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AȘEZARE, LIMITE ȘI ACCES
Așezare și limite
La nivel regional: RN este inclusă într-o singură regiune de dezvoltare, Regiunea de Dezvoltare
Centru.
La nivel judeţean: RN este situată 100% pe teritoriul judeţului Harghita.
La nivel local: Rezervația Naturală Piatra Şoimilor se situează la o altitudine de 824 m, la vest de
staţiunea Băile Tuşnad, pe malul stâng al Oltului, în lanţul eruptiv al Munților Harghitei, la baza
versantului estic al Muntelui Pilişca. Rezervaţia face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de
vegetaţie forestieră mixtă, foioase-răşinoase. Importanţa fitogeografică a rezervaţiei se datorează
faptului că, în anul 1942 a fost descris endemismul local vulturica lui Teleki - Hieracium telekianum.
Limitele RN Piatra Şoimilor sunt: la vest părâul Corbului; la est unitatea amenajistică (în continuare
u.a.) 7J; la sud drumul forestier DF 99D; la nord u.a. 7D, u.a. 7A. Altitudinea maximă este de 824 m.
Coordonatele geografice ale Rezervaţiei Piatra Şoimilor (centrul geografic):
- longitudinea estică: 25°51'
- latitudine nordică: 46°09'
- altitudine: 810 m
Accesul în Rezervația Naturală Piatra Șoimilor se face pe drumul DN 12, din Baile Tușnad se
continua pe un drum forestier, mai apoi pe un traseu turistic marcat (nunită și potecă temanitcă).
Conform Legii nr. 5/2000, suprafaţa RN Piatra Şoimilor este de 1 ha, cuprinzând subparcela 6N de
0,50 ha şi parţial subparcela 6I de 0,50 ha şi 1,5 ha conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita
nr. 162/2005. Limita rezervației a fost trasată total greșit în cadrul proiectului GEF/WB
“Managementul Conservării Biodiversităţii”, derulat de către Ministerul Mediului în perioada 19992005. Limitele actuale nu acoperă nici măcar stâncăria, habitatul specie endemic Hieratium
telekianum. Având în vedere că pădurile situate în subparcelele susmenţionate sunt încadrate ca
păduri cu funcţii speciale de protecţie conform amenajamentului silvic în vigoare, precum şi
necesitatea extinderii arealului de protecţie a speciei endemice Hieratium telekianum, considerăm
necesară mărirea suprafeţei rezervaţiei la 14,74 ha. Mărirea suprafeței este motivată și cu prezența
numeroaselor specii de plante protejate identificate pe stâncărie și în habitatele forestiere învecinate.
Drepturile manageriale aparţin custodelui desemnat, Organizaţia GeoEcologică ACCENT.

Principalele căi de acces
Accesul în Rezervația Naturală Piatra Șoimilor se face pe drumul DN 12, din Baile Tușnad se
continua pe un drum forestier, mai apoi pe un traseu turistic marcat cu truing roșu (nunită și potecă
temanitcă).
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VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE VIZITARE
Asigurarea stării de conservare favorabile pe termen lung a Rezervației Naturale Piatra
Şoimilor şi implicit a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, naţional şi judeţean, precum
şi menţinerea diversităţii peisagistice. Se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de
exploatare sau utilizare a resurselor naturale, care contravin obiectivului de conservare, precum
şi asigurarea condiţiilor pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică.
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007, art. 5 alin. 2 şi Anexa 1 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, și conform clasificării UICN, Rezervaţia Naturală
Piatra Şoimilor este o arie protejată de categoria IV.
Ca şi caracteristică tipologică este o rezervaţie mixtă (botanică-peisagistică).

Obiectivele Planului de vizitare
- Crearea unei infrastructuri specifice pentru dezvoltarea turismului.
- Informarea, educarea vizitatorilor, realizarea unei expoziţii interactiva, crearea şi promovarea de
produse turistice.
- Implementarea zonării turistice şi a planului vizitatorilor prin organizarea şi monitorizarea
fluxului vizitatorilor şi a impactului acestora asupra RN.
- Informarea vizitatorilor în teren asupra regulilor impuse, patrulare in teren.
- Crearea de programe axate pe drumeţie, ciclism.
- Evidentierea biodiversitatii zonei si importanta conservarii acesteia, in conformitate cu legislatia
romaneasca si comunitara.
- Intreprinderea de actiuni cu participarea elevilor si studentilor, a unor cadre de specialitate,
pentru ecologizarea zonei si pentru promovarea spiritului de protectie a mediului in randul
populatiei.
- Identificarea si marcarea de noi trasee si poteci destinate vizitatorilor, cu semnalarea concreta a
specificului zonelor respective si a regulilor ce trebuiesc respectate.
- Organizarea de schimburi de experienta cu alte RN din tara si din strainatate.
- Promovarea valorilor zonei şi a RN.

ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE ȘI VIITOARE A VIZITATORILOR
Servicii și infrastructură
Activitatea turistică este intensă datorită faptului că Rezervația Naturală Piatra Șoimilor se află în
imediata vecinătate a stațiuni balneo-climaterice Baile Tușnad, iar accesul se face pe un drum
forestier, mai apoi pe un traseu turistic marcat cu truing roșu (numită și potecă temaitcă).
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Structurile de cazare din Băile Tușnad sunt foarte variate și se compun din: hoteluri, pensiuni, vile,
casute, campinguri, inchirieri de camere la casa particulare, casa de vacanta si locuri de campare.

Activitati desfasurate de vizitatori
Odată sositi în zonă, vizitatorii au la dispozitie posibilitatea de a merge pe jos pe o potecă tematică,
sau cu bicicleta, pe un traseu cicloturistic într-o atmosferă si ambiantă naturală odihnitoare.
POTECA TEMATICĂ
Băile Tuşnad (656 m) - Lacul Ciucaş (600 m) - Piatra Şoimilor (858 m)

Pornind din Băile Tușnad, după traversarea podului de peste râul Olt, drumul se bifurcă, spre stânga
putem ajunge la camping şi la mofetă (traseul nr. 2), iar spre dreapta, unde sunt amplasate şi 2
panouri informative, continuă traseul marcat cu triunghi roşu, care urcă spre Piatra Şoimilor.
Marcajul, după numai 25 metri, traversează drumul forestier (traseul cu nr. 4), trece pârâul Corbului
şi urcă pe 18 serpentine pe versantul abrupt al Pietrei Şoimilor. După o urcare de cca. 45 minute,
pădurea se rarefiază şi ajungem în spatele unei stânci mai mici, aflată la capătul de sud al Pietrei
Şoimilor. Puţin mai spre dreapta părăsim poteca şi după cam 10 m urcăm pe o pantă abruptă şi
ajungem la un mic popas, de aici mai mergem cca. 5 minute spre nord până când ajungem la punctul
de belvedere Stânca Şoimilor, unde se află şi o cruce de lemn.
Ajungând pe Piatra Şoimilor ne aşteaptă panorama oraşului Băile Tuşnad, cea mai importantă
staţiune turistică şi balneoclimaterică din judeţul Harghita. În anul 1968 a fost declarat oraş, astfel
devenind singurul oraş din bazinul Ciucului de Jos şi totodată cel mai mic din ţară. De pe Stânca
Şoimilor, localitatea poate fi văzută aproape în mărime completă, aceasta fiind stăbătută de râul Olt.
Se poate vedea în centrul oraşului lacul artificial Ciucaş, care a fost amenajat între 1882-1893, apa
fiind captată din pârâul Minerul. La sud-vest se află Vf. Corbului (1134 m), la nord Vf. Ulieş (1142
m), iar la vest Vf. Pilişca Mare (1374 m). În faţa rezervaţiei spre est, se pot vedea Vf. Surduc (1199
m), la sud de Surduc Vf. Comloş (1269 m), iar la nord de Surduc se află Vf. Cetăţii (1079 m) unde sau găsit urme din epoca fierului (era un punct de observare).
Vârfurile situate vizavi de Piatra Şoimilor aparţin masivului Ciomat. În apropierea oraşului, la o
altitudine de 701 m, se află Turnul Apor, iar la nord de acesta se află Dealul Ludmila. În partea
dreaptă, spre sud, la ieşirea din defileul Tuşnad (care reprezintă totodată graniţa sudică a judeţului
Harghita) se poate vedea bazinul Bixadului şi satul Bixad, cel mai apropiat sat. În partea stângă, spre
nord se poate observa partea sudică a Bazinului Ciucului de Jos, pe defileul Tuşnad şi satul Tuşnad
Nou. Pe parcursul traseului putem să ne informăm cu ajutorul celor 10 panouri informative montate
pe copaci.
Marcaj: triunghi roşu, 10 panouri informative; Durată: 1 – 2 ore; Distanţa de parcurs: 2,5 km;
Diferenţă de nivel: 202 m
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TRASEUL CICLOTURISTIC

Tușnad Nou - Băile Tușnad - Rezervaţia Naturală Piatra Şoimilor – Bixad
Traseul (cca. 10 km) porneşte din localitatea Tuşnad Nou, parcurgând porţiuni de poiene şi pădure,
trecând pe la poalele Rezervaţiei Naturale Piatra Şoimilor ajungând pe malul Oltului în Băile Tuşnad
de unde continuă prin traversarea podeţului suspendat peste Olt şi ajunge până în Comuna Bixad.
Acest traseu cicloturistic a fost amenajat pentru a lega judeţele Harghita şi Covasna prin „Drumul
Apelor Minerale", care a fost prima iniţiativă de acest gen în România. Fundaţia pentru Parteneriat
împreună cu Asociaţia de Turism şi de Ocrotirea Naturii (ATON) au făcut primii paşi pentru ca
această iniţiativă să devină realitate. Existenţa sutelor de băi şi a miilor de izvoare de apă minerală cu
efecte curative a constituit o bază perfectă pentru crearea unui astfel de drum.
Marcaj: pictogramă cu bicicletă, panouri informative, indicatoare; Durată: 2 ore; Distanţa de
parcurs: 10 km; Diferenţă de nivel: 60 m

Prezentarea tipului de vizitatori
Vizitatori de weekend, care îşi petrec timpul liber în scop de recreere prin plimbare. Persoanele din
această categorie sunt din Băile Tușnad, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Brașov sau din zonele
apropiate care fie prin intermediul cunoștintelor, fie al rudelor cunosc zona și o preferă,
frecventându-l.
Vizitatori interesaţi de natură, în special de pădure. Aceștia au aflat despre Rezervaţia Naturală
Piatra Şoimilor din promovarea făcută pe internet sau din publicații, de la actiunile de conștientizare
realizate înpreună cu diverse instituții, școli sau organizații nonguvernamentale cu care colaborăm.
Vizitatori care practică turism ştiinţific în excursii organizate de Universităţi, Institute de
Cercetare. Locația pentru aceasta categorie este cu predilectie zona in care pot fi studiate flora si
fauna specifica. In randul acestor vizitatori se pot include specialistii.
Elevi şi studenţi în tabere și excursii organizate pe cont propriu sau în colaborare cu custodele.
Locația de desfășurare a acestor acțiuni sunt zonele cele mai periclitate de actiunile invazive ale celor
care viziteaza RN si nu dau dovada de o atitudine ecologica in conformitate cu obiectivele asumate
de custode. Impreuna cu scolile din zonă, organizatii nonguvernamentale, institutii de educatie
extrascolara s-au organizat numeroase manifestari, actiuni de ecologizare, actiuni de constientizare
publica in care au participat elevi apartinand grupelor de varsta 8-18 ani si studenti la facultati de
profil.
Vizitatori sosiţi cu ocazia manifestărilor specifice (ex. tabăra de vară „Tusvanyos”, etc) precum şi
a unor sărbători cultural-religioase (ex. Rusali, etc).

Impactul pozitiv / negativ produs la nivelul si in vecinatatea ariei protejate
Sporirea interesului turiștilor, prezintă pe de o parte avantajul recreerii si ridicării nivelului de
cunoștinte pentru o parte dintre vizitatori, precum și sporirea veniturilor localnicilor urmare a
efectuării serviciilor turitice, dar prezintă și unele efecte negative, în special asupra RN. Sunt situații
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în care vizitatorii produc și împrăstie în zonă deșeuri, inclusiv din material plastic. În sezonul de vârf,
vară-toamnă, sunt zile în care există o presiune mare asupra RN.
Categorie Vizitatori

Activitate

vizitatori de weekend

picnic, aprindere foc, jocuri
sportive, muzica,
fotografiere

vizitatori interesaţi de
natură

plimbari cu bicicleta, jocuri
in aer liber, fotografierea

vizitatori care practică
turism ştiinţific

studii stiintifice de
specialitate
actiuni de constientizare
ecologica, de ecologizare,
etc.

elevi şi studenţi în tabere
organizate

actiuni de constientizare
ecologica, de ecologizare,
etc.

vizitatori ocazionati de
sarbatori culturalreligioase

vizionarea unor
manifestari artistice sau
religioase

Efect negativ
poluarea generată de
deplasarea cu autovehicole,
afectarea vegetaţiei în
zonele unde s-au aprins
focuri, afectarea vegetaţiei
prin batatorirea
solului,degradarea solului,
abandonarea deşeurilor la
locul de picnic, deranjarea
liniştii, colectarea de specii
protejate de floră etc
abandonarea deşeurilor,
deranjarea linistii,
colectarea de specii
protejate de floră
deranjarea liniștii,
colectarea de specii
protejate de floră
abandonarea deşeurilor,
deranjarea liniștii,
colectarea de specii
protejate de floră
abandonarea deşeurilor,
deranjarea liniștii,
colectarea de specii
protejate de floră

Efect pozitiv

popularizare a rezervației,
interesul pentru zone
naturale

interesul pentru zone
naturale

interesul pentru zone
naturale

interesul pentru zone
naturale

interesul pentru zone
naturale

Analiza SWOT a RN Piatra Șoimilor ca destinaţie de vizitare
Puncte tari
Băile Tușnad și
îmrejurimile, posibilă
destinație ecoturistică.
Cadrul natural deosebit
caracterizat în principal de
pădure şi stâncărie.
Existenţa de artere rutiere
(drum județean, cale
ferată)

Puncte slabe
Starea proastă a
infrastructurii generale.
Lipsa infrastructurii
specifice vizitării (centre
de vizitare, puncte de
informare etc.
Lipsa educației ecologice
în rândul vizitatorilor.

Oportunităţi
Interesul crescut al
locuitorilor zonelor urbane
pentru recreere în zone
naturale.
Existenţa cadrului ideal
desfăşurării de activităţi
ecoturistice cum ar fi
drumeţiile, plimbări cu
biciclete etc.
Interesul crescut al
comunităţilor locale în
implicarea în activităţi
turistice şi dezvoltarea de
facilităţi turistice
Interesul comunităţilor
locale de a se informa şi a
lua atitudine în domeniul
conservării naturii
Interesul suscitat de zonă
pentru diverse categorii de
cercetători

Ameninţări
Pierderea caracterului
natural-cultural al zonei
prin dezvoltări antropice.
Utilizarea nedurabilă a
resurselor naturale, cum
sunt exploatările forestiere,
defrișările necontrolate etc.
Creşterea necontrolată a
numărului de vizitatori
insuficient informaţi şi
educaţi privind valorile RN
şi regulile specifice
vizitării.
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Tendintele diverselor segmente de vizitatori
Evolutia pozitivă, în sensul cresterii numărului de persoane si de zile-om petrecute în această zonă
este determinată de factorii expusi anterior. În acest context se observă faptul că sporeste interesul
general al turiștilor, cu mentionarea următoarelor segmente:

-

persoane cu copii, care vin pentru a efectua plimbări în natură, pentru cunoasterea directă a
vegetatiei specifice acestei zone protejate.
persoane în vărstă care caută spatii cu liniste.
elevi si studenti care sunt din ce în ce mai interesati de cunoasterea ariilor protejate.
există șansa ca în viitor, aici să vină mai multi vizitatori specialiști în biologie din țară sau
străinatate.

TEME ȘI ACTIVITĂȚI PRECONIZATE
Zonarea din punct de vedere al recreerii şi turismului
În baza analizei măsurilor de management necesare pentru menținerea sau îmbunătățirea stării de
conservare a valorilor de biodiversitate, se consideră că este oportună delimitarea unor suprafețe cu
măsuri de management. S-au definit suprafețe cu reguli specifice din punct de vedere al
managementului așa cum reiese din harta și tabelul de mai jos.
Măsurile de management, respectiv restricțiile pentru fiecare categorie de suprafață sunt stabilie prin
Planul de management și Regulamentul RN Piatra Șoimilor.
Denumirea suprafeței cu
măsuri specifice de
conservare
I. Suprafețe strict protejate

II.
Suprafețe
management activ

cu

Suprafață
(ha)
%
1,00

13,74

Restricții, măsuri speciale de management
În aceste suprafețe nu sunt permise schimbările de
categorie de folsință și orice alte activități umane
în afara turismului controlat.
În aceste suprafețe regenerarea se va face prin
procese
naturale,
permițându-se
inclusiv
succesiunea naturală. De asemenea, accesul este
permis doar pe poteca tematică amenajată special.
Activitatea de exploatare forestieră se va face
conform prevederilor amenajamentului silvic în
vigoare cu acordul custodelui. Sunt permise
turismul controlat, activităţi de natură educativă

Suprafețe ce se
includ
u.a. 6N stâncărie

u.a. 6F, 6H și 6I
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Infrastructura pentru informare şi educare
Pentru asigurarea accesului vizitatorilor precum si dirijarea fluxului acestora se impune dezvoltarea
unei infrastructuri de tip rețea, necesară a fi corelată cu numărul și frecvența vizitatorilor actuali și
preconizati. În acest sens se propune că pe termen lung evoluția infrastructurii să se facă în mod
durabil și care să înglobeze într-o cât mai mare măsura concepte materiale și resurse umane locale,
valorificând la maxim potențialul zonei.
Obiective necesare a fi realizate:
Întreţinerea / actualizarea / monitorizarea poteci tematice.
Este necesar pentru securitatea vizitatorilor dar şi siguranţa că nu se dezvoltă o infrastructură nouă
care ar creşte impactul antropic în zonă. Custodele a identificat principalele atracții (flora, fauna și
peisaje) precum și zonele ce impun realizarea de podete ccare vor asigura atât siguranța cât și
conforul vizitatorilor dar și protecția zonelor foarte valoroase din punct de vedere al biodiversitatii.
Crearea de puncte de informare.
Nu există în prezent nici un punct de informare amenajat care să poată servi cu adevărat unei forme
civilizate și durabile de vizitare. Ca necesar, custodele estimează pe baza propriilor evaluări din
teren, ca fiind util un puncte de informare cu dotări corespunzătoare. Acest necesar a fost gândit în
funcție de amplasamentul zonei, de polarizarea fluxului de vizitatori și de obiectivele de interes.

Măsuri pentru implementarea zonării turistice şi a planului de vizitatorilor
Delimitarea in teren a zonelor turistice.
- Identificarea limitelor zonelor turistice conform zonarii acceptate in functiede obiectivele de
management.
- Cartografierea si reprezentarea in sistem GIS a zonelor.
- Materializarea in teren a zonarii prin marcaje specifice si bornari adecvate.
- Materializarea in teren a traseelor acceptate prin marcaje specifice si bornari adecvate.
Informarea adecvata a vizitatorilor
- Inventarierea și analiza superioară a categoriilor de vizitatori pentru estimarea numărului real al
acestora prin metode avizate și a căilor de acces prin mijloace educative, informative și de
conștientizare.
- Identificarea de surse, mijloace si metode eficiente de informare adecvate diferitelor categoriilor
de vizitatori.
- Întreţinerea / actualizarea mijloacelor fixe, permanente de informare, de tip panou informativ,
harti afisate, borne, indicatoare, etc.
- Realizarea de campanii de informare in rindul vizitatorilor, cu tematici si sloganuri alese pe baza
de analiza complexă necesități-oportunități de punere în practică-eficiență.
Implementarea masurilor de management al vizitatorilor
- Dirijarea adecvată a fluxului de vizitatori.
- Monitorizarea permanentă a fluxului de vizitatori.
- Impunerea restricțiilor prevăzute de Planul de management si Regulamentul RN.
- Realizarea fazelor necesare implementării prevederilor strategiei privind execuția de
infrastructură preconizată.
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Reguli de vizitare
a. Campare în RN este interzisă;
b. Este interzisă organizarea de competiții și manifestări de grup de orice fel, concursuri care
presupun accesul în RN;
c. Se interzice abaterea de pe poteca tematică marcată;
d. Se interzice aprinderea focului în RN;
e. Abandonarea deseurilor de orice natura pe RN. Turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe
care le generează pe timpul vizitarii RN;
f. Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și
plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe poteca tematică si din interiotul RN.
g. Accesul câinilor însoțitori este permisă doar pe traseul marcat, având lesa.
h. Accesul public cu biciclete este permisa doar pe traseul cicloturistic special marcat.
i. Se interzice colectarea de specii de floră, faună și a oricăror eșantioane de pe teritoriul RN.
j. Copii sub 14 ani au acces doar însoțiti de o persoană majoră responsabilă sau în grupuri
organizate conduse de o persoană majora responsabilă.
k. Turistii au obligația să respecte indicațiile rangerilor de teren, a pădurarilor, să se legitimize la
cererea acestora la constatarea unor acțiuni sau fapte ce contravin legilor în vigoare.
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