www.eco-romania.ro

ŞAPTE

CELE MAI FRUMOASE
POTECI TEMATICE DIN ROMÂNIA

Descoperă potecile tematice din ariile protejate din România

În ultimii ani, ca urmare a diverselor iniţiative, au apărut
numeroase poteci tematice în ariile naturale protejate,
acestea reprezentând o modalitate inedită de descoperire
a zonelor protejate.
În această broşură te invităm să descoperi cele mai
frumoase 7 astfel de poteci din România, în accepţiunea
Asociaţiei de Ecoturism din România (AER). Acestea au fost
selectate de către o comisie independentă, din cele 20 de
poteci înscrise, pe baza a 14 criterii, printre care grafica
panourilor, lizibilitatea şi uşurinţa de înţelegere a textului,
precum şi gama de servicii ecoturistice din zonă, implicarea
comunităţii locale sau promovarea potecii pe plan local.
Te invităm pe www.eco-romania.ro să descoperi şi
celelalte poteci înscrise. Fiecare dintre acestea are ceva
special de oferit, indiferent dacă a îndeplinit sau nu toate
criteriile avute în vedere în procesul de jurizare.
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Sfaturi de vizitare
Cuprins

Vă invităm să campaţi doar în locurile
special amenajate
Vă rugăm să parcaţi doar în locurile
special amenajate
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Introducere
Sfaturi de vizitare
Legendă simboluri folosite
Pe scurt despre interpretarea naturii
“Poveştile Pădurii” - Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
“12 Apostoli” - Parcul Naţional Călimani
“Caprele negre şi vecinii lor” - Parcul Naţional Retezat
“Poveştile Pădurii” - Parcul Naţional Defileul Jiului
“Valea Dinozaurilor” - Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului
“Râpa Roşie” - Rezervaţia Naturală Râpa Roşie
“Piatra Şoimilor” - Rezervaţia naturală Protejată Piatra Şoimilor

Vă rugăm să urmaţi traseul folosind
doar potecile marcate
Vă rugăm să nu aruncaţi deşeuri
Vă rugăm să faceţi cât mai puţin
zgomot pentru a vă putea bucura de
liniştea şi sunetele Naturii
Vă rugăm să nu rupeţi flori, frunze,
rămurele. Ele se simt cel mai bine
acolo unde sunt.
Vă rugăm să nu hrăniţi animalele,
indiferent dacă-s mici (veveriţă) sau
mari (urs)
Vă rugăm să nu colectaţi roci sau fosile

Simboluri folosite
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drumeţie
escaladă
cicloturism
călărie
sporturi de apă
speoturism
căţărare/ escaladă
schi fond
sporturi de iarnă
parapantă
observare păsări
observare faună
observare floră
pensiune turistică
cabană montană

Nu este permis accesul cu motociclete
pe potecile tematice

refugiu montan
cazare la mânăstire

Nu este permis accesul cu ATV-uri pe
potecile tematice

hotel
loc de campare
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“În percepţia noastră, Natura este un loc plin de mici mistere şi minuni gata să fie descoperite şi apreciate. De cele mai multe ori însă, chiar în timpul
unei excursii, uităm să privim cu toate simţurile, nu suntem atenţi, ne grăbim sau nu ştim unde să ne uităm, să mirosim sau să pipăim. Potecile tematice
bine gândite şi realizate vin în ajutor în astfel de situaţii. Amenajate cu grijă în ariile naturale protejate (dar nu numai), traseele tematice pot deveni
instrumente valoroase de educaţie pentru mediu, lecţii în aer liber sau pur şi simplu o modalitate de a transforma o drumeţie obişnuită într-o experienţă
inedită, în care aflăm lucruri noi.”
Andrei Blumer - preşedinte AER

Potecile tematice atent planificate şi realizate cu imaginaţie
se pot transforma în adevărate “instrumente” de educaţie
ecologică, într-un mod informal, lejer, în timpul unei drumeţii în
natură.
În prezent, există o mulţime de trasee turistice la noi în ţară,
dar pentru a fi considerate poteci tematice iată care sunt, după
părerea noastră, câteva principii ale unei bune interpretări ale
naturii:

potecă tematică spune o poveste
Oamenii au fost dintotdeauna atraşi de poveşti. Indiferent de
vârsta „ascultătorului”, dacă acestea sunt bine istorisite, vor
contribui la crearea unui întreg mini-univers în mintea noastră
legat de ceea ce am auzit, văzut sau experimentat. Ne dorim
ca potecile tematice să spună fiecare câte o poveste, să te
fascineze. Parcurgând poteca, sperăm să păşeşti într-o lume
aparte, creată special pentru ca tu să să percepi un colţ de
Natură altfel decât înainte.
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o potecă tematică este revelatoare

o potecă tematică sensibilizează

Considerăm că o simplă descriere de-a lungul unei poteci tematice nu
este suficientă. Potecile tematice înfăţişează aspecte mai puţin cunoscute,
interesante, inedite, vin cu ceva nou care să-ţi stârnească imaginaţia.

Adică produce o emoţie: uimirea de a fi descoperit ceva deosebit, întristarea
de a fi aflat că în trecut tu însuţi nu te-ai comportat tocmai indicat într-o
situaţie descrisă, etc.

O exclamaţie de genul “Aaaa, nu ştiam asta!” sau “Oh, nu mi-am imaginat
că...” este un efect dorit din partea potecilor tematice.

Emoţiile sunt cele care contribuie, la nivel subtil, la o posibilă schimbare de
atitudine. O excursie devine o experienţă doar atunci când este memorabilă.

o potecă tematică te provoacă la gândire
Cu alte cuvinte, te intrigă, îţi dă în mod subtil teme de reflectare. Potecile
tematice nu prezintă diverse aspecte din lumea naturală ca în manuale sau
tratate ştiinţifice, ci se folosesc texte, imagini şi mici artificii tehnice interactive
pentru a declanşa „scântei de legătură” în mintea ta: analogii între viaţa
vieţuitoarelor şi cea a omului, utilitatea şi serviciile de mediu adesea
nebăgate de seamă pe care le primim gratuit de la Natură, etc.

o potecă tematică este cât se poate de interactivă
Natura nu este o sală de clasă “tipică”, iar panourile informative te vor
surprinde prin metode inovatoare de prezentare a informaţiei. Clapetele,
buzunăraşele, mânerele, micile sculpturi, trimiterile spre următorul panou
(prin întrebări, ghicitori, etc.) toate au scopul de a te ajuta să înţelegi mai
uşor anumite aspecte, să relaţionezi informaţia cu elemente deja cunoscute,
să devii mai curios şi mai dornic de cunoaştere. Multe dintre ele te provoacă
să-ţi implici cât mai multe simţuri în descoperirea informaţiilor.
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CaPrele neGre Şi VeCinii lor
Parcul Naţional Retezat
...aﬂaţi despre Şcoala iezilor, concursul „Ghici câte capre negre pasc”, Masa căpcăunului,
planta care umblă de colo-colo, urme de animale

„Tărâmul fermecat cu ochi albaştri”, căci aşa i se mai spune
Parcului Naţional Retezat, este un colţ de natură cum rar mai
găseşti în România. Încărcat cu legende despre căpcăuni, voinici
neînfricaţi şi haiduci, Retezatul încă mai stârneşte imaginaţia
vizitatorilor în faţa minunilor ce li se înfăţişează la tot pasul. Deşi
se află într-o zonă care a cunoscut numeroase perioade agitate
de-a lungul istoriei, Retezatul, graţie accesului mai dificil, a reuşit
să-şi păstreze farmecul unui loc puţin atins de mâna omului.
Te invităm pe poteca tematică, descoperind cu fiecare punct
parcurs mici secrete despre gazdele locale - caprele negre - şi
vecinii lor, vieţuitoarele din ţinuturile de poveste ale Retezatului.
Pentru activităţi mai lejere, dă-ţi timp să descoperi satele de
la poalele muntelui, presărate cu biserici sau ruine de cetăţi
medievale, oameni primitori şi bucate bogate şi gustoase.
Descoperă zona cu harta destinaţiei ecoturistice “Ţara Haţegului-Retezat”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Contact
Administraţia Parcului Naţional Retezat
Nucşoara, Sălaşu de Sus, nr. 284, jud.
Hunedoara
tel: 0254779969
email: office@retezat.ro

www.retezat.ro
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Accesul în zonă:

Punct de plecare:

DN 66 Haţeg – Petroşani
DJ 667A Ohaba de sub
Piatră – Cârnic (drum
neasfaltat pe segmentul
Nucşoara - Cârnic)

Vila Stânişoara din Complexul Pietrele,
la startul pe traseul către Lacul
Stânişoara (triunghi albastru).

curse zilnice pe ruta Haţeg
– Petroşani şi Ohaba de sub
Piatră – Nucşoara
Staţie de tren:
Ohaba de sub Piatră (trenuri Personal) sau
Subcetate (trenuri Accelarat, Rapid)

Activităţi: ç*2ö
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Cazare:
Info Ecoturism:

Pentru a ajunge la Complexul Pietrele,
urmaţi DJ 667A Ohaba de sub Piatră
– Cârnic, cu menţiunea că segmentul
Nucşoara – Cârnic este neasfaltat.
De la Cârnic se ajunge la Complexul
Pietrele în două ore, pe jos, drumul
fiind închis circulaţiei auto.

Urmând poteca tematică, prin pădure în Parcul Naţional Retezat; foto: Bogdan Papuc

Administraţia Parcului Naţional Retezat
Asociaţia de Turism Retezat
www.turismretezat.ro I tel: 0723 392 210

Munţii Retezat văzuţi din Ţara Haţegului; foto: Ovidiu Bodeanu
Privelişte din Parcul Naţional Retezat: Lacul Zănoaga; foto: Bogdan Papuc
Vedere din Parcul Naţional Retezat; foto Mihai Benea

Detalii potecă
Lungime: 2,5 km.
Diferenţa de nivel: 250 m.
Nivel de dificultate: uşor - mediu
Durata de parcurgere: 3-5 ore
Marcaj turistic: tringhi albastru, cruce albastră, bandă galbenă
Ghidaj: la solicitare din partea Administraţiei Parcului Naţional Retezat
Public ţintă: general
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PoVeŞTile PĂDurii
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
...păşeşte cu inima deschisă, priveşte cu atenţie în jurul tău, ascultă cu luare aminte
glasul Pădurii şi vei descoperi un tărâm cu multe secrete, vechi decând lumea!

Zona Olteniei de sub Munte te va surprinde printr-o bogăţie de
forme şi culori, de la munţii stâncoşi ai Builei până la fâneţele
şi livezile din apropierea satelor vâlcene încărcate de istorie şi
legende despre haiduci.
Pentru momente de linişte şi regăsire poţi vizita mânăstirile şi
schiturile din zonă sau te poţi plimba agale pe uliţele satelor, unde
încă mai poţi vedea câteo căsuţă de lemn cu pridvor sculptat.
Iar pentru drumeţii, escaladă sau speologie, Buila ţi se dezvăluie la
fiecare pas cu mici minuni ale Naturii pe cele trei trasee tematice
sau oricare alt traseu turistic marcat.
Poteca “Poveştile Pădurii” te va face să pătrunzi într-o lume aparte,
descoperind Pădurea aşa cum este ea: plină de viaţă, de sunet, de
legende şi culori.

Contact
Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Horezu, str. Pieţei, nr. 7, Jud. Vâlcea
tel./fax 0250.860.157,
office@buila.ro

www.buila.ro
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Accesul în zonă:

Punct de plecare:

DN 67 Râmnicu Vâlcea
– Tg. Jiu
DJ 646A Costeşti - Pietreni
Curse zilnice de autobuz
pe ruta Râmnicu Vâlcea
– Târgu Jiu;
Staţie de tren: Râmnicu
Vâlcea (trenuri Rapid,
Accelerat, Personal)

Satul Pietreni
Odată ajunşi în satul Pietreni,
faceţi stânga pe un drum pietruit
imediat ce se termină asfaltul.
După 150m drumul face stânga,
iar în faţă rămâne un drum
forestier. Aici veţi găsi primul
indicator către poteca tematică ce
va începe la câteva sute de metri
de această intersecţie, pe drumul
forestier menţionat.

Activităţi: 1Ç*âçö4
Oprire la panoul cu tematica “Diversitatea pădurii”; foto: Bogdan Papuc

Cazare:
Info Ecoturism:

Toamna peste pădurile din Parcul Naţional Buila Vânturariţa; foto: Florin Stoican

Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Asociaţia Kogayon
www.kogayon.ro

Ilustraţia panoului “Universul lemnului mort” pentru traseul tematic Poveştile Pădurii în PNBV
Copii în drumeţie pe poteca tematică Poveştile Pădurii; foto: Florin Stoican

Detalii potecă
Lungime: 7 km.
Diferenţa de nivel: 300 m.
Nivel de dificultate: uşor-mediu
Durata de parcurgere: 3-4 ore
Marcaj turistic: triunghi roşu (Satul Pietreni - Poiana Scărişoara)
şi punct galben (Poiana Scărişoara - Schitul Pătrunsa)
Ghidaj: la solicitare din partea Administraţiei Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa (APNBV)
Public ţintă: copii, general
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12 APOSTOLI
Parcul Naţional Călimani
...te invităm să porneşti într-o călătorie în timp geologic, descoperind un pic din trecutul
zonei Dornelor, decând aici izvora magmă fierbinte din adâncurile Pământului

Parcul Naţional Călimani ascunde o poveste aparte, izvorâtă din
adâncul Pământului acum peste 7.5 milioane de ani, când erupţiile
puternice ale vulcanilor de aici conturau un peisaj dominat de râuri
de lavă şi coame fierbinţi de cenuşă.
Satele dornene spun, la rându-le, poveşti vechi de sute de ani pe
care le vei descoperi doar la pas, pedalând agale pe bicicletă sau,
de ce nu, vâslind pe Bistriţa.
Poteca tematică 12 Apostoli, ce urcă din satul Gura Haitii până în
inima ariei protejate, la peste 1600 de metri, vă va dezvălui aspecte
despre succesiunea pădurii, peisajul cultural tradiţional specific
zonei, trecutul zbuciumat al acestor locuri pe când erau înecate de
râuri de lavă, urmele proaspete de cerb, lup sau poate chiar de
cocoş de munte ce se arată călătorilor experimentaţi sau despre
spectaculoasele stânci de la 12 Apostoli, care de-a lungul vremurilor
au generat numeroase dispute şi legende asupra formării lor.
Descoperă zona cu harta destinaţiei ecoturistice “Ţara Dornelor”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Contact
Administraţia Parcului Naţional Călimani RA
str. 22 Decembrie, nr. 5, Vatra Dornei, jud. Suceava;
tel: 0230 371104
office@calimani.ro
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www.calimani.ro

Accesul în zonă:

Punct de plecare:

DJ 174F Vatra Dornei
– Gura Haitii

Punct de plecare:
Staţia de autobuz din Gura Haitii

Curse zilnice pe ruta
Vatra Dornei – Gura
Haitii

În staţia de autobuz veţi găsi o
hartă mare a Ţării Dornelor, cu
informaţii despre zonă, iar intrarea
pe poteca tematică se află la o
distanţă de 400m. de aceasta,
săgeţile indicatoare de pe marginea
drumului aratându-vă calea.

Staţie de tren Vatra
Dornei (trenuri Accelerat,
Personal)

Activităţi: ç1I*2ö4
Cazare:
Info Ecoturism:

Privelişte spre Vf. Pietrosul, Parcul Naţional Călimani; foto: Victor Muşat
Călare în Parcul Naţional Călimani, urcând spre 12 Apostoli; foto: Victor Muşat

Administraţia Parcului Naţional Călimani
Asociaţia de Ecoturim Ţara Dornelor
www.taradornelor.ro I tel: 0757 776 655

Oprire pe poteca tematică la panoul “De la sămânţă la pădure bătrână”; foto Horaţiu Popa
Oprire la panoul “Urmele animalelor”; foto: Bogdan Papuc

Detalii potecă
Lungime: 11 km.
Diferenţa de nivel: 650 m.
Nivel de dificultate: mediu
Durata de parcurgere: 7-8 ore
Marcaj turistic: punct albastru
Ghidaj: la solicitare, din partea Administraţiei Parcului Naţional
Călimani
Public ţintă: general, copii
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PoVeŞTile PĂDurii
Parcul Naţional Defileul-Jiului
...veveriţa Aluniţa te invită să descoperi o lume cu minuni ascunse ale pădurilor din Defileul
Jiului, presărate cu arbori bătrâni, adesea cu forme de personaje de basm

Poate doar Defileul Dunării este mai impresionant decât cel al Jiului,
însă cel din urmă are farmecul versanţilor înalţi şi abrupţi sau a
văii înguste şi tumultoase. Dincolo de măreţia reliefului, vieţuitoare
de tot felul îşi duc nestingherite traiul pe versanţii greu accesibili,
iar oamenii au lăsat mărturii ale existenţei lor de milenii pe aceste
meleaguri.
De vreme ce eşti în zonă, nu uita de sculpturile lui Brâncuşi din
Târgu Jiu sau de cochetul muzeu al satului gorjean de la Curtişoara.
Un aspect aparte al zonei rurale sunt conacele cocoţate pe culmi,
deasupra defileului, care iţi vor da un mic indiciu asupra modului
tradiţional de agricultură practicat în zonă.
Pentru cei curioşi, gazda neobosită a potecii tematice “Poveştile
Pădurii”, veveriţa Aluniţa, te invită să îi cunoşti prietenii: fluturii din
pajişti, şopârlele din pârău, gâzele ce se ascund în arborii bătrâni
ori căzuţi sau albinele cele harnice.

Contact
RNP Romsilva, Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului RA
Târgu-Jiu, Str. Dumitru Petrescu, nr.3, judeţ Gorj.
tel: 0253/216350, 0353/818526
email: defileuljiului@gmail.ro

11

www.defileuljiului.ro

Accesul în zonă:

Punct de plecare:
Gara Meri, la 5 km nord de
localitatea Bumbeşti Jiu;

DN 66 Tg. Jiu - Petroşani
Curse zilnice pe ruta
Tg.Jiu - Petroşani

Panoul de semnalizare a potecii se
află pe partea dreaptă a drumului
naţional ce leagă Târgu Jiu de
Petroşani. Apoi, la doar câteva
minute de mers pe jos de lângă
Gara Meri, începe poteca tematică
ce vă va conduce în lumea minunilor
naturii ascunse în pădurile ce
străjuiesc pitorescul Defileu al Jiului.

Staţie de tren Tg.Jiu
(trenuri IC, Rapid,
Accelerat, Personal)
Staţie de tren Meri
(trenuri Accelerat,
Personal)

Activităţi: ç*O2ö

4

Cazare:
Info Ecoturism:
Info Ecoturism

Toamna în pădurile din Parcul Naţional Defileul Jiului; foto: APNDJ

Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului
www.defileuljiului.ro
tel: 0730 652 246 - Daniel Bucur, director Parc

Râul Jiu în Defileu; foto: APNDJ
Harta ilustrată a traseului Poveştile Pădurii în Parcul Naţional Defileul Jiului
Pe poteca tematică Poveştile Pădurii, oprire la panoul cu tema “Pajiştea”; foto: APNDJ

Detalii potecă
Lungime: 5,8 km.
Diferenţa de nivel: 280 m.
Nivel de dificultate: mediu
Durata de parcurgere: 3-5 ore
Marcaj turistic: punct albastru
Ghidaj: la solicitare, din partea Administraţiei Parcului Naţional
Defileul Jiului
Public ţintă: copii, general
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Valea Dinozaurilor
Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului
... imaginează-ţi că acum 70 de milioane de ani Ţara Haţegului era cuprinsă într-o insulă cu
vegetaţie tropicală şi turme de dinozauri pitici sălăşluiau pe câmpiile de la marginea pădurilor

Împrejmuită de munţi ca un adevărat amfiteatru, Ţara Haţegului
surprinde mereu călătorul prin diversitatea peisajelor ce se
dezvăluie la fiecare pas. Aflată într-un loc strategic, trecătoare
între Banat, Transilvania şi Oltenia, Ţara Haţegului poartă
mărturiile unui trecut istoric bogat: peşteri cu urme de locuire
încă din Paleolitic, ruine din perioada daco-romană, mici cetăţi şi
turnuri medievale, biserici vechi decând lumea, case şi mici castele
- reşedinţe ale familiilor locale de viţă nobilă.
Şi pentru a pleca de-a dreptul vrăjit de acest colţ de ţară, află
că aici a fost declarat un Geoparc, în mare parte pentru fosilele
de dinozauri pitici, dar şi pentru alte mici comori legate de Istoria
Pământului, pe care te invităm să le descoperi pe poteca tematică
Valea Dinozaurilor. Dacă tot ai venit până aici, fă-ţi timp şi pentru
celelalte poteci din Geoparc: “Drumul vulcanilor” şi “Fluturi şi flori”.
Descoperă zona cu harta destinaţiei ecoturistice “Ţara Haţegului-Retezat”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Contact
Administraţia Geoparcului Dinozaurilor
- Ţara Haţegului
tel: 0725 917762
e-mail: pit_huneoara@yahoo.com

www.hateggeoparc.ro
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c Thea Nicolescu

Accesul în zonă:

Punct de plecare:
Satul Sânpetru

DN 66 Haţeg – Petroşani
DJ 686 Sântamăria
Orlea - Sânpetru

Primul panou de semnalizare a
potecii se află chiar în centrul
comunei Sântămăria Orlea, pe
DN 66. De aici viraţi spre Râu
de Mori, iar la următoarea
intersecţie viraţi stânga, spre
Sânpetru. Primul panou este
amplasat în curtea bisericii
medievale din Sânpetru. Mai
apoi, traseul urmează drumul
comunal ce leagă Sânpetru de
Ohaba-Sibişel.

Curse zilnice pe ruta
Haţeg – Petroşani
Staţie de tren: Subcetate
(trenuri Rapid, Accelerat,
Personal)

Activităţi: ç*2ö

4
Oprire la panoul cu tematica “Valea Dinozaurilor”; foto: AGDTH

Cazare:
Info Ecoturism:

Privelişte din Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, vedere spre munţii Retezat; foto: Mădălin Focşa

Compania judeţeană de turism Hunedoara SA
- Consiliul judeţean Hunedoara
www.hunedoaraturism.ro I tel: 0725917765

Ilustraţie - reconstituire a unui cuib de dinozauri Telmatosaurus transsylvanicus atacaţi de micii prădători
Elopteryx nopcsai; ilustraţie: Thea Nicolescu
Privelişte din Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, satul Răchitova; foto: Eliza Donescu

Detalii potecă
Lungime: 2,5 km.
Diferenţa de nivel: 70 m.
Nivel de dificultate: uşor-mediu
Durata de parcurgere: 1,5 ore
Marcaj turistic: nu se suprapune peste un marcaj turistic clasic.
Există săgeţi şi indicatoare personalizate pentru îndumare;
Ghidaj: vă recomandăm să-l căutaţi pe badea Doenel Vulc, satul
Sânpetru, nr. 107
Public ţintă: general, copii
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PiaTra ŞoiMilor
Rezervaţia naturală Protejată Piatra Şoimilor

...Băile Tuşnad nu înseamnă doar ape minerale, înseamnă natură!

O adevărată binecuvântare a apelor minerale vei găsi oriunde
vei merge în zona Băilor Tuşnad, vestite încă de acum câteva
secole pentru puterile tămăduitoare şi dătătoare de linişte şi
echilibru.
De ai timp de zăbovit, treci pe la mofete sau fă drumeţii scurte
oriunde în jur prin păduri răcoroase de brazi seculari. Dacă te
aventurezi un pic, poţi ajunge la singurul lac vulcanic din ţară: lacul
Sfânta Ana, sau alături, la o minunată rezervaţie cu plante relicte
din epoca glaciară, Tinovul Mohoş. Împrejur, depresiunea Ciucului
dezvăluie mici cetăţi ţărăneşti fortificate, conace şi case nobiliare
din perioada medievală. Dacă vrei un suvenir aparte alege
ceramica de Corund, fin decorată cu nuanţe de verde şi albastru.
Poteca tematică Piatra Şoimilor îţi va dezvălui aspecte inedite din
lumea plantelor si animalelor, pe care te invităm să le descoperi!
Descoperă zona cu harta destinaţiei ecoturistice “Zona Băilor Tuşnad”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Contact
Asociaţia GeoEcologică ACCENT
str. Warthe, nr 11/A
Băile Tuşand, jud. Harghita
tel: 0723. 357 650
e-mail: info@ogaccent.ro

www.ogaccent.ro/ www.eco-turism.ro
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Accesul în zonă:

Punct de plecare:
Băile Tuşnad

DN 12 Braşov - Sfântu
Gheorghe – MiercureaCiuc;

Pornind din centrul oraşului Băile
Tuşnad, după traversarea podului
de peste râul Olt, spre dreapta,
unde sunt amplasate şi două
panouri informative, începe poteca
tematică, marcată cu triunghi roşu.
Marcajul, după numai 25 metri,
traversează drumul forestier şi
trece pârâul Corbului, unde este
ampasată şi poarta de intrare
în Rezervaţia Naturală Piatra
Şoimilor.

Curse zilnice pe ruta
Braşov - Miercurea-Ciuc;
Staţie de tren Băile
Tuşnad (trenuri IC,
Rapid, Accelerat,
Personal);

Activităţi:ç*O2ö

4

Cazare:
Info Ecoturism:

Grup de copii aflaţi în drumeţie prin pădure pe poteca tematică; foto: Pilbáth G. Attila
Staţiunea Băile Tuşnad văzută de pe Piatra Şoimilor; foto: Pilbáth G. Attila

Organizaţia GeoEcologică ACCENT
www.ogaccent.ro I
072.335.76.50

Voluntari în rezervaţia naturală Piatra Şoimilor; foto: Pilbáth G. Attila
Excursionişti pe poteca tematică Piatra Şoimilor; foto: Pilbáth G. Attila

Detalii potecă
Lungime: 2,5 km.
Diferenţa de nivel: 190 m.
Nivel de dificultate: uşor-mediu
Durata de parcurgere: 2 ore
Marcaj turistic: triunghi roşu
Ghidaj: la solicitare din partea Organizaţiei GeoEcologice ACCENT
(custodele Rezervaţiei Naturale Protejate „Piatra Şoimilor”)
Public ţintă: general
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rÂPa roŞie
Rezervaţia naturală Râpa Roşie
...cea mai importantă descoperire de fosile de la Râpa Roşie
a fost cea a resturilor unui pterozaur gigant

Râpa Roşie, de la Sebeş, a fost declarată monument geologic, fiind
în acelşi timp cea mai reprezentativă „râpă” din România. Astfel
de zone mai sunt şi în alte locuri în ţară, însă aceasta este cea mai
cunoscută, fiind vizibilă chiar şi de pe drumul naţional ce leagă
Sibiul de Sebeş, iar mai apoi spre Alba Iulia sau Deva. Dacă tot
ai bătut atâta drum până aici, ar trebui să ştii că Sebeşul este
unul din cele şapte centre medievale săseşti ce au dat denumirea
Ardealului de Siebenbürgen în lumea germană.
Asemenea unei orgi uriaşe, cu o alternanţă de coaste, văi şi
canioane, Râpa Roşie ascunde un univers care, de multe ori, este
ferit ochiului nostru prea puţin atent la detalii. Urmărind panourile
amplasate de-a lungul potecii tematice, vei descoperi informaţii
despre fosile de dinozauri, încă de când zona aceasta facea
parte dintr-o insulă tropicală care mai cuprindea şi Ţara Haţegului,
diverse şopârle, broscuţe şi insecte care ne fascinau începând cu
vremea copilăriei, specii rare de păsări şi plante.

Contact
Asociaţia Ecouri Verzi
str. Ciucaş, nr. 7, ap. 78
Cluj-Napoca, 400545, jud. Cluj
Fax: 0364 816143
Telefon: 0745 397655
office@ecouriverzi.ro

www.rapa-rosie.ro
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Accesul în zonă:

Punct de plecare:

DN 1 Sibiu – Alba Iulia;
DN 7 Sibiu – Deva;
DJ 106K Sebeş - Daia
Română
Curse zilnice pe rutele
Sibiu – Alba Iulia şi Sibiu
– Deva.
Staţie de tren: Sebeş Alba
(trenuri Rapid, Accelerat, Personal)

Activităţi: çGö
Cazare:
Info Ecoturism:

Municipiul Sebeş
Se ajunge plecând din centrul
Sebeşului, din dreptul Centrului
Cultural „Lucian Blaga”, pe strada
Călăraşi, continuînd apoi pe drumul
judeţean 106K spre Daia Română.
După trecerea peste calea ferată,
când se ajunge în dreptul unităţii
militare, se face stânga pe drumul
de pământ care străbate lunca
Sebeşului. După ~1,5 km drumul de
pământ coteşte puternic la dreapta
şi se trece podul peste Secaşul
Mare. În faţă avem peretele Râpei
Roşii.

Oprire la panoul cu tematica “Herpetofauna”; foto: Horaţiu Popa
Grup de copii din Sebeş aflaţi în drumeţie pe poteca tematică; foto: Ioana Iancu

Asociaţia Ecouri Verzi (custodele Rezervaţiei)
www.ecouriverzi.ro I tel: 0745 397 655
www.rapa-rosie.ro

Râpa Roşie - Spectacol pe verticală; foto: Dan Turtureanu
Peretele Râpei Roşii domină la est culoarul Mureşului; foto Horaţiu Popa

Detalii potecă
Lungime: 2,7 km.
Diferenţa de nivel: 135 m.
Nivel de dificultate: uşor-mediu
Durata de parcurgere: 2,5 ore
Marcaj turistic: punct roşu
Ghidaj: oferit de Asociaţia Ecouri Verzi, cu solicitare în prealabil
Public ţintă: copii, general
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Ce este ecoturismul?
Ecoturismul este o formă de turism în cadrul căreia principala motivaţie a turistului este aceea de a observa şi de a aprecia natura şi tradiţiile locale din zone naturale. Ecoturismul
respectă natura şi cultura rurală, minimizează efectele negative asupra acestora şi contribuie la protecţia şi conservarea naturii. El susţine comunităţile locale şi afacerile existente aici.
Componenta educaţională a ecoturismului realizează conştientizarea nu doar a turiştilor ci şi a comunităţilor locale în ceea ce priveşte natura şi conservarea ei. Una dintre modalităţile
de educaţie o reprezintă potecile tematice care, printr-un design atent si prezentarea informaţiilor într-un format accesibil, pot duce la schimbarea atitudinii turiştilor şi a comunităţilor
locale asupra patrimoniului turistic natural şi cultural.

Asociaţia de Ecoturism din România (AER)

Fundaţia Propark pentru Arii Protejate

AER are o lungă experienţă în dezvoltarea infrastructurii de interpretare în destinaţii
de ecoturism din România. În ultimii 4 ani, AER a realizat poteci tematice sau alte
elemente ale infrastructurii de interpretare în mai multe arii naturale protejate din
ţară: Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Munţii Măcinului, Parcul Naţional
Defileul Jiului, Parcul Naţional Călimani sau Situl Natura 2000 Postăvaru. De
asemenea, se poate consulta ghidul de realizare a traseelor tematice (“Trasee
tematice în arii protejate – de la teorie la practică”) pe site-ul www.eco-romania.ro

Fundaţia ProPark s-a înfiinţat ca răspuns la necesitatea de a se realiza cât
mai urgent programe pentru îmbunătăţirea capacităţii de management
a ariilor protejate. Principala preocupare a ProPark este să contribuie
la dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinii angajaţilor din
administraţiile ariilor protejate şi ale custozilor.

Vă invităm să beneficiaţi de serviciile de ecoturism din destinaţiile promovate de
AER, unde puteţi să vă bucuraţi de o plimbare pe potecile tematice din aceste zone.
Vă recomandăm produsele şi serviciile certificate
prin sistemul ECO-ROMÂNIA, identificate cu logo-ul
“Certified Eco-Romania”, care vă pot îndruma către o
experienţă plăcută şi puteti beneficia de servicii cu o
conduită responsabilă faţăde natură şi comunitate.
Promovarea potecilor tematice face parte dintr-un lung şir de iniţiative ale AER
ce au ca scop promovarea destinaţiilor ecoturistice şi dezvoltarea de noi produse
ecoturistice. Astfel de iniţiative sunt:
• Călare în Carpaţi: www.calareincarpati.com
• Ecoturism în Ţara Dornelor: www.taradornelor.ro
• Mountainbike România: www.eco-romania.ro/mtbromania

www.eco-romania.ro

În acelaşi timp, ProPrak elaborează programe care să ajute factorii
interesaţi să înţeleagă mai bine menirea ariilor protejate şi să contribuie în
mod activ la îndeplinirea obiectivelor ariilor protejate.

www.propark.ro

Material realizat în cadrul proiectului “Potecile tematice: un instrument pentru natură”, finanţat de
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România şi implementat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER)
în parteneriat cu ProPark – Fundaţia pentru Arii Protejate.
Data publicării: octombrie 2011.
Foto copertă: Dragoş Florescu
Conţinut, concept graﬁc şi design: c AER, 2011.

