Călare în Carpați
Ecoturism ecvestru de altitudine
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Călare în Carpaţi
O excursie de suflet în inima naturii
Un traseu călare într-un Parc Naţional nu este
ca oricare altă excursie la munte. Aici, sunt
protejate specii de plante şi animale rare.
Peşteri cu picturi rupestre preistorice, cascade
ce se revarsă de la 90 de metri înălţime, chei
spectaculoase, megaliţi de piatră sculptaţi
de vânt şi ploaie în mii de ani sau, poate, de
mâna unor străvechi locuitori ai zonei, sunt
doar câteva din frumuseţile naturale pe care
le adăpostesc cele patru parcuri: Apuseni,
Călimani, Munţii Măcinului şi Munţii Rodnei.

„Călare în Carpaţi” nu este doar
o incursiune în inima naturii:
este o călătorie de suflet, în
timp, pentru că sus, în munţi,
timpul curge alene, domol,
iar tehnologia mileniului III a
străpuns doar ici şi colo o lume
rurală care s-a păstrat intactă,
la fel de frumoasă şi autentică
precum o vizită într-un viu
Muzeu al satului.

Proiectul „Călare în Carpaţi” îşi propune să utilizeze
turismul ecvestru ca alternativă ecoturistică
pentru dezvoltarea comunităţilor din jurul sau
din interiorul ariilor protejate din România, în
scopul sprijinirii conservării naturii pe termen
mediu şi lung. Au fost alese parcurile Munţii
Măcinului, Apuseni, Munţii Rodnei şi Călimani
pentru dezvoltarea turismului ecvestru, deorece
aici există deja mici nuclee de centre de activităţi
ecvestre atât în directa administrare a parcurilor,
cât şi în comunităţile locale.

Turism ecvestru în Padiș, Munții Apuseni, 1907.

ecoturism ecvestru în carpaţi

Protecţia naturii şi dezvoltarea comunităţilor locale
Ce este ecoturismul? Este forma de turism în care
turistul observă şi apreciază natura şi tradiţiile locale
din zonele naturale şi foloseşte servicii locale, sprijină
activ iniţiativele de conservare a naturii şi participă la
programe turistice de o calitate şi un profesionalism
excepţionale.

Tipuri de trasee ecvestre
Călăreţii începători pot savura lungi
plimbări, la pas, într-un cadru natural
atrăgător, în timp ce călăreţii experimentaţi pot trăi senzaţii puternice
străbătând în trap şi galop spaţii
întinse.

În România, turismul ecvestru este în plină dezvoltare.
Pornind de la câteva centre ecvestre şi crescătorii de
cai, astăzi există un Comitet Naţional de Turism Ecvestru (C.N.T.E.) care le grupează la nivel naţional şi care
asigură pregătirea ghizilor specializaţi.

programelor sunt adaptabile, fiind
disponibile:
• programe pentru călăreți
experimentați
• programe pentru călăreți ocazionali
• programe pentru copii și începători
• programe ecvestre de lux.

caii
Caii cu care sunt organizate traseele
de turism ecvestru au un caracter
liniştit, echilibrat şi sunt capabili
de efort susţinut. Sunt obişnuiţi cu
vremea schimbătoare şi cu condiţiile
meteo extreme, la munte vremea fiind
adesea imprevizibilă.
În funcţie de regiune, pentru traseele ecvestre se utilizează cai de rasă
(lipiţan, shaghya arab, huţul) sau rase
locale (cai de munte de Apuseni sau de
Bucovina).

ghizii de turism ecvestru
Ghizii de turism ecvestru sunt oameni
născuți în munți sau care și-au
petrecut mare parte din viață pe
cărările Carpaților, fiind foarte buni
cunoscători ai realităților locale. În
mâinile lor, turiştii sunt în siguranță,
iar atitudinea lor deschisă încurajează
o atmosferă relaxată, familială.

Pentru cei atraşi de cai, dar care nu
îşi doresc să stea în şa, atelajele pot
fi soluţia ideală de a descoperi zone
minunate stând în trăsuri sau căruţe
cu coviltir.
Traseele itinerante acoperă distanțe
lungi și au un traseu tip circuit, presupunând tehnici de călărie avansate și
capacitatea de a face față unui traseu
prelungit.
Traseele în stea oferă posibilitatea de
a vizita o serie de obiective cu plecare
din același punct, casă de oaspeți sau
adăpost.
În funcție de nivelul de pregătire
și dorințele turiștilor, majoritatea

Bine de ştiut
• O zi de program ecvestru înseamnă,
în medie, 5–6 ore călare pe zi.
• Călăreţii trebuie să aibă o bună
condiţie fizică şi psihică, pentru a
petrece multe ore în şa.
• Echipament necesar pentru traseele
ecvestre: bocanci uşori (cizme),
chaps (1/2 chaps), pelerină de
ploaie, pălărie, lanternă frontală
electrică, mănuşi de calărie, cremă
de protecție UV.
• La munte, 25 km pe hartă = 30–35
km reali, ceea ce corespunde unei
etape de o zi.
• Traseele montane ecvestre se evaluează mai bine în ore decât în km.
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parcul natural

parcul național

apuseni
Situat în vestul României, în partea
central-nord-vestică a Munţilor Apuseni,
se întinde pe o parte din masivele Bihor
şi Vlădeasa, pe o suprafaţă de 75.784 ha.
Sediu Parc: Sudrigiu, comuna
Rieni, Romania, 417419
Web: www.parcapuseni.ro / www.
apuseniexperience.ro
Email: office@parcapuseni.ro
Tel.: 0372/702242
Fax: 0259/329339
Nord: E60 Oradea - Huedin -

c ălimani
Cluj-Napoca.
Vest: E79 Oradea - Beiuş Deva.
Sud: DN75 Ştei - Câmpeni Turda.
Aeroportul internațional
Cluj-Napoca.
Trei centre de vizitare şi informare turistică: pe Platoul Padiş şi în localităţile Gârda
de Sus şi Doda Pilii.

Situat în NE României, pe o mare parte
din masivul Călimani, în Carpaţii Orientali, are o suprafaţă de 24.041 ha.
Acces: comunele Drăgoiaşa, Gura Haitii,
Poiana Negri, Dornişoara (judeţul Suceava), Colibiţa (Bistriţa-Năsăud), Răstoliţa,
Lunca Bradului (judeţul Mureş), Topliţa şi
Bilbor (judeţul Harghita).
Sediu Parc: Str. 22 Decembrie,
nr. 5, Vatra Dornei, 725700
Web: www.calimani.ro / www.
taradornelor.ro
E-mail: office@calimani.ro
Tel./fax: 0230/371104, 374197

E576 / DN17 Suceava - Vatra
Dornei - Bistriţa-Năsăud, până la
Vatra Dornei şi Poiana Stampei.
DN15 Tulges - Topliţa - Rastolita Târgu Mureş, cu intrări în parc la
Topliţa, Lunca Bradului şi Rastolita.
Aeroportul Suceava şi Aeroportul
internaţional Cluj-Napoca.

parcul național munții

parcul național munții

măcinului

Situat în nordul Podişului dobrogean,
zonă de sinteză în miniatură a două
continente: Europa şi Asia. Suprafaţă de
11.141 ha.
Sediu 1: Tulcea, str 9 Mai, nr. 4 bis
Tel/Fax: 0240/517718
Sediu 2: Macin, str. 1 Decembrie
nr. 13
Tel/Fax: 0240/571012
Web: www.parcmacin.ro
E-mail: macinparc.tulcea@rosilva.ro

rodnei
DN22D / DC51 Greci (Valea Morsu,
Valea Racova, Cozluk şi Valea
Plopilor).
DN22D / DN22A Măcin (Valea
Regiei şi Fântâna de Leac).
DN22A Luncaviţa (Cetăţuia).
DN22D Cerna (Valea Cernei şi Valea
cu Frăsiniş).
DJ222A / DN22D Hamcearca (Valea
Vinului).
Aeroportul Tulcea.

Situat în partea centrală a Munţilor Rodnei, în Carpaţii Orientali, are suprafaţă de
46.399 ha.
Sediu: Rodna, str. Principală, nr.
1.445, cod 427245, jud. BistriţaNăsăud.
Tel.: 0263/377715
Fax: 0263/377181
Punct de lucru: Borşa, str. Zorilor,
nr. 2, jud. Maramureş.
Tel./Fax: 0262/344775
Web: www.parcrodna.ro
E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro;
parcrodna@email.ro

DN17D, DN17C, DN18, prin
punctele de acces Rotunda, Valea
Blaznei, Cobăşel, Valea Vinului,
Anieş, Cormaia, Parva, Telciu,
Romuli, Dealul Stefăniței, Pasul
Şetref, Dealul Moisei, Moisei Izvorul Dragoş.
Nord: prin Borşa - Pietroasa, Buza
Muntelui sau Complex.
Nord-est: DN18, prin Cârlibaba.
Aeroportul internaţional ClujNapoca.

parcul natural

Apuseni
Parcul Natural Apuseni aparţine în
egală măsură oamenilor şi animalelor. În
cătunele răsfirate pe vârfuri de munte,
oamenii îşi duc viaţa în ritmuri străvechi,
cu credinţe şi tradiţii arhaice. Zeci de
kilometri de păşuni şi pădure se întind în
faţa călătorilor şi doar nechezatul cailor
alergând liberi prin poieni tulbură liniştea
muntelui. În adâncuri, parcul ascunde
1.500 de peşteri și avene, cel mai mare
gheţar fosil din SE Europei şi desene
rupestre, vechi de peste 25.000 de ani.

www.parcapuseni.ro
office@parcapuseni.ro
t: 0372/702242

Culmile domoale ale Munților Apuseni ascund, în inima lor, o întreagă lume subpământeană – peste 1.500 de peșteri și avene, desfășurate pe zeci de kilometri.

apuseni · Un parc pentru natură şi oameni
Apusenii sunt munţi blânzi, acoperiţi de păduri pline de taine şi de păşuni ce hrănesc nenumărate turme
de animale. Pădurile de foioase şi conifere alternează cu păşuni care adună aproape întreaga floră a
Europei: arnica, bujorii de munte şi mii de alte plante medicinale alcătuiesc o adevărată farmacie a naturii,
oamenii de aici fiind mari cunoscători şi utilizatori ai plantelor medicinale.
Itinerar „Călare prin Apuseni”
Obiective: Cetăţile Ponorului, Lumea Pierdută,
Cascada Vălul Miresii, lacul de acumulare Beliş-Fântânele, Peştera Valea Firii, Cheile Someşului Cald,
Scărişoara.
++ Durată: 7 zile.
++ Traseu: Doda Pilii – Padiş – Cetăţile Ponorului
– Şesul Padiş – Răchiţele – Poiana Călineasa –
Ghiurcuţa – Cheile Someşului Cald – Scărişoara.
++ Perioade când se organizează: tot anul, mai
puţin iarna pentru traseele de altitudine.
++ Grad de dificultate: mediu.
++ Tip de program: poate fi adaptat tuturor
categoriilor.
++ Cazarea şi masa: local, în pensiuni turistice sau, la
cerere, în cazul turismului de aventură, în corturi.
++ Contact: Asociaţia Descoperă Natura,
www.ridingadventures.ro.
++ Punct de plecare: Doda Pilii.

Cetăţile Ponorului. Reprezintă
cel mai grandios fenomen carstic al
României. Imensul portal al Cetăţilor
Ponorului, sugerează o ogivă gotică
devenită un simbol al peşterilor Munţilor Apuseni.

denumită astfel după cel ce s-a ascuns
acolo de securitate mai bine de 15 ani,
constituind un simbol al rezistenţei
anticomuniste.
Lacul de acumulare Beliş-Fântânele. Creat între 1970–1974, pe
locul unui fost sat, are o suprafață de
9,8 km2 şi o lungime de 13 km, fiind
situat la o altitudine de 990 m.

până în patul văii. Pot fi vizitate: canionul Moloh, Peştera Uscată, Peştera
Honu, Peştera Tunelul Mic, precum şi
„zidul” de calcar de 110 m al Cuciulăţii
peste care se zăreşte creasta ce leagă
culmile Piatra Arsă, Piatra Grăitoare,
Vârful Briţei şi Piatra Tâlharului,
continuând spre Vlădeasa.

Peştera Valea Firii. În spatele
portalului peşterii din Valea Firii se ascund peste 40 km de galerii subterane
şi există un potenţial de dezvoltare
aproape dublu. Aici e locul unde se învaţă tehnicile de supravieţuire: şcoală
de noduri, tiroliană.
Lumea Pierdută. Denumită aşa
datorită sălbăticiei sale din trecut,
Lumea Pierdută reprezintă un platou
împădurit, mărginit de Pârâul Ursului,
Pârâul Sec şi culmea sudică a Vârfului
Gârdişoara. Această „Lume pierdută”
adăposteşte cea mai mare populaţie
de urşi din parc.
Cascada Vălul Miresii. Cascadă
în două trepte cu o marmită de eroziune cu un diametru de zece metri. În
peretele opus se zăreşte, la înălţime,
intrarea în peştera Șuşman,

Cheile Someşului Cald. Oferă
privelişti pitoreşti ale abrupturilor
calcaroase de peste 100 m ce coboară

Scărişoara. Gheţarul Scărişoara
adăposteşte cel mai mare depozit
de gheaţă fosilă din ţară: 75.000
m3. Lungimea totală a peşterii este
de 720 m, iar adâncimea de 105 m.
Accesul se face printr-un aven de 48
m adâncime şi 60 m diametru. Peştera
este vizitabilă.
9

parcul național

Călimani
În Călimani nu ştii pe ce să-ţi opreşti
privirea mai întâi: pe crestele semeţe
ce se înalţă la peste 2.000 de metri,
pădurile întunecoase de brad sau
bujorii de munte ce înroşesc vara
pajiştile alpine. Călimanii merită o
atenţie deosebită pentru comorile
de piatră cu forme bizare de la 12
Apostoli, legendele stranii care-l
descriu şi peisajul măreţ de pe tot
cuprinsul Parcului.

www.calimani.ro
office@calimani.ro
t: 0230/371104

Grupul megalitic „12 Apostoli”, stânci cărora timpul le-a dăruit forme fantastice, asemuite de mulți călători cu megaliții din Insula Paștelui.

c ălimani · Locul misterelor nedesluşite ale celor 12 Apostoli
Călimanii sunt printre cei mai tineri munţi din România, cu vârfuri de peste 2.000 m înşiruite de-a lungul
marginii unui imens con vulcanic stins. Căldarea, în formă de potcoavă, din interiorul vulcanului are un
diametru de aproximativ 10 km, fiind una dintre cele mai mari din Europa.

Itinerar „Călare spre Pietrele Roşii”
Obiective: Rezervaţia geologică 12 Apostoli, Nedeea din Călimani, Rezervaţia Iezerul Călimanului,
Negoiul Unguresc/Pietrosul.
++ Durată: 2 zile.
++ Traseu: Gura Haitii – Vf. Lucaciu – 12 Apostoli –
Pietrele Roşii – Gura Haitii.
++ Perioade când se organizează: tot anul, mai
puţin iarna pentru traseele de altitudine.
++ Grad de dificultate: mediu.
++ Tip de program: poate fi adaptat tuturor
categoriilor.
++ Cazarea şi masa: local, în pensiuni turistice.
++ Contact: www.calimani.ro
++ Punct de plecare: centrul hipic al parcului de la
Gura Haitii (în nordul Parcului Național Călimani).

Rezervaţia geologică 12 Apostoli. Grupul de stânci ce formează
rezervaţia cuprinde nenumărate
grupuri megalitice cu forme fantastice.
Ineditul acestor stânci a provocat imaginaţia privitorilor, iar unii s-au grăbit
să le asemuiască cu megaliţii din Insula
Paştelui. Ele sunt, de fapt, rezultatul
eroziunii aglomeratelor, al dezagregării termice şi al modelării pietrei de

vânturi şi ploi. Totuşi, ipoteza unor
sculpturi în stâncă făcute de strămoşii
noştri pare seducătoare.

Rezervaţia Iezerul Călimanului s-a constituit în vederea protejării
peisajului din jurul lacului cu acelaşi
nume.
Nedeea din Călimani. Complexul
statuar 12 Apostoli precum şi vârful
Lucaciu (1.760 m) păstrează mărturia
unor evenimente magico-mitice descinse din cultura dacilor şi modelate,
în decursul timpului, în forme ale
credinţei ortodoxe româneşti. Urcările
pe munte şi manifestările ceremoniale organizate în timpul solstiţiului
de vară, cunoscute ca „Moşii de la
Călimani” sau „Moşii de Sânpetru”
au originea în străvechiul cult dacic
al soarelui, bradului şi focului având
ca element central cultul moşilor şi
strămoşilor.

Negoiul Unguresc/Pietrosul
reprezintă o creastă cu relief alpin
total deosebită în comparaţie cu restul
lanţului vulcanic şi este partea cea mai
înaltă și spectaculoasă a Călimanului.
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parcul național

Munții Măcinului
Din Munții Măcinului, unii din primii munţi ai Europei, au mai rămas doar câteva
culmi care se ridică la 450 de metri deasupra mării. Depresiunile dintre vârfuri,
deşerturi pietroase, sunt pline de roci granitice, măcinate de vremuri, de torenţi,
vânturi şi ploi. Peisajul aproape selenar, presărat cu stâncării alternează cu pâlcuri de
pădure viu colorată. O lume desprinsă parcă din poveştile cu Sfarmă-Piatră.

www.parcmacin.ro
Tulcea, t: 0240/517718
Măcin, t: 0240/571012

Procesul de dezagregare a rocilor de-a lungul milioanelor de ani a creat în
Munții Măcinului stânci ce dau naștere unui inedit și misterios peisaj arhaic.

măcin · Cei mai bătrâni munți ai Europei
Parcul Național Munții Măcinului, ce se întinde pe o suprafață de 11.141 ha, reprezintă o adevărată sinteză
în miniatură a două continente: Europa şi Asia. Pe cuprinsul parcului se întrepătrund caracteristicile de
climă, faună şi floră ale stepei pontico-balcanice, pădurilor submediteraneene, elementelor asiatice şi
central europene.
Itinerar „Călare prin măcin”
Obiective: cetatea Troesmis, cetatea Dinogetia,
activități tradiționale de creștere a oilor și caprelor,
apicultură.
Durată: 1 zi.
++ Traseu: loc. Cerna, Padocul Parcului Naţional Munţii
Măcinului - Valea Arsu, Vf. Arsu - Vf. Şaua Mare - Vf.
Arheuziu - Vf. Archizel - Vf. Lifante - Vf. Pietrele Albe
- Vf. Mengina - Valea Puturoasa - Padocul Parcului
Național Munții Măcinului.
++ Perioade când se organizează: accesibil în orice
perioadă a anului.
++ Grad de dificultate: mediu.
++ Tip de program: accesibil, toate tipurile de călăreţi.
++ Cazarea şi masa: local, în pensiuni turistice sau în
corturi (la cerere).
++ Contact: www.parcmacin.ro.
++ Punct de plecare: localitatea Cerna, padocul
Parcului Naţional Munţii Măcinului.

Traseul are urcuşuri şi coborâşuri domoale ce străbat piscurile de pe latura
sudică a parcului presărată cu poieni
de stepă cu stâncării, poieni ce asigură
panorame largi asupra Depresiunii Cer-

Creşterea oilor şi a caprelor. Este o tradiţie locală, dar şi o
necesitate pentru populaţie. Oile şi
caprele se hrănesc liber, într-un mediu
natural şi ecologic, pe pajiştile cu

nei şi asupra celorlalte piscuri sudice
ale Munţilor Măcin. Poienile cu pajişti
şi stâncărie alternează cu porţiuni
de pădure şi rarişte. Pe acest traseu,
turistul călare, plecând de la padocul
Parcului Naţional Munţii Măcinului,
urmează un drum de pământ ce trece
printre culturi agricole şi vii, după care
intră în perimetrul parcului unde întâlneşte, pe măsură ce urcă spre Vârful
Arsu, habitate de silvostepă (rarişti de
stejar pufos, mojdrean, păr argintiu şi
cărpiniţă), pajişti de stepă şi asociaţii
saxicole pe piscuri. Coborârea se face
printre podgoriile de viţă nobilă care
acoperă bazinul văii Puturoasa.

vegetaţie specifică zonei de silvostepă,
de jur împrejurul parcului, fără a le fi
administrată hrană neecologică.
Creşterea albinelor. Veche
îndeletnicire a locuitorilor din zonă.
Pentru că aici clima este mai blândă,
crescători din diferite zone ale ţării îşi
aduc stupinele în Parc, pe care le ţin
aici de primăvara până vara târziu.

la iveală trei valuri de apărare, un canal, două apeducte, turnuri în formă
de potcoavă la colţuri, două bazilici
creştine şi zidurile mai multor edificii.
Cetatea romano-bizantină Dinogetia. Dinogetia, cetate romană
si bizantină, este situată pe o mică
insulă (popină), numită de localnici
„Bisericuţa”. Ruinele de pe popina
Bisericuţa-Gărvan au fost semnalate
din prima jumătate a secolului al
XIX-lea. Cea mai veche menţiune este
a lui Ptolemeu (Dinodheteia), care
face şi o localizare exactă. Din cetatea
existentă în sec. VI se păstrează zidul
de incintă, gros de 3 m, străjuit de 14
turnuri. În incintă se află ruinele unei
bazilici, cea mai importantă şi cea mai
veche de pe teritoriul ţării noastre,
câteva drumuri, unelte agricole şi casnice, care indică rolul militar al cetăţii.

Cetatea Troesmis. Important
punct strategic de-a lungul întregii
perioade antice, cea mai veche menţiune a sa fiind în Ponticele lui Ovidius.
Ruinele cetăţii nu au fost cercetate pe
întreaga lor suprafaţă. Au fost scoase
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parcul național

Munții Rodnei
Munţii Rodnei sunt munţi sălbatici care îşi dezvăluie frumuseţile la înălţimi de peste
1.400 m. Masiv aparent neprietenos este înzestrat de natură cu stâncă tare, cu
păduri care mângâie fără teamă cerul şi ape misterioase. 23 de lacuri glaciare sunt
întinse pe toată suprafaţa parcului. Crestele abrupte şi stâncoase sunt locuite de
caprele negre, iar prin văgăuni se ascund marmote. Parcul Național Munţii Rodnei
este Rezervaţie a Biosferei UNESCO.

www.parcrodna.ro
Rodna, t: 0263/377715
Borșa, t: 0262/344775

Lacul Lala Mare, aflat la altitudinea de 1.815 m, tărâmul
caprelor negre și al unor specii de plante unice în lume.

rodna · Creste abrupte stăpânite de capre negre
Parcul Naţional Munţii Rodnei este situat în partea centrală a Munţilor Rodnei, în Carpaţii Orientali, pe o
suprafaţă de 46.399 ha. Parcul Naţional Munţii Rodnei oferă lacuri glaciare, creste spectaculoase, vârfuri
care ating 2.300 m, pajişti multicolore, animale sălbatice rare.

Itinerar „Călare în poiana cu narcise”
Obiective: Poiana cu Narcise, Lacul Lala Mare,
Izvorul Roşu – Valea Secii, Valea Vinului.
++ Durată: 1 zi.
++ Traseu: Valea Secii – Poiana cu Narcise – Izvorul
Roşu – Valea Secii.
++ Perioade când se organizează: mai–iunie
pentru observaţii narcise și iunie–octombrie pentru
observaţii peisaj, floră, faună.
++ Grad de dificultate: mediu.
++ Tip de program: potrivit pentru toate categoriile
de călăreţi.
++ Cazarea şi masa: local, în pensiuni turistice sau
cabane montane.
++ Contact: www.parcrodna.ro
++ Punct de plecare: cabana Valea Secii, loc. Valea
Vinului, la 6 km de Rodna (în sudul Parcului Naţional
Munţii Rodnei).

Poiana cu narcise. Este situată
pe versantul estic al muntelui Saca, la
o altitudine de 1.600 m şi se întinde
pe o suprafaţă de 5 ha. În perioada de
înflorire din lunile mai şi iunie, poiana
oferă o imagine inedită. Încet-încet,
întreaga pajişte de aici devine albă,
ca şi cum ar fi căzut pe neaşteptate o
zăpadă târzie peste muntele pregătit
de primăvară.
Lacul Lala Mare. Situat în Căldarea Glaciară Lala, la altitudinea de
1.815 m, este cel mai extins lac glaciar
din Munţii Rodnei având suprafaţa de
5.637 m². În jurul lacului se întâlnește
o serie de plante rare pentru flora
României, precum şi unicatul mondial
Silene nivalis (opaiţul Munţilor Rodnei).
Izvorul Roşu – Valea Secii.
Găsim aici păduri în care trăiesc
împreună specii de arbori larg răspândite (fag, brad şi molid), dar şi ulm
de munte, frasin comun, paltin de
munte, plop tremurător, mesteacăn,
salcie căprească şi, înspre poale, chiar
carpen. Zona are pajişti şi stâncării
bogate în specii rare: Silene nivalis (opaiţul Munţilor Rodnei) şi floarea de colţ
(Leontopodium alpinum).

Valea Secii este un afluent al Văii
Vinului şi reprezintă o parte din limita
sudică a Parcului Naţional Munţii
Rodnei. Din loc în loc, de-a lungul lui,
pe maluri, întâlnim zăvoaie de anin alb
- un adevărat scut împotriva eroziunii
cauzate de curenţii repezi şi viiturile
care se formează datorită ploilor sau
topirii bruşte a zăpezilor. Aceste ecosisteme păstrează limpezi şi reci apele
râurilor de munte.

Măgura caselor. Descrisă ca
„ca o gigantică piramidă cu bazele
dreptunghiulare”. Pe culmea ei mai
rezistă şi acum urmele unei antice
circumvoluţiuni, în interiorul căreia se
ridică din iarbă resturi de ziduri, iar la
poalele ei se văd o serie de movile. Se
spune că acestea ascund mormane de
zgură provenite din topitoriile de aur
și argint ce au existat cândva aici.
Valea Vinului. Sat în Munţii
Rodnei, a luat fiinţă în jurul anului
1750, când a fost descoperit aici aur
şi argint. Atunci au fost aduse grupuri
de colonişti, mineri nemţi, unguri,
polonezi, cehi, italieni si români să
revitalizeze mineritul şi să extragă
metalele preţioase. Satul Valea Vinului
păstrează şi astăzi urmele activităţii
de minerit, care a fost închisă în
intervalul 2005-2007.
15

Asociaţia de Ecoturism
din România (AER) îmbină
într-o manieră novatoare sectorul public şi cel privat într-un
parteneriat pentru conservarea
naturii şi dezvoltarea turismului
durabil.
AER contribuie la creşterea
calităţii serviciilor legate de
ecoturism şi promovează natura
ca element esenţial al imaginii
turistice a României. Astfel, are
în vedere dezvoltarea serviciilor
ecoturistice şi a infrastructurii
în destinaţiile ecoturistice din
România, conservarea naturii
şi dezvoltarea durabilă în
România.
Mai multe informații despre
destinațiile eco-turistice
promovate de AER și produsele
eco-certificate puteți găsi în
colecția de hărți „Descoperă
Eco-România / Discover EcoRomania”.
www.eco-romania.ro

Asociaţia Descoperă
Natura (ADN) se implică
activ în crearea programelor
de educaţie ecvestră (stagii de
călărie de exterior şi de tehnică de ecoturism ecvestru de
altitudine) şi de mediu, precum
şi în promovarea traseelor de
ecoturism ecvestru de altitudine în Apuseni.
www.ridingadventures.ro
Asociaţia EcoRodna contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, prin dezvoltarea de
metode economice alternative,
precum produsele tradiţionale, ecoturismul etc. Scopul
principal al asociaţiei este
cunoaşterea, monitorizarea şi
conservarea tuturor aspectelor
legate de biodiversitate.
www.ecorodna.ro

Asociaţia Dorna Arini,
Turism Ecologie şi Cultură (ADATEC) îşi propune
promovarea turismului ecvestru
ca o forma ecologică de divertisment şi educaţie în zona Dornelor - Călimani, cu predilecţie
în staţiunea Vatra Dornei. Pentru susţinerea acestei variante
de agrement au fost constituite
parteneriate (informale) cu
toate pensiunile din zonă (120
de locaţii turistice), ce au fost
integrate într-o ofertă locală de
promovare.
www.taradornelor.ro
Comitetul Naţional de
Turism Ecvestru (CNTE)
este un parteneriat pentru
dezvoltarea turismului ecvestru
în România, pentru implementarea standardelor de calitate
în turismul ecvestru şi pentru
garantarea condiţiilor de siguranţă şi de sănătate a cailor şi
a turiştilor implicaţi în traseele
de turism ecvestru. CNTE este
membru al Federaţiei Internaţionale de Turism Ecvestru (FITE)
din 2003.
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