EXCURSIE LA PADUREA LETEA
EXCURSIA SE FACE PE TRASEUL: Bratul Sulina – Dunarea Veche – Canal
Magearu – Sat Letea si retur (durata excursiei este de 2 ore cu barca si 2 ore excursia cu masina
pana la Padurea Letea – excursia cu masina la Padurea Letea este aproximativ 30 LEI/ pers.).
Drumul spre Letea este un traseu cu peisaje superbe in care se pot admira frumusetiile Deltei
Dunarii. In drumul spre Letea se intra pe bratul vechi al Dunarii denumit si Dunarea Veche unde pe
vremuri exista Vama Turceasca si Podul Turcului. Se intra pe canalul Magearu, iar apoi se ajunge
in Traditionalul Sat Letea. Letea, satul
pitoresc de pe grindul cu acelaşi nume din
Delta Dunării, este locuit de urmaşii
cazacilor zaporojeni care s-au refugiat aici la
începutul secolului al XVIII-lea. Fugarii,
numiţi haholi, adică ucraineni din AustroUngaria, au venit pe insulă cu obiceiurile lor
cu tot. In Satul Letea se poate admira
arhitectura veche care s-a conservat de-a lungul timpului.
Pădurea Letea este o arie protejată de interes național si este cea mai veche rezervație naturală
din România. Ea începe din nordul satului Letea și se întinde pe suprafață de 5246,8 ha[3], din care
2.825 ha intră în categoria zonelor strict protejate și a fost în atenția oamenilor de știință încă din
anul 1930, când a fost pusă sub ocrotire. Din
anul 1938, o suprafață de aproape 500 ha a fost
declarată Rezervație naturală, în zona cunoscută
sub numele de ,,Hasmacul Mare’’.
Padurea s-a dezvoltat sub forma unor fasii late
(“hasmacuri”) in spatiile dintre dunele de nisip
si este formata din stejar de lunca, stejar
brumariu, plop alb, frasin de lunca, tei alb. O caracteristica a padurii o constituie abundenta de plante
cataratoare: vita salbatica, hameiul, curpenul de padure si nu in ultimul rand liana greceasca

(Periploca graeca), cea care da padurii un aspect mediteranean. Totodata, aici au fost identificate
peste 2.000 de specii de insecte, vipera de nisip (Vipera ursinii), vulturul codalb (Haliaeetus albicilla)
- care cuibareste aici, trei specii de soim, corbul, etc. Aici se găsesc 500 de specii de plante și peste
3.000 de specii de animale, adică peste 70% din speciile de animale din Rezervatia Biosferei Delta
Dunării, grindul Letea fiind considerat de specialisti drept unul din cele mai interesante medii
naturale din România.
Toate aceste specii de plante si animale, unele dintre ele foarte rare sau cu caracteristici
deosebite au facut ca aceasta padure sa necesite o atentie deosebita pentru conservarea si pastrarea
valorilor ei naturale. Cea mai veche rezervație naturală din România, Letea este singurul loc din
Europa în care se întâlnesc liane. De asemenea, este cea mai nordica padure subtropicală din Europa.

