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RUMUNSKÃ‰ BAHENNÃ• SOPKY
PondÄ›lÃ-, 22 kvÄ›ten 2017

AÅ¾ pojedete do Rumunska a budete hledat zajímavá místa, kam se podívat, urÄ•itÄ› si nenechte ujít bahenní sopky. Nachází
se na jihovýchodÄ› Rumunska, v Å¾upÄ› Buzau. DvÄ› vÄ›t&scaron;í lokality bahenních sopek (Vulcanii Noroiosi) leÅ¾í pár kilom
od obce Berca (Paclele Mari a Paclele Mici) a tÅ™etí, nejmen&scaron;í se skrývá za vesnicí Beciu.
Pod sopkami Paclele Mari najdete i malý pÅ™íjemný kemp s restaurací. My jsme zde potkali Ä•eské motorkáÅ™e a veÄ•e
výmÄ›nÄ› chuÅ¥ových záÅ¾itkÅ¯ mezi moravskou a vala&scaron;skou slivovicí jsme si vyprávÄ›li na&scaron;e dosavadní dojmy
z rumunských míst, která máme za sebou a kam se chystáme.
Se zájmem jsme si vyslechli jejich setkání s mladým medvídkem na Fagara&scaron;i a na&scaron;e dojmy z útoku
komárÅ¯, ovádÅ¯ a chroustÅ¯ veÄ•er v Dunajské deltÄ›. Shodli jsme se v tom, Å¾e zdej&scaron;í ka&scaron;kaval je výteÄ•ný a
druhý den jsme zase pokraÄ•ovali v cestÄ› kaÅ¾dý jiným smÄ›rem.

Bahenní sopky ve skuteÄ•nosti Å¾ádné sopky nejsou. Jedná se o úniky plynÅ¯, procházející zvodnatÄ›lými vrstvami
jílovitého bahna, deroucí se z hloubky aÅ¾ tÅ™í kilometrÅ¯. Plyny sebou cestou na povrch berou podzemní slanou vodu a
bahno. Plyny unikají v podobÄ› bublin ven a bahno, které s nimi spoleÄ•nÄ› vyvÄ›rá, tvoÅ™í krátery podobné tÄ›m pravým
sopeÄ•ným.
Bahno venku rychle zasychá a vznikají tak úÅ¾asné, místy aÅ¾ bizarní útvary, pomalu tekoucí blátivá koryta a zajímavé
zaschlé vrstvy, praskající a pÅ™ipomínající draÄ•í &scaron;upiny. Bláto není na&scaron;tÄ›stí horké, o tom by mohl vyprávÄ›t
jeden z turistÅ¯, který couval a couval, aby vyfotil jednu sopku, aÅ¾ nacouval pÅ™ímo do dal&scaron;ího kráteru a mazlavé
blátíÄ•ko ochutnal jednou nohou aÅ¾ po koleno.

KaÅ¾dý kráter je trochu jiný, v jednom je bláto Å™id&scaron;í, spí&scaron; jako velmi &scaron;pinavá voda, v jiném zase
tuhé, husté, jeden bublá rychleji, druhý jen maliÄ•ko, nÄ›který má stÅ™íbrné okraje, to se tÅ™pytí sÅ¯l, která uschla na sluníÄ•ku
vytvoÅ™ila stÅ™íbÅ™itÄ› bílou krustu, jiný je zase víc dohnÄ›da, dal&scaron;í je tmavo&scaron;edý.

NejkrásnÄ›j&scaron;í jsou sopky pozdÄ› odpoledne, kdyÅ¾ je slunce nízko nad obzorem a zaleje krajinu pÅ™íjemným teplým
svÄ›tlem, polední slunce zase vytváÅ™í zdání &scaron;edomodrých odstínÅ¯ a zvy&scaron;uje kontrasty mezi svÄ›tlem a
stínem.
StaÄ•í se jen ti&scaron;e zastavit a zaposlouchat se. Usly&scaron;íte tlumené &bdquo;blop &ndash; blop &ndash;
blop&ldquo; a budete lapeni. Pak uÅ¾ se jen budete snaÅ¾it zachytit sluchem dal&scaron;í Å¾blunkání a budete hledat smÄ›r,
odkud to sly&scaron;íte. Najdete dal&scaron;í sopku a za zády se vám ozve je&scaron;tÄ› jiné blop, blop.
Sopky se
budou líbit nejen vám, ale i va&scaron;im dÄ›tem. Je to úÅ¾asná pÅ™írodní podívaná, která vás pohltí.
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