Descoperă ariile protejate de pe

Valea Arieșului
Valea Arieşului este cea mai potrivită destinaţie
pentru cei care doresc să cunoască şi să
exploreze la pas, destinaţii aflate în afara
cărărilor bătătorite, cu natură sălbatică şi
cultură autentică.
Veniţi să descoperiţi Turda şi Valea Arieşului.
Avem multe poveşti de spus şi cunoaştem
multe din comorile ascunse ale acestor locuri.
Tu trebuie doar să porneşti la drum ...

Drumeţie

Activităţi
educative

Alpinism

Cicloturism

Speologie

Fotografie

Descoperiți
plantele

Observați
animalele

ADMINISTRAȚIA NATURA 2000 TRASCĂU
Situri Natura 2000
Munții Trascău (ROSCI0253
și ROSPA0087)
Fânețele Pietroasa Podeni
(ROSCI0300)
Cheile Turzii (ROSCI0035)
Cheile Turenilor (ROSCI0035)
Muntele Mare (ROSCI0119)
Valea Ierii (ROSCI0263)

Alte Rezervații Naturale
Cheile Borzești
Cheile Ocolișelului
Scărița-Belioara
Cheile Poșegii
Cheile Runcului
Cheile Pociovaliștei
Laricetul de la Vidolm
Poarta Zmeilor
Huda lui Papară
Dolina Vânătarea
Cheile Vălișoarei
Cheile Plaiului
Cheile Siloșului
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Munţii Trascăului sunt foarte importanţi pentru
bogăţia şi diversitatea tipurilor de habitate (15 de
interes comunitar). Situl include 31 de rezervaţii
naturale, cu floră şi faună bogată. De asemenea, se
remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor
de stâncărie, pădure şi pajişti montane în care trăiesc
peste 130 de specii de păsări, dintre care 25 sunt de
interes comunitar.
Ariile protejate cuprind zone de o remarcabilă
frumuseţe şi semnificaţie culturală; adăpostesc
comunităţi umane ce au culturi tradiţionale; protejează
teritorii care reflectă istoria interacţiunii omului cu
mediul; protejează cursuri de apă importante şi sunt
locuri de maximă importanţă.
Reţeaua NATURA 2000 este o reţea europeană de arii
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.
NU se urmăreşte interzicerea activităţilor omului, doar
stabilirea unor reguli care să permită desfăşurarea
activităţii umane, dar care să nu pună în pericol
conservarea pe termen lung a biodiversităţii.
Există 2 tipuri de situri Natura 2000: Arii Speciale de
Conservare (SCI) pentru conservarea speciilor de
plante, animale şi habitate ameninţate la nivel
european şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică
(SPA), pentru conservarea păsărilor şi a zonelor umede.
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ECOTURISM PE VALEA ARIEȘULUI
Activități recomandate:
Drumeţii pe trasee
turistice
Cicloturism şi plimbări
cu bicicleta
Descoperă natura cu
Junior Ranger
FotoSafari în arii
protejate
Alpinism si escaladă
Zbor cu parapanta
Turism ecvestru
Descoperă lumea
subterană
Caiac si rafting pe Valea
Arieşului
Iarna pe rachete de
zăpadă
Căţărare pe gheaţă
Gastronomie locală
Activităţi locale
tradiţionale
informaţii suplimentare:
www.ecoturism.turdaturism.ro
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Ecoturismul este acea formă de turism în care
principala motivaţie a turistului este observarea şi
aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale. Ecoturismul
grupează o gamă largă de activități bazate pe natură
sau pe cultura locală din zone situate în apropierea
ariilor naturale protejate. Activităţile recomandate
încurajează dezvoltarea durabilă responsabilă, prin
punerea în valoare a resurselor şi produselor locale,
încurajarea producătorilor locali şi stimularea micilor
afaceri pentru dezvoltarea economiei locale.
Activități pentru copii și familii. De mici ne pregătim să
descoperim natura și să învațăm despre tot ce ne
înconjoară. În cabană sau în cort, în peșteri sau pe
stânci, cu aparatul foto în mână în așteptarea unui
fluturaș sau a acvilei ... nici nu iți dai seama cum s-a scurs
timpul și te pregătești de o nouă aventură.
Aventură în natură. Aventura și adrenalina sunt acasă
aici pe Valea Arieșului. În chei sau în peșteri e loc numai
bun pentru alpinism, escaladă sau canyoning. Pe Arieș
ne așteaptă caiacul, în timp ce natura arată altfel din
zborul parapantei. Iarna, potecile de munte și pantele
line sunt numai bune pentru schi și plimbări pe rachete.
Oameni și locuri. Viața la țară, cu miros de iarbă
proaspat cosită și nopți senine în care cerul se aprinde
cu mii de stele. Farmecul și frumusețea locurilor este
completată de căldura și ospitalitatea locuitorilor. Poți
vedea cum se muncea odinioară și poți asista la
preparatul bucatelor tradiționale, dar și la momente de
sărbatoare, care aici sunt cu adevarat speciale.

POTECI TEMATICE ȘI ACTIVITĂȚI EDUCATIVE
Potecile tematice se deosebesc de alte tipuri de poteci
turistice, prin existenţa unor panouri informative
amplasate de-a lungul potecii. Amenajate cu grijă,
potecile tematice pot deveni instrumente valoroase
de educaţie pentru „lecţii în aer liber” sau pur şi simplu
o modalitate de a transforma o drumeţie obişnuită
într-o experienţă memorabilă.
Activităţile educative pentru descoperirea naturii oferă
vizitatorilor experienţe inedite legate de natură și
contribuie la o mai bună înţelegere a rolului rezervaţiilor
naturale pentru comunităţile locale.
Orice plimbare în natură se poate transforma într-o
adevarată aventură, plină de surprize la tot pasul.
Pentru plante şi animale, natura înseamnă casa lor şi de
aceea este foarte important să păstrăm liniştea şi să
avem grijă de locurile pe unde trecem.
Activități Junior Ranger (model):
Detectivii naturii, Aventura Junior Ranger, Aventură în
epoca de piatră, Călătorie spre centrul pământului,
Natura în culori, Foto-Safari și Sunet-Safari, Căsuța din
pădure, O zi din viața plantelor și animalelor, Pe 2 roți,
Între cer și pămant.

Poteci Tematice
Cheile Turzii
Detectivii naturii
Cheile Tureniului
Aventură în Epoca de Piatră
Scăriţa-Belioara
Natura în culori
Muntele Mare
Descoperă natura
Masivul Bedeleu
Pietrele Vorbitoare
Depresiunea Trascău
Minunile de la Rimetea

Ce poți face ?
drumeții și orientare pe hartă și cu busola, identificarea
și observarea plantelor și animalelor, activități artistice
și fotografie în natură, ne jucăm și învățăm (forme de
relief, geologie, meteo, astronomie), sporturi montane
(escaladă, cicloturism, orientare turistică, etc)

informaţii suplimentare:
www.potecitematice.juniorranger.ro
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CHEILE TURZII
specii protejate:
Usturoiul sălbatic
Allium obliqum
Ferula (Aerel)
Ferula sadleriana
Stânjenelul
Iris humilis
Scoruşul
Sorbus dacica
Tisa
Taxus baccata
Liliac cu potcoavă
Rhinolophus euryale
Liliac cu aripi lungi
Miniopterus schreibersi
Ciocârlia de pădure
Lullula arborea
Viesparul
Pernis apivorus
Acvila de munte
Aquila chrysaetos
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Rezervaţia naturală Cheile Turzii a fost înfiinţată în anul
1938 şi adăposteşte importante valori de ordin ştiinţific,
istoric şi peisagistic.
Rezervaţia se remarcă printr-o diversitate biologică
foarte ridicată raportată la suprafaţa relativ restrânsă. Au
fost identificate aproape 1000 de specii de plante, unele
foarte rare, precum şi mai multe specii ocrotite de păsări,
lilieci, fluturi şi reptile. În Cheile Turzii sunt aproximativ 60
de peşteri, firide sau arcade, de dimensiuni mici.
Cheile Turzii au luat naştere ca urmare a activităţii de eroziune
a pârâului Hăşdate. Relieful, format pe calcare jurasice, a dat
naştere unui peisaj carstic de o rară sălbăticie: stânci înalte şi
abrupte, pereţi verticali, creste ascuţite, turnuri de piatră,
vâlcele pietroase, lapiezuri și doline. Îngheţul și dezgheţul a
lărgit fisurile calcarelor, deschizând noi căi de pătrundere a
apelor sau producând surpări şi aglomerări de pietre și
bolovani, care formează grohotişurile (zuruşuri – în limbajul
locului) de la baza abrupturilor.
Vegetaţia forestieră se dezvoltă intercalat, esenţe specifice
marilor altitudini vor fi întâlnite aici crescând laolaltă cu specii
caracteristice dealurilor şi câmpiilor. Fauna urmează în linii
mari distribuţia zonală a vegetaţiei, unde fiecare colţişor de
stâncă, ochi de apă, pădurea şi tufişurile freamătă de viaţă, de
la formele cele mai simple până la animalele de interes
cinegetic. Alternanţa de stâncării, terenuri agricole şi păşuni
oferă posibilităţi de hrănire pentru numeroase specii de
răpitoare. Pădurile sau pâlcurile de copaci sunt folosite ca loc
de înnoptare. Vegetaţia bogată pune în evidență diferite specii
de insecte și nevertebrate. Peşterile şi crăpăturile de pe
versanţi favorizează prezenţa liliecilor.
Cu puţin noroc şi multă atenţie, putem observa diferite specii
interesante de plante și animale.

Poteca tematică “Detectivi Naturii”
Accesul pe poteca tematică se face de la
cabana Cheile Turzii, pe marcajul turistic
punct roşu, spre Crucea Sânduleştilor.
Lungime: 1 km;
Diferență de nivel: 200 m
Durată: 2 ore (dus-intors)
Traseu accesibil tot timpul anului. Traseul
străbate pante înclinate şi alunecoase!
Echipaţi-vă în mod adecvat! Pe traseu nu
există surse de apă potabilă!

1
2
3
4
5
6

Detectivii naturii
Descoperă Cheile Turzii
Pădurea - Casa animalelor
Lumea păsărilor
Grădina botanică din Cheile Turzii
Stâncăriile calcaroase
Ascunzişul detectivilor
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CHEILE TURENIULUI
specii protejate
Tritonul comun
Triturus vulgaris amp.
Buhai de baltă
Bombina bombina
Guşterul
Lacerta viridis
Şopârla de ziduri
Lacerta muralis
Şarpele de alun
Coronella austriaca
Pesmă
Cent. atropurpurea
Cimbrişor
Thymus comosus
Tămâioara
Viola jooi
Mierla de piatră
Monticola saxatilis
Vânturelul roşu
Falco tinunculus
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Cheile Turenilor se ivesc pe neașteptate din monotonia
peisajului Câmpiei Transilvaniei şi reprezintă locul ideal
pentru ieşirile în natură cu familia, dar şi pentru activități
pline de aventură (drumeţii, escaladă, cicloturism, etc).
Cheile Turenilor sunt o rezervaţie naturală mixtă
(floristică, faunistică, peisagistică) şi parc arheologic. Sunt
identificate 29 de grote şi peşteri. Prin cercetările
arheologice au fost descoperite terase şi peşteri locuite,
precum şi numeroase obiecte şi unelte.

Cheile Turenilor se prezintă ca un defileu spectaculos
săpat in calcare jurasice, cu o geomorfologie inedită,
amplasate într-un cadru natural pitoresc. Aspectul văii
este de canion carstic, în formă de «V», cu înălţimi ale
pereţilor de calcar cuprinse între 20 m şi 105 m.
Existenţa lapiezurilor, dolinelor şi a podurilor naturale
sunt rezultatul unor fenomene carstice de suprafaţă.
Grotele şi peşterile sunt foarte scurte (între 3 şi 58 m),
colmatate, inactive şi au fost locuite încă din cele mai
vechi timpuri. Prin cercetările arheologice au fost
descoperite numeroase obiecte, unelte, ceramică,
monede şi necropole tumulare.
Printre pietre şi la izvoare întâlnim diferite specii de
amfibieni şi reptile (buhaiul cu burta galbenă, tritonul
comun transilvănean). La umbra arborilor, putem
întâlni diferite specii de mamifere (căprioara, cerbul,
jderul de piatră, iepurele, vulpea, mistrețul, bursucul),
în timp ce veveriţa este activă la nivelul coronamentului.
Peşterile şi crăpăturile de pe versanţi favorizează
prezenţa liliecilor în timp ce reptilele preferă zonele cu
stâncării, grohotişuri sau cu vegetaţie de tufărişuri.

Poteca tematică “Aventură în Epoca de Piatră”
Accesul din Copăceni se face pe un drum
local pe care se vom ajunge la intrarea din
aval de chei. Din Tureni (amonte) se poate
ajunge pe diferite poteci turistice.
Lungime: 1,5 km; Diferență de nivel: 200 m
Durată: 2 ore (dus-intors)
Traseu uşor, accesibil tot timpul anului, însă
necesită atenţie pe pantele înclinate,
Echipaţi-vă în mod adecvat! Pe traseu nu
există surse de apă potabilă!

1
2
3
4
5
6
7

Aventură în Epoca de Piatră
Descoperă Cheile Turenilor
Pădurea - Casa animalelor
Pădurea - Casa păsărilor
Flori şi fluturi printre pietre
Stâncăriile calcaroase
Aventură în Epoca de Piatră
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SCĂRIŢA - BELIOARA
specii protejate:
Sapunariţa galbenă
Saponaria Bellidifolia
Arginţica
Dryas octopetala
Genţiana cupă
Gentiana clusii
Strugurii ursului
Arctostaphylos uva-ursi
Sângele voinicului
Nigritella rubra
Tulichina
Daphne mezereum
Cetina de negi
Juniperus sabina
Pinul
Pinus sylvestris
Larice
Larix decidua
Tisa
Taxus baccata
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Rezervaţia naturală Scăriţa-Belioara reprezintă una
dintre cele mai valoroase şi reprezentative rezervaţii
naturale din zonă. Rezervaţia cuprinde platoul şi fânaţul
Şesul Craiului, pădurea de pe muntele Scăriţa, precum şi
spectaculoasele abrupturi ce străjuiesc obârşiile văii
Belioara.
Rezervaţia are o suprafaţă de 450 ha şi adăposteşte multe
specii rare de plante, suprapuneri de componenţe
floristice care la prima vedere se exclud reciproc, atât
specii termofile cât şi relicte glaciare

Scăriţa-Belioara se prezintă ca un rest al unui platou
calcaros erodat de ape. Structura geologică diferită în
partea nordică (şisturi de vârstă paleozoică) şi sudică
(roci sedimentare metamorfozate) a dus la o
diferenţiere importantă a formelor de relief. Versanţii
nordici sunt domoli şi împăduriţi, în timp ce versanţii
sudici se prezintă sub forma unor abrupturi stâncoase şi
pereţi verticali.
Eroziunea calcarelor la suprafaţă a generat forme
specifice. Pe versanţii abrupţi apar poliţe, brâne, zimţi si
turnuri (ex. Călugarul, Piscul lui Ştean), cu înfăţişări
ciudate şi pitoreşti totodată. Îngheţ-dezgheţul a lărgit
fisurile calcarelor deschizând noi căi de pătrundere a
apelor sau producând surpări și aglomerări de materiale
reziduale ce constituie trenele de grohotișuri de la baza
abrupturilor.
Apele pătrunse pe căile subterane a dus la formarea a
numeroase guri de peşteră care apar pe abrupt, la
diferite înălţimi. La baza abrupturilor calcaroase apar
izvoare puternice.

Poteca tematică “Natura în Culori”
Căi de acces din Staţiunea MunteleBaişoara, Poşaga, Ocoliş. Accesul dinspre
valea Poşegii străbate pante înclinate şi
alunecoase !!!
Lungime: 1,2 km; Diferență de nivel: 40 m
Durată: 2 ore (inclusiv )
Durată acces: (4-6 ore, dus-întors)
Poteca tematică se suprapune parţial peste
traseul turistic marcat cu punct roşu.
Atenţie !!! Pe traseu nu există surse de apă
potabilă !

i

Intrare Vest (panou informativ)

1
2
3
4
5
6

Natura în culori

i

Descoperă Scăriţa-Belioara
Flori şi fluturi la Şesul Craiului
Stâncăriile calcaroase
Ecosistemul pădurii
Casa animalelor şi păsărilor
Intrare Est (panou informativ)
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MUNTELE MARE
specii protejate:
Izvoraş (burta galbenă)
Bombina variegata
Broasca roşie
Rana temporaria
Cocoşul de munte
Tetrao urogallus
Ierunca
Bonasa bonasia
Vânturelul roşu
Falco tinnunculus
Rogoz
Carex rostrata
Arnica
Arnica montana
Roua cerului
Drosera rotundifolia
Festuca / Păiuşul
Festuca nigrescens
Ienupărul
Juniperus communis
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Masivul granitic Muntele Mare, reprezintă cea mai mare
intruziune magmatică din Munţii Apuseni, cu un aspect
de platou. Aici se află mai multe izvoare, însă prezenţa
granitelor impermeabile şi înclinarea foarte redusă
favorizează acumularea apei formând turbării.
Situl Natura 2000 Muntele Mare, urmăreşte conservarea
habitatelor de pădure, a pajiştilor montane, a vegetaţiei
de pe malurile pâraielor şi a tufărişurilor alpine. Este
prioritară asigurarea conservării speciilor de amfibieni,
dar şi a altor specii de păsări şi mamifere.

Situl se află situat în regiunea alpină la altitudini
cuprinse între 1500 m şi 1826 m, cel mai înalt vârf din
Masivul Muntele Mare, al 3-lea ca înălţime din Munţii
Apuseni.
Văile prezente pe suprafața ariei protejate, au aici doar
sectorul de obârşie, caracterizat prin albii abia schiţate.
Turbăriile active sunt formate pe suprafeţele apropiate
de orizontală, cu substrat ce favorizează acumularea
apei în sol, dispuse în jurul vârfului Muntele Mare.
Caracterul oligotrof al turbăriilor este dat de prezenţa
speciilor caracteristice Carex și Sphagnum.
Vegetația ierboasă de pe malurile râurilor montane este
foarte importantă, deoarece la nivel naţional, suprafaţa
totală a acestui tip de habitat este sub 2%. În Muntele
Mare, acest habitat este bine conservat si este prezent
în sectorul superior al râurilor.
Alte specii importante: Drosera rotundifolia, Sphagnum
rubellum, Carex rostrata, Dryas octopetala, Saxifraga
aizoides, Saxifraga bryoides, Trifolium palescens, etc.

Poteca tematică “Descoperă natura”
Acces recomadat din Staţiunea MunteleBaişoara (Buscat), pe traseul turistic marcat
cruce roşie şi banda roşie
Lungime: 14 km; Diferență de nivel: 240 m
Durată: 4 ore (inclusiv interpretare)
Durata acces: (3-4 ore, dus-întors)
Poteca tematică se suprapune parţial peste
traseele turistice marcate cu bandă roşie şi
cruce roşie.

i

Intrare Vest (panou informativ)

1
2
3
4
5
6
7

Fă cunoştinţă cu Natura 2000
Mlaştina de La Poduri
Popasul broscuţelor
Pietrele Cântătoare
La izvoare
Tinovul
Fauna locală
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MASIVUL BEDELEU
specii protejate:
Crinul de munte
Lilium martagon
Laleaua pestriţă
Fritillaria montana
Croitorul alpin
Rosalia alpina
Rădaşca
Lucanus cervus
Liliac cu potcoavă
Rhinolophus euryale
Liliacul cârn
Barbast. barbastellus
Şoimul călător
Falco peregrinus
Acvila de munte
Aquila chrysaetos
Lupul
Canis lupus
Râsul
Lynx lynx
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Stâncile Bedeleului veghează asupra aşezărilor
cuibărite pe firul văii Arieşului. Rând pe rând, satele
Vidolm, Ocoliş, Lunca Arieşului, Poşaga şi Sălciua se
înşiră sub munte, de-a lungul drumului ce urcă spre
spre Ţara de Piatră a Apusenilor.
Platoul calcaros este situat la o altitudine cuprinsă între
1000 şi 1200 m. Datorită abruptului foarte accentuat
umiditatea este mai ridicată în zona de abrupt, în
comparaţie cu platoul carstic şi păşunile, fapt ce a
permis existenţa unei diversităţi vegetative ridicate,
precum şi dezvoltarea unor păduri bine conservate pe
toată lungimea abruptului.
Pârâul Şipote reprezintă un fenomen carstic complex.
Alimentarea pârâului se face la suprafaţa platoului, prin
numeroasele doline, precum şi de pe versanţi. La baza
abruptului, în apropiere de poiana „La Şipote“, există 3
izbucuri permanente şi alte câteva temporare, prin care
apar la lumină apele subterane. După traversarea
poienii, apele se strâng într-un singur pârâu care
coboară pe o albie abruptă şi formează o succesiune de
cascade, răsfirate pe stânci, baraje şi gururi de travertin.
Poarta Zmeilor este o rezervaţie speologică care pune
sub protecţie peştera cu același nume şi podul de piatră
aflat în vecinătatea peşterii. Peştera Huda lui Papară
adăposteşte formaţiuni carstice deosebite şi este
străbatută de un râu subteran lung de 2 km, care
pătrunde în peşteră prin dolina Vânătarea. Peştera
adăposteşte un depozit mare de guano şi o colonie
impresionantă de lilieci.

Poteca tematică “Pietrele Vorbitoare”
Acces din comuna Sălciua pe traseul turistic
spre Peştera Poarta Zmeilor
Lungime: 6 km
Diferenţă de nivel: 300 m
Durata: 3-4 ore (circuit, inclus interpretare)
Marcaj:

(panoul 1-5)

(5-7)

(7-8)

Traseu ușor, accesibil tot timpul anului, însă
necesită atenţie pe pantele înclinate şi în
locurile alunecoase! (coborâre şi vizitare
cascadă)

1
2
3
4
5
6
7
8

Pietrele Vorbitoare (informativ)
Descoperă Valea Arieşului
Plante şi animale din pădure
Cascadele de travertin
Relieful carstic
Stâncăriile calcaroase
Pajiştile montane
Omul şi activităţile tradiţionale
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DEPRESIUNEA TRASCĂULUI
specii protejate:
Stânjenelul mic
Iris ruthenica
Bulbucul de munte
Trollius europaeus
Crinul de munte
Lilium martagon
Tritonul cu creastă
Triturus cristatus
Croitorul alpin
Rosalia alpina
Şarpele de alun
Coronella austriaca
Sfrânciocul roşiatic
Lanius collurio
Vânturelul
Falco vespertinus
Mistreţul
Sus scrofa
Lupul
Canis lupus
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Pe Valea Arieşului, după ce trecem de Cheile
Borzeştilor, drumul coteşte spre sud către depresiunea
Trascăului. La baza colţilor stau adunate satele
Rimetea şi Colţeşti, aşezări vechi recunoscute pentru
exploatările de fier din secolul XIV, dar şi pentru
cultura şi tradiţiile locale.
Masivul Piatra Secuiului este un platou carstic
suspendat ce prezintă un abrupt structural puternic
modelat, cu o gamă variată de forme rezultate prin
procese specifice climatului periglaciar şi reprezintă un
ansamblu teritorial de mare valoare geomorfologică,
botanică şi peisiagistică.
Pădurea de larice de la Vidolm reprezintă o rezervaţie
forestieră cu aspectul unui arboret natural, pus sub
protecţie din anul 1969 datorită prezenţei arborilor
seculari de zadă, unicul conifer cu frunze căzătoare din
Europa. Arboretul furnizează seminţe pentru cultivarea
laricelui şi în alte locuri.
Cheile Siloşului şi Cheile Plaiului sunt situate pe latura
estică a masivului Bedeleu, cu un peisaj asemănător
unei mări cu valuri pietrificate, cu creste zimţate, turnuri
şi imense culoare de grohotişuri. Rupturile de pantă au
dat naştere unor repezişuri şi cascade.
Cheile Valişoarei sunt o rezervaţie naturală complexă
(geomorfologică, botanică şi peisiagistică). În pereţii
cheilor se găsesc peşteri şi alte formaţiuni carstice
(lapiezuri, bolţi, arcade), iar pe versanţi sunt prezente
diferite specii de plante caracteristice, unele foarte rare.

Poteca tematică “Minunile de la Rimetea”
Traseul se află în vecinatatea comunei
Rimetea, pe traseul de acces catre ruinele
vechilor mine de fier.
Lungime: 2,4 km;
Diferență de nivel: 240 m
Durată: 2-3 ore (inclusiv interpretare, traseu
dus-intors)
Poteca tematică se suprapune peste traseul
turistic marcat cu triunghi galben.

i

Panou informativ (Rimetea)

1
2
3
4
5
6

Localitatea Rimetea

Prelucrarea fierului

i

Panou informativ (Adm. N2000)

Pădurea și animalele ei
Prin livada bătrână
Rolul apei în natură
Pajiștile și fluturii lor

N

6

V

5

E
S

4
3
2

i

1

i
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Arii Protejate & Poteci Tematice
Activităţile educative pentru cunoaşterea naturii
oferă tinerilor experienţe inedite legate de natură,
contribuie la înţelegerea importanţei rezervaţiilor
naturale pentru comunităţile locale şi oferă un cadru
de implicare în activităţi pentru conservarea,
protecţia şi promovarea valorilor naturale şi a
patrimoniului local.

4
2

3

1

5

ÎMPREJURIMILE TURZII

6
7

COMUNA IARA
Pe teritoriul comunei Iara sunt două arii protejate de
interes judeţean, incluse în situl Natura 2000 Trascău.
Cheile Ocolişelului (6) adăpostesc plante şi animale
specifice pădurilor de fag şi stâncăriilor calcaroase. Cheile
Borzeşti (7) au pereţi de înălţimi mici, versanţi bine
împăduriţi şi un pârâu cu cascade şi marmite. Au fost
amenajate trasee turistice, locuri de popas şi au fost
amplasate panouri informative.

COMUNA IARA

8

9
VALEA MUREŞULUI
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ÎMPREJURIMILE TURZII
În împrejurimile Turzii sunt mai multe rezervaţii naturale,
cu o diversitate mare de specii şi habitate protejate. Cheile
Turzii (1) şi Cheile Tureni (2) sunt importante pentru reliful
spectaculos format pe calcare, unde întâlnim aproximativ
1000 de specii de plante şi animale. Sărăturile Turzii (3)
protejează colinele din Valea Sărată, lacurile
antroposaline şi plantele de sărătură. Ariile protejate
Cânepişti şi Suatu - Cojocna - Crairât (4) sunt importante
pentru habitatele de stepă şi silvostepă. Pe Dealul cu
Fluturi (5) întâlnim vegetaţie stepică, adăpost pentru
peste 700 de specii de fluturi. Sunt identificate mai multe
poteci tematice, accesibile tot timpul anului, dar
deocamdată sunt amplasate panouri informative şi
educative la Cheile Turzii şi Cheile Tureniului.

VALEA MUREŞULUI
Pe valea Mureşului, între Turda şi Aiud, sunt amenajate două
poteci tematice şi sunt amplasate panouri informative şi
educative tematice. Pădurea de la Miraslău (8) este foarte
importantă pentru habitatul de stejar pufos, foarte bine
conservat. Regatul Broscuţelor de la Tăul Băgău (9) pune în
valoare vegetaţia şi habitatele de mlaştini şi turbării.

11

DEPRESIUNEA TRASCĂU
În Cheile Vălişoarei (10) este amenjată poteca tematică
„Biodiversitatea - comoara ascunsă“, cu 2 tronsoane, câte
unul pe fiecare versant al cheilor. Sunt amplasate panouri
informative depre speciile de plante şi animale şi peşterile
de pe traseu. La Rimetea, pe traseul către Minele de fier
(11), a fost amenajată poteca tematică „Minunile de la
Rimetea“. În vecinătatea comunelor Rimetea şi Colţeşti
mai există și alte locuri potrivite pentru desfăşurarea de
activităţi educative la Piatra Secuiului (12) şi Cetatea
Colţeşti (13)

12
13

10
DEPRESIUNEA TRASCĂU

MASIVUL BEDELEU
Pe traseele din zona Vidolm - vf. Ugerului (Colţul Roşu)
(14) se poate vizita rezervaţia „Laricetul de la Vidolm“ dar
şi marginea nordică a platoului Bedeleu.
Poteca tematică „Pietrele Vorbitoare“ trece pe la cascada
Şipote (15) şi prin mai multe puncte de belvedere cu
panorame spre Valea Arieşului, abruptul Bedeleului şi
spre Muntele Mare. Sunt amplasate panouri informative
despre modul de formare şi evoluţie a reliefului pe calcar,
dar şi despre speciile de plante şi animale ce pot fi întâlnite
pe traseu. Huda lui Papară - Vânătările Ponorului (16)
reprezintă un sistem carstic complex, situat într-un spaţiu
rural tradiţional, foarte bine conservat.
MUNTELE MARE
In situl Natura 2000, Muntele Mare (17) este amenajată
poteca tematică „Descoperă natura“ pe care sunt
amplasate 8 panouri informative. În rezervaţia ScăriţaBelioara (19) este amenajata poteca tematică „Natura în
culori“. Alte locuri recomandate pentru desfăşurarea de
activităţi educative sunt Staţiunea Muntele Băişorii (18),
Cheile Runcului şi Cheile Pociovaliştei (20). Exista o reţea
de trasee turistice marcate şi întreţinute.
Potecile tematice pot deveni instrumente valoroase de
educaţie pentru „lecţii în aer liber” sau pur şi simplu o
modalitate de a transforma o drumeţie obişnuită într-o
experienţă memorabilă.

14

15
16
MASIVUL BEDELEU
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MUNTELE MARE

www.potecitematice.juniorranger.ro
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Junior Ranger “Potaissa”
Nume: ..............................................................
Localitatea ........................................................
Alte informaţii ...................................................
.........................................................................

Activitatea 1
Data:
Locul:
Îndrumător / Animator:

CINE POATE FI JUNIOR RANGER ?
Orice tânăr care participă la activităţi educative pentru
protecţia mediului înconjurător, cunoaşterea naturii şi
promovarea patrimoniului turistic din regiune.

ACTIVITĂŢI JUNIOR RANGER !

Activitatea 2
Data:
Locul:

ü

excursii şi programe educative de vacanţă

ü

activităţi în rezervaţiile naturale din împrejurimi
(activităţi de observare, activităţi de întreţinere şi
refacere poteci turistice, realizare şi amplasare
panouri informative, etc)

ü

activităţi educative şi evenimente Junior Ranger
(Aventura Junior Ranger, Foto Safari Junior, Ziua
Natura 2000, Ziua Biodiversităţii, Săptămâna Junior
Ranger)

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)

Îndrumător / Animator:

Activitatea 3
Data:
Locul:
Îndrumător / Animator:

www.juniorranger.ro

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

