Mi tárul fel előttünk? Egy csodaország, a kő világa, egy elvarázsolt vidék barlangokkal
és vízesésekkel melyről titokzatos legendák születtek, egy vidék, amely ritka növény és
állatfajokat rejt, és ne felejtsük el a szorgalmas embereket, akik e vidéken élnek...

Tematikus ösvény
A BESZÉLŐ KÖVEK
Tematikus ösvény: A BESZÉLŐ KÖVEK
Ez az ösvény a Szolcsva nevű falu területén (románul: Sălciua) van,
megközelíthető a Torda-Topánfalva (románul: Câmpeni) DN 75-ös útról.
Amint beérünk Alsószolcsvára (Sălciua de Jos), átkelünk a kis fahídon,
esetleg választhatjuk a másik megközelítési lehetőséget a falu központjából
azon az úton haladva, amely a szolcsvai Búvópatakhoz vezet. Az ösvényhez
a piros turistajelzést követjük, ez az út vezet a Sárkányok Kapujához.
Az ösvény hossza: 6 km; Szintkülömbség: 300m (425-725m)
Időtartam: 3-4 óra (rövid pihenőket is beleszámítva, amit leginkább a
környék bemutatására fordítunk majd)
Turistajelzés:
(1-5 tábla) (5-7 tábla) (7-8 tábla)
Nehézségi fokozat: könnyű útvonal, egész évben járható ösvény, de kötelző
az odafigyelés főleg a meredekebb és csúszós részeken (például mikor a
vízesésnél ereszkedünk le).
Egy egész napos túra keretében (minimum 10 óra), az Erkély Tisztástól
(poiana Şipote) - 5-ös tábla – folytathatjuk a túrát a Sárkányok Kapujához
(Peştera Poarta Zmeilor) piros kereszt turistajelzés, visszatérve a sárga
sávjelzéssel kijelölt útvonalon. Figyelem, ez már nehéz útvonal!

Fedezz fel, Tanulj, Vigyázz ...
1-es tábla: ez az ösvény legelején van elhelyezve és általános
tudnivalókat tartalmaz a Natura 2000 Torockó védett területről,
az ösvény térképét, valamint a környék turistaútvonalait.
2-es tábla: az erdő szélén van, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az
Aranyos völgyére, Szolcsva nevű falura valamint a Bedellő
karsztplatójára . Ez az a hely, ahol megtudhatjuk, miként alakult
ki az Aranyos patak és melyek a környékbeli jellegzetes kőzetek.
3-as tábla: egy hideg vizű tiszta forrás közelében van, egy
gyönyörű tisztáson a bükkerdő közepén. Egy percre megállunk,
tudjunk meg minden érdekességet a növény és állatvilágról.
4-es tábla: a a Sipot patak legfelső vízesésénel található. Itt a
talajvízről beszélünk majd, és arról, hogyan alakította ki ez a víz a
mészkő domborzatot.

Természetvédelmi területek az Aranyos völgyén
5-ös tábla: az Erkély-Tisztáson van (poiana Sipote), ez a hely
tökéletes pihenésre és friss ivóvízzel való hűsülésre, hiszen az út
tovább folytatódik. Helyet foglalhatunk a tisztáson levő kövekre,
megcsodáljuk a Bedellő (Bedeleu) karsztplatóit.
Az ösvény végén, az erdő szélén a 6-os tábla van elhelyezve. Itt,
a mészkősziklák mélyedései remek búvóhelyet képeznek a
hüllőknek, emlősöknek és madaraknak egyaránt.
A 7-es táblát az erdőből kifele haladva pillantjuk meg, a piros
háromszöggel valamint a sárga sávval jelzett turistautak
kereszteződésénél. A tisztások és kaszálók biodiverzitása meglepő,
de ez a környék jellegzetessége.
A 8-as tábla a kilátó mellett van elhelyezve, innen gyönyörű
kilátás nyílik Szolcsvára (Sălciua) és környékére, talán most
megértjük, a mezőgazdaság és állattartás miért fontos a
lakosoknak.
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