
Poteca turistică tematică ”Cărarea Titanilor” (Pârâul Buhii – Culmea 

Șerponi) 

 

Se află localizat lângă orașul Uricani, cu plecare din DN 66A, pe valea Buhii. Traseul 

înaintează pe un vechi drum forestier, actualmente folosit de localnici pentru animale spre 

zonele de pășunat, după 50 de m cotește la dreapta, urmând o cărare ce urcă circa 30 de m, 

până într-o poiană. În acest loc se pot vedea urme de locuire din perioada romană, stânci 

sculptate (două chipuri de daci) și formele unui castru de pământ. Zona este înregistrată la 

Registrul arheologic național cu Cod RAN 87148.01. se poate observa forma castrului, liniile 

de apărare și zona superioară a acestuia, ca ultim punct de apărare sau poate punct religios, pe 

o stângă existând săpată o cruce, dovadă clară a creștinătății celor ce au locuit în acest castru 

în aceea perioadă.  

Cărarea trece pe lângă drumul forestier ce urcă pe Bulzul Buhanilor, apoi o ia la 

dreapta prin pădurea de fag și începe o coborâre ușoară spre primul afluent de stânga al 

pârâului Buhii, curs de apă ce are un debit mic, aprox. 2-3 l/s. Continuăm pe firul acestui 

afluent, trecem de două mici cascade  și ajungem la o cascadă de aprox. 10 m se care se 

prelinge puțină apă, iar în stânga acesteia putem observa doi sfincși porecliți Maimuțele sau 

Cățeii. 

 

 

Din acest loc vom coti spre drepta, vom urca o pantă abruptă de aproximativ 10 m, pe 

care urmează să săpăm și să amenajăm niște trepte, după care vom ieșii într-o poiană, o vom 



traversa și vom urca pe o mică culme împădurită. Pe această culme vom vedea diferite stânci 

erodate având forme ciudate, aflate într-o pădure rară și bătrână (de exemplu Capul de pește) 

 

 

Vom continua pe cărare până ajungem pe creasta Șerponi, unde înainte de a vira la 

dreapta vom vedea Sfinxul verde, situat în pădurea de fag. 

 

 



Ne continuăm traseul încă 100 de metri și ajungem în apropierea babelor. Cele două 

babe se află sub culmea Șerponi. 

 

 

Vom continua traseul tematic încă 100 de metri și vom ajunge la alt sfinx, acesta privit 

dinspre muntele Tulișa are o formă și privit dinspre orașul Uricani vom descoperii că are altă 

formă. 

  

 

În imediata apropiere, pe culme se află o babă ce pare că păzește văile. De a semenea 

în această zonă vom putea observa diferite forme sculpturale realizate de natură.  

Bineînțeles, numărul de babe, sfinxi și urieși este mult mai mare, multe dintre aceste 

forme geomorfologice putând fi văzute doar din anumite puncte, datorită vegetației foarte 

bogate, dar și a imaginii ce se modifică în funcție de unghiul de vizualizare. 



 

 

Ne continuăm traseul tematic încă aproximativ 100 de metri și vom ajunge la un vârf 

de culme pe care tronează un alt sfinx, câteva babe și un câmp interesant de erodare a 

conglomeratului pe culmea Șerponi. 

 

 

Valea Buhii și afluenții săi, Bulzul Buhanilor și Culmea Șerponi sunt cele mai erodate 

văi și culmi din piemontul nordic al orașului Uricani. Acțiunea apei, a vânturilor și a gelivației 



au creat pe pereții de conglomerat și gresie frumoase forme sculpturale la care fiecare individ 

poate să-și dea frâu liber imaginației. 

 

 

Poteca tematica continuă spre valea pârâului Buhii unde vom mai vedea un sfinx și doi 

urieși ajungând la punctul de plecare din DN 66A. 

   

Calitatea aerului, biodiversitatea, frumusețea pitorească a zonei, dificultatea mică a 

traseului, 95 % prin pădure și lungimea (aprox. 3 km) recomandă acestă potecă tematică și 

persoanelor ce practică silvoterapia. 

Lungime traseu 3 – 4 km, diferență de nivel aprox. 200 m, grad de dificultate ușor, 

accesibil all season. 



 

 

     

 


