POTECI TEMATICE
ÎN ARIILE PROTEJATE
DIN ROMÂNIA
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Pe scurt despre potecile tematice

Interpretarea este un proces de comunicare,
concepută şi realizată pentru ca vizitatorii să
înţeleagă şi să relaţioneze cu moştenirea culturală
şi valorile naturale, prin interacţiunea cu obiecte,
vestigii, artizanat, peisaje şi locuri. Interpretarea
provoacă, relaţionează, dezvăluie şi transmite
un mesaj unitar. Sunt două metode principale de
abordare a interpretării: interpretarea personală şi
intepretarea non personală.
Intrepretarea personală se face prin intermediul
uneia sau mai multor persoane, cum ar fi ghizi,
rangeri, educatori, animatori, actori, muzeografi
sau orice alte persoane responsabile de
interacţiunea cu vizitatorii în ariile naturale
protejate, grădini zoologice, locuri istorice sau
muzee.
Interpretarea non personală se face utilizând,
printre altele, pagini de internet, proiecţii
multimedia, ghiduri audio, staţii interactive,
lucrări de artă, expoziţii, pliante, broşuri şi poteci
tematice.
Ca urmare, potecile tematice fac parte din așanumita infrastructură de interpretare și, de cele
mai multe ori, apar sub forma unor panouri
informative ce sunt instalate de-a lungul unei
poteci de vizitare sau drumeţie. Panourile au o
grafică plăcută și abordează anumite subiecte
ce sunt prezentate într-o manieră ce stârnește
interesul vizitatorilor.

„O potecă tematică spune o poveste”
Oamenii au fost dintotdeauna atraşi de poveşti. Indiferent
de vârsta „ascultătorului”, dacă acestea sunt bine
povestite, 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, ne dorim să pășești într-o lume aparte, creată
special pentru ca tu să să percepi un colţ de Natură altfel
decât înainte.

“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. 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
interactivă.”

Andrei Blumer,
preşedinte Asociaţia de Ecoturism din România

„O potecă tematică te provoacă la gândire”
Cu alte cuvinte, te intrigă, îți dă în mod subtil teme de
reflectare. Prin realizarea de trasee tematice nu ne dorim
să prezentăm diverse aspecte din lumea naturală ca în
manuale sau tratate ştiinţifice, ci să folosim 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 revelatoare”
Considerăm că o simpla descriere de-a lungul unei poteci
tematice nu este suficientă. Ne dorim astfel să înfăţişăm
aspecte mai puţin cunoscute, interesante, inedite, să
venim cu ceva nou care să-ți stârnească imaginaţia.

„O potecă tematică este cât se poate de interactivă”
Natura nu este o sală de clasă, iar panourile informative
trebuie să te surprindă prin metode inovatoare de
prezentare a informației. Folosește cu încredere
elementele de interactivitate amplasate pe panouri:
clapete, buzunăraşe, mânere, mici sculpturi, trimiteri
spre următorul panou (prin întrebări, ghicitori, etc.).
Acestea au scopul de a te ajuta să înțelegi mai ușor
anumite aspecte, să relaționezi informația cu elemente
deja cunoscute, de a deveni mai curios și mai dornic
de cunoaștere. Uită de panourile clasice, drepte,
rectangulare și nu-ți fie frică să implici cât mai multe
simțuri în descoperirea informațiilor.
„O potecă tematică sensibilizează”
Adică produce o emoţie (bucuria de a fi aflat ceva
deosebit, uimirea de a fi descoperit ceva la care nu te
aşteptai, întristarea de a fi aflat că în trecut tu însuți nu
te-ai comportat tocmai indicat într-o situaţie descrisă,
etc.) care încearcă să schimbe ceva în comportamentul
vizitatorilor. Emoţiile sunt cele care contribuie, la nivel
subtil, la o posibilă schimbare de atitudine.
O excursie devine o experienţă doar atunci când este
memorabilă.

Poveștile Pădurii

Parcul Național Buila-Vânturarița
Pășește cu inima deschisă, privește cu atenție în jurul tău, ascultă cu luare aminte glasul pădurii
și vei descoperi un tărâm cu multe secrete, vechi de când lumea!

Lungime traseu: 7 km
Diferență de nivel: 300 m
Durata aproximativa de parcurgere: 4 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic triunghi roșu
şi punct galben
Public țintă: general, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
• Hoteluri
• Mănăstiri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Speoturism
Informații turistice despre zonă:
www.buila.ro

ilustraţie Panou “Lemnul mort”: Asociaţia Kogayon

foto: Mădălin Focşa

Accesul în zonă:
DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu
DJ 646A Costești - Pietreni;
Curse zilnice de autobuz Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu;
Staţie de tren: Râmnicu Vâlcea (trenuri Rapid, Accelerat,
Personal)

Contact:
Administrația Parcului Buila-Vânturarița
tel: 0250/ 860157
I
e-mail: office@buila.ro
www.buila.ro

Punct de plecare:
Satul Pietreni
Odată ajunși în satul Pietreni, faceți stânga pe un drum pietruit
imediat ce se termină asfaltul. După 150 de metri drumul face
stânga, iar în față rămâne un drum forestier. Aici ar trebui să
găsiți si primul indicator către poteca tematice ce va începe la
câteva sute de metri de această intersecție, pe drumul forestier
menționat.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Ranger Junior
Parcul Național Buila-Vânturarița

„Pornește, micule ranger, într-o călătorie umitoare de descoperire a Parcului Național Buila-Vânturarița!”

Lungime traseu: 8 km
Diferență de nivel: 800 m
Durata aproximativa de parcurgere: 4-5 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic triunghi galben
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
• Hoteluri
• Mănăstiri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Escaladă
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Speoturism
Informații turistice despre zonă:
www.buila.ro

ilustraţie harta traseului Ranger Junior: Asociaţia Kogayon

foto: Florin Stoican

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

Contact:
Administrația Parcului Buila-Vânturarița
tel: 0250/ 860157
I
e-mail: office@buila.ro
www.buila.ro

Punct de plecare:
Poiana Prislop
Odată ajunși în satul Pietreni, faceți stânga pe un drum pietruit
imediat ce se termină asfaltul. După 150 de metri drumul face
stânga, iar în față rămâne un drum forestier. Aici ar trebui să
găsiți si primul indicator către poteca tematice ce va începe la
câteva sute de metri de această intersecție, pe drumul forestier
menționat.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Traseul tematic Natură și spiritualitate
Parcul Național Buila-Vânturarița
“...o scurtă incursiune pe două dintre cele mai frumoase sectoare de chei din munţii Builei,
un refugiu natural pentru câteva schituri şi mânăstiri încărcate de istorie şi suflet”

Lungime traseu: 9,5 km
Diferență de nivel: 250 m
Durata aproximativa de parcurgere: 4 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic triunghi albastru,
triunghi galben, cruce albastră
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
• Hoteluri
• Mănăstiri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Escaladă
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Speoturism
Informații turistice despre zonă:
www.buila.ro

foto: Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Accesul în zonă:
DN 67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu
DJ 646A Costești - Pietreni;
Curse zilnice de autobuz pe ruta Râmnicu Vâlcea
– Târgu Jiu;

foto: Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Punct de plecare:
Satul Prislop
Odată ajunși în satul Pietreni, faceți stânga pe un drum pietruit
imediat ce se termină asfaltul. După 150 de metri drumul face
iarăși stânga, în față rămânând un drum forestier. Aici ar trebui
să găsiți si primul indicator către poteca tematice ce va continua
pe drumul din stânga, până în satul Bistrița

Staţie de tren: Râmnicu Vâlcea
(trenuri Rapid, Accelerat, Personal);

Contact:
Administrația Parcului Buila-Vânturarița
tel: 0250/ 860157 I
e-mail: office@buila.ro
www.buila.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

12 Apostoli

Parcul Național 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”

Lungime traseu: 11 km
Diferență de nivel: 650 m
Durata aproximativa de parcurgere: 8 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: traseu turistic punct albastru
Public țintă: General
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Hoteluri
• Zone de campare
• Camping
Activități disponibile:
• Drumeție
• Echitație
• Escaladă
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Activități de iarnă
Informații turistice despre zonă:
www.taradornelor.ro

foto: Victor Muşat

Accesul în zonă:
DJ 174F Vatra Dornei – Gura Haitii;
Curse zilnice de autobuz pe ruta Vatra Dornei – Gura
Haitii;
Staţie de tren Vatra Dornei (trenuri Accelerat, Personal);

Contact:
Administrația Parcului Național Călimani
tel: 0230/371104 I e-mail: office@calimani.ro
www.calimani.ro

foto: Horaţiu Popa

Punct de plecare:

Descoperă zona cu harta ecoturistică “Ţara Dornelor”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Stația de autobuz din Gura Haitii
În stația de autobuz veți găsi o hartă mare a zonei cu informații
despre zonă, intrarea in poteca tematică se află la distanța de
400m, săgețile indicatoare de pe marginea drumului aratânduvă calea.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Poveștile Pădurii
Parcul Național Defileul Jiului

Veverița Alunița și prietenii ei te invită să descoperi minunățiile Defileului Jiului!

Lungime traseu: 5,8 km
Diferență de nivel: 280 m
Durata aproximativa de parcurgere: 3 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic punct albastru
Public țintă: copii, general
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Activități de iarnă
• Activități pe apă
Informații turistice despre zonă:
www.defileuljiului.ro sau la sediul administrației, str. Lt. Col. D.
Petrescu, Nr. 3, Târgu Jiu, jud. Gorj, office@defileuljiului.ro.

foto: Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului

Accesul în zonă:
DN 66 Târgu Jiu – Petroșani
Curse zilnice de autobus pe ruta Târgu Jiu – Petroșani
Staţie de tren: Gara Meri (trenuri Personal)

Contact:
Administrația Parcului Național Defileul Jiului
tel: 0253/216350, 0730652246 I e-mail: office@defileuljiului.ro
www.defileuljiului.ro

foto: Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului

Punct de plecare:
Gara Meri, la cca 5 km nord de localitatea Bumbești Jiu
Panoul de semnalizare a potecii se află pe partea dreaptă a
drumului național ce leagă Târgu Jiu de Petroșani. Apoi, la
doar câteva minute de mers pe jos ăe lângă Gara Meri, începe
poteca tematică ce vă va conduce în lumea minunilor naturii
ascunse în pădurile ce străjuiesc pitorescul Defileu al Jiului.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Educație ecologică pe traseul Domogled
Parcul Național Domogled – Valea Cernei

“... o drumeţie pe cărările Domogledului umbrite de cele mai felurite specii de arbori, de la fagii înalţi şi răcoroşi, la
singuraticul pin negru de Banat căţărat pe stânci abrupte şi până la cele iubitoare de soare, cărpiniţa şi mojdreanul”

Lungime traseu: 2 km
Diferență de nivel: 344 m
Durata aproximativa de parcurgere: 1,5 ore
Anul realizării: 2007
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic cruce albastră
Public țintă: General
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Camping
• Zone de campare
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Escaladă
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Speoturism
• Activități pe apă
Informații turistice despre zonă:
www.domogled-cerna.ro

foto: Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernii

Accesul în zonă:
DN 6 Drobeta Turnu-Severin – Caransebeș
Curse zilnice de autobus pe ruta Drobeta Turnu-Severin
– Băile Herculane
Staţie de tren: Băile Herculane (trenuri IC, Rapid,
Accelerat, Personal)

Contact:
Administrația Parcului Național Domogled – Valea Cernei
tel: 0255/560582
I
e-mail: domogled@resita.rosilva.ro
www.domogled-cerna.ro

foto: Olivia Radu

Punct de plecare:
Băile Herculane
Marcajul touristic al traseului, cruce albastră, începe din strada
Domogled, din spatele Hotelului Cerna. La capătul străzii,
dăm de şoseaua DN 67 D unde, după aproximativ 50 de m în
amonte, ne angajăm pe un drum desprins din dreapta şoselei,
drum pe care vom parcurge alţi 100 m până ce descoperim
câteva trepte de beton, uneori acoperite de litieră, trepte ce ne
vor deschide drumul către poteca tematică

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Ţinutul Erdővidék
Sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian

“...descoperiți farmecul și importanța pădurilor și noi concepte privind gospodărirea durabilă a acestora.”

Lungime traseu: 6,4 km
Diferență de nivel: 255 m
Durata aproximativa de parcurgere: 4 ore
Anul realizării: 2010
Traseul nu se suprapune peste un traseu turistic.
Public țintă: General
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
Activități disponibile:
• Drumeție
• Echitație
• Escaladă
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Speoturism
Informații turistice despre zonă:
http://ospbaraolt.webs.com/

foto: Ocolul Silvic Privat Baraolt

Accesul în zonă:
DJ 131 Baraolt – Odorheiu Secuiesc
DC Tălișoara - Filia
Curse zilnice de autobus pe ruta Brașov – Baraolt,
Târgu Mureș - Sfântu Gheorghe și Odorheiul Secuiesc
– Sfântu Gheorghe
Staţie de tren: Augustin (trenuri Accelerat, Personal)

Contact:
Ocolul Silvic Privat Baraolt
tel: 0267/377119
I
e-mail: ocolbaraolt@yahoo.com
http://ospbaraolt.webs.com

ilustraţie: Raluca Şerban, Artisia DeSign

Punct de plecare:
Satul Filia, comuna Brăduț
Din satul Filia continuaţi pe drumul forestier asfaltat încă 9 km,
iar după ce treceţi pe lângă o păstrăvărie, la bifurcaţia drumului,
faceţi dreapta continuând pe drumul asfaltat. La 50 m după
ultima bifurcație găsiţi primul panou informativ. Traseul continuă
de-a lungul drumului asfaltat pentru încă 3 kilometri, după care
urcă pe versantul drept al Pârâului Cormoș.
ATENŢIE LA URŞI!!!
Vă recomadăm să parcurgeți traseul tematic făcând suficientă
gălăgie pentru a avertiza urşii/animalele sălbatice de apropierea
voastră!

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Să descoperim zona Padiș!
Parcul Natural Apuseni
“...o incursiune în descoperirea secretelor misterioasei zone Padiș!“

Lungime traseu: 2 km
Diferență de nivel: 170 m
Durata aproximativa de parcurgere: 2 ore
Anul realizării: 2009
Traseul se suprapune peste: traseu turistic punct roșu
Public țintă: General, copii
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
Activități disponibile:
• Drumeție
• Escaladă
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Speoturism
• Activități de iarnă
Informații turistice despre zonă:
www.parcapuseni.ro

foto: Andrei Posmoşanu

Accesul în zonă:
DN 76 Deva – Oradea
DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa – Cabana Padiş
Curse zilnice de autobus pe ruta Oradea - Pietroasa
Staţie de tren: Sudrigiu (trenuri Personal)
www.viaterraspedition.ro

Contact:
Administrația Parcului Natural Apuseni
tel: 0372/702242
I
e-mail: office@parcapuseni.ro
www.parcapuseni.ro

foto: Administraţia Parcului Natural Apuseni

Punct de plecare:
Centrul de Vizitare Padiș
Pentru a ajunge aici, urmaţi drumul de acces spre platoul
carstic Padiş (DJ 763), fie că veniţi dinspre localitatea Pietroasa
(jud. Bihor), fie dinspre Răchiţele (jud. Cluj). În sectorul de
drum dintre Cantonul Scăriţa şi Cabana Padiş, în apropiere de
intersecţia din Şesul Padiş cu drumul spre Cabana Vărăşoaia,
veţi vedea clădirea Centrului de Vizitare. Poteca tematică
începe din faţa clădirii şi se continuă până la punctul de
belvedere de pe Pietrele Boghii.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Povestea calcarului
Situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului
“Descoperiţi povestea calcarului, străbătând la pas platoruile carstice din Munţii Apuseni,
locuri unde apa a sculptat relieful in cele mai diverse forme.”

Lungime traseu: 7 km
Diferență de nivel: 250 m
Durata aproximativa de parcurgere: 4 ore
Anul realizării: 2010
Traseul nu se suprapune peste o potecă turistică.
Public țintă: General
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
Activități disponibile:
• Drumeție
• Echitație
• Escaladă (inclusiv pe structuri artificiale)
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Speoturism
• Descoperirea traditiilor si mestesugurilor locale
Informații turistice despre zonă:
www.padureacraiului.ro
www.traditionalcasa.ro

foto: Paul Iacobaş

Accesul în zonă:
DJ 764 Beiuș - Roșia
Curse zilnice pe ruta Beiuș - Roșia
Staţie de tren Beiuș (trenuri Personal)
www.viaterraspedition.ro

Contact:
CAPDD Bihor
www.capdd-bihor.org, www.padureacraiului.ro
contact@capdd-bihor.org
0259/472424, 0745/602301

ilustraţie: Situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului

Punct de plecare:
Platoul carstic Runcuri, comuna Roșia
De pe E60: din Borod urmați drumul județean 764D până la
cantonul Albioara, unde se ia la stânga pe un drum pietruit care
urcă susţinut până pe platoul Runcuri.
De pe E79: din Beiuș urmați drumul județean 764 până la
cantonul Albioara, unde se ia la stânga pe un drum pietruit care
urcă susţinut până pe platoul Runcuri.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Piatra Șoimilor
Rezervația naturală Piatra Șoimilor

“Băile Tușnad nu înseamnă doar ape minerale, înseamnă natură!”

Lungime traseu: 2,5 km
Diferență de nivel: 189 m
Durata aproximativa de parcurgere: 2 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: traseu turistic triunghi roșu
Public țintă: General
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane
• Pensiuni turistice
• Camping
• Zone de campare
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Activități de iarnă
• Activități pe apă
Informații turistice despre zonă:
www.eco-turism.ro

foto: Pilbáth G. Attila

Accesul în zonă:
DN 12 Brașov - Sfântu Gheorghe – Miercurea-Ciuc
Curse zilnice de autobuz pe ruta Brașov - MiercureaCiuc;
Staţie de tren Băile Tușnad
(trenuri IC, Rapid, Accelerat, Personal)

Contact:
Organizația GeoEcologică ACCENT
tel: 0723 357650
I
e-mail: info@ogaccent.ro
www.ogaccent.ro

foto: Pilbáth G. Attila

Punct de plecare:

Descoperă zona cu harta ecoturistică “Băile Tuşnad şi împrejurimile”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Băile Tușnad
Pornind din centrul orașului Băile Tușnad, după traversarea
podului de peste râul Olt, spre dreapta, unde sunt amplasate
și două panouri informative, începe poteca tematică, marcată
cu triunghi roşu. Marcajul, după numai 25 metri, traversează
drumul forestier și trece pârâul Corbului, unde este ampasată și
poarta de intrare în Rezervația Natruală Pietra Şoimilor.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Râpa Roșie

Rezervația Naturală Râpa Roșie

“...cea mai importantă descoperire de fosile de la Râpa Roşie a fost cea a resturilor unui pterozaur gigant...”

Lungime traseu: 2,7 km
Diferență de nivel: 135 m
Durata aproximativa de parcurgere: 2,5 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic punct roșu
Public țintă: general, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Observarea florei
• Parapantă, aeromodelism
Informații turistice despre zonă:
www.rapa-rosie.ro

foto: Horaţiu Popa

Accesul în zonă:

Punct de plecare:

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

Contact:
Asociația Ecouri Verzi
tel: 0745397655
I
www.rapa-rosie.ro

foto: Horaţiu Popa

Municipiul Sebeș
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 (nord) şi se urmează drumul de pământ care străbate
lunca Sebeşului. După aproximativ 1,5 km drumul de pământ
coteşte puternic la dreapta (nord-est) şi se trece podul peste
Secaşul Mare. În faţă avem peretele Râpei Roşii.

e-mail: office@ecouriverzi.ro
“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Caprele negre și vecinii lor
Parcul Național Retezat
Aflaţi despre Şcoala iezilor, concursul “Ghici câte capre negre pasc”,
Masa căpcăunului, planta care umblă de colo-colo, urme de animale

Lungime traseu: 2,5 km
Diferență de nivel: 250 m
Durata aproximativa de parcurgere: 4-5 ore
Anul realizării: 2008
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic triunghi albastru,
cruce albastră, bandă galbenă
Public țintă: General
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane montane
• Pensiuni turistice
• Zone de campare
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Activități de iarnă
Informații turistice despre zonă:
www.retezat.ro
www.turismretezat.ro

foto: Bogdan Papuc

Accesul în zonă:
DN 66 Hațeg – Petroșani
DJ 667A Ohaba de sub Piatră – Cârnic (drum neasfaltat
pe segmentul Nucșoara - Cârnic)
Curse zilnice de microbuz pe ruta Hațeg – Petroșani și
Ohaba de sub Piatră – Nucșoara
Staţie de tren: Ohaba de sub Piatră (trenuri Personal)
sau Subcetate (trenuri Rapid, Accelerat, Personal)

Contact:
Administrația Parcului Naţional Retezat
tel: 0254/779969
I
e-mail: office@retezat.ro
www.retezat.ro

foto: Bogdan Papuc

Punct de plecare:

Descoperă zona cu harta ecoturistică “Ţara Haţegului - Retezat”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

Vila Stânișoara din Complexul Pietrele, la startul pe traseul către
Lacul Stânişoara (triunghi albastru).
Pentru a ajunge la Complexul Pietrele, urmați DJ 667A Ohaba
de sub Piatră – Cârnic, cu mențiunea că segmentul Nucșoara
– Cârnic este neasfaltat. De la Cârnic se ajunge la Complexul
Pietrele în două ore, pe jos, drumul fiind închis circulației auto.

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Lungime traseu: 8 km
Diferență de nivel: 1500 m
Durata aproximativa de parcurgere: 8 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: traseu turistic bandă albastră
Public țintă: General
Tur ghidat: da

Poteca tematică Pietrosu Mare

Parcul Național Munții Rodnei (Rezervaţie a Biosferei)

Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Zone de campare (zona Iezer)
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Observarea faunei alpine
• Observarea florei alpine
• Observarea peisajului glaciar (lacuri, circuri)
• Activități de iarnă
Informații turistice despre zonă:
www.parcrodna.ro

foto: Claudiu Iuşan

Accesul în zonă:
DN 18 Sighetu Marmației - Iacobeni
Curse zilnice pe ruta Baia Mare – Borșa

foto: Claudiu Iuşan

Punct de plecare:
Borşa (Maramureş)
Traseul tematic începe din imediata apropiere a Spitalului
Orăşenesc Borşa şi urcă pe Valea Pietroasa până la izvoare,
spre circul glaciar Iezer.

Staţie de tren Vișeu de Jos (trenuri Rapid, Accelerat,
Personal)

Contact:
Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei
tel. 0263/377 715, fax 0263 377 181
e-mail: parcrodna@email.ro
www.parcrodna.ro

Asociaţia ECO RODNA
tel. 0263/377 715 I e-mail: ecorodna@yahoo.com
www.ecorodna.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Valea Dinozaurilor
Geoparcul Dinozaurilor - Țara Hațegului
Acum 70 de milioane de ani Țara Hațegului era cuprinsă într-o insulă cu vegetație tropicală, iar turme de dinozauri pitici
sălășluiau pe câmpiile de la marginea pădurilor.

Lungime traseu: 2,5 km
Diferență de nivel: 70 m
Durata aproximativa de parcurgere: 1,5 ore
Anul realizării: 2009
Traseul nu se suprapune peste un traseu turistic.
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Camping
• Zone de campare
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Activități de iarnă
• Pescuit sportiv
Informații turistice despre zonă:
www.turismretezat.ro

ilustraţie: Thea Nicolescu

foto: Ovidiu Bodeanu

Accesul în zonă:

DN 66 Hațeg – Petroșani
DJ 686 Sântamăria Orlea - Sânpetru
Curse zilnice pe ruta Hațeg – Petroșani
Staţie de tren: Subcetate (trenuri Rapid, Accelerat,
Personal)

Contact:
Administrația Geoparcului Dinozaurilor - Țara Hațegului
tel: 0725917762
I
e-mail: pit_huneoara@yahoo.com
www.hateggeoparc.ro

Punct de plecare:
Satul Sânpetru

Descoperă zona cu harta ecoturistică “Ţara Haţegului - Retezat”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

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

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Fluturi și flori
Geoparcul Dinozaurilor - Țara Hațegului
Bucurați-vă de cea mai frumoasă și cea mai fragilă latură a Țării Hațegului
– lumea florilor și a fluturilor!

Lungime traseu: 2,5 km
Diferență de nivel: 50 m
Durata aproximativa de parcurgere: 2 ore
Anul realizării: 2009
Traseul nu se suprapune peste un traseu turistic.
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: nu
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Camping
• Zone de campare
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Activități de iarnă
Informații turistice despre zonă:
www.turismretezat.ro

foto: Belen Reina-Rojas

Accesul în zonă:

DN 66 Hațeg – Petroșani
DJ 667A Ohaba de sub Piatră – Cârnic
Curse zilnice pe ruta Hațeg – Petroșani și Ohaba de sub
Piatră – Nucșoara

foto: Eliza Donescu

Punct de plecare:
Satul Sălașu de Sus

Descoperă zona cu harta ecoturistică “Ţara Haţegului - Retezat”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

La intrarea în sat, pe partea stângă, se află primul panoul al
potecii ce prezintă ruinele curții nobiliare. Mai apoi, urmând
drumul asfaltat ce duce spre Mălăiești, veți găsi un indicator pe
partea dreaptă a drumului ce vă va arăta calea spre minunata
lume a florilor și a fluturilor din Țara Hațegului.

Staţie de tren: Ohaba de sub Piatră (trenuri Personal)

Contact:
Administrația Geoparcului Dinozaurilor - Țara Hațegului
tel: 0725917762
I
e-mail: pit_huneoara@yahoo.com
www.hateggeoparc.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Drumul Vulcanilor
Geoparcul Dinozaurilor - Țara Hațegului
Pe drumurile vulcanice ale Țării Hațegului veți putea descoperi
urme ale unui peisaj preistoric de pe Insula Hațegului.

Lungime traseu: 2 km
Diferență de nivel: 200 m
Durata aproximativa de parcurgere: 1 ore
Anul realizării: 2010
Traseul nu se suprapune peste un traseu turistic.
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Camping
• Zone de campare
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Activități de iarnă
Informații turistice despre zonă:
www.turismretezat.ro

foto: Belen Reina-Rojas

Accesul în zonă:
DN 68 Hațeg – Caransebeș
DJ 687G Totești – Densuș
Curse zilnice pe ruta Hațeg – Densuș
Staţie de tren: Subcetate
(trenuri Rapid, Accelerat, Personal)

Contact:
Administrația Geoparcului Dinozaurilor - Țara Hațegului
tel: 0725917762
I
e-mail: pit_huneoara@yahoo.com
www.hateggeoparc.ro

foto: Bogdan Papuc

Punct de plecare:
Satul Densuș
În centrul satului Densuș se află un panou indicator cu direcția
ce trebuie urmată pentru a ajunge la startul potecii tematice.
Urmând drumul comunal asfaltat, veți găsi, nu după mult timp,
un nou panou indicator spre dreapta. Aici trebuie sa parcați
mașina si să traversați puntea peste pârâul Poieni, iar mai apoi
sa urmați panourile informative. Atenție, în zonă au fost instalate
de către Universitatea București un set de alte panouri în
scopuri pur didactice. Cu siguranță veți observa diferența dintre
acestea!

Descoperă zona cu harta ecoturistică “Ţara Haţegului - Retezat”,
disponibilă pe www.eco-romania.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Birdwatching în PNVNT
Parcul Natural Vânători Neamț

Petreceţi câteva ore străbătând peisajele de basm din ţinuturile Neamţului, însoţiţi de trilurile păsărilor.

Lungime traseu: 36 km, împărțit în 3 segmente
Diferență de nivel: 350 m
Durata aproximativa de parcurgere: 14 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: pătrat roșu cu bordură albastră,
se suprapune parțial peste marcaj turistic cruce galbenă
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Mănăstiri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
Informații turistice despre zonă:
www.vanatoripark.ro

foto: Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

Accesul în zonă:
DN 15B Târgu Neamț - Poiana Largului
DJ 155C Mănăstirea Târgu Neamț
Curse zilnice pe ruta Târgu Neamț - Poiana Largului

foto: Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

Punct de plecare:
Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț
Acesta este situate la 300 de metri de intersectia dintre DN 15B
cu drumul către Mănăstirea Neamț

Staţie de tren: Târgu Neamț (trenuri Personal)

Contact:
Administrația Parcului Natural Vânători Neamț
Tel: 0233/206001
I
vanatori_park@yahoo.com
www.vanatoripark.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Cetatea Neamțului, destinaţie ecoturistică
Parcul Natural Vânători Neamț

Ești dornic de aventură? Străbate acest traseu pentru a afla istoria
Cetății Neamțului si a admira frumusetile naturale ale zonei!

Lungime traseu: 3 km
Diferență de nivel: 300 m
Durata aproximativa de parcurgere: 1,5 ore
Anul realizării: 2010
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic bandă roșie
Public țintă: general, copii, persoane cu dizabilități
Tur ghidat: nu
Posibilități de cazare în zonă:
• Cabane turistice
• Pensiuni turistice
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Echitație
• Ciclism
Informații turistice despre zonă:
www.vanatoripark.ro

foto: Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

Accesul în zonă:
DN 15B Târgu Neamț - Poiana Largului
Curse zilnice pe ruta Piatra Neamț - Târgu Neamț

foto: Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

Punct de plecare:
Târgu Neamț
Odată ajunși în oraș, urmați indicatoarele ce vă vor conduce
spre Cetatea Neamțului. Panourile sunt amplasate pe aleea de
acces spre fortificația medievală.

Staţie de tren: Târgu Neamț (trenuri Personal)

Contact:
Administrația Parcului Natural Vânători Neamț
Tel: 0233/206001
I
vanatori_park@yahoo.com
www.vanatoripark.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Poteci istorice: pe urmele vânătorilor de munte
Parcul Natural Vânători Neamț

Bucurați-vă de farmecul pădurii de foioase și conifere și poposiți măcar odată in viaţă la Monumentul Vânătorilor de Munte.

Lungime traseu: 7,3 km
Diferență de nivel: 100 m
Durata aproximativa de parcurgere: 3 ore
Anul realizării: 2011
Traseul se suprapune peste: marcaj turistic bandă roșie
Public țintă: General, copii
Tur ghidat: nu
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Hoteluri
Activități disponibile:
• Drumeție
• Echitație
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
Informații turistice despre zonă:
www.vanatoripark.ro

foto: Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

Accesul în zonă:
DN 15B Târgu Neamț - Poiana Largului
Curse zilnice pe ruta Piatra Neamț - Târgu Neamț

foto: Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

Punct de plecare:
Târgu Neamț (Cetatea Neamțului și Str. Veterani), Stațiunea
Oglinzi
Traseul tematic are trei puncte de start, fiecare dintre acestea
conducându-vă spre Monumentul Vânătorilor de Munte.

Staţie de tren: Târgu Neamț (trenuri Personal)

Contact:
Administrația Parcului Natural Vânători Neamț
Tel: 0233/206001
I
vanatori_park@yahoo.com
www.vanatoripark.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descărcat de pe www.eco-romania.ro

Natura Trail
Rezervaţia Biosferei – Delta Dunării
Experimentând natura dintre fluviu și mare.

Lungime traseu: 6 km
Diferență de nivel: 0 m
Durata aproximativa de parcurgere: 3 ore
Anul realizării: 2009
Traseul se suprapune peste: Traseul Terestru D8
Public țintă: General
Tur ghidat: da
Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Camping
• Zone de campare
Activități disponibile:
• Drumeție
• Ciclism
• Observarea faunei
• Observarea florei
• Observarea păsărilor
• Pescuit sportiv
• Activități pe apă
• Plajă, înot, cure helio-marine
Informații turistice despre zonă:
www.ddbra.ro

foto: Administraţia Rezervaţiei Biosferei – Delta Dunării

foto: Administraţia Rezervaţiei Biosferei – Delta Dunării

Accesul în zonă:

Punct de plecare:

curse navale pe ruta Tulcea – Sfântu Gheorghe
Programul navelor:
NAVROM DELTA S.A. TULCEA
tel.: 0240 511 528 / 511553
http://www.navrom.x3m.ro

Sfântu Gheorghe, în locul de debarcare de pe navă a
pasagerilor se găseşte amplasat panoul traseului tematic cu
informaţii detaliate.

INTER SERVICE S.R.L.
tel.: 0757 575 702, 0757 575 703,
http://www.naverapide.ro

Contact:
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
Tel: 0240/518945
I
arbdd@ddbra.ro
www.ddbra.ro

“Potecile tematice din Ariile Protejate” - material gratuit ce poate fi
descarcat de pe www.eco-romania.ro

Ce este ecoturismul?

Ecoturismul este o formă de turism în cadrul căruia 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
modalitățile de educație o reprezintă potecile tematice care,
printr-un design atent si prezentarea informațiilor intr-un
format accesibil, pot duce la schimbarea atitudinii turiștilor și
a comunităților locale asupra patrimoniului turistic natural și
cultural.

Activitățile Asociației de Ecoturism
din România (AER)

Certificarea în ecoturism „Eco-Romania”

AER are o lungă experiență în dezvoltarea infrastructurii de

Sistemul de certificare în ecoturism elaborat de AER ajută

interpretare din România. În ultimii 4 ani, AER a realizat poteci

furnizorii de servicii turistice interesați să obțină statutul de

tematice sau alte elemente ale infrastructurii de interpretare

afaceri ecoturistice. Furnizorii de servicii ecoturistice se împart

în mai multe arii naturale protejate din țară: Parcul Național

în două categorii majore:

Retezat, Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național
Defileul Jiului, Parcul Național Călimani sau Situl Natura 2000
Postăvaru. De asemenea, în anul 2009 am elaborat un ghid de
realizare a traseelor tematice (Trasee tematice în arii protejate
– de la teorie la practică), după ce în 2007 am susținut activ
dezvoltarea acestui tip de infrastructură turistică printr-un
program de finanțare derulat în parteneriat cu Fundația pentru
Parteneriat din Miercurea-Ciuc.

• Agenți de turism, agenții de turism tur-operatoare și ghizi;
• Structuri cu funcțiuni de cazare.
Pentru fiecare categorie în parte, AER a dezvoltat un set de
criterii de evaluare. Sistemul de certificare este pe bază de
voluntariat și numai organizațiile cu produse eco-certificate pot
folosi logoul „CERTIFIED ECO-ROMANIA” și să fie sprijinite de
AER în promovarea produselor lor.

Promovarea potecilor tematice face parte dintr-un lung șir
de inițiative ale AER ce au ca scop promovarea destinațiilor
ecoturistice și dezvoltarea de noi produse ecoturistice. Astfel de

Căutați logoul „CERTIFIED ECO-ROMANIA”!

inițiative sunt:
• Călare în Carpați (www.calareincarpati.com)
• Ecoturism în Țara Dornelor (www.taradornelor.ro)
• Mountainbike România (www.eco-romania.ro/mtbromania)

proiect implementat de:
Asociaţia de Ecoturism din România

Data publicării: octombrie 2011.
Conţinut, concept grafic şi design: c AER, 2011.

www.eco-romania.ro

partener:
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. În acelaşi timp elaboram
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

finanţatori:
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.
Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor. Finanţatorii nu pot fi făcuţi
în nici un fel răspunzători de felul în care se folosesc informaţiile cuprinse în
această publicaţie.

