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JUNIOR RANGER “POTAISSA”

Cine poate fi Junior Ranger ?
Orice tânăr din Turda, Câmpia Turzii şi împrejurimi, care doreşte să se implice în activităţi educative pentru
protecţia mediului înconjurător, cunoaşterea naturii şi promovarea patrimoniului turistic din regiune.

Junior Ranger „POTAISSA“
Junior Ranger „POTAISSA“, reprezintă o reţea locală de cluburi „Junior Ranger“ (din Turda, Câmpia
Turzii şi împrejurimi) coordonată de Fundaţia de Ecologie şi Turism „Potaissa“, care are ca scop implicarea
tinerilor în activităţi educative pentru cunoaşterea şi protejarea naturii, promovarea patrimoniului turistic şi
creşterea rolului educativ al rezervaţiilor naturale din regiune.

Activităţi Junior Ranger “Potaissa”
excursii şi programe educative de vacanţă
activităţi în rezervaţiile naturale din împrejurimi (activităţi de observare şi cercetare, activităţi de
reabilitare şi întreţinere, refacere marcaje turistice, realizare şi instalare panouri informative, etc)
ü însoţirea grupurilor de tineri care vizitează obiectivele turistice din zonă
ü activităţi de promovare a cluburilor Junior Ranger (Săptămâna Junior Ranger, Ziua Europeană a
Parcurilor Naturale, Aventura Junior Ranger)
ü evenimente educative pe teme de protecţia mediului şi de promovare turistică (ex. Ziua Pământului, Ziua
Parcurilor Naturale, Drumul Sării, Forumul Roman, Moş Eco, etc)
ü realizarea de materiale educative şi de promovare turistică (manuale, broşuri, hărţi, fişe de activitate,
truse de observare, website, etc.)
ü organizarea de stagii de formare şi instruire (Junior Ranger Camp, Animatori pentru activităţi în natură)
ü
ü
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Primii paşi
Fundaţia de Ecologie şi Turism „POTAISSA”, în cei 12 ani de activitate, a organizat numeroase activităţi
educative pentru cunoaşterea şi protecţia naturii şi a fost unul dintre primii promotori la nivel naţional, al
activităţilor şi conceptului „Junior Ranger”.
Ideea formării reţelei de cluburi locale Junior Ranger „POTAISSA” a apărut în urma activităţilor
desfăşurate în anii anteriori, prilej cu care s-a conturat nevoia de cooperare la nivel local, atât pentru
cunoaşterea şi protejarea rezervaţiilor naturale, cât şi pentru conştientizarea locuitorilor asupra
imporţantei rezervaţiilor naturale în viaţa comunităţilor locale.
De asemenea, am constatat că la nivelul ariilor protejate din regiune, custozii acordă o atenţie foarte
redusă pentru desfăşurarea de activităţi educative în rezervaţiile naturale şi deşi adeseori rolul educativ al
acestora este prevăzut în mod distinct în cadrul planurilor de management, nu există demersuri concrete în
susţinerea şi implicarea în activităţi şi proiecte educative pentru cunoaşterea naturii.
Metodologia pedagogică şi suportul pentru concepţia activităţilor au fost experimentate şi adaptate în
cadrul colaborării cu organizaţiile noastre partenere (ex. Asociaţia Charente Nature, Asociaţia Ecouri
Verzi, Asociaţia Slow Food Turda). A fost realizat un plan educativ pentru cunoaşterea şi protecţia
rezervaţiilor naturale, care a cuprins atât activităţi de sală, cât şi activităţi de teren.
Temele de lucru şi activităţile planificate pentru anul 2010, au fost pregătite şi adaptate pentru fiecare
club local împreună cu coordonatorii cluburilor. Prin activităţile şi evenimentele desfăşurate s-a urmărit
încurajarea implicării conştiente a elevilor şi profesorilor din şcolile din regiune, în diferite modele de
activităţi pentru cunoaşterea şi protecţia rezervaţiilor naturale.
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Cluburi JUNIOR RANGER “POTAISSA”

În anul 2010, în reţeaua de cluburi locale Junior Ranger „POTAISSA”, au fost implicate 8 cluburi locale
(3 cluburi din Turda şi 5 cluburi din mediul rural)
ü Scoala Generală „Simion Balint“ Copăceni, comuna Sănduleşti
ü Şcoala Generală „Mihai Vodă” Mihai Viteazu
ü Şcoala Generală Petreştii de Jos
ü Şcoala Generală Tureni
ü Şcoala Generala cls. I - VIII Viişoara
ü Şcoala Generală „Andrei Şaguna“ Turda
ü Şcoala Generală „Ioan Opriş“ Turda,
ü Şcoala Generală „Teodor Murăşanu“ Turda
Pentru organizarea cluburilor şi a reţelei au avut loc întâlniri cu coordonatorii cluburilor pentru
planificarea activităţilor specifice fiecărui club şi a activităţilor şi evenimentelor comune.
Au fost susţinute mai multe prezentări ale proiectului în şcolile unde au fost infiinţate cluburi Junior
Ranger dar şi în alte şcoli din Turda şi împrejurimi. Proiectul a fost prezentat şi în cadrul unor evenimente
şcolare locale şi judeţene (Ziua Pământului, Olimpiada Pământului, Concursul Judeţean de Proiecte de
Mediu, comisii metodice)
Dupa înfiinţarea cluburilor au fost organizate ateliere educative cu membrii cluburilor pentru planificarea
şi pregătirea activităţilor tematice. Activităţile de teren s-au desfăşurat în rezervaţiile naturale din
împrejurimile Turzii (Cheile Turzii, Cheile Tureni, Dealul cu Fluturi şi Cheile Borzeşti) dar şi în alte
rezervaţii naturale din Munţii Apuseni.
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Activităţi comune Junior Ranger “Potaissa”
Săptămâna JUNIOR RANGER „POTAISSA“
Săptămâna Junior Ranger “POTAISSA” presupune
desfăşurarea mai multor activităţi successive în
localităţile unde există cluburi locale Junior Ranger, la
care sunt invitaţi să participe membrii comunităţii.
Activităţile vor avea un caracter practic şi interactiv
(ex. expoziţii, concursuri, activităţi tematice pe teren).
Cu acest prilej sunt promovate activităţile şi proiectele
realizate în cadrul cluburilor Junior Ranger şi rolul
acestor cluburi în informarea şi promovarea la nivel
local a importanţei rezervaţiilor naturale în viaţa
comunităţilor, precum şi a rolului educativ al acestora.
De asemenea se urmăreşte implicarea şi conştientizarea
membrilor din comunităţile locale în activităţi de
protecţie a rezervaţiilor naturale şi sprijinirea
activităţilor cluburilor locale Junior Ranger.
În anul 2010, au fost organizate 5 activităţi locale în
care accentul a fost pus pe promovarea proiectului în
rândul tinerilor din şcolile unde au fost înfiinţate cluburi
locale, pentru a creşte interesul acestora de a se implica
pe viitor în activităţile cluburilor locale Junior Ranger.
Ziua JUNIOR RANGER „POTAISSA“
Ziua Junior Ranger „POTAISSA“ va fi organizată
anual, în jurul datei de 24 Mai, pentru a sărbatori Ziua
Biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor şi a
Rezervaţiilor Naturale.
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Activitatea se va desfăşura sub forma unui eveniment
public la care pe lângă tinerii şi profesorii interesaţi de
activităţile Junior Ranger, vor fi invitaţi şi
reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene,
agenţia de mediu, mass-media, custozii de arii
protejate şi alte ONG-uri din zonă, cu activităţi
similare.
Pe data de 26 mai 2010, am organizat masa rotundă
„Junior Ranger – activităţi model în educaţia pentru
cunoaşterea naturii”. A fost prezentat proiectul şi
reţeaua Junior Ranger „POTAISSA”, activităţile şi
proiectele realizate de cluburile locale şi au fost
promovate activităţile viitoare din proiect.
Aventura JUNIOR RANGER
Activitatea este concepută sub forma unui concursdrumeţie, adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 10
şi 18 ani. Activitatea va fi organizată anual, în luna
iunie, într-una din rezervaţiile naturale din
împrejurimile Turzii.
Concursul, de tip “treasure-hunt”, va cuprinde mai
multe probe specifice menite să contribuie la
cunoaşterea şi promovarea importanţei rezervaţiilor
naturale şi a activităţilor educative desfăşurate în
natură. Tinerii concurenţi vor parcurge traseul
pregătit, în căutarea comorilor lui Junior Ranger şi vor
participa la diferite probe specifice (ex. Grădina
Fermecată, Junior Ranger urca în top, Exploratorul
Junior Ranger, Junior Ranger caută Nordul, Punguţa
cu surprize a lui Junior Ranger)
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În 2010, Aventura JUNIOR RANGER s-a ţinut pe
data de 12 Iunie, la Cheile Turzii.
Comorile lui Junior Ranger au fost ascunse în Pădurea
Vapa (perimetrul educativ din Cheile Turzii). Probele
specifice s-au desfăşurat pe traseul de concurs, la
Cabana Cheile Turzii şi în defileu.
După concurs, alpinistul Horia Colibaşanu, a
prezentat imagini şi filme realizate în ascensiunile
sale, pe varfurile de peste 8000 m din Himalaya.
La final, toţi participanţii s-au bucurat de premiile şi
diplomele câştigate.
Activităţi educative
Pe lângă activităţile specifice realizate cu fiecare club
local Junior Ranger, periodic organizăm diferite
activităţi educative comune.
Activităţi tematice
La aceste activităţi de teren încurajăm participarea a
2 - 3 cluburi locale, pentru a favoriza schimbul de
informaţii şi experienţe între membrii cluburilor
Junior Ranger.
În timpul anului şcolar activităţile vor avea o durată de
1-3 zile. În vacanţele şcolare aceste activităţi pot fi
mai lungi şi pot fi organizate sub forma unor expediţii,
adapate pentru fiecare categorie de vârstă şi în funcţie
de specificul temei alese.
Exemple de activităţi tematice (Inspectorul Natură,
Aventuri în epoca de piatră, Căsuţa din pădure, Viaţa
Fluturilor, Artiştii naturii, etc)
Mai multe detalii în paginile 15-16.

6

Junior Ranger Camp
Activitatea este planificată de obicei la începutul
vacanţei şcolare de vară, şi vor partcipa 20 - 30 de
membrii din cluburile locale Junior Ranger, care s-au
reamarcat pe parcursul anului. Vor fi organizate atât
acţivităţi educative, cat şi activităţi de protecţie şi
conservare în rezervaţiile naturale.
Alte activităţi
Membrii cluburilor Junior Ranger au posibilitatea să
îşi prezinte activităţile, proiectele şi rezultatele prin
participarea la diferite evenimente, concursuri şi
expoziţii. Mai jos prezentăm câteva exemple sugestive.
Anual, cu ocazia Zilei Pământului (22 Aprilie),
Comisia metodică a profesorilor de Geografie din zona
Turda, organizează diferite activităţi sub genericul
Olimpiada Pământului (cunoştinte geografice,
prezentare proiecte de ecologie, concurs foto, etc).
Concursul Judeţean de Proiecte de Mediu, este
organizat anual de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Cluj – catedra de Biologie, în colaborare cu
ONG-uri de mediu din judeţul Cluj.
In anul 2010, elevii Mara Macavei şi Horaţiu
Potîrniche din clubul Junior Ranger al Şcolii „Ioan
Opriş“ Turda, au participat la a XVII–a Conferinţă
Internaţională a Tinerilor Cercetători, care a avut loc
la Bali, în Indonezia. Proiectul lor s-a numit “Cheile
Turzii - poartă între om şi natură” şi a urmărit
promovarea Rezervaţiei Naturale Cheile Turzii.
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Activităţi de instruire şi formare
Anual, împreună cu partenerii şi colaboratorii noştrii,
organizăm diferite stagii de instruire şi formare pentru
persoanele intresate să organizeze activităţi educative în
natură. În cadrul acestor instruiri sunt prezentate atât
aspecte teoretice, cât şi modele de activităţi practice.

Lista de dorinţe
ü
ü
ü

ü
ü
ü

Extinderea reţelei de cluburi locale Junior Ranger
„POTAISSA
Aplicarea unui plan educativ personalizat fiecărui club
local, pentru toată durata anului şcolar în curs.
“Adoptarea” de către fiecare club Junior Ranger a unei
arii protejate sau a unor spaţii verzi din localităţi,
pentru desfăşurarea de activităţi educative şi protecţie.
Realizarea programului pedagogic “Descoperă Natura
de pe Valea Arieşului”
Amenajarea de trasee educative tematice în rezervaţiile
naturale din împrejurimile Turzii
Implicarea comunităţiilor locale în derularea şi
susţinerea activităţilor de educaţie, promovare şi
protecţie a rezervaţiilor naturale.

Plan pe termen lung
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Încurajarea colaborării dintre tinerii din regiunea Turda şi
implicarea acestora în activităţi specifice pentru
cunoaşterea naturii, protecţia mediului şi promovarea
patrimoniului local, pentru ca prin schimbul de experienţe
să construim o percepţie şi o viziune comună pentru
dezvoltarea durabilă şi responsabilă a microregiunii Turda
prin intermediul activităţilor de ecoturism. Lucrul cu tinerii
reprezintă un obiectiv cheie pentru protecţia şi conservarea
pe termen lung a patrimoniului natural şi cultural.
Tinerii de azi, vor fi viitorii “avocaţi” ai comunităţilor
locale.

Vreau să fiu Junior Ranger !

Pasul 1 – DESCOPERĂ
Pentru început vei completa un formular de înscriere, la clubul Junior Ranger din localitatea sau şcoala ta.
După completarea formularului, vei primi un ghid, care te va ajuta să DESCOPERI misterele naturii în
următoarele activităţi la care vei participa. După primele 3 activităţi, vei înţelege mai bine de ce este
nevoie să protejăm natura şi vei ştii că toate plantele, animale şi resursele pământului trebuie să fie
respectate. În acest moment va trebui să demonstrezi că eşti pregătit să devii Junior Ranger si iţi vei lua
angajamentul că te vei implica în activităţile de protecţie a naturii şi vei avea grijă de rezervaţiile naturale
din zonă. Pentru efortul tău vei primi CERTIFICATUL JUNIOR RANGER.

Pasul 2 – ÎNVAŢĂ
După ce ai devenit Junior Ranger vei putea participa la diferite activităţi în rezervaţiile naturale din
împrejurimile oraşului şi vei putea INVĂŢA lucruri noi despre flori, copaci, păsări şi animale şi vei afla tot
ce s-a întâmplat pe aceste meleaguri, din vremea dinozaurilor până în prezent.
După participarea la 2 activităţi alături de alţi colegi, vei primi INSIGNA JUNIOR RANGER.

Pasul 3 – PROTEJEAZĂ
Mai e doar un pas şi vei demonstra tuturor că natura este importantă pentru tine şi stii cum trebuie să fie
ocrotită şi îngrijită. Vei participa la diferite activităţi de PROTECŢIE a rezervaţiilor naturale din Munţii
Apuseni şi vei primi şi alte însemne Junior Ranger, în funcţie de activitatea la care vei participa (ex.
tricou, pălărie, binoclu, busolă, pelerină, etc).
Din acest moment eşti pregătit sa devii RANGER în rezervaţii naturale.
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Un Junior Ranger îşi doreşte să cunoască natura, să o protejeze
şi se bucură de fiecare ieşire şi activitate în natură. Încă de mici
ne pregătim să descoperim natura şi îvăţăm despre tot ceea ce
ne înconjoară. În cabană sau în cort, în peşteri sau pe stânci, cu
aparatul foto în mână în aşteptarea unui fluturaş sau a acvilei,
nici nu iţi dai seama cum s-a scurs timpul şi te pregăteşti de o
nouă aventură.
Peste 10 ani de activităţi în natură, cu copii, vin să garanteze o
experienţă inedită, activă şi cu multe lucruri noi învăţate.
În funcţie de ce te interesează cel mai mult, vei găsi activitatea
Junior Ranger care ţi se potriveşte cel mai bine.

DESCOPERĂ REZERVAŢIILE NATURALE
participă la activităţi de informare Junior Ranger (activităţi
la clasă şi în şcoală, expoziţii, concursuri)
ü participa la activităţi de promovare a cluburilor Junior
Ranger (Sâptămâna Junior Ranger, Ziua Europeană a
Parcurilor Naturale, Aventura Junior Ranger)
ü participă la excursii şi programe informative
ü
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ÎNVAŢĂ despre REZERVAŢIILE NATURALE
ü
ü
ü
ü
ü
ü

unde “locuiesc” şi cum trăiesc speciile de plante şi animale protejate
determină anumite specii de plante, insecte, amfibieni, reptile, păsări
şi mamifere şi studiază-le comportamentul;
cum se face monitorizarea speciilor existente în aria protejată
citeşte harta rezervaţiei, foloseşte instrumentele de orientare şi
parcurge traseele educative tematice
învaţă cum să foloseşti echipamentele pentru excursii în natură şi
diferite tehnci pentru practicarea drumeţiei şi a sporturilor montane.
implică-te în realizarea de materiale educative şi informative (broşuri,
manuale, fişe de lucru, jocuri şi activităţi model, afişe, pliante,
reviste, vederi, tricouri, insigne, website, etc)

PROTEJEAZĂ REZERVAŢIILE NATURALE
ü
ü
ü
ü
ü

participă la activităţi de observare, cercetare şi monitorizare în
rezervaţiile naturale
participă la activităţi de reabilitare şi întreţinere în rezervaţiile
naturale
participă la activităţi de pregătire şi amenajare a traseelor educative
tematice, amenajare perimetre educative
participă la activităţi de refacere a marcajelor turistice şi instalare
panouri informative şi educative
însoţeşte grupurile de tineri care vor să viziteze rezervaţiile naturale
din zonă.
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Junior Ranger e model !

Junior Ranger e pregătit întotdeauna pentru următoarea aventură
se informează din timp cu privire la destinaţie, locul unde merge şi ce va face acolo.
verifică starea vremii înainte de plecare şi se asigură că are echipamente, haine şi încălţăminte
adecvate pentru activitatea propusă
ü are mâncare şi apă de băut
ü
ü

Junior Ranger ştie că natura e casa plantelor şi animalelor
ü
ü
ü
ü
ü

ştie că animalele sunt sănătoase dacă îşi caută hrana în natură şi nu e nevoie să fie hrănite de om.
nu se apropie de animalele salbatice, deoarece acestea s-ar putea speria şi vor încerca să se protejeze
nu strigă şi nu face gălăgie astfel încât să nu deranjeze animalele
admiră plantele, le fotografiază, le studiază dar nu le rupe şi nu le adună
studiază insectele dar nu le face rau şi nu le colecţionează în insectare

Când un Junior Ranger a vizitat o rezervaţie, tu nu vei ştii că a trecut pe acolo
ü
ü
ü
ü
ü

amintirile din excursie sunt fotografiile, desenele realizate sau notiţele din jurnalul de activitate
respectă orice dovadă din trecut şi este interesat de natura şi cultura locurilor pe unde trece
respectă liniştea naturii şi pe ceilalţi vizitatori
îşi instalează tabăra doar în locuri amenajate şi permise
nu aprinde focul la întâmplare, doar unde există vatră de foc special amenajată

Principii Leave No Trace - http://www.lnt.org/programs/principles.php
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Trasee tematice

O provocare majoră în comunităţiile unde există arii protejate, este de a demonstra importanţa conservării
patrimoniului natural şi utilizarea durabilă a resurselor naturale. În acelaşi timp este foarte importantă
implicarea zi de zi a membrilor comunităţilor locale în activităţile de protecţie, conservare şi promovare a
valorilor naturale.
Membrii cluburilor locale Junior Ranger pot fi cei mai buni promotori pentru rezervaţiile naturale de la
nivelul comunităţii. De aceea este nevoie de a-i implica activ în activităţile de protecţie şi conservare şi de a
îi încuraja să îşi invita prietenii şi părinţii să viziteze ariile protejate şi să fie mândrii să-i însoţească.
În acest sens, pentru o mai bună înţelegere a importanţei ariilor protejate, traseele tematice sunt o
modalitate de a arăta vizitatorilor şi comunităţilor locale o parte din valorile pentru care a fost înfiinţată
rezervaţia naturală. Traseele tematice oferă posibilităţi concrete de realizare a activităţilor educative în
natură, susţinând în acelaţi timp eforturile de conştientizare şi de întărire a relaţiei cu comunităţile.
De aceea, trebuie să fim atenţi ce, cât şi cum prezentăm, ce dorim să ştie vizitatorul la plecarea de pe
traseul tematic? Ce experienţă dorim să realizăm pentru el? Tocmai pe această idee trebuie insistat atunci
când pregătim o potecă tematică.
Vizitatorul trebuie să plece cu informaţii noi (în funcţie de nivelul său de pregătire şi gradul de
receptivitate) şi în mod obligatoriu: impresionat, fascinat de câteva noutăţi de care nu auzise sau la care
nu se gândise înainte de a veni în aria protejată.
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Aşadar, pe o potecă tematică intenţia noastră nu este de a
prezenta informaţia în stilul clasic al unei cărţi sau al unui
raport, ci mai degrabă de a selecta idei şi aspecte mai puţin
cunoscute, care însă au mai multe şanse (prin noutate,
senzaţional, unicitate, etc.) să râmână în memoria
vizitatorului.
Traseele tematice bine concepute şi realizate pot deveni
instrumente valoroase de educaţie pentru mediu, lecţii în
aer liber, călătorii interactive.
Prin oferirea de informaţii punctuale, menite să trezească
interesul, să fascineze (de exemplu prin detalii
surprinzătoare care ar putea arăta rolul şi importanţa unor
specii, fenomene geologice rare, etc) putem avea o
contribuţie importantă la schimbarea comportamentului
vizitatorului.
În împrejurimile Turzii, în ultimii ani, am identificat şi
pregătit trasee tematice în Cheile Turzii, Cheile Tureni,
Cheile Borzeşti, Dealul cu Fluturi şi Săraturile Turzii.
De asemenea, alte trasee tematice sunt pregătite şi în
rezervaţii naturale de pe Valea Arieşului (rezervaţia
geobotanică Scariţa-Belioara, La Şipote - masivul Bedeleu,
şi Depresiunea Trascău.
Pentru o mai bună utilizare a acestor trasee, este nevoie de
amenajarea lor şi amplasarea de panouri informative.
În România sunt câteva exemple sugestive privind modul de
pregătire şi amenajare a unui traseu tematic:
- Poveştile Pădurii în Parcul Natural Buila Vânturariţa,
- Traseu cu enigme „Natura, Oameni şi Istorie“ şi „Capra
neagră şi vecinii săi“ în Parcul Naţional Retezat
- Valea Vinului - Muntele Saca în Parcul Naţional Munţii
Rodnei.
- Poveştile Măcinului în Parcul Naţional munţii Măcinului
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Activităţi tematice

Activităţile educative pentru cunoaşterea naturii pot pune în valoare ariile protejate şi pot oferi tinerilor
experienţe inedite şi fascinante legate de natură, peisaj, cultură şi să contribuie la o mai buna înţelegere a
rolului rezervaţiilor naturale pentru comunităţle locale. În acelaşi timp, tinerii pot învăţa cum să gândească
în mod responsabil şi să se implice pentru conservarea, protecţia şi promovarea valorilor naturale şi
culturale de patrimoniu.
Alături de potecile tematice, pregatirea activităţilor educative este foartă importantă.
În general, este indicată o singura temă pentru un traseu tematic. Dacă sunt alese mai multe teme sau
traseul este abordat într-un mod general şi sunt furnizate prea multe informaţii în timp scurt, există riscul
de a produce confuzii şi vizitatorul să uite informaţii importante şi de interes.
Activităţile tematice este indicat sa aiba un singur subiect, adaptat în funcţie de obiectivele specifice
urmărite şi trebuie să ţină cont de diferiţi factori (ex. categoria de vârsta, durata activitaţii, locaţia aleasă
pentru activitate, resurse şi materialele disponibile, etc). Numele activităţii planificate este bine să fie
anunţat din timp, înainte de desfăşurarea activităţii, pentru a stârnii interesul participanţilor şi pentru ca
aceştia să se poată pregati pentru activitatea propriu zisă.
Pentru a ajuta la consolidarea informaţiilor şi reamintirea acestora după terminarea activităţii, este foarte
utilă folosirea unui caiet/fişe de activitate (individual sau pentru grupuri mici) în care să fie punctate
activităţile planificate şi să fie corelate la metodele educative şi instrumentele folosite.
Este recomandat ca acest tip de activitaţi să fie pregatite şi coordonate de către o persoană specializată
(animator) care să ştie să transforme limbajul şi informaţia ştiinţifică în ceva accesibil şi foarte atractiv.
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Inspectorul NATURĂ
Este o activitate de tip informativ, menită să stârnească
interesul copiilor pentru activităţile de explorare şi
descoperire (informaţii şi specii noi).

Aventuri în Epoca de Piatră
Este o activitate pentru cunoaşterea habitatelor de
stâncării calcaroase, prin care vom afla ce sunt pietrele,
cum se deosebesc si cum influenţează viaţa plantelor, a
animalelor şi a omului .

Căsuţa din Pădure
Este o activitate pentru cunoaşterea habitatelor forestiere,
prin care vom descoperi diversitatea speciilor, vom afla
legendele pădurii şi vom înţelege cum trăiesc vieţuitoarele
din pădure.

Culorile naturii
O activitate combinată, de tip „Photo Safari“ pentru
cunoaşterea naturii şi îmbunătaţirea tehnicii fotografice şi
a simţurilor artistice.

Alte idei de activităţi tematice:
Pământul în bucăţi, Călătorie spre centrul pământului,
Casa de piatră, Lectura peisajului, Drumul picăturii de apă,
Micii meteorologi de serviciu, Pajiştea la microscop, O zi
din viaţa fluturelui, Cum se pregătesc florile pentru iarna?,
Covorul de frunze, Cine locuieşte sub zăpadă?, Pălărie întrun pricior, ghici ciupercă ce-i?, Seminţele dau viaţă
plantelor, Purtătorii seminteţelor, Zborul, Prietenul meu
copacul!, Variaţiuni pe o frunză, Micul univers din copac,
Fiecare pasăre pe limba ei grăieşte, Păsările din parc, Pe
urmele vulpii, Stăpânul umelor, Urme de animale,
Mamifere mari, mamifere mici, Viaţa nocturnă.
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Arii protejate în împrejurimile Turzii

Reţeaua NATURA 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde eşantioane
reprezentative de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar. Scopul acestei reţele este
protejarea şi conservarea plantelor, a animalelor şi a mediului natural (habitatul) în care acestea se află,
indiferent de delimitările administrative. Nu se urmăreşte interzicerea activităţilor omului pe aceste
suprafeţe, ci doar stabilirea unor reguli care să permită desfăşurarea activităţii umane, dar care să nu
pună în pericol conservarea pe termen lung a biodiversităţii.
Selectarea ariilor protejate (situri) şi includerea lor in Reţeaua NATURA 2000 se bazează pe 2 acte
normative (directive) ale Uniunii Europene: Directiva Habitate şi Directiva Păsări. Acestea reglementează
pe lângă modul de selectare şi desemnare a siturilor şi modalităţile de protecţie ale acestora. Există 2 tipuri
de situri NATURA 2000: Arii Speciale de Conservare (SAC) constituite conform Directivei Habitate
pentru conservarea speciilor de plante, animale şi habitate ameninţate la nivel european, şi Arii de
Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări, pentru conservarea
păsărilor şi a zonelor umede. Multe situri sunt desemnate atât SAC-uri cât şi SPA-uri.
În siturile NATURA 2000 vor fi permise activităţi economice tradiţionale şi recreative (ex. cultivarea şi
obţinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe), cu conditia ca
aceste situri să îşi păstreze obiectul conservării.
Regulile cu privire la administrarea ariei protejate sunt prevăzute în PLANUL DE MANAGEMENT, pe
scurt, un document în care sunt menţionate obiectivele ariei protejate şi ce anume trebuie făcut pentru
realizarea acestora.
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Habitate protejate:
Habitatul reprezintă un teritoriu locuit de plante şi animale, de o specie sau un grup de specii, care se
adaptează la condiţiile de viaţă din acel teritoriu.
Conform sistemului de clasificare a habitatelor utilizat în reţeaua NATURA 2000, în împrejurimile Turzii
au fost identificate eşantioane reprezentative de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar,
motiv pentru care aceste teritorii au fost declarate arii protejate.
Rezervaţii naturale din zona Turzii:
Cheile Turzii (ROSCI0034), Cheile Tureni (ROSCI0035), Coasta Lunii / Dealul cu Fluturi
(ROSCI0040), Cheile Borzeşti (interes judeţean), Sărăturile şi Ocna Veche (ROSCI0223), Valea
Florilor (ROSCI0261)
Habitate protejate în rezervaţiile naturale din împrejurimile Turzii:
ü Mlaştini si pajişti halofile (1310 - Salicornia, 1530 - Pajişti şi mlaştini sărăturate)
ü Tufărişuri (40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice) Pajişti (6110 - Comunităţi rupicole
calcifile, 6190 - Pajişti panonice de stâncării, 6210 - Pajişti uscate pe substrat calcaros,
6240 - Pajişti stepice subpanonice, 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte)
ü Habitate stâncoase şi peşteri (8120 - Grohotişuri calcaroase, 8210 - Versanţi stâncoşi pe roci
calcaroase),
ü Păduri temperate (9110 si 9130 - Păduri de fag, 91E0 - Păduri aluviale)
Alte rezervaţii naturale pe Valea Arieşului:
Situl natural Trascău (ROSCI0253 - Laricetul de la Vidom, Peştera Huda lui Papară, Dolina Vânatara,
Scăriţa-Belioara, Cheile Runcului, Cheile Pociovaliştei, Cheile Poşegii, Cheile Vălişoarei, Cheile Plaiului,
Cheile Siloşului, etc), Valea Ierii (ROSCI0263), Muntele Mare (ROSCI0119), Molhaşurile Căpăţânii
(ROSCI0116)
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Rezervaţia Naturală CHEILE TURZII

Cheile Turzii sunt o rezervaţie naturală complexă înfiinţată în anul 1938. Pe un teritoriu relativ restrâns
(324 ha) sunt adăpostite importante valori de ordin ştiinţific (botanic, zoologic, ecologic, geologic,
speologic) istoric şi peisagistic. Conform OM 1964 din 13/12/2007 este înregistrată ROSCI0035
Cheile Turzii.
Există mai multe variante de acces spre rezervaţie. Varianta rutieră cea mai utilizată este localitatea Mihai
Viteazu pe DJ103L prin localitatea Cheia, pe unde se ajunge până pe platoul din apropierea cabanei
turistice. O altă variantă de acces este DJ107L pe ruta Turda – Petreştii de Jos.
Rezervaţia Naturală Cheile Turzii este situată în partea centrală a Culmii Petreştilor, având o lungime de
1270 m şi o diferenţă de nivel de aproximativ 320 m. Cheile au luat naştere ca urmare a activităţii
epigenetice a pârâului Hăşdate. Relieful, format pe calcare jurasice, a dat naştere unui peisaj carstic de o
rară salbaticie: stânci înalte şi abrupte, pereţi verticali, creste ascuţite, turnuri de piatră, vâlcele
pietroase, grohotişuri (zuruşuri – în limbajul locului), peşteri si doline.
Rezervaţia se remarcă printr-o diversitate biologică foarte ridicată raportată la suprafaţa relativ restrânsă,
care se datorează rocii, reliefului şi prezenţei unui număr însemnat de habitate şi microhabitate.
În anii 1930 profesorul Erasmus Nyaradi a identificat şi a descris 970 de specii de plante, dintre care
amintim usturoiul sălbatic (Allium obliquum), piciorul cocoşului, odoleanul, omagul, stânjenelul (Iris
aphilla şi Iris humilis), frăsinelul (Dictamnus albus), vulturica, scoruşul (Sorbus dacica), liliacul
ardelenesc (Syringa josikea), capul şarpelui (Echium russicum), etc.
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Speciile de animale mai importante din punct de vedere stiinţific sunt: Aquila chrysaetos (acvila de
stâncă), Lullula arborea (ciocârlia de pădure), Pernis apivorus (viespar), mai multe specii de lilieci
ocrotite prin lege, specii rare de fluturi, peşti, reptile şi mamifere (vulpea, mistreţul, iepuri, căprioara,
veveriţa)
În Cheile Turzii sunt aproximativ 60 de peşteri, firide sau arcade, de dimensiuni mici (8 depăşesc 20 m,
cea mai mare atingând 120 m - Peştera Ungurească). Alte peşteri: Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică (în
vecinătatea Podului 4), Şura lui Balica, Peştera Filimon, Peştera Feciorilor, Peştera Calăştur, Grota
Sanşil, Grota lui Hili, Firida lui Anton.
Cheile Turzii reprezintă una din zonele importante din ţara pentru practicarea alpinismului, a sporturilor
montane, orientare turistică şi activităţi educative şi recreative.

20

Rezervaţia Naturală CHEILE TURULUI

Cheile Turului (denumite local şi Cheile Tureni sau Turenilor) au fost înfiinţate în anul 1993, ca
rezervaţie naturală mixtă (floristică, faunistică, peisagistică) şi parc arheologic (terase şi peşteri
locuite), iar prin Legea 5/2000 dobândeşte statutul de arie protejată de interes naţional. Conform OM
1964 din 13/12/2007 este înregistrată ROSCI0034 Cheile Turenilor.
Cheile Turenilor sunt rezultatul unor fenomene carstice manifestate în calcarele jurasice aflate la
contactul Munţilor Trascău cu Depresiunea Turda – Alba Iulia (Bazinul Transilvaniei). Accesul auto se
face în principal prin satul Copăceni, pe un drum nemodernizat de aproximativ 3 km, ce se desprinde din
drumul europeean E60. Pe trasee turistice se poate ajunge şi din comuna Tureni sau venind de la Cheile
Turzii.
Aspectul rezervaţiei este acela de canion carstic, în formă de «V», pereţii de calcar având înălţimi cuprinse
între 20m şi 105m. Lungimea cheilor este de 1850m. Pe platoul carstic situat deasupra cheilor,
altitudinile sunt relativ uniforme (între 540m şi 580m). Formarea Cheilor Turenilor, a podurilor naturale,
a lapiezurilor, a dolinelor, sunt rezultatul unor fenomene carstice de amploare. Podurile naturale sunt
mărturiile unor caverne care au existat anterior, distruse apoi prin acţiunea agenţilor atmosferici externi.
Fenomenele endocarstice au jucat rol important şi în adâncirea treptată a văii, fapt demonstrat de prezenţa
peşterilor la diferite nivele pe cuprinsul cheii. Sunt identificate 29 de grote şi peşteri pe teritoriul cheilor,
cu lungimi cuprinse între 3 - 58 m (Peştera Liliecilor - 58 m, Peştera cu două intrări - 20 m, Peştera din
diaclază - 20 m, Peştera Şura Mare - 18 m. Peşterile din Cheile Turenilor sunt în prezent fosile, colmatate
şi inactive.
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Dintre plantele mai rare amintim: Alyssum saxatile, Allium flavum, Avenastrium montanum, Iris pumila,
Sesleria rigida haynaldiana, Thymus comosus, Viola jooi, Vinca herbacea, Sorbus cretica etc.
Avifauna cuprinde specii rare cum ar fi corbul (Corvus corax), vânturelul roşu (Falco tinunculus), mierla
de piatră (Monticola saxatilis), codroşul de munte (Phoenicurus ochruros) şi pietrarul sur (Oenanthe
oenanthe).
De asemenea au fost identificate numeroase specii de lepidoptere, unele rare (ex. Zerinthia polyxena).
Dintre reptile amintim şopârla de ziduri (Lacerta muralis) şi şarpele de aluniş (Coronella austriaca).
Prin cercetările arheologice au fost descoperite terase şi peşteri locuite, precum şi numeroase obiecte,
unelte, ceramică, monede şi necropole tumulare.
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Rezervaţia Naturală CHEILE BORZEŞTI

Cheile Borzeştilor (numite şi Cheile Berchişului) sunt a treia cheie săpată în culmea Petreşti şi se găsesc
la sud-vest de Cheile Turzii, pe teritoriul comunei Iara. Ele au fost declarate zonă naturală protejată de
importanţă judeţeană în anul 1994.
Accesul principal se poate face de la cabana Buru sau din satul Borzeşti, pe noul drum ce duce la Gura
Jigăului, la capătul din amonte al cheilor.
Cheile Borzeşti sunt reprezentative, deoarece sunt singurele chei din Munţii Apuseni care au fost sculptate
în două sensuri, schimbându-şi în timp, atât nivelul de bază, cât şi colectorul.
Iniţial apele se scurgeau către golful Borzeştilor care funcţiona ca o zonă de convergenţă hidrografică,
limita fiind spre sud la Culmea Petreşti. Ulterior, afluentul Arieşului a străpuns culmea Petreşti şi pas cu
pas a captat apele spre Arieş.
Cheile au versanţi împăduriţi, motiv pentru care, din punct de vedere educativ, habitatul forestier este
foarte important.
Rezervaţia se află în domeniul pădurii de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu gorun (Quercus petraea).
În perimetrul rezervaţiei pot fi întâlnite diferite specii de plante cu caracter endemic, specifice habitatelor
forestiere şi stâncariilor calcaroase (la izvoare).
Cheilor Borzeştilor oferă condiţii bune de vieţuire multor mamifere, (vulpea, lupul, bursucul, mistreţul,
căprioara) dar şi numeroaselor specii de păsări, reptile şi insecte.
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Cheile au pereţi de înălţimi mici, dar prezintă două sectoare sălbatice (cascadele inferioare şi cascadele
superioare) foarte interesante, cu succesiuni de cascade, săritori şi marmite de mari dimensiuni.
Marcajul turistic triunghi roşu evită aceste porţiuni, inaccesibile la ape mari, pentru a căror vizitare
trebuie să mergem chiar pe albia pârâului, sărind din piatră în piatră. Viztarea cheilor prin albia râului este
recomandată în zilele călduroase, echipaţi corespunzător.
În chei sunt interzise orice activităţi ce pot degrada peisajul: cariere, depozitări de orice mareriale, tăierea
pădurii etc.
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Rezervaţia Naturală DEALUL CU FLUTURI

Rezervaţia Naturală Dealul cu Fluturi face parte din categoria ariilor protejate naţionale care au ca scop
protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect zoologic (cu accent asupra
lepidopterelor) şi floristic oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice şi educative.
Aria protejată “DEALUL CU FLUTURI” a fost constituită în baza H.G. 2151/2004, iar conform OM
1964 din 13/12/2007 este ănregistrată ROSCI0040 - Coasta Lunii.
Accesul se poate face din D.J. 150 Câmpia Turzii - Viişoara. De la acest drum judeţean, din comuna
Viişoara, până la limita ariei protejate distanţa este de circa 3km, pe drumuri de pământ. Pe două laturi se
învecinează cu terenuri din fond forestier, iar pe latura nord-vestică şi sud-estică cu păşuni şi fânaţe,
proprietăţi particulare.
Rezervaţia ocupă o suprafaţă de 20 ha şi este situată din punct de vedere administrativ în raza comunei
Viişoara, în extravilan, pe versantul sud-estic al dealului Coasta Luni, cu altitudinea cuprinsă între 350m
şi 450m. Altitudinea medie a ariei protejate este 400m, iar panta medie 30 grade, pe un versant
frământat cu expoziţie sud-vestică.
Pe terenul cu pante sud-vestice s-a dezvoltat o vegetaţie stepizată ce adăposteşte marea diversitate de
lepidoptere. Cea mai mare parte a ariei protejate este ocupată de un habitat prioritar, în care au fost
identificate 158 specii de cormofite şi în care sunt adăpostiţi si alţi trei taxoni din Lista Roşie a României:
Prunus tenella, Dictamnus albus, Iris humilis. Prin aceste elemente rezervaţia capată un caracter mixt
(botanic, zoologic şi geomorfologic). Dintre speciile ameninţate menţionăm: Astragalus exscapus, Crambe
tataria, Jurinea mollis, Onosma pseudarenaria, Salvia transsylvanica .
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Vegetaţia stepică adăposteşte peste 700 de specii de lepidoptere (cf. A. Sârbu), acesta fiind motivul
principal pentru constituirea acestei rezervaţii. Au fost întâlnite specii valoroase: Cucullia mixta, Cucullia
xeranthemii, Philotes bavius hungaricus, Catopta thrips şi speciile lor gazdă. Biodiversitatea
lepidopterologică maximă a fost înregistrată într-un mozaic de habitate ierboase întrepătrunse de cele cu
tufărişuri (Amygdalus nana, Prunus spinosa, Crataegus monogyna). Au fost descoperite 14 specii de
fluturi în premiera în fauna României şi un unicat în lume (Filatima transilvaniella). Din punct de vedere
al faunei de interes forestier, în zonă au fost semnalate exemplare de căprior şi fazan.
Rezervaţia prezintă interes ştiinţific deosebit datorită speciilor de fluturi existente şi ecosistemului cu
caracter stepic şi este importantă sub aspectul cercetării ştiinţifice şi al educaţiei.
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Fişa de înscriere
Numele şi prenumele: ......................................
Şcoala/Clubul: ................................................
Contact: .........................................................
.........................................................
.........................................................

Activitatea 1
Data:
Locul:

Te rugăm să notezi toate lucrurile importante care au avut
loc în timpul activităţilor Junior Ranger la care ai
participat !
La finalul fiecărei activităţi, îndrumătorul de activitate va
completa fişa ta şi ne va spune cum te-ai comportat pe
parcusul activităţii !!
Nu uita să scrii, ce ţi-a plăcut cel mai mult la activităţile
Junior Ranger !!!

Îndrumător / Animator:

Activitatea 2
Data:
Locul:

Ce mi-a plăcut cel mai mult ?
................................................................................

Îndrumător / Animator:

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Activitatea 3

................................................................................
................................................................................

Data:
Locul:

................................................................................

Îndrumător / Animator:

...............................................................................
...............................................................................

Ca membru al reţelei Junior Ranger POTAISSA, promit să protejez natura şi ştiu că toate plantele,
animale şi resursele pământului trebuie să fie respectate. Voi continua să particip la activităţile Junior
Ranger, pentru a DESCOPERI frumuseţile rezervaţiilor naturale din zonă, să ÎNVĂŢ cât mai multe
lucruri despre misterele naturii şi să contribui la PROTECŢIA naturii şi a mediului înconjurator, iar la
rândul meu, îi voi invăţa şi pe alţii tot ceea ce am învăţat şi eu.

Angajament Junior Ranger

Certificatul atestă participarea ____________________________ , la activităţile
desfăşurate în cadrul proiectului “Junior Ranger POTAISSA” şi demonstrează interesul
pentru protecţia şi promovarea patrimoniului local.

Certificat Junior Ranger “Potaissa”

Rezervaţii Naturale
în împrejurimile Turzii

2%

Fundaţia de Ecologie şi Turism POTAISSA
C.U.I. 11182323
Cont: RO31 RNCB 0110 1152 7361 0001
tel. 0744.678674
potaissa@juniorranger.ro
www.juniorranger.ro

Material realizat în cadrul proiectului "Junior Ranger POTAISSA",
proiect coordonat de Fundaţia de Ecologie şi Turism „Potaissa“,
finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat şi MOL România, în cadrul componentei
Arii Protejate a programului Spaţii Verzi.
Materialul exprimă exclusiv opinia autorilor.
Finanţatorii nu pot fi făcuţi răspunzători de informaţiile cuprinse în acest material.

