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POVESTIRI 
DE PE BALT~
CUM AM DESCOPERIT O GUR~ DE RAI LÂNG~ BUCURE{TI 

Text: Adina Brânciulescu
Foto: Bogdan Croitoru [i  Silviu Matei Cea]a alburie se ridic` de 

pe balta Comana, înainte 
de r`s`ritul soarelui. Un co-

sa[ din dep`rtare pare o 
ar`tare fantomatic`. Peisa-

jul asem`n`tor, dar minia-
tural, cu cel al Deltei Dun`rii 

a adus b`l]ii renumele de 
„Delta” Neajlovului.   
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A \nceput s` trag` de barca dezumflat` spre mal, hâr[âind-o de pietre [i m`rind ruptura 
prin care lua ap`. Bogdan nu se gr`bea s` coboare. A r`mas \n picioare pân` a putut 
p`[i pe un bolovan [i, de acolo, a s`rit sprinten pe uscat. „C`t`line, ce ai? Cum s`-mi 
ud bocancii?” C`pitanul expedi]iei refuz` s`-i r`spund`. Se aruncase \n ni[te buruieni [i 
st`tea cu capul \n mâini. Continuarea expedi]iei era imposibil`. Planul era s` coborâm de 
la podul C`lug`reni (Giurgiu) pe apele „furtunoase” ale Neajlovului pân` la Comana, 
prin balt`. Duminic` la ora 7.00, ne-am dat \ntâlnire la m`n`stirea Comana.

Lui C`t`lin \i venea 
s` plâng` de necaz.

]`rii, la pescuit. O bucat` de metal, ie[it` ca o ]eap` din ap`, i-a 
venit de hac. Ce a urmat a fost o curs` zadarnic` de g`sire a unei 
vulcaniz`ri de b`rci. Am g`sit una, la pia]a Chirigiilor din Bucure[ti, 
dar \nchis`. Aventura s-a \ncheiat pe la dou` dup`-amiaz`, cu noi 
trei \ntin[i la soare, lipi]i ca ni[te meduze de scândurile Satului Celtic 
care ofer` o panoram` frumoas` a Lacului Comana. Luni, C`t`lin 
a revenit \n pia]a Chirigiilor, a lipit barca, a mai cump`rat una, de 
dou` ori mai mare [i mai stabil`, cu care, l-a asigurat vânz`torul, s-a 
f`cut contraband` cu benzin` pe Dun`re \n timpul embargoului din 
r`zboiul iugoslav. Duminica urm`toare eram din nou la Comana [i 
vâsleam pe canalele [erpuind printre trestii.

Bogdan a venit \ncet, cu vreo 40 km/or`, ascultând muzic` 
[i fumând, cu becul de benzin` de la Belinda lui (Dacia 
Break) pe ro[u. Noi eram echipa]i pân`-n din]i, cu saci, 

cizme de plastic, pelerine, barc` [i sendvi[uri. La pod, preg`tirile 
s-au f`cut repede – cât timp am umflat [i \nc`rcat barca, Bog-
dan [i-a fumat ]igara [i s-a dumirit de planul nostru. Apoi, b`ie-
]ii s-au sf`tuit despre cum ar trebui s` vâsleasc`, ne-am a[ezat \n a[a 
fel \ncât s` echilibr`m greutatea [i am pornit. Dup` 10 metri, direc-
]ia a luat-o razna. C`t`lin a urlat „la dreapta, la dreapta!” [i imediat 
am auzit un pârâit oribil. Barca asta ne-a plimbat prin pe[teri, pe 
Dun`re, [i pe proprietarul ei, domnul Botoran, zeci de ani pe apele 

Pe lâng` echipament [i dorin]`, o expedi]ie reu[it` are nevoie [i de un gram de noroc. La numai zece minute dup` lansarea la ap`, barca noastr` a fost 
sfâ[iat` de o bucat` de metal ascuns` sub ap`; s`tenii din zon` obi[nuiesc s`-[i arunce gunoiul pe marginea sau direct în Neajlov.

„|ntr-o diminea]` rece 
de ianuarie, pe o ploaie 

moc`neasc`, am mers în 
P`durea Comana. St`team 
rezemat de un copac [i în-
cercam s` fiu cât mai pu-

]in vizibil, când am z`rit un 
cerb plimbându-se agale pe 

potec`”, spune fotograful 
Silviu Matei.
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|n lunca Neajlovului,  la doar 7 kilometri de confluen]a cu 
Arge[ul, se \ntinde, mustind de via]`, Balta Comana. Este a treia 
zon` umed` din România, dup` Delta Dun`rii [i Balta Mic` a 
Br`ilei [i a doua ca biodiversitate dup` Delt`: aici tr`iesc 71 de 
specii de p`s`ri protejate prin legisla]ia interna]ional` [i alte cinci de 
pe[ti (o specie de clean, ]ig`nu[ul, ]iparul [i dou` specii de guvizi); 
]ig`nu[ul [i cleanul de Comana sunt endemice. Din 2004, balta este 
arie protejat`. Lacul, canalele, pe alocuri potopite de stuf`ri[, vegeta-
]ia de balt`, p`s`rile care planeaz` sau plutesc pe ap`, libelulele 
transparente, bobocii de ra]` ce se arat` \n locuri mai ferite – toate 
fac din balt` cea mai spectaculoas` parte a Parcului Natural Co-
mana. Biodiversitatea [i peisajul asem`n`tor, dar miniatural, cu 
cel al Deltei Dun`rii i-a adus supranumele de Delta Neajlovului.

Am descoperit Comana \ntâmpl`tor.  |ntr-o sear` de 
vineri, ca s` ne schimb`m itinerarul de weekend, am c`utat pe 
Google zonele frumoase din jurul Bucure[tiului. A[a am aflat de 
Parcul Natural Comana [i de minidelta de la doar 35 de kilometri 
de Bucure[ti. Dis-de-diminea]` am plecat. De pe drumul euro-
pean Bucure[ti-Giurgiu, am luat-o la stânga \n dreptul localit`-
]ii Gr`di[tea. {oseaua, dup` cum eram preveni]i pe forumuri, era 
ciuruit`. Am ajuns \ntr-un sat tipic sudului României, cu case joase, 
aliniate [i \nghesuite unele \n altele. Nu [tiam \ncotro s` o lu`m. Am 
r`t`cit mai bine de jum`tate de or` f`r` s` observ`m vreo schimbare 
de peisaj. |n cele din urm`, o femeie de la o poart`, care ne urm`rea 
ezit`rile [i c`ut`rile de o bun` bucat` de timp, ne-a ie[it \n \ntâmpi-
nare [i ne-a ar`tat drumul spre balt`. Nu ne r`t`ciser`m, doar c` 
trebuia s` mergem pân` la cap`tul str`zii Gellu Naum, iar de acolo 
intram \ntr-o p`dure deas` [i frumoas` de tei. Era sezonul florilor [i 
copacii miroseau de te \nnebuneau. Dup` vreo 15 minute de mers, 
am \nceput s` vedem stuf`ri[. Ne-am continuat drumul pân` s-a \n-
fundat, \n dreptul barierei de lâng` Fântâna cu Nuc. Ajunseser`m. 
Notabilit`]ile Giurgiului erau adunate s` chefuiasc` [i ne-au primit 
cu bra]ele deschise. Au \mp`r]it cu noi mâncarea, b`utura, buna 
dispozi]ie, dar de la ora de dans ne-am retras. Am mers la foi[orul 
de lâng` balt` [i de-acolo am v`zut-o \n toat` splendoarea ei: fru-
moas`, sclipitoare, de un albastru-cenu[iu. De la lac, se \ntindeau 
ni[te tentacule – canale [erpuind prin stuf`ri[. Contemplam o mi-
nun`]ie a naturii. Prima incursiune pe lac am f`cut-o chiar atunci, 
\nso]i]i de un ranger. Timp de o or` ne-a plimbat cu lotca [i ne-a 
povestit despre balt` [i parcul natural. Nu [tiu dac` ne-a mirosit sau 
doar dac` ne-a avertizat, dar \nainte de a ne desp`r]i ne-a spus c`, 
pentru necunosc`tori, canalele sunt \n[el`toare [i c` te po]i pierde 
cu u[urin]` dac` te aventurezi singur prin ele. Am revenit aproape 
s`pt`mânal, \ntotdeauna cu barca noastr`. 

|ntre timp, am mai g`sit o cale de-a ajunge \n Balt`, de pe 
Bucure[ti - Giurgiu, prin localitatea Mihai Bravu pe DJ 412. Nici 
drumul ̀ sta nu era str`lucit, doar c` puteam evita gropile printr-un 
slalom atent. Am prins [i un moment, la alegeri, \n care gropile erau 
peticite [i puteam conduce cu viteza a IV-a. Munc` de cârpeal`, 
cu o ciclicitate dictat` de sezoanele politice din via]a satului Mihai 
Bravu. |n timpul drumurilor noastre, am v`zut pe marginea [oselei 
copaci \mpodobi]i dup` furtuni cu pungi [i mizerii ca ni[te pomi 
de iarn` uita]i a[a cine [tie cât timp [i mun]i de gunoaie ridica]i pe 
malul apei \n ani [i ani de aruncat resturi. Un studiu realizat \n 2008, 

Locuin]ele lacustre ale Satului Celtic s-au stricat de la an la an. Scându-
rile putrezite oblig` turi[tii la exerci]ii de echilibristic`.   

Satul Celtic a fost construit cu prilejul turn`rii unui film istoric. De[i un loc 
pitoresc, la malul b`l]ii, acum este l`sat în paragin`. 

PLIMB~RILE NOASTRE, |NCEPUTE |N 
LUMINA RO{IATIC~ A R~S~RITULUI, SE 

|NCHEIAU PE LA PRÂNZ, |N P~DUREA DE 
TEI DIN VECIN~TATEA B~L}II.

INFO UTILE 
Cazare: pensiune Casa Comana, 
strada Gellu Naum, Comana, 
jud. Giurgiu www.casacomana.ro; 
Cabana Fântâna cu Nuci, 
tel.: 0264/218238 (Direc]ia Sil-
vic` Giurgiu).
Locuri de popas: Poiana Fântâna 
cu Nuci [i Cabana Fântâna cu 
Nuci.
Tarif de vizitare: 3 lei (sâmb`t` [i 
duminic`) 
Plimb`rile pe lac se fac doar 

cu \nso]itor, cu lotc` sau caiac. 
|nchiriere caiac 3 persoane: 60 
lei/or`, \nchiriere lotc`: 50 lei/or`. 
Amenaj`ri recente: 10 trasee tu-
ristice prin p`dure, loc de cam-
pare (la cerere, administra]ia 
pune la dispozi]ie corturi), vatr` 
de foc [i loc de servit masa \n 
Poiana Fântâna cu Nuci. 
Administra]ia Parcului Natural 
Comana: strada Gellu Naum 
nr. 608, Comana. Tel.: 0246/ 
283003, www.comanaparc.ro

\n parcul Comana (Geodiversitatea ca instrument de dezvoltare 
durabil` a ariilor protejate) a ar`tat c` apa Neajlovului, \n zona 
B`l]ii Comana [i pe segmentul lui inferior, are un grad ridicat de 
toxicitate – concentra]ii mari de nitri]i, amoniu [i fosfa]i care otr`vesc 
popula]iile de pe[ti. Pân` la urm`, chiar dac` noi ne minun`m de 
ea, pentru oamenii n`scu]i aici, balta-i doar o balt`. Iar locul, un 
cap`t de lume din care, dac` au noroc, vor ajunge la ora[. Vorba 
unui localnic: „Ce s` faci aici? Vara-i praf, iarna-i z`pad`, toamna 
[i prim`vara – noroi!” 

Am v`zut locul `sta \n toate anotimpurile, chiar [i când vis-
colul p`rea c` ne va spulbera ma[ina de pe [osea. L-am iubit de 
fiecare dat`. Când veneam pentru plimb`rile cu barca, ne opream 
la bariera de la Fântâna cu Nuc. |ntotdeauna g`seam oameni ie[i]i 
la gr`tar. Locul este potrivit pentru astfel de \ndeletniciri: umbros, 
aproape de balt`, de drum [i de apa rece de izvor (\ntr-o zi, am

Dup` o plimbare cu barca 
urmeaz` momente de 
relaxare la malul apei, 

în mijlocul corului neo-
bosit al broa[telor. Satul 
celtic te ajut` s` în]elegi 

harta locului, oferind o 
panoram` pitoreasc` a 

b`l]ii [i canalelor ei, uneori 
în[el`toare.
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Balta Comana este a doua zon` umed` a ]`rii, ca biodiversitate, dup` 
Delt` Dun`rii. |ntâlnirea dintre silvostep` [i câmpia forestier`, p`dure [i 
microclimatul umed pe care-l determin` creeaz` un mic eden s`lbatic. 
Într-o singur` zi, Silviu Matei a surprins în p`durea Parcului Natural Co-
mana un cerb solitar, o c`prioar`, un iepure [i o turm` de mistre]i. „Unul 
dintre ei s-a oprit pentru câteva secunde, m-a privit insistent [i apoi [i-a 
continuat drumul nestingherit de prezen]a mea”, a spus el. Dintre cele 
31 de specii de mamifere care-[i au habitatul în Parcul Natural Comana, 
cinci sunt protejate. Pesc`ru[ul [i stârcul-cenu[iu fac parte din bogata 
faun` acvatic`, pentru care balta a devenit, în 2004, zon` de protec]ie 
avifaunistic`. În momentul fotografierii, cele dou` p`s`ri zburau deasu-
pra b`l]ii \n c`utarea hranei. Mai norocos, pesc`ru[ul avea deja un pe[te 
în cioc. În parcul Comana tr`iesc în jur de 141 de specii de p`s`ri, din care 
71 sunt protejate de legisla]ia interna]ional`.

|N LUNCA NEAJLOVULUI, LA DOAR {APTE KILOMETRI DE CONFLUEN}A          CU ARGE{UL, SE |NTINDE, MUSTIND DE VIA}~, BALTA COMANA.
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descoperit o nou` specie de vizitator, \nalt` de vreo doi metri, ridi-
cat` din peturile uitate de iubitorii de iarb` verde). Ne \ndep`rtam 
repede de ei [i ne \ncepeam propriul traseu. O luam prin iarba \nalt`, 
pe un ponton tot mai stricat – \n ultima vreme f`ceam echilibristic` 
pe ni[te scânduri de lemn – care ne ducea la locuin]ele lacustre 
numite Satul Celtic (rangerul care ne-a ghidat ne-a spus c` aici s-a 
turnat un film istoric cu o prin]es` r`zboinic`), mai apoi, pe o potec` 
lateral` pân` la ap`. Ne umflam barca [i plecam discre]i. Aveam la 
noi doar ni[te [unc`, pâine [i brânz` topit` de la „supermarketul” 
din centrul satului, din care s` ne facem ni[te sendvi[uri. Vâsleam 
cu schimbul, nu pentru c` oboseam, ci ca s` putem privi \n tihn`. 
Cu cât vâslele \ndep`rtau mai mult frunzele de iarba broa[tei care 
pluteau pe ap`, cu atât ne afundam mai mult \n regatul b`l]ii. Cu 
cât st`team mai mult, eram mai r`bd`tori [i t`cu]i, cu atât vedeam 
mai multe. Ra]ele pluteau nestingherite la marginea stuf`ri[ului, 
mai ales \n zonele \n care locurile devin deschise. Corul broa[telor 
devenea isteric când se apropia un [arpe de ap`. |ntr-o zi, o vidr` a 
venit exact spre noi. Credeam c` o s` se urce \n barc`. Uneori, prin 
stuf`ri[ul \nalt, auzeam câte un gui]at de porc. Plimb`rile noastre, 
\ncepute \n lumina ro[iatic` a r`s`ritului, se \ncheiau pe la prânz, 
\n p`durea de tei din vecin`tatea b`l]ii.  

P`durile de aici \[i au pove[tile lor.  |n p`durea Oloaga 
Gr`dinari, \n locul unde acum este Fântâna cu Nuc, se spune c` 
a fost omorât Vlad }epe[, dup` lupta cu Basarab Liot`. Potrivit 
legendei, atunci a ap`rut pentru prima dat` pe aceste meleaguri 
ghimpele, plant` care cre[te doar \n zonele mediteraneene: „La 
moartea voievodului, mii de izvoare au l`crimat din p`mântul \n-
ro[it de sânge [i tot locul se umplu de ghimpi nemaiv`zu]i pe 
aceste meleaguri”. |n trecut, aici erau Codrii Vl`siei, ascunz`toare 
de haiduci [i popula]ie \n fa]a n`v`lirilor str`ine. Acopereau sudul 
României (inclusiv Bucure[tiul de ast`zi) [i mergeau pân` h`t 
departe, la Snagov, B`neasa [i Române[ti. P`durea se \ntindea cât 
vezi cu ochii. Comana [i stejarii ei seculari sunt doar o r`m`[i]` 
a str`vechilor codri. P`durea Comana este format` din trei cor-
puri: Oloaga Gr`dinari, \ntre Comana [i Mihai Bravu, de-a lungul 
b`l]ii – rezerva]ie pentru protejarea Ruscus aculeatus (ghimpele), 

Padina T`tarului, \ntre Vlad }epe[ [i Puieni – rezerva]ie pentru 
protejarea Paeonia peregrine ss. Romanica (bujorul românesc), [i 
C`lug`reni-Fântânele, \ncadrat` ca zon` de interes special pentru 
m`rg`ritar. Sunt p`duri de stejari, ar]ari, frasini, tei [i ulmi, cu 
poieni largi (localnicii le spun suhaturi) prin care zumz`ie albine. 
Frumuse]ea zonei nu st` \ntr-un relief spectaculos – este o parte 
a Câmpiei Române, br`zdat` de albiile Râurilor Arge[, Câlni[tea, 
Neajlov [i Gurban. Dar lunca [i balta Neajlovului, \ntâlnirea dintre 
silvostep` [i câmpia forestier`, p`durea [i microclimatul umed pe 
care-l determin` creeaz` un spa]iu favorabil biodiversit`]ii. Vede-
tele incontestabile ale parcului sunt ghimpele [i bujorul românesc. 
Ghimpele cre[te la baza copacilor, are ramuri ]epoase [i fructe 
ro[ii. Bujorul românesc este ro[u ca focul [i are petale mai pu]i-

ne decât cel de gr`din`. Prefer` zonele \nsorite, iar la \nceputul 
lunii mai, localnicii [i turi[tii se adun` la Vlad }epe[ unde are loc 
s`rb`toarea bujorului. Alte zone de interes sunt: M`gura Zboiu, 
Puieni, Crânguri, Valea Ho]ilor, Valea Gurbanului [i S`r`turile 
Comana Gr`di[tea. 

Pân` la urm`, podul de la C`lug`reni nu i-a purtat ghinion doar 
lui Sinan Pa[a. Înc` ne mai gândim cu o und` de regret la mica 
noastr` expedi]ie e[uat`… Dar acea zi, \nceput` atât de tumultuos 
[i \ncheiat` atât de tihnit, a fost experien]a care ne-a legat definitiv 
de Comana. A fost \nceputul unei frumoase rela]ii dintre noi [i o 
barc` de contraband` cu care ne-am plimbat ore \n [ir, ne[tiu]i 
de nimeni, prin cotloane t`cute, de când se ridicau negurile de pe 
Balta Comana.

La începutul lunii mai, în 
p`durea de lâng` Vlad 

}epe[ se ]ine S`rb`toarea 
Bujorului. Evenimentul 

adun` localnici [i str`ini 
– iubitori de natur`, gospo-

dari cu bunuri la vânzare 
[i copii care se joac` sub 

salcâmii \n floare.

1. Gr`t`ri[tii: bucure[teni sau 
din \mprejurimi; aleg locuri potri-
vite pentru picnic \n apropierea 
p`durii, lâng` balt` sau râu, 
aproape de un drum cu acces 
direct la un drum na]ional sau 
jude]ean. 
2. Ecologi[tii: vin aici pentru 
p`dure, balt`, p`s`ri [i respect` 
zonele cu statut de protec]ie. 
3. Cercet`torii: grupuri de la insti-
tute de cercetare [i universi-

t`]i care ajung aici pentru „turism 
[tiin]ific”.
4. Elevi [i studen]i \n excursii. 
5. Pescari amatori [i braconieri 
\n perioade [i zone permise, 
respectiv, nepermise. 
6. Petrec`re]ii: vin aici cu ocazia 
s`rb`torilor locului, de exemplu, 
S`rb`toarea Bujorului. 
7. Imobiliarii: achizi]ioneaz` 
terenuri pentru case de vacan]` 
sau pensiuni.

CINE VIZITEAZ~ PARCUL NATURAL COMANA
7 tipuri de pelerini

AM V~ZUT LOCUL ~STA |N TOATE ANO-
TIMPURILE, CHIAR {I CÂND VISCOLUL 

P~REA C~ NE VA SPULBERA DE PE 
DRUM. L-AM IUBIT DE FIECARE DAT~. 

Bujorul românesc este ro[u ca focul [i are petale mai pu]ine decât cel de 
gr`din`. Prefer` zonele însorite din p`durea Padina T`tarului.   
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