ajung cât mai repede în Păltiniş pentru a vedea şi un petic de zăpadă care să îmi confirme ca vine
iarna. Ne întâlnim pe la ora 11, un total de opt oameni dornici de a se relaxa la munte după o săptămână de
muncă.
În drumul spre Păltiniş admirăm efectele toamnei asupra naturii şi tranziţia de la ruginiul melancolic al pădurilor cu
frunze căzătoare, la verdele nemuritor al pădurilor de conifere.Planul acestei ture montane începe sa se
împlinească o data ce am ajuns în Păltiniş, aici începe povestea de noiembrie. Plecăm în căutarea vârfurilor
încărunţite ale munţilor. Principalul indiciu este marcaj triunghi roşu, înaintam lejer pe drumul forestier care urcă în
serpentine largi.
Pe drum simţurile ni se încântă cu mirosul specific zonelor montane de brad, lemn şi pământ umed, priveliştea ce
înfăţişează aburul pământului ridicându-se printre brazi şi auzul cu cântecul păsărilor. Izvorul care în vară ne-a
ajutat sa ne revenim pe căldură toridă, acum este îngheţat şi formează o sculptură deosebită, iar firul subţire de
apă care mai curge scoate sunete melodioase pe ţurţuri de gheaţă.
Aproape fără să ne dăm seama ajungem la cantonul silvic de la Poiana Muncel (1660 m), de aici identificăm în sud
– vest vârful Negoveanu (2135 m) primul care îşi arată vârful alb de zăpadă. Ne delectăm cu nişte bunătăţi dulci şi
plecăm mai departe, după câte-va sute de metrii părăsim drumul forestier şi o luăm în dreapta pe poteca cu
marcaj dungă roşie care ne duce la vârful Bătrâna (1911 m). Prin pădure ocolind bălţile formate pe potecă intrăm
printre tufele de afine şi cu puţin noroc am mai găsit câte o afină cristalizată de gheaţă.
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Luminişul se vede destul de repede şi ieşim în golul alpin, cu ţinta zona de belvedere din Şaua Bătrâna. Aici
fotografiem dovada, am găsit “vârfurile încărunţite ale munţilor” vârful Rozdeşti (1952 m), vârful Cindrel (2244 m).

Având în vedere zilele scurte de toamnă ne întoarcem prin Poiana Găujoara pe marcaj cruce roşie. Părăsim şaua
Bătrâna cu pajiştea alpină şi puţinele pâlcuri de jnepeni. Drumul coboară prin molidiş pentru a ajunge în Poiana
Găujoara, de aici drumul trece printr-un brâu de pădure într-o poiană mai mică care oferă o frumoasă perspectivă
asupra staţiunii Păltiniş şi a văii Dăneasa.

Drumul continuă pe versantul vestic al Muntelui Onceşti, în serpentine largi care la un moment dat urcă brusc
pentru a ajunge în drumul forestier pe care am venit. În jurul orei 16 suntem în Păltiniş.
Sfârşit de poveste de noiembrie.
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