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Azi vom depăna împreună o poveste de demult, ale cărei întâmplări 

s-au petrecut aici, nu departe de noi.

Se spune că a fost odată un Crai bun și blând care împărățea peste 

o țară tare ciudată. Jumătate din oamenii ei erau asemeni lui: calzi, 

sinceri, primitori, destoinici. Oamenii aceștia erau așa de buni încât 

lumea le spunea ”Copii”. Ceilalți erau cu totul diferiți: răi, leneși, 

invidioși, hoți, mincinoși... Și, fiindcă așa se întâmplă în viață, că răul 

învinge binele, deoarece răul are puterea urâtă de a molipsi tot ceea ce 

este bun, Craiul nostru a fost gonit de pe tron. ”Răii” l-au surghiunit într-

o pădure deasă, afată departe între munți, sperând că acolo, Crăiuțul va 

fi ucis de fiarele sălbatice ori că va pieri de foame în acea pustietate. 

Mulți dintre ”Copii” l-au urmat.

Ani de zile, cei răi au pustiit țara. 

Precum lăcustele, au distrus tot ce se 

putea distruge. Au tăiat pădurile, ca să 

vândă lemnul și să trăiască fără muncă. Au 

secat apele. Au pârjolit pământul, doar, 

doar au să crească din el de toate, fără 

niciun fel de muncă. Au vândut tot la 

străini. Bogățiile solului au fost prădate, 

pentru a scoate aur și din piatră seacă, 

veneticii au otrăvit lacurile și izvoarele. 

Totul se ofilea și se usca în urma lor. 

Câmpurile deveniseră pustiuri, albiile au 

secat, iar apele, pline de atâta murdărie, 

erau ca niște mlaștini, adevărate gropi de 

gunoi scufundate, în care nu mai licărea nici o geană de viață. Vietățile, 

mai cu seamă cele sălbatice, au fost hăituite și vânate fără milă. Fiindcă 

erau leneși fără măsură, răii s-au înconjurat cu munți, dar ridicați numai 

din murdăriile făcute de ei, despre care – în nerozia lor – credeau că vor 

dispărea de la sine. Într-un rar elan muncitor, răii au făcut câteva 

fabrici care măcinau totul, fără să producă mai nimic. Nimic, în afară de o 
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mizerie neagră care ieșea pe coșuri și prin porțile fabricilor, sporind 

doar murdăria din jur, fiindcă tot ce făceau ei nu era bun la nimic, de 

parcă ar fi fost blestemați. De altfel, printre ”copii” circula o legendă 

după care ”răii” nu puteau duce nimic la bun sfârșit, fiindcă țara lor era 

purtătoarea unui blestem apărut o dată cu alungarea Craiului. Cei răi se 

deprinseseră să arunce în foc tot ceea ce le prisosea. Așa s-a făcut că n-

a durat mult până 

când cerul țării lor a 

devenit negru iar 

aerul cenușiu era tot 

mai greu și mai urât 

m i r o s i t o r .  N i c i  

zăpada nu mai era 

albă în țara oamenilor 

răi. De la fumul cel 

negru care învăluia 

totu l  sau  de la  

î n t u n e r i c u l  d i n  

sufletele lor, peste 

partea aceea de țară ningea cu fulgi mari și negri.

În toată țara mai era un singur loc unde ningea curat, sus în munți, 

în locurile locuite de ”copii”, stăpânite de regele cel bun, locuri cărora 

toată lumea le spunea ”Pădurea Craiului”. Acolo, departe, dincolo de 

pădurile nepătrunse, prin care cei răi nu au îndrăznit niciodată să 

pătrundă era o altă lume. Acolo și-au găsit un ultim refugiu toate 

sălbăticiunile vânate și gonite de cei răi. Acolo trăiau în pace oamenii, 

iarba, copacii și lupii, căprioarele, râșii, urșii, castorii... împreună cu 

toate celelalte viețuitoarele stăpânite sau neîmblânzite de om. Deasupra 

vegheau vulturii și acvilele, prieteni fideli ai Crăișorului, păsările 

domnești care și-au urmat stăpânul în pribegie. Aici și timpul era mai bun, 

fiindcă oamenii au deprins, de la natură, secretul cumințeniei. În Pădurea 

Craiului se trăia mai mult și mai bine decât acolo jos, în pustii. Nimeni nu 

lua ceea ce nu era al lui și, mai ales, nimeni nu tăia o plantă ori nu sacrifica 

o ființă vie decât dacă avea neapărată trebuință de acestea. Fiecare 



sacrificiu era, întotdeauna, însoțit de o rugăciune sinceră, spusă pentru 

sufletul copacului ori al ființei sacrificate. Nimic nu se strica în zadar. 

Toate speciile, de casă ori din sălbăticie, se perpetuau în bună 

conviețuire cu oamenii care, simțindu-se îndatorați lor, le purtau tot 

timpul de grijă. În Pădurea Craiului apele erau limpezi, cerul era curat, ba 

chiar și când se lăsau norii, apa ploilor era limpede iar neaua albă și 

strălucitoare precum cristalul. Copacii se înălțau drepți, făcându-se zid 

împotriva murdăriilor din lumea celor răi. Păsările cântau, adierile 

miroseau a fân proaspăt cosit și a flori sălbatice, ”copiii” trăiau în bună 

pace cu toți și cu toate. Era atâta liniște și bunătate în Pădurea Craiului 

că oamenii nici nu mai știau să se 

certe ori să se lupte unii cu alții. 

Așa se face că, atunci când în Țara 

Răilor n-a mai rămas nimic de furat 

și de stricat, văzându-se cu 

stricăciunile la marginea pădurilor 

ce le înconjurau țara, ”Copiii” nu au 

știut ce să facă. O groază tăcută le 

gonea prin suflete. ”Fiți liniștiți”, 

le-a spus Craiul, ”Lumea aceasta, 

care ne-a ținut în viață, pe care noi am slujit-o gospodărește, nu se va 

stinge”. Atunci, sub ochii mirați ai ”Copiiilor” ei, toată firea s-a ridicat la 

luptă. Împotriva celor răi, pădurile s-au făcut labirint de netrecut. 

Acolo, din loc în loc, pe negândite, fiare sălbatice atacau oștirea 

invadatoare a celor răi. Lupi ca și turbați tulburau nopțile de neodihnă ale 

celor ce râvneau la tot ce au avut și ei mai înainte să le distrugă. Urșii s-

au luat la trântă cu dușmanul. Cerbii și muflonii i-au pe izbit soldați de 

unde nici nu se așteptau. Din tăriile cerului, acvile și vulturi smulgeau din 

orbite ochii cei răi, orbiți de invidie în fața atâtor frumuseți neatinse. 

Văile s-au deschis larg și adânc, de netrecut în calea invadatorilor. Cu mic 

cu mare, cu trup și suflet, cu sâncă și ram, toată țara Pădurii Craiului s-a 

răsculat împotriva celor răi. Pământurile s-au deschis și au înghițit toată 

răutatea și stricăciunea celor răi. Dar toate astea nu s-ar fi putut 

întâmpla dacă nu ar fi existat binele, dacă virtutea, răbdarea, credința și 



omenia ar fi fost păstrate acolo, în Pădurea  Craiului.

A trecut multă vreme de atunci, din castelul Craiului a rămas doar 

amintirea şi câteva pietre care amintesc de zidurile străvechi, dar în 

adâncul codrilor trăiesc încă urmaşii vieţuitoarelor care au luptat pentru 

triumful binelui.

Aceasta a fost povestea Pădurii Craiului.

În rândurile care urmează vi-i prezentăm pe câţiva dintre eroii 

acestei povestiri.

-Să mă prezint! Eu sunt cel mai mare carnivor care trăieşte în 

Munţii Pădurea Craiului.

De-a lungul timpului am fost considerat duşmanul omului dar am 

fost şi simbolul dacilor și al altor popoare antice, chiar și romanii avându-

mă ca simbol al începuturilor lor (legenda lupoaicei care i-a hrănit pe 

Romulus și Remus).

La români există o veche tradiție în 

ceea ce mă privește, fiind  privit cu teamă 

și admirație. Deși circulă nenumărate 

legende despre oameni mâncați de lupi, nu 

mănânc oameni, pur şi simplu nu îmi plac, 

aşa că mă feresc de ei. Sunt un animal  

robust și suplu, de mărimea unui câine 

mare.

Blana mea are culoarea brun-

cenușie cu variații multiple. Năpârlind în 

general toamna în zonele temperate, am o 

"haină" de vară, mai închisă, și alta de 

iarnă, mai deschisă la culoare.

Deși la nevoie pot fi omnivor, putând supraviețui și cu fructe sau 

alte vegetale - mănânc chiar și scoarță de copac -, prefer totuşi  carnea. 

Sunt un foarte bun vânător, de obicei prind animalele bătrâne sau 

bolnave Acolo unde lupii au fost exterminați,  a avut loc o prăbușire a 
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echilibrului ecologic. În căutarea hranei pot parcurge distanţe foarte 

mari, pot vâna nu numai noaptea, dar şi ziua sau în amurg. Sunt inteligent 

şi mă feresc de om.  

Laponii spun că "ursul are minte cât un om și putere cât șapte, iar 

lupul are putere cât un om și minte cât șapte".

Sunt regele păsărilor răpitoare din Pădurea Craiului.

Oamenii mi-au spus acvilă, sunt o pasăre  mare, puternică, cu 

ciocul drept la bază și încovoiat la vârf, 

cu pene care îmi acoperă picioarele până 

la degete, cu gheare puternice și cu aripi 

lungi și ascuțite. Îmi fac cuibul pe 

stâncăriile unde nimeni nu poate să 

ajungă la puii mei, având deasupra doar 

cerul înalt.

Ca toate păsările de pradă, am un cioc 

mare, puternic și ascuțit cu care 

desprind carnea de pe prada pe care o 

prind cu ghearele puternice. Am văzul  

foarte bine dezvoltat, pot vedea un 

iepure din înălţimea cerului.

În Defileul Crişului acvila cuibăreşte 

pe stâncile aflate faţă în faţă cu 

cascada de la Vadul Crişului.

Noi, liliecii, am fost întotdeauna asociaţi cu forţele întunericului, 

deşi suntem animale foarte folositoare. Poate pentru că ne adăpostim în 

peşteri, podurile caselor, scorburile copacilor bătrâni, de unde ieşim la 

lăsarea întunericului.

ACVILA

LILIECII



Comunicăm prin sunete speciale, foarte înalte pe care omul nu le 

poate auzi. Lăbuţele noastre din faţă s-au transformat în aripi, degetele 

alungite sunt unite printr-o membrană. Suntem singurele mamifere care 

zboară.

Ne hrănim noaptea, iar ziua dormim atârnaţi cu capul în jos în 

locuri ferite, unde nu pot ajunge duşmanii noştri. Iarna hibernăm, nu 

sunt insecte cu care să ne hrănim. Puii 

noştri se nasc tot iarna, în peşteri, unde 

este mai cald decât afară. Ei sunt mici, 

lipsiţi de păr şi stau agăţaţi de mamele lor 

până ajung suficient de mari ca să se 

poată hrăni singuri.

Când se lasă amurgul, la gura 

peşterii de la Gălăşeni aerul prinde viaţă. 

Este o forfotă continuă, se aud mici 

ţiuituri şi o mulţime de vietăţi înnaripate 

ies şi intră în peşteră. Sunt liliecii care îşi 

părăsesc adăpostul pentru a se hrăni. Prin 

sensibilitatea la poluare și prin nutriția 

diversificată, liliecii sunt considerați 

indicatori ecologici; în Peştera de la Gălăşeni au fost identificate 16 

specii de lilieci, faţă de 34 în toată România sau 45 în Europa. Toate 

speciile sunt cuprinse în convențiile internaționale și europene privind 

conservarea faunei și habitatelor

 

A fost odată în Pădurea Craiului o fată săracă ce trăia într-o 

căsuță în mijlocul pădurii. Era frumoasă și harnică, toate vietățile pădurii 

o iubeau pentru sufletul ei bun. De fiecare dată când un animal se 

îmbolnăvea fata avea un leac cu care să îl facă bine. Dar cel mai bine se 

pricepea la țesut, îi întrecea în măiestrie chiar și pe păianjeni.

Zânele și spiridușii veneau la ea să le țeasă veșminte străvezii, 

prin care treceau razele soarelui, dându-le irizații colorate. Doar aripile 
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libelulelor aveau reflexe mai frumoase.

Într-o bună zi zânele pădurii au hotărât să dea o petrecere la care 

au invitat toate fiinţele: zâne, spiriduşi, animale mari şi mici şi 

bineînţeles pe prietena lor. Toată lumea se simţea bine, cântau , dansau, 

până când, la un moment dat s-a iscat o ceartă între Zâna Florilor şi Zâna 

Zorilor, care se luaseră la întrecere pentru titlul de cea mai străvezie 

rochie. Toată lumea spunea că rochia Zânei Zorilor este cea mai 

frumoasă. Zâna Florilor s-a supărat şi a hotărât să o pedepsească pe cea 

care i-a ţesut rochia.

- Vei fi o floare gingaşă şi 

vei creşte acolo unde umblă 

mai mulţi oameni, ca să te 

culeagă şi să te ofileşti în 

mâinile lor –i-a spus ea fetei. 

Degeaba plângea săraca fată 

şi cerea îndurare, nimeni nu o 

putea ajuta. Pentru ca 

blestemul să nu fie chiar aşa 

de crunt Zâna Zorilor, a 

adăugat:

- Ca să poţi să te fereşti de oameni şi să te ascunzi mai bine, vei 

avea petalele pătate şi vei scăpa de blestem atunci când cei care trec pe 

lângă tine nu te vor mai culege.

Cât ai clipi fata s-a transformat într-o lalea cu capul plecat, care 

parcă plângea. Apoi, încet, încet, petalele au început să se coloreze, cu 

pete brun aurii. Floarea era aşa de bine ascunsă între frunzele din anii 

trecuţi încât doar cu greu o puteai vedea. Au trecut de atunci multe 

primăveri, dar din păcate, oamenii locului ştiu unde creşte laleaua 

pestriţă, pentru că despre ea este vorba, şi o culeg când trec pe lângă ea.

Copii haideţi s-o ajutăm pe săraca fată să scape de blestem! Spuneţi-le 

oamenilor să nu mai culeagă laleaua pestriţă!

În luna mai, în câteva regiuni restrânse din România, înfloreşte 

laleaua pestriţă - o specie sălbatică, autohtonă, aflată pe lista plantelor 

pe cale de dispariţie. Una dintre aceste regiuni este Defileul Crişului 



Repede. Planta este extrem de frumoasă şi de fragilă, iar datorită 

rarităţii sale e protejată de lege. 

Laleaua pestriţă - Fritillaria meleagris, o plantă din familia 

Liliaceae înrudită cu laleaua, mai este numită şi bibilică, datorită 

petalelor pestriţe. 

Curiozităţi despre laleaua pestriţă

Ÿ Mirosul florii este dezagreabil, asemănător cu cel de blană udă 

de animal

Ÿ Există atât exemplare închise la culoare, negru-violaceu, dar şi 

exemplare albe, în cadrul aceleiaşi specii

Ghimpele este o 

plantă rară, rustică, 

mereu-verde, de talie 

medie, cu ramificaţie 

deasă şi, dacă nu este 

îngrijită, dezordonată. De 

fapt, Ruscus aculeatus 

(sau ghimpele) nu are 

frunze: ceea ce par a fi 

frunze sunt în realitate 

tulpini modificate şi 

aplatizate, rigide şi ascuţite la vârf ca nişte ghimpi.

Ghimpele este o plantă dioică, florile masculine şi cele feminine 

fiind produse pe plante separate (din aceeaşi specie). Florile sunt mici, 

albe, iar din cele feminine, în octombrie, se formează fructele ca nişte 

biluţe roşii, lucioase, care durează până în martie.

Bacele conferă ghimpelui un aspect foarte decorativ, fiind una 

dintre plantele reprezentative pentru sărbătorile de iarnă.

GHIMPELE – RUSCUS ACULEATUS



DEDIŢELUL

Sisinelul de munte (altă denumire Dedițel) (Pulsatilla montana) 

este o plantă otrăvitoare din familia Ranunculaceae. Are tulpina în 

întregime lânos păroasă de 100-200 mm. În vârful tulpinii se află o 

floare, în formă de clopot de culoare violetă.  Florile sunt păroase pe 

dinafară, colorate în violet închis. Înflorește în lunile martie - aprilie. 

După înflorire se formează un fruct păros sub forma unui smoc. Iubeşte 

coastele înierbate, însorite.

V-am prezentat numai câteva plante şi animale care trăiesc în 

Pădurea Craiului, ca să înţelegeţi de ce trebuie protejată această 

podoabă a munţilor noştri. Ele însă sunt mult mai multe şi mai interesante 

şi dacă vă interesează puteţi să vă implicaţi în activităţile de protejare 

ale acestora.

Astfel veţi avea posibilitatea de a afla multe lucruri noi  

interesante despre natura care  ne înconjoară şi fără de care nici noi nu 

putem exista.
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