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Mulţumiri

Acest proiect a fost realizat cu sprijin financiar din partea:


Proiectului TECHNICAL ASSISTANCE for PIPELINE PROJECTS  Phare CE –
EuropeAid / 123067/D/SV/RO implementat de Project Management
Limited Irlanda.

și din partea


Global Environmental Fund prin Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare.

Multumiri speciale întregii echipe, extrem de devotate, a
Parcului Naţional Munţii Măcinului.

Strategia de management a vizitatorilor în PN Munții Măcinului, a fost elaborată
sub coordonarea Asociaţiei de Ecoturism din România.
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ABREVIERI
AER‐ Asociația de Ecoturism din România
APL‐ Administrații Publice Locale
PNUD‐ Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PNMM‐Parcul Național Munții Măcinului
APNMM – Administrația Parcului Național Munții Măcinului

INTRODUCERE
Acest document a fost realizat în cadrul unui acoord de colaborare între
Asociația de Ecoturism din România (AER) şi Administrația Parcului Național Munții
Măcinului, activitate cuprinsă în proiectul: ”Consolidarea sistemului de arii protejate
al României prin demonstrarea celor mai bune practici de administrare a ariilor
naturale protejate şi teritoriilor învecinate în Parcul Naţional Munţii Măcinului”
finanțat de către PNUD Romania prin programul GEF.
Totodată, pentru realizarea finală a acestui document s‐a oferit sprijin din
partea proiectului Phare Technical Assistance for Pipeline Projects.
Reprezentanții AER au avut o serie de întâlniri de informare şi planificare, la
sfârsitul anului 2007 şi începutul anului 2008 cu reprezenanți ai APL de pe teritoriul
parcului (Primăria oraşului Măcin, Primăria oraşului Greci şi primăriile comunelor
Luncavița, Jijila) precum şi cu personalul Administrației parcului: Viorel Roşca
(director parc), Adrian Haralambie, Adela Bălan (responsabili relația cu
comunitățile), Bogdan Băjenaru (biolog), Guțoi Cristian (şef de pază), Alina
Ungureanu (specialist IT), precum şi cu agenții de teren : Viorica Darie, Marian
Verca, Silviu Parascan, Alexandru Ifrim, Vasile Bădilaș.
Strategia de Management a Vizitatorilor este un document care va sta la baza
viitoarelor documente strategice referitoare la dezvoltarea turismului pe teritoriul
PNMM şi în imediata sa apropiere (ex. Strategia de dezvoltare a turismului în zona
PNMM; Agenda 21 locală etc) şi va oferi administrației PNMM un instrument
integrat de management al fluxului de turişti şi vizitatori în Parc astfel încât acest
flux să nu pună în pericol obiectivele de conservare ale PNMM, oferind în acelaşi
timp oportunități de cunoaştere şi apreciere a naturii din PNMM cat mai multor
categorii de turişti şi vizitatori, la un înalt nivel calitativ.
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CONCEPTE DE BAZĂ ALE STRATEGIEI

Ecoturismul  este modalitatea de a călători şi cunoaşte în mod direct şi autentic natura şi
tradițiile locale urmărind :
 producerea unui impact minim asupra naturii şi culturii locale
 conservarea activă a naturii şi moştenirii culturale
 utilizarea serviciilor locale (cazare, masă, ghizi, transport, artă populară, agrement,
etc)
 înțelegerea specială de către vizitator a elementelor naturii şi culturii locale
 contactul nemijlocit al vizitatorului cu localnici şi agentul de turism, favorizat în
special de dimensiunile reduse ale grupurilor de vizitatori
 determinarea unor aşteptări realiste ale clientului în special prin realizarea unui
marketing corect.
Turismul responsabil nu este o formă specifică de turism ci este o modalitate sau o
abordare diferită a turismului. Turismul responsabil este un concept aplicabil tuturor
tipurilor de turism, având următoarele caracteristici:
1. Minimizează impactul negativ economic, de mediu şi social al turismului;
2. Generează beneficii economice crescute pentru localnici şi îmbunătățeşte calitatea
vieții comunității locale şi condițiile lor de muncă;
3. Implică localnicii în deciziile care le afectează viata şi dezvoltarea viitoare a zonei;
4. Contribuie pozitiv la conservarea patrimoniului natural şi cultural local;
5. Furnizează experiențe mai plăcute turiştilor prin o mai buna conectare între aceştia
şi realitățile locale şi o facilitare a înțelegerii de către turişti a problemelor culturale,
sociale şi de mediu locale;
6. Furnizează un acces egal şi nediscriminatoriu la atracțiile şi serviciile turistice
persoanelor cu dizabilități de orice fel;
7. Este sensibil din punct de vedere cultural, facilitând respectul dintre turişti şi gazde
[Declaraţia de la Cape Town referitoare la turismul responsabil în destinaţii]
Plan de management al vizitatorilor unei arii naturale protejate
 un instrument care direcționează tipul potrivit de vizitator către zona potrivită
din Parc sau vecinatatea acestuia, creând cele mai bune oportunităţi pentru
îndeplinirea experienţei imaginată de vizitator, de a petrece timpul liber în natură,
producând un impact negativ minim asupra naturii şi a comunităţilor locale şi
creând cele mai bune şanse pentru dezvoltarea de afaceri locale ecologice din
sfera turismului.
Turist – este o persoană care petrece mai mult de o zi într‐o destinație ce nu reprezintă
domiciliul;
Vizitator – este o persoană care petrece mai puțin de o zi într‐o destinație ce nu reprezintă
domiciliul său;
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1. Atracţiile turistice naturale şi culturale ale Parcului şi a
zonei din imediata sa apropiere1
În cadrul Parcului Național Munții Măcinului este protejată singura zonă din
Europa în care ecosistemele caracteristice stepei pontico‐sarmatice, pădurilor
submediteraneene şi balcanice, împreună cu numeroasele specii amenințate cu
dispariția, se dezvoltă în cadrul unor munți hercinici, cei mai vechi din România şi
unii dintre primii formați pe continent. În comparație cu celelalte parcuri naționale
din Carpați, Munții Măcinului sunt situați la cea mai joasă altitudine, într‐o poziție
biogeografică unică, de interferență a speciilor asiatice cu cele mediteraneene,
central‐europene etc.
Munții Măcinului sunt situați în sud‐estul României, respectiv în nord‐vestul
Dobrogei, în județul Tulcea, între Valea Dunării, Valea Luncaviței şi înşeuarea Cerna‐
Horia, fiind încadrați între 28º07´ şi 28º27´ long. E, respectiv 45º01´ şi 45º21´ lat. N.
În partea de vest şi sud‐vest a Parcului, accesul se face de pe drumul național
DN22D, între localitățile Măcin şi Horia. La nord se află drumul național 22, între
localitățile Măcin‐Jijila‐Luncavița. Drumul județean dintre comunele Horia şi
Luncavița permite accesul în estul şi nord‐estul Parcului.
 Atracţiile naturale de pe teritoriul Parcului
Munții, padurile, lacurile, raurile (Jijila, Cerna, Luncavita, Taița), vaile, crestele
stancoase, monumentele naturii, formatiunile granitice de forme variate‐martorii de
eroziune, stancarii şi grohotisuri, habitatele specifice pentru plante sau animale,
puncte panoramice, pajistile de stepa, dealurile, ecosisteme pontico
submediteraneene, central europene şi asiatice, numeroase specii ale
componentelor floristice sau faunistice de pe lista Rosie Nationala sau endemice, cel
mai inalt varf din lantul hercinic, substratul geologic – roci paleozoice strapunse de
roci magmatice, calcare, cuartite, rezervatii naturale din perimetrul parcului, culoar
de migratie pentru pasari rapitoare.
 Atracţii naturale din regiunea în care se încadrează Parcul
Delta Dunării, zona litoralului românesc, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei,
ariile protejate aflate în vecinătatea Parcului şi în toată regiunea Dobrogei, pot
constitui alte puncte de atracție ce pot fi integrate în programele turistice,
completând programele de vizitare specifice Parcului.

1

Prezentul capitol a fost preluat din Planul de Management al PNMM
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Tabelul 1. Arii protejate din vecinătatea PNMM
Denumirea ariei
protejate
1
Chervant Priopcea
2
Cocosu
3
Dealul Sarica
4
Carasan Teke
5
Edirlen
6
Dealul Bujorului
7
Vârful Secaru
8
Valea Ostrovului
9
Dealul Ghiunghiurmez
NUMĂR TOTAL DE VIZITATORI

Pozitia ariei protejate
față de Parc
Sud Est
Vest
Vest
Sud vest
Sud vest
Sud
Sud
Sud
Sud est

Distanța față de
Parc
2,5 km
6 km
12,5 km
11 km
14 km
13 km
14 km
18 km
16 km

Numar vizitatori pe
an (estimare*)
300
3500
300
300
300
500
500
300
300
6300

* această estimare este pur empirică, pe baza informaţiilor culese de la personalul de teren al Parcului
și al Ocoalelor Silvice.
 Atracţiile culturale din vecinătatea Parcului reprezintă puncte potențiale de
atracție a turiştilor pe teritoriul Parcului:
Tabelul 2. Atractii culturale regionale
DENUMIRE
1

Bazilica paleo‐creştină cu criptă (martirium) Comuna Niculițel, satul Niculițel,
Tulcea

2

Biserica Sfântul Atanasie Comuna Niculițel, satul Niculițel

3

Mănăstirea Saon

4

Mănăstirea Cocos

5

Mănăstirea Celic Dere

6

Pelerinaj Fântâna de Leac Culmea Pricopanului

7
8
9
10

Cetatea romano‐bizantină Dinogetia, asezarea civilă de pe insulă, cetate
medievală (în punctul Bisericuța)
Cetatea Romană Noviodunum, Oraşul Isaccea, aşezare getică, aşezare
medievală (în punctul La Pontonul Vechi)
Cetatea romană Arrubium oraşul Măcin

Cetatea romană Aegyssus din Municipiul Tulcea, Tulcea
Cetatea traco‐getică Troesmis, situată la 3 km de Comuna Turcoaia; două
11
cetăți romano‐bizantine
12 Situl arheologice de la Luncavita
NUMAR TOTAL DE VIZITATORI

Număr estimativ*
de vizitatori pe an
4000
100
8000
10000
10000
4000
200
300
500
5000
250
300
42650

* Numărul de vizitatori este aproximat pe baza estimărilor preluate de la personalul de specialitate al
Parcului.
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2. Scopul şi obiectivele de conservare2
Scopul înființării Parcului Național Munții Măcinului obiectivul principal al
gestionării acestuia este: păstrarea unui loc unde natura poate săşi urmeze cursul, în
care sunt asigurate condiţiile pentru protejarea şi mentinerea valorilor naturale ce îl
fac unic şi apreciat de comunitatea ştiintifică sau locală, unde turiştii responsabili sunt
bineveniţi, folosirea durabilă a resurselor este reglementată iar specificitatea istorică
şi culturală dobrogeană este pusă în valoare.
TEME:
1.
2.
3.
4.
5.

Protejarea şi managementul biodiversității
Promovarea valorilor culturale şi naturale locale
Managementul utilizării resurselor naturale
Managementul turismului şi recreerii
Conştientizare şi educație ecologică pentru susținerea tuturor obiectivelor

Principalele obiective de management sunt:
A. Menținerea intactă a populațiilor, habitatelor, elementelor geomorfologice‐
geologice şi a trăsăturilor caracteristice ale peisajului natural şi antropic şi
monitorizarea acestora.
B. Informarea publicului şi imbunătățirea atitudinii comunităților locale, a
vizitatorilor şi a factorilor de decizie prin informare, conştientizare şi
consultare față de valorile din perimetrul parcului si de bogăția tradițiilor şi
moştenirea cultural‐istorică a zonei adiacente
C. Menținerea şi promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor în
zone desemnate acestor activități şi reducerea până la eliminare a celor
nedurabile
D. Crearea de oportunități de recreere prin practicarea ecoturismului şi a altor
forme de turism, în scopul cunoasterii si protejarii valorilor naturale ale
parcului si al creerii unor venituri alternative pentru populatia locala.
E. Gospodărirea parcului va asigura resursele umane financiare şi fizice necesare
atingerii obiectivelor planului de management, obținând în acelaşi timp
recunoaşterea locală, națională şi internațională. Intretinerea limitelor
parcului şi zonarea internă va fi definitivata

2

Capitol preluat din Planul de Management al Parcului
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Figura 1. Harta zonelor de protecţie ale Parcului Naţional Munţii Măcinului
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3. Situaţia actuală a turismului în Parcul Naţional Munţii
Măcinului

3.1. Tipuri de vizitatori şi turişti care vizitează zona în prezent
În prezent, în urma discuțiilor avute cu personalul PNMM şi a observațiilor
directe realizate de către agenții de teren, zona PNMM este vizitată de catre
urmatoarele tipuri de vizitatori şi turişti:
a) localnicii din localităţile din imediata apropiere a PNMM obişnuiesc să
iasă la sfârşit de săptămană şi la marile sărbatori la picnic, în zone aflate la
limita PNMM (văi, păşuni împădurite, islazuri). Împreună cu personalul
Parcului au fost identificate o serie de puncte fierbinţi (Tab. 3) în care
impactul acestui tip de activitate asupra peisajului şi a covorului vegetal
depăşeşte capacitatea de suport ecologic a acestor zone, cauza principală
fiind lipsa de organizare şi amenajare a spațiului şi modul dezorganizat în
care se desfăşoară această activitate (rezultatul fiind construirea de
nenumărate vetre de foc nepermanente, depozitarea necontrolată de deşeuri
menajere, poluare fonică, aglomerație). Practic, fiecărei comunități îi
corespund câteva zone predilecte pentru acest tip de recreere, însă cele mai
solicitate sunt următoarele zone: Suluc (la baza Culmii Pricopanului),
Cetăţuia, Valea Fagilor, Cozluk, Cerna şi la Bordei (Jijila).
Tabelul 3.Locuri de picnic din zona PNMM. Sursa datelor: APNMM
Locația

Nr aprox.
de
persoane

Observații

Data/perioada cu
numărul maxim de
vizitatori

3000

De sărbătoarea “Izvorul Tămăduirii” şi
în zilele frumoase şi insorite din
Măcin şi localitățile învecinate, Brăila,
Galați , Constanța

Prima săptămână de
după Paştele ortodox

1

Fântâna de Leac ‐
Măcin

2

Cetățuia – Valea
Seacă

1000

Localnici din Luncavița, Măcin, Brăila,
Galați

3

Greci, Cozluk,
marginea pădurii
de la Greci

1000

Cetățeni din Greci, Măcin, Brăila,
Galați, Constanța

4

Cerna, Valea
Bordeiul lui Moş
Asan

1000

Cetățeni din Cerna

5

Crucele

3000

Cetățenii din Greci şi Braila, Tulcea,
Constanța

În zilele frumoase,
însorite, calde, de
Paştele ortodox, de
1Mai
În zilele frumoase de
vară, de Paştele
ortodox, de 1 Mai
În zilele frumoase,
însorite, calde, de
Paştele ortodox, de
1Mai`
Sărbători religioase, 1
Mai
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6.

Fântânița lui
Graur

1000

7.

Valea Sulucului

1000

Total vizitatori pentru
picnic (nr. pers/an)

11.000

1 mai , Ziua Teiului,
Sarbatori religioase
Sărbători religioase, 1
Localnici Măcin , Jijila, Luncavița ,
Mai, ziua comunelor
Văcăreni
şi oraşului, hramul
bisericilor
Majoritatea sunt localnici, dar o mare parte provine şi din
marile centre urbane adiacente

Localnici Luncavița, Văcăreni, Jijila

b) ”birdwatcher”‐i, cu preponderență membrii ai unor ONG‐uri specializate:
Grupul Milvus Târgu Mureş sau Societatea Ornitologică din România dar şi
străini, vin în general în mod organizat, în cadrul unor tabere de
monitorizare a păsărilor din zonă, tabere cu frecvență anuală, organizate în
parteneriat cu Administrația PNMM în zona Culmea Pricopanului, Cerna sau
canionul Cheiu din zona Cozluk;
c) drumeţi în grupuri mici (2‐10 persoane) provenind din marile orase de
lângă zona Muntii Macinului si anume Braila, Galati, Tulcea, Constanta, având
ca destinație predilecta Culmea Pricopanului si zona Tutuiatu (Greci) si care
stau in zona in medie 1‐2 zile;
d) utilizatori de ATV‐uri si motociclete de teren, grupuri care pana in prezent
au avut o incidenta redusa dar care au fost observati pe partea vestica a
PNMM;
e) organizaţii neguvernmentale de tineret (ex. Cercetasii Romaniei) care vin
in mod organizat in cadrul unor tabere specifice (zona Luncavita‐Cetatuia);
f) grupuri organizate de 20‐40 de persoane, care solicită ghid din partea
Administratiei PNMM şi care stau în zonă în medie o zi (Culmea Pricopanului,
zona Greci);
g) cicloturişti (grupuri mici de până la 10 persoane) care vin pe traseele care
traverseaza parcul fiind observati pe traseele din zona Cetatuia, Greci, Cerna;
h) căţăratori, cu preponderenta membrii ai Clubului Alpin Galati, cataratori
care au utilizat in mod traditional zona pentru deschiderea unor trasee de
catarare in granit (roca rara in Romania pentru acest tip de sport) si care vin
in zonele (Culmea Pricopanului, cariera din Tutuiatu, canionul Cheiu din zona
Cozluk;
i) familii cu rulote şi autoturisme personale care au fost observate in zona
de vest a Muntilor Macin, avand o medie de sedere in zona de 2 zile;
În ceea ce priveşte numărul vizitatorilor şi turiştilor în PNMM, în urma unei
estimări pur empirice pe baza observațiilor din teren a agentilor de teren (în lipsa
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unui sistem de monitorizare a circulatiei turistice) se estimeaza un număr de 4000
5000 de zile/turisti (estimativ 3000 turisti pe an) pe an, majoritatea fiind
români si din zonele din apropierea PNMM (comunitati locale sau municipiile Braila,
Galati, Tulcea, Constanta).
Durata sejurului in medie este de o zi. Serviciile din zona Parcului sunt folosite
sporadic de catre vizitatori si turisti sunt: procurare de alimente din magazinele din
localitatile invecinate, vin (Alcovin), prăjituri Greci (Angelo). Din aceasta cauza
impactul economic actual este minim.

3.2. Accesul în zonă
Accesul in zona se poate face cu mijloace auto, zona fiind legata prin
drumuri modernizate de Tulcea, Constanta, Braila, Galati, Slobozia (Bucuresti).
Intre orasele Braila si Galati si zona Macin accesul este ingreunat de utilizarea bac‐
ului peste Dunare, fapt ce măreşte durata de tranzit cât si costul unei calatorii.
Orasul Macin este principala poarta de intrare in zona, iar comuna Greci este
principala cale de acces catre parcul national, fiind pozitionata central in partea de
vest a parcului. Ambele localitati sint legate prin curse de microbus zilnice de
orasele Tulcea, Constanta, Braila, Galati.
Pentru turistii care utilizeaza transportul in comun, zona de est a parcului
este foarte greu accesibila, aceasi problema regasindu‐se si la cei care beneficiaza
de propriile autoturisme si care nu pot realiza traseele de traversare a parcului
decat in masura in care isi organizeaza transportul de la punctele terminus ale
traseelor.

3.3. Infrastructura turistică şi de vizitare
Spatiile de cazare si masa sunt foarte putine ca numar si putin diversificate
ca specific si calitate. Astfel, in zona nu exista inca nici o pensiune turistica, 2
hoteluri (unul in Macin, aflat intr‐o avansata stare de uzura morala si fizica, un hotel
care urmeaza sa fie dat in folosinta in zona Cetatuia), restaurante in Macin, Greci si
Cerna (ultimele doua aflate pe drumul national).
Pe teritoriul Parcului există în prezent 6 trasee turistice marcate, astfel:
1. Culmea Pricopanului (marcaj banda albastră)
2. Tutuiatu (marcaj triunghi albastru)
3. Dealul cu drum (marcaj triunghi roşu)
4. Cozluk (marcaj punct roşu)
5. Valea Vinului (marcaj banda galbenă)
6. Crapcea (marcaj bandă roşie)
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Figura 1. Harta traseelor turistice

(Sursa: APNMM)
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Pe fiecare traseu turistic au fost amenajate de catre Administratia PNMM
zone de campare dotate cu vetre de foc, masute si banci de lemn, toalete ecologice
(ce urmeaza a fi montate in cursul anului 2008), pubele pentru deseuri.
Se va infiinta un nou traseu cu plecare din Jijila si care va face jonctiunea cu
traseul C. Pricopanului.

4. Analiza situaţiei turismului și vizitării în zona Parcului
Naţional Munţii Macinului
Turismul în acest moment este aproape inexistent cu câteva excepții descrise mai
sus în zona PNMM. Lipsa turiștilor este generată și de lipsa aproape totală a
facilităților de turism (ex. spații de cazare și servirea mesei) ce trebuie să se
dezvolte de acum înainte.
Din punct de vedere al vizitatorilor zona Parcului reprezintă o atracție pentru
turismul de sfarșit de săptămână de genul ”ieșire la iarbă verde ‐ picnic” sau pentru
diverse categorii de utilizatori activi: cicloturiști , alpiniști (cățărare) sau drumeții
ușoare și birdwatcheri.
Analizând situația în general doua mari idei se conturează clar:
a. facilitățile de turism trebuie să se dezvolte în cadrul comunităților din
vecinătatea Parcului pentru a creea oportunitatea vizitatorilor de a‐și lungi
sejurul la cel puțin două zile;
b. managementul vizitatorilor trebuie abordat pro‐activ pentru a veni în
întîmpinarea diverselor tipuri de utilizatori a resurselor naturale și
antropice.
Prin natura prezentului raport ne vom concentra mai mult pe măsurile ce trebuie
abordate pentru îmbunătățirea calității managementului vizitatorilor, conturând și
cadrul dezvoltării turistice a zonei.
Un management pro‐activ îl putem defini prin realizarea unui management ce
răspunde nevoilor tipurilor de utilizatori prezenți și crează premizele atragerii
tipurilor de vizitatori ce sunt doriți de Administrația Parcului împreună cu
partenerii locali.
În analiza realizată s‐au identificat următoarele actuale sau potenţiale conflicte ce
trebuie abordate direct prin planul de management al vizitatorilor sau prin strategia
de dezvoltare a turismului durabil:

!
!

Dezvoltarea de cariere vs dezvoltarea turismului;
Peisaj natural vs camp de eoliene;
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!
!
!
!
!

Catarare pe stanca vs conservarea biodiversității (cuiburi de pasări);
Exploatare forestiera si a unor plante medicinale vs vizitatori;
Turismul de sfarsit de saptamana la picnic vs alte tipuri de vizitatori
(ecoturisti);
Utlizatorii de ATV‐uri si motociclete de teren vs alte tipuri de vizitatori;
Dezvoltarea necontrolata de infrastructura (inclusiv case de vacanta) vs
dezvoltarea ecoturismului.
Tabelul 4. Conflictele din zona PNMM şi acţiunile cu potenţial de diminuare a lor
Conflict

A. Dezvoltarea de cariere vs
dezvoltarea turismului
B. Peisaj natural vs câmp de
eoliene
C. Cățărare pe stâncă vs
conservarea biodiversității
(cuiburi de pasări)
D. Exploatare forestieră şi a unor
plante medicinale vs vizitatori
E. Turismul de sfârsit de
săptămână la picnic vs alte tipuri
de vizitatori (ecoturisti)
F. Utlizatorii de ATV‐uri şi
motociclete de teren vs alte
tipuri de vizitatori
G. Dezvoltarea necontrolată de
infrastructură (inclusiv case de
vacantă) vs dezvoltarea
ecoturismului

Acțiuni identificate
Realizarea Strategiei de dezvoltare locală
Agenda 21 în parteneriat cu APL și
Consiliul Județean
Parteneriate cu APL și integrarea zonei
într‐un plan județean de instalare a
câmpurilor de eoliene
Discuții în parteneriat între PNMM și
Clubul Alpin Galați în vederea zonării
teritoriului
Realizare unui plan de patrulare specific
fiecarei zone in parc si corespunzator
diverselor perioade ale anului
Delimitarea unor zone dedicate picnic‐
ului și crearea de facilități în parteneriat
cu APL
Identificarea unor trasee pentru ATV‐uri
si motociclete de teren în afara Parcului
în parteneriat cu APL și semnalizarea lor
Realizarea strategiei de Turism Durabil
parte din Agenda 21 în parteneriat cu APL
și transpunerea ei in practică prin
intermediul PUG si PUZ.

Responsabil
AER, PNUD, PNMM,
CJTulcea
PNMM, CJ Tulcea

PNMM

PNMM

PNMM

PNMM

PNMM, CJ Tulcea

În urma analizei realizate de către reprezentanții AER şi ai Administratiei PNMM a
situației existente s‐au desprins următoarele idei:
a. administrația parcului trebuie să‐si direcționeze acțiunile spre atragerea
tipurilor de vizitatori ce pot produce efecte benefice asupra parcului și a
comunităților locale sau care prin natura activității ce o desfașoară pun o
presiune cât mai mică pe natură;
b. o parte din traseele actuale nu raspund necesitatilor de recreere ale
vizitatorilor din parc:
 unele parcurg zone de exploatare forestieră,
 există 4 trasee de traversare vest‐est a masivului fara a exista un
traseu longitudinal (nord‐vest – sud‐est)
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vizitatorii odata ajunsi in punctele terminus ale traseelor transversale,
aflate pe latura estica a PNMM, au nevoie de transport auto inapoi la
punctele de plecare, aflate pe latura vestica, sau spre alte localitati,
lucru ce ingreuneaza utilizarea acestor trasee ca trasee de o zi;
c. punerea în practică a unor măsuri de a controla extinderea locurilor de picnic
prin delimitarea zonei în parteneriat cu administrațiile locale și crearea unor
facilități (ex. mese, băncuțe);
d. realizarea unui dialog constant/crearea unui cadru de comunicare periodica
între Administrația Parcului și utilizatorii de resurse turistice:
 cățărători (ex. Clubul Alpin Galați);
 drumeți (ex. drumeții ce pleacă din Greci);
 bicicliști (mountain‐bike);
pentru a evita ulterioare conflicte și a încerca să creem cele mai bune șanse
de recreere pentru fiecare tip de utilizator.

5. Contextul dezvoltării turistice a PNMM– analiza SWOT
Aceasta analiza a fost realizata pe parcursul a doua sesiuni de lucru cu membri
echipei administratiei parcului. Rezultatul analizei este prezentat in cele ce
urmeaza.

Puncte tari:

 Cel mai important punct nodal de migrație de pe teritoriul României al










păsărilor răpitoare
Cei mai batrini munti ai Romaniei cu un peisaj, relief, deosebit si interesant
Prezența a numeroase elemente de interes ştiințific major (geologic, biologic )
Prezența unor elemente de interes cultural istoric – vestigii istorice, manastiri
renumite in tara
Biodiversitate: alternanta accentuată a tipurilor de ecosisteme din parc, specii
din flora şi fauna de importanță comunitară din categoriile celor periclitate,
rare sau vulnerabile sau endemice
Pădure deosebită prin compoziție‐habitate prioritare UE,
arbori
impresionanți prin dimensiuni, formă
Trasee accesibile in toate sezoanele, cu grad de dificultate redus
Traseele ofera o diversitate mare a peisajelor şi tipurilor de vegetație
Implementarea agriculturii ecologice la inițiativa Administrației parcului

Puncte slabe:

 Turismul este sezonier, desi traseele turistice pot fi accesibile tot timpul

anului;

 Infrastructura generala slab dezvoltata: drumuri, gestionare deseuri, servicii;
 Lipsa unei oferte de servicii turistice in comunitati;
 Identitatea turistica a parcului inca insuficient cunoscuta in comunitate;
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 Sistem informativ‐educativ in ce priveste Parcul National insuficient

dezvoltat

 Acces redus la informare, surse de finanțare pentru localnici (pensiuni

turistice rurale si alte servicii turistice);

Oportunităţi:

 Parcul este situat în apropierea rutelor tradiționale de acces spre Delta

Dunării şi litoralul Mării Negre;
 Locația zonei Măcin este în Dobrogea, un mozaic din punct de vedere istoric,
artistic, cultural si natural
 Valorificarea obiceiurilor, meşteşugurilor, activităților şi produselor
tradiționale locale
 Existența de forța de muncă disponibilă necalificată, care trebuie specializată
in activitati turistice;
 Ofertele tur‐operatorilor pe Deltă, pot include și zona Măcin;
 Poziționarea comunităților locale în imediata vecinătate a parcului oferă
posibilitatea dezvoltării infrastructurii turistice in corelatie cu activitățile
turistice care se pot desfăşura în parc;
 Potențial de oferte de turism:
 mountain bike, turism ecvestru, carausie cu magari, inchiriere de
echipamente sportive si campare, plimbari cu carutele localnicilor,
 puncte de observatie la pasari,
 arheologie, mânăstiri, și situri istorice,
 vizitarea de gospodarii traditionale, ateliere mestesugaresti, stane de
oi;
 degustari de vinuri la cramă (Alcovini) și locale (Jijila) sau degustari
de produse traditionale locale;
 Existența fondurilor necesare realizării infrastructurii turistice în special cea
informațională a parcului (centre de informare, cercetare, puncte de vizitare,
etc)

Ameninţări:

 Tendința de a fi dezvoltate activități economice cu impact negativ asupra

ariei protejate (cariere) şi care nu implică o folosire durabilă a resurselor
naturale
 Insuficiența de locuri de munca şi lipsa de resurse financiare pentru localnici,
factor de presiune asupra autorităților locale şi patrimoniului natural
 Necunoaşterea oportunităților de dezvoltare a activităților turistice în
comunități locale din jurul unui parc național
 Apariția de construcții noi poate genera impact negativ atât prin amplasarea
lor cât şi prin nerespectarea tradițiilor arhitectonice locale

CONCLUZII în urma analizei SWOT
1. Parcul are o serie de valori specifice unice la nivelul Romaniei din punct de
vedere avifaunistic, geomorfologic si cultural;
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2. Parcul trebuie sa‐si dezvolte capacitatea de informare si educare pentru
comunitatile din zona Parcului si pentru vizitatorii aflati in tranzit spre litoral
sau Delta;
3. Parcul trebuie sa stimuleze aparitia ofertei specifice locale de turism si sa‐si
integreze serviciile in aceasta oferta pentru a deveni un catalizator soci‐
economic al zonei si astfel a integra politicile de conservare a biodiversitatii
in dezvoltarea economica a zonei.

6. Identificarea tendinţelor diverselor segmente de
vizitatori
Pentru a putea evalua tendintele diverselor tipuri de vizitatori putem lua ca punct
de pornire situatia prezenta si identifica doua etape, după cum urmează:
1. etapa de initiere si realizare a infrastructurii usoare de vizitare si demararea
programelor de dezvoltare de servicii locale 2009 – 2012;
2. lansarea infrastructurii de informare/vizitare (ex. Greci, Cerna, Cetatuia,
Macin, Jijila, Luncavita) si aparitia unor servicii turistice profesioniste: 2013
– 2015.

Tipurile de turişti şi vizitatori s‐au grupat în patru mari categorii:
1. vizitatorii din localităţile adiacente şi din centrele urbane învecinate

(Braila, Galati,) ce au ca principală motivație „ieşirea la iarbă verde” in weekend‐
urile cu vreme frumoasa.

Tendinţa estimată: acest tip de vizitatori nu va avea o crestere semnificativa
cantitativa deoarece este format in special din populatia din comunitatile locale,
totusi va fi usor influentat de o imbunatatire a calitatii infrastructurii din locurile
de picnic, astfel va avea o usoara tendinta de crestere dupa finalizarea acestor
lucrari;
2. vizitatorii atraşi de specificul local al zonei dar care nu stau mai

puţin de o zi

Tendinţa estimată: vor fi intro continua crestere influentata de aparitia
centrelor de informare si de potecile tematice si de calitatea crescanda a
rangerilor pana in 2012. Odata cu deschiderea centrului de vizitare, numarul de
vizitatori va creste tinand cont de cele trei mari centre urbane (Tulcea 91 800,
Galati – 328 000, Braila – 234 000 locuitori) din apropierea Muntilor Macin, la o
distanta de maxim 2 ore si de influenta generata de destinatia turistica Delta
Dunării.
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3. turişti atraşi de specificul natural şi cultural al zonei, care rămân mai

mult de o zi în zonă

Tendinţa estimată: numărul acestora va fi intr‐o crestere usoara, generata de
aparitia serviciilor in turism si conturarea destinatiei turistice Macin. O
influenta majora o va avea realizarea Centrului de vizitare ce va stimula aparitia
unei game largi de servicii in turism ce va genera si prelungirea sejurului
turistilor si va pune o amprenta finala asupra destinatiei turistice Macin.
4. vizitatori în tranzit

Tendinţa estimată: odata cu aparitia Centrelor de informare/vizitare din
Cerna, Macin, Jijila, Luncavita se va creea o atractie pentru vizitatorii aflati in
tranzit. Totodata, acestia odata informati despre posibilitatile create se vor
intoarce pentru un sejur mai lung. In acest fel, centrul din Cerna si Macin va
avea o importanta deosebita in informarea vizitatorilor in tranzit.
La aceste patru mari categorii de vizitatori se pot considera inca doua alte tipuri de
vizitatori e isi vor face simtita prezenta mai ales dupa deschiderea centrului de
vizitare din Greci.
5. vizitatorii atrasi de celelalte arii protejate din zona Macin (Tabel 1).
Tendinte: in acest moment s‐au evaluat in jur de 6 300 persoane pe an. Putem sa
estimam ca un procent semnificativ va fi atras de catre zona Parcului odata cu
crearea Centrului de vizitare. Astfel putem estima ca 70% (aproximativ 4 400
persoane), dintre acestia vor dori sa viziteze si Centrul din Greci, dar marea
majoritae se vor incadra in categoria celor ce nu petrec mai mult de o zi in zona
Parcului.
6. vizitatori atrasi de atrtactiile culturale ale zonei (Tabelul 2).

Tendinte: din estimarile realizate s‐a dedus cifra de aproximativ 42 000 de
vizitatori in zona adiacenta Parcului ce sunt atrasi de elementele culturale. Este de
asteptat ca un procent de 70 % sa fie atras in zona Parcului odata cu crearea
Centrului de vizitare. Astfel, un plus de aproximativ 30 000 de vizitatori se va face
simtit in zona Parcului, fiind in mare parte vizitatori de o zi.
Se observa ca numarul total de turisti/vizitatori se va mari considerabil in urmatorii
sase ani. In calculul prezentat s‐a luat in considerare un procent de crestere
echilibrat (din datele obtinute la lansarea Centrului de vizitare 3D din Tulcea, doar
in prima luna dupa inaugurare au fost inregistrati 20 900 de vizitatori, in
extraseson, martie 2009).
Astfel, lansarea Centrului de vizitare al Parcului National Muntii Macin se estimeaza
ca va atrage un plus de aproximativ 25 000 de vizitatori in 2012, dintre care initial
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sub 10% isi vor petrece mai mult de o zi in zona, dar procentul lor va depasi 35 % in
urmatorii trei ani (2013‐2014). Estimand ca aproximativ 90% din numarul total al
vizitatorilor si turistilor vor vizita Centru Parcului in primii doi ani, astfel numarul
total al vizitatorilor Centrului va fi aproximativ de 40 000/an in 2012. Din 2015,
estimam un procent de vizitare de 60‐70% din numarul total de vizitatori, astfel
cifra medie de vizitatori se va situa la 50 000 – 55 000 vizitatori/an.
In evaluarea tendintelor prezentata mai sus, s‐au facut următoarele estimari:
Tabelul 5. Estimarea evolutiei numărului de turişti/vizitatori în zona PNMM
Realizarea infrastructurii usoare si
demararea programelor turistice

Lansarea Centrului de
Vizitare

Existenta Destinatiei
Ecoturistice
Macin ‐ Hercinic
2014
2015

Tip
vizitator/turist

An de
referință

ANUL
Vizitatori
pentru picnic
Vizitatori atrasi
de specificul
natural si
cultural al
zonei dar care
nu stau mai
mult de o zi
Turisti atrasi
de specificul
natural si
cultural al
zonei, care
ramana mai
mult de 1 zi in
zona
Vizitatori in
tranzit
TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11 000

11 000

11 500

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

3 000

3 000

3 500

4 500

25 000

35 000

40 000

40 000

100

100

200

500

2 000

5 000

7 500

15 000

300

400

500

1 000

3 500

7 000

10 000

10 000

14 400

14 500

15 700

18 000

42 500

59 000

69 500

77 000

Aceste estimări sunt bazate pe informatiile disponibile in 2009, cand singurul
Centru de vizitare existent este cel din Tulcea (Centrul Ecoturistic 3D), unde
numarul de vizitatori depaseste cu mult estimarile facute. Cu toate acestea nu s‐a
luat in calcul un volum similar de vizitatori la Greci considerand ca nu este localizat
intr‐un centru urban si ca pana in 2012 vor mai exista si alte atractii similare cu
calitate buna in zona, astfel vizitatorii dispersandu‐se mai mult. Cu toate aceste
numarul de vizitatori la Centrul din Greci va putea fi cu mult mai mare decat
estimarile facute. Insa in acest moment pe baza argumentelor cele avem la dispozitie
consideram ca numarul vizitatorilor va fi intre 40 000 – 50 000 persoane/an.
Pentru viitorul Centru de informare/vizitare de la Cerna, se estimeaza un procent de
30% din numarul total al vizitatorilor in primul an (in special in lipsa Centrului
principal al Parcului a carui constructie va dura mai mult), adica 5 400 (in 2011),
urmand ca numarul de vizitatori sa se stabilizeze in jurul cifrei de 7000‐ 8 000
vizitatori pe an.
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7. Viziunea și obiectivele planului de management al
vizitatorilor
Atât viziunea cât și obiectivele planului de management sunt produse ca urmare a
trei runde de consultari cu reprezentanții Administrației PNMM, cât și cu alți
potențiali parteneri locali și APL.
Viziunea dezvoltării turismului în PNMM este:
“Dorim să promovăm cu preponderență un turism la scară redusă, în grupuri mici, cu
un anumit grad de specializare, oferind experiențe în natura care nu afectează în mod
iremediabil capitalul natural al zonei (observare de păsări, fotografie în natură, flora şi
fauna salbatică, drumeții temetice, ture cu bicicleta, etc) utilizand servicii locale de
calitate şi de preferinţă ecologice (cazari, hrana ecologica, ghizi locali) şi elemente
culturale autentice şi în acelaşi timp sa oferim membrilor comunitatilor locale si a
altor grupuri de interes (scoli, ONG‐uri, familii etc) posibilitatea de a cunoaste si a
aprecia mostenirea naturala si culturala de exceptie a zonei, într‐o manieră durabilă
şi responsabilă”.

Obiectivul planului de management al vizitatorilor in PNMM este să ofere cele mai
adecvate instrumente Administratiei PNMM pentru:


a atrage tipurile de turisti si vizitatori doriti pe teritoriul PNMM;



a administra impactul vizitatorilor in diferite zone ale parcului pentru:
- a minimaliza impactul negativ al vizitatorilor,
- a media posibilele conflicte ce pot aparea intre diferite tipuri de
utilizatori sau intre utilizatori si obiectivele de conservare;



a ridica nivelul de cunoasterea si apreciere a valorilor naturale si culturale
ale zonei de catre membrii comunitatilor locale din imediata apropiere a
PNMM;



a susține ecoturismul si turismul responsabil ca si alternative de dezvoltare
economica a zonei;



oferirea de infrastructura de vizitare si sustinerea ofertelor ecoturistice ce
măresc durata medie de ședere în zonă la 3‐4 zile;



a creste valoarea zonei utilizand o imagine specifica acestei destinatii
turistice bazate pe servicii locale ecologice și de calitate (cazari ecologice,
hrana ecologica, ghizi locali excelenti);



a asigura o monitorizare si evaluare a fenomenului turistic in PNMM.
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8. Temele planului de management
8.1. Recreere și turism


ZONARE

În urma analizei făcute s‐au identificat necesitatea definirii zonei turistice a Parcului
National Munții Macin (Fig.3). Această zonă turistică depășește limita fizică a PNMM
și dorește să definească zona în care administrația PNMM va fi activă în
managementul vizitatorilor (recreere) și dezvoltarea turismului. Această zonă
include următoarele localități: Măcin, Greci, Cerna, Hamcearca, Luncavița și Jijila.
Totodată această zonă turistică a PNMM trebuie să definească o zonare interioară pe
diverse tipuri de experiențe și activitățile aferente la care pot să participe
vizitatorii/turiștii. Astfel identificăm următoarele zone:


Zonele din interiorul PNMM sau imediata vecinătate (aceste zone pot fi
sub directa acțiune a admininstrației PNMM):

a. zone pentru picnic în care sa se dezvolte o serie de facilitati si
infrastructura (ex. vetre de foc gata amenajate, locuri de depozitare a deseurilor,
parcare, toalete ecologice etc) care sa faca aceste zone atractive pentru acest tip de
recreere. Aceste zone trebuie delimitate si realizate in colaborare cu APL. Ele sunt in
raza următoarelor localități: Greci, Cerna, Hamcearca și Luncavița. O atenție specială
trebuie acordată zonei Valea Fagilor deoarece se observa o preponderenta a acestui
tip de recreere.
b. zona de nord – Culmea Pricopanului este emblematică ca peisaj pentru
Munții Măcin și probabil cea mai frecventată potecă de drumeție din zonă (2‐4 ore).
Poate să fie promovată ca traseu turistic clasic de drumeție sau ca traseu tematic în
compania unui ghid local sau ranger. Exemplu de teme de abordat: geologie,
vegetație, avifauna etc. Este un traseu deschis oricărui tip de vizitator cu o pregatire
fizică medie și cu nivel de cunoștințe mediu; se propune o secțiune de traseu
interpretativ (cu elemente de interpretare non‐personală: panouri, semne, broșuri
etc.). Totodată se propune 1‐2 rangeri/ghizi locali să fie instruți pentru oferirea de
informații și interpretare a elementelor zonei.
c. zona centrală – Greci este definitorie pentru diversitatea florei,
combinația de plante stepice cu elemente geologice. Infrastructura de vizitare
(poteci) trebuie redefinită pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a turismului în
Greci. Aceasta înseamnă analizarea traseelor existente și compararea lor cu rutele
abordate de drumeți. Probabil se va indica redefinirea a 1‐2 trasee noi de preferință
circulare, pentru a da posibilitatea turiștilor să se reîntoarcă în Greci;
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Figura 3. Harta zonelor de management pentru recreere și turism
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Tabelul 5. Zonarea turistica a PNMM
Tipurile de zone
experiente/activitati

Tipul de
turisti/vizitatori

Tipul de
atractie

Tipul necesar de
infrastructura

Tipul de interpretare

ZONELE PENTRU PICNIC ‐ Greci, Cerna, Hamcearca și Luncavița

Recreere, relaxare, ½‐1
zi

Zone intens
folosite la
sfarsit de
saptamana si la
anumite
sarbatori de
locuitori din
apropiere

vetre de foc gata
amenajate, locuri de
depozitare a
deseurilor, parcare,
toalete ecologice

Turisti individuali,
grupuri
organizate,
Birdwatch‐eri;

Zona
emblematica
pentru Macin
Zona de
monitorizare
pasari;
Atractie
regionala,
national,
internationala

Poteca marcata,
puncte de
observatii, poteca
tematica;

Turisti individuali,
grupuri
organizate;
Cataratori;

Atractie
regionala,
national,
internationala

Poteci marcate;
Poteca tematica;
Viitorul Centru de
Vizitare

non‐personala pe o
poteca tematica;
viitorul Centru de
Vizitare;
optiune pentru program
cu ghid

Grupuri organizate
in compania unui
ghid

Atractie
nationala,
internationala

Poteca; viitor centru
de
informare/vizitare;

Program in compania
unui ghid

Atractie
regionala

Viitorul Centru de
cercetare‐informare
al PNMM

Panouri informative si
actiunile orgaizate de
Centru

Familii, grupuri de
prieteni

non‐personala – panouri
informative
periodic personalul
Parcului prezent

ZON< DE NORD – Culmea Pricopanului

Drumetie usoara,
descoperire peisaj si
natura
2‐4 ore

non‐personala, in
anumite puncte cheie;

optiune pentru tur
organizat

ZONA CENTRALĂ ‐ Greci

Drumetie de o zi,
descoperire peisaj si
natura

ZONA DE SUD ‐ Cerna
Drumetie tematica

ZONA CETĂȚUIA – Valea Fagilor
Zona case vacanta,
recreere

Veniti la sfarsit de
saptamana sau
vacante scurte
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d. zona de sud – Cerna, poate fi rezervată unor experiențe mai ”intime” cu PNMM,
ce vor fi promovate numai în compania unui ghid/ranger sau biolog ce poate oferi o
interpretare personală a elementelor de faună și floră prezente. Această
interpretare se propune a avea un caracter mai specializat. Totodată, este preferabil
să nu fie promovată pentru turiștii individuali, neînsoțiți.
Pentru a realiza această experiență trebuie studiat în continuare posibilitățile de
interpretare oferite de componenta naturală a zonei Cerna.
e. zona Cetăţuia  Valea Fagilor (în imediata vecinătate a PNMM) se va transforma
într‐o zonă construibilă, cu case de vacanțe și pensiuni. În urma acestei dezvoltări
este de așteptat să crească presiunea pe această parte a Parcului. Se recomandă
realizarea unui traseu – buclă interpretativ cu tehnici non‐personale (în afara zonei
de conservare specială), cât și amenajarea zonei ca loc de picnic. Totodată, aici se va
beneficia și de aportul Centrului de cercetare‐informare al PNMM.


Porţile de intrare în zona turistică PNMM

Aceste zone pot fi dezvoltate în parteneriat între PNMM, APL și inițiativa locală de
afaceri.
a. Măcin – poarta principala de intrare în zona PNMM. Cu toate că în acest
moment orașul Măcin nu oferă o paletă de servicii turistice, el trebuie să devină
principala sursă de servicii la intrarea în zonă: magazine, bancă, poștă, farmacii etc.
Cât și servicii turistice directe: cazare, restaurante și extrem de important
informarea turistică. Rolul principal îl va juca Centrul de Informare Turistică;
b. Greci – poarta principală de intrare în Parcul Naţional Munţii Măcin.
Localitatea Greci trebuie să devină principala cale de acces către Parc. Astfel, se
recomandă dezvoltarea de servicii: cazare la pensiuni, ghizi locali, centre de
inchiriat biciclete etc. Totodată, Centru de Vizitare al PNMM este de dorit să fie
amplasat pe raza localității;
c. Cerna, Luncaviţa și Jijila – porţi secundare de intrare în PNMM. Aceste
localități vor juca un rol important în informarea vizitatorilor/turiștilor (Centre de
Informare Turistică) și totodată trebuie să aibă o serie de servicii și produse
(eco)turistice. De fapt, alături de Greci pot deveni principalul beneficiar al
dezvoltării turismului în zonă. De remarcat este satul Cerna care este in traseul de
acces al turistilor din Braila, Galati si restul Moldovei catre litoral sau Delta.


ELEMENTE ALE PLANULUI DE ACŢIUNE:

A. Dezvoltarea actuală a reţelei de trasee turistice cu analizarea oportunitatii
urmatoarelor actiuni:
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dezvoltarea mai multor trasee în circuit, în special în zona Greci și Cetățuia‐
Valea Fagilor;



deschiderea unui traseu longitudinal (Pricopan – Greci – Cerna);



deschiderea unui traseu de acces din zona Jijila către Parc (cu toate ca o
prima sectiune a traseului nu este in interiorul parcului este de dorit ca
localitatea Jijila sa poata fi conectata de zona nordica a Muntilor Macin
pentru a‐si putea valorifica potentialul turistic local);



mentinerea traseelor actuale intr‐o stare functionala;



realizarea de facilitati de recreere in zonele pentru picnic (locuri de
parcare, locuri de odihna, mese si bancute, vetre de foc, toate realizate din
materiale naturale) si insotirea lor de o infrastructura usoare de informare si
educare (tip panouri din materiale naturale).

B. Imbunatatirea infrastructuri de vizitare si a programelor oferite
 imbunatatirea facilitatilor existente in spatiile de campare (delimitarea
lor cu vegetatie etc);


dezvoltarea unor facilitati pentru obsrvarea de pasari: turnuri de
observare, tabere mobile pentru observarea de pasari;

8.2. Informare şi interpretare
Pe parcursul elaborării acestui document au fost identificate printr‐un proces
participativ cu membri APNMM, principalele elemente specifice Muntilor Macin, ce
pot fi folosite in procesul de interpretare pentru vizitatori.
Tabelul 6. Elemente specifice PNMM
Tipuri de elemente de
interpretat

Elemente specifice

Importanta
identificata de
APNMM

Elemente naturale

Elemente de flora

Tipuri de habitate –

stepa mediteraniana (Ponto
sarmatica)
termofile
padure balcanica
muschi licheni
flora pe granit
gorun, carpinita tei, frasin
stejar pufos
faget de Dobrogea

++
+
+

++
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Elemente de fauna

Geologie
Geomorfologie

reptile
popandau
fluturi
pasari rapitoare
pasari de balta (cantatoare)
Perioade geologice “la suprafata” –
“parte din cei mai vechi munti din Europa
– Muntii Hercinici
Procesele de dezagregare

++

14 etni diferite in vecinatatea Parcului
Crestinism – punct de plecare in zona

++
+

+
++

Elemente culturale
Varietate etnica si religioasa

Din analiza prezentată rezultă ca elementele de specificitate ce definesc PNMM sunt
date de:
a. stepa mediteraneană, făgetele de Dobrogea şi speciile de păsări răpitoare;
b. geologie şi geomorfologie – parte din cei mai vechi Munti din Europa;
c. diversitate etnică.
Aceste elemente pot sta la baza dezvoltării de produse turistice specifice, ce se vor
încadra într‐un turism ştiintific.


ELEMENTE ALE PLANULUI DE ACŢIUNE:
 realizarea unei manual de interpretare penru PNMM ce trebuie sa contina
temele, nivelul si continutul de informatii pentru fiecare subiect, folosit in
tenicile non‐personale si elaborarea lor pentru tehnici personale (folosit ca
suport pentru rangeri sau ghizi locali);
 realizarea de trasee interpretative (tematice) in zona Greci, zona Valea
Fagilor‐Cetatuia, Culmea Pricopanului, trasee scurte, accesibile , in circuit,
fara diferente mari de nivel;
 instruirea rangerilor parcului pe componente specifice (pasari, botanica,
geologie, diversitate etnica etc).

8.3. Educaţie
Acest capitol va trebui detaliat in cadrul planului de constientizare si educatie.
Prezentam in cele ce urmeaza cateva recomandari:


ELEMENTE ALE PLANULUI DE ACŢIUNE:
 trasee interpretative (tematice) in zona Greci, zona Valea fagilor‐Cetatuia,
Culmea Pricopanului, trasee scurte, accesibile , in circuit, fara diferente mari
de nivel;
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 realizarea in partneriat cu Inspectoratul Scolar Județean și școlile din
fiecare localitate a unui curs (opțional) despre PNMM;
 realizarea de ieșiri pe teren pentru elevii din zona Parcului, sub
îndrumarea unui ranger;
 dezvoltarea conceptului Centrului de Vizitare al PNMM, ținând cont de
necesitatea integrării Centrului în viața socială și culturală a comunității,
creându‐i o funcție precusă în viața localității;
 permanentizarea unui program special (de consiliere) pentru populația
adultă din comunitățile învecinate pe probleme de agricultură ecologică,
Natura2000, fonduri structurale;
 oferirea de programe de educație prin intermediul personalului Parcului
pentru vizitatori și turiști, in special pentru grupurile de elevi folosind atăt
traseele tematice pe teren, cât și la viitorul Centru de vizitare – cercetare de
la Cetățuia, cât și la Centrul principal de vizitare al PNMM;
 realizarea unui program anual pentru studentii cevor sa‐si realizeze
lucrarile de diploma sau practica in cadrul parcului.

8.4. Infrastructura şi facilităţile pentru vizitare


CENTRE DE VIZITARE, INFORMARE ŞI CERCETARE

Definiţii
În urma primei întalniri avute în anul 2007, în Tulcea (sub îndrumarea
consultantului internațional d‐l James Mac Gregore), s‐au identificat trei tipuri
distince de Centre, ce vor putea fi dezvoltate în zonă:
1. Centrul de interpretare – vizitare. Este Centrul principal al PNMM, menit să:
a. ofere vizitatorilor informații cu caracter larg bazate pe informații
științific și o interpretare a lor pentru diversele componente ale PNMM;
b. ofere vizitatorilor informații turistice asupra zonei;
c. ofere comunității locale posibilitatea folosirii Centrului pentru diverse
activități locale (ex. întâlniri, expoziții etc.);
d. ofere spații pentru birouri pentru personalul Parcului.
Locația lui trebuie să fie aleasă în urma analizării (potențialului) flux de vizitatori și
turiști, cât și a beneficilor aduse comunităților și administrației Parcului.
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2. Centrul de cercetare – vizitare. Acest tip de Centru este dedicat unor
activități specifice Parcului și nu este deschi oricărui tip de vizitator. El
poate avea următoarele funcții
a. bază pentru diverse programe de cercetare;
b. posibilitatea de a organiza evenimente dedicate unor teme speciale
(ex. seminar pe probleme de geologie);
c. derularea unor ore tip ”Descoperă natura” adresate elevilor din
comunitățile locale.
3. Centrul de informare turistică. Acest tip de Centru este menit a da
informații turistice asupra zonei și este recomdat să fie administrat de
comunitatea locală (o asociație locală sau APL). În zona turistică este bine să
existe o rețea de centre de informare, integrate într‐un sistem unitar de
informare turistică la nivelul zonei și regiunii.
ANALIZĂ
1. Centrul de interpretare – vizitare
În cadrul întalnirilor de planificare (2007, 2008) s‐a realizat o analiză a locației
pentru amplasarea viitorului centru de vizitare al PNMM, fiind aduse in discutie trei
locatii probabile de pe partea vestică a PNMM: orașul Macin, în zona lacurilor dintre
Măcin și Greci și localitatea Greci.
Tabelul 7. Analiza locaţiilor potentiale ale Centrului de Vizitare al PNMM
Locație potențială
Măcin
aflat pe principalele rute
de acces în zona;

Avantaje

acces facil pentru
personalul Parcului;





servicii administrative si
utilități oferite de către
orașul Măcin

Lacuri
cadrul natural
deosebit cu vedere
panoramică asupra
ramei vestice a
Munților Măcin;
aflat pe
principalele rute de
acces în zonă;






Greci
localizare favorabilă
față de principalele
puncte de acces în Parc;
accesibil
existența utilităților
(cu excepția canalizării)



Dezavantaje

apartenența la comunitate
departe de zona PNMM
(atât pentru personal cât și
pentru vizitatori);
locație impropie pentru un
Centru de parc într‐o zona





lipsa utilitatilor
(mărește costurile de
construcție și de
întreținere a clădirii);

apartenența la
comunitate

lipsa unor servicii
administrative (banci);


conflict potential cu
cariera;

departe pentru
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urbană;

personalul Parcului;


nu va apartine
unei comunitați;



izolat pentru
turisti de alte servicii;



nu este pe un drum
national/ruta directă.

În urma analizei efectuate, comparand avantajele si dezavantajele prezente si
potentiale, propunerea este ca viitorul centru de vizitare al PNMM sa fie
construit la Greci, tinand cont ca majoritatea dezavantajelor pot fi usor
surmontate:
 lipsa unei unitati bancare prin utilizarea internet banking‐ului;
 conflictul potential cu o viitoare cariera poate fi considerat de asemenea o
oportunitate de a pleda pentru conservare in detrimentul unei dezvoltari
economice nedurabile;
 locația pe un drum secundar poate fi surmontată prin semnalizarea
corespunzatoare a centrului de vizitare la intersectiile cu drumul national ce
trece pe langa Greci.
2. Centrul de cercetare – vizitare
Exista planificat, in cadrul proiectului finantat de catre PNUD prin programul GEF,
realizarea unui centru (dotat cu sala de conferinte si proiectii, sale de mese, locuinte
de serviciu pentru agentii de teren precum si alte facilitati). In urma discutiilor din
cadrul intalnirilor de planificare, s‐a ajuns la concluzia ca acest centru de vizitare,
datorita in principal locatiei sale in zona Cetatuia, unde nu exista un flux turistic
consistent, isi va atinge doar partial rolul de centru de vizitare. De asemenea,
datorita existentei in imediata apropiere a acestei zone a rezervatiei stiintifice
“Valea Fagilor” un centru de vizitare care sa atraga un mare numar de turisti in zona
va putea conduce in timp la un impact negativ asupra acestei zone cu statut special
de conservare. Centrul de la Cetatuia va putea fi folosit cu succes in activitati
educative sau pentru turismul specializat, care sa nu creeze o presiune suplimentara
asupra rezervatiei de la “Valea Fagilor”, având funcția de Centru de cercetare –
vizitare.
3. Centrele de informare/vizitare turistică
Pe lângă centrele de vizitare, pentru o mai buna promovare si informare a
potentialilor turisti romani si straini recomandam dezvoltarea in parteneriat cu APL
si/sau agenti economici a unor centre de informare turistică. Aceste Centre trebuie
incluse într‐o rețea integrată de informare turistică la nivelul zonei, județului și
regiunii. Astfel, evidențiem trei nivele de acțiune pentru realizarea acestei rețele de
Centre de informare turistică:
a. Cerna, Măcin, Jijila, Luncavita în care Parcul este direct implicat în
organizarea lor în parteneriat cu APL și sectorul de afaceri local;
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b. Tulcea (in cadrul viitorului centru de vizitare 3D‐Centre‐realizat de catre CJ
Tulcea), Administrația PNMM în parteneriat cu CJ Tulcea și Institutul Muzeal
sunt responsabili pentru dezvoltare lui;
c. punctul de traversare al Dunarii cu bac‐ul, Galati, Braila, Constanta, în care
admininstrția PNMM trebuie să caute partenerii specifici.
Acest gen de centre trebuie planificate pentru a nu folosi personal propriu. Astfel,
sau ele vor fi integrate in Centrele de Informare Turistica locală sau vor fi niste
puncte de informare care vor putea informa fără existența de personal.
O atenție sporită se recomandă pentru Centrul de informare/vizitare din Cerna,
pentru localizarea strategică (vizitatorii ce traverseaza zona in tranzit catre Litoral
sau Delta din zona Braila, Galati si nordul Moldovei) si accesul la un spatiu generos
oferit de Primaria Cerna.
Pentru localitatea Măcin se recomandă realizarea unui centru de informare in
parteneriat cu Cramele Alcovin.

Elemente ale planului de actiune






Demararea demersurilor pentru realizarea Centrului de Vizitare de la Greci;
Realizarea de centre de informare/vizitare cu urmatoarele prioritati:
1. Cerna, Macin, 3D Tulcea;
2. Jijila, Luncavita;
3. punctul de traversare al Dunarii cu bac‐ul, Galati, Braila, Constanta.

9. Marketingul turistic
Pentru a asigura o vizibilitate adecvată viitoarei destinații de ecoturism
PNMM şi a ofertei ecoturistice specifice parcului, va fi necesară dezvoltarea şi
implementarea unui plan de marketing care să identifice în amănunt segmentele
de piață ce vor fi vizate, tipurile de experiențe de ecoturism pentru fiecare segment
de piață, prețul acestor programe, modalitatățile de distribuție şi instrumentele
specifice de promovare, precum şi poziționarea acestor activități în timp şi alocarea
de resurse umane si financiare (buget).
În cadrul prezentului document, vom prezenta o serie de principii de marketing
ecoturistic si vom sugera elementele principale pe care ar trebui să le conțină
viitorul plan de marketing al PNMM.
Deoarece activităţile de marketing nu fac obiectul administraţiei PNMM,
decât într‐o măsură limitată, necesitând cunoştințe şi personal de specialitate,
sugerăm ca administrația PNMM să îşi asume cu preponderenţă rolul de a
promova imaginea viitoarei destinaţii de ecoturism în parteneriat cu alţi
actori relevanţi cum ar fi: APL‐urile şi CJ Tulcea, AER si Autoritatea Națională
pentru Turism), urmând ca activitățile de promovare specifică a experiențelor
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ecoturistice să fie externalizate către operatorii de turism specializați (turoperatori,
ghizi, etc).
Un alt principiu pe care îl recomandăm a fi urmat, este acela de “de‐
marketing” şi anume evitarea cu premeditare a promovării acelor zone sau activități
care ar putea, prin creşterea sau păstrarea nivelului actual de utilizare, să pună în
pericol atingerea obiectivelor de conservare ale PNMM.
De asemenea, Administrația PNMM va trebui să se asigure că imaginea
viitoarei destinații de ecoturism este una relevantă, promovează cu preponderență
caracteristicile unice sau speciale ale destinației, unitară şi corectă (nu induce în
eroare potențialii vizitatori şi nu creează aşteptări false sau nerealiste). Imaginea
viitoarei destinații va putea fi creată şi susținută şi prin realizarea unui logo grafic şi
a unui slogan specific, elemente care vor putea fi utilizate în toate activitățile de
promovare ale parcului şi zonei limitrofe.
Pe viitor, considerăm oportună crearea şi susținerea unei “mărci parc” (ex.
Marca Hercinic), care să joace rolul unui certificat de origine şi de calitate şi care să
fie aplicabilă produselor şi serviciilor locale cu scopul de a garanta un anumit nivel
de calitate şi responsabilitate socială şi de mediu a ofertanților locali de produse şi
servicii. “Marca parc” ar urma să fie diferită de logo‐ul care va promova destinația
ecoturistică, fiind însă posibilă existența unor elemente grafice şi de imagine
comune.
Planul de Marketing, ar urma să conțină următoarele aspecte:
 analiza situației actuale, analiza competiției şi a pieței de ecoturism
 stabilirea scopului şi obiectivelor de marketing
 poziționarea pe piața de ecoturism a destinației
 elementele de imagine ale destinației
 experiențele de ecoturism oferite şi piața lor țintă
 prețul
 distribuția
 instrumentele de promovare
 activități şi buget

10. Parteneriate pentru dezvoltarea turismului
Dezvoltarea turismului in zona nu este responsabilitatea directa a APNMM.
Administratia parcului are ca responsabilitate directa implementare Planului de
management al vizitatorilor si totodata trebuie sa creeze oportunitati pentru
dezvoltarea de servicii din sfera turismului responsabil si ecoturismului in zona
parcului.
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Elaborarea Strategiei de dezvoltare a turismului trebuie realizata intr‐un
parteneriat intre APNMM, administratiile locale si judetene si sectorul local de
afaceri din sfera turismului.
In aceasta faza au fost identificate tipurile de produse (eco)turistice ce se pot
dezvolta in zona PNMM:
Tabelul 8.

Tipuri de produse
Turism cu caracter stiintific
Turism educativ ‐ elevi
Turism ecvestru
Drumetie
Cicloturism
Turism cultural – etnografie, arheologie, vin

Publicul ţintă
Turisti specializati din Europa de Vest
Grupuri de elevi din zona
Grupuri specializate
Turisti din orasele apropiate sau din Europa de
Vest,
Turisti din orase din Romania sau din Europa
Grupuri specializate;
Ingredient laalte forme de turism legat de natura.

Pentru dezvoltarea acestor produse turistice trebuie avut in vedere existenta
unor servicii turistice de buna calitate. Astfel, ca o masura prioritara este
identificare si instruirea diversilor potentiali parteneri in derularea programelor de
turism.


ELEMENTE ALE PLANULUI DE ACŢIUNE

Dezvoltarea de servicii specifice tipului de produs turistic al zonei PNMM,
evidențiem următoarele activități:
 dezvoltare de produse bazate pe servicii locale si stimularea componentei
”eco” a destinației sub un marca “Parc”: “Hercinic”;
 formarea de ghizi locali;
 dezvoltare de programe specializate bazate pe produsele identificate prin
stimularea initiativei locale;
 stimularea procesului de realizare a unui plan de marketing (Cap. 9).

11. Monitorizarea strategiei
In contextul actual este nevoie de a elabora un sistem de monitorizare a
vizitatorilor din punct de vedere cantitativ si calitativ. Acest sistem odata dezvoltat,
trebuie sa confere un cadru de colectare, interpretare si analizare a datelor,
replicabil in fiecare an. Rezultatele analizei facute vor putea apoi fi comparate in
fiecare an, avand un fundament in luarea deciziilor de management al vizitatorilor.
Un alt plan de monitorizare trebuie sa cuprinda masurarea impactului produs de
masurile din cadrul Planului de management cu specificitatea data de
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managmentul vizitatorilor. In acest mod se va putea analiza daca masurile de
management, cu accent pe managementul vizitatorilor isi ating efectele dorite.
Un alt plan de monitorizare necesar bunei desfasurari a activitatilor de management
al vizitatorilor este planul de patrulare al rangerilor. Acest plan trebuie intocmit
avand in vedere doua elemente specifice:
a. trebuie sa acopere cele sapte zile ale saptamanii (incluzand perioadele de sfarsit
de saptamana) si cele 12 luni ale anului;
b. trebuie sa acopere intreaga zona a Parcului, dar cu predilectie pe zonele cu
vizitatori mai numerosi si/sau cu potential de infractiune mai mare;

12. Concluzii
Parcul National Macin in acest moment este intr‐o stare de inceput in
procesul de vizitare si turism. In zona Parcului este un numar redus de vizitatori, iar
impactul lor economic in zona este minim. Pana in acest moment impactul major
asupra obiectivelor de conservare a fost generat de activitatile industriale,
activitatiile de recreere si turism avand o pondere mica. Acest lucru se va schimba in
urmatorii ani: anticipam o dublare a a numarului de vizitatori in urmatorii cinci ani.
Provocarea catre dezvoltarea durabila a zonei este ca tipul de activitati si
infrastructura sa faciliteze si sa ofere posibilitatea turistilor sa petreaca in zona mai
mult de o noapte. Asfel impactul pozitiv economic si social al Parcului ar putea fi
resimtit in economia locala.
Exista deja un excelent inceput in a pozitiona intreaga zona a Parcului Macin
sub imaginea unei zone ecologice. Pasi importanti au fost realizati in certificare
ecologica a produselor agricole si cu sprijinul Administratiei Parcului exista deja
accesul pe piata europeana a produselor certificate. Totodata produsele viticole (ex.
Alcovinul, dar si vinul de Jujileanca) ofera o buna atractie si un potential ingredient
turistic specific pentru zona.
In concluzie, Parcul Macin are o pozitie privilegiata fata de alte zone cu arii
protejate din tara: turismul nefiind dezvoltat in zona, Administratia Parcului poate
juca un rol proactiv stimuland acele forme de vizitare si turism ce aduc un impact
negativ redus asupra naturii si pot maximaliza impactul social si economic al
Parcului in zona. Totodata, Parcul Macin poate ajuta in definirea brand‐ului zonal,
sugerand ca sintagma: “Bine ati venit in lumea Hercinica!”.
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ANEXA 1
Corelarea zonelor de recreere şi turism cu elementele/temele de interpretare, tehnica
folosită şi infrastructura necesară s‐a realizat următorul tabel:
Zonă

Teme de
interpretare
Informatii generale
despre Muntii Macin
si statutul lor de arie
protejata, incluzand
info despre SPA si SCI

Zonele pentru
picnic ‐ Greci,
Cerna, Hamcearca
și Luncavița

Zona de nord –
Culmea
Pricopanului

Zona centrala ‐
Greci

Zona Cetatuia –

Tema principala:
geomorfologie
geneza si procese de
dezagregare;
Tema secundara:
elemente de stepa
mediteraniana;
Pasari rapitoare

Informatii despre
componentele
majore ale
ecosistemelor
prezente in aceasta
zona; informatii
despre statutul de
arii protejate (a se
tine cont de fluxul de
vizitatori atrasi de
viitorul centru)
Tema principala:

Tehnici de
interpretare
Interpretare non‐
personala: informatii
scrise si posibilitatea
de a interactiona cu
infrastructura usoara
de interpretare
Interpretare
personala: in zilele
frumoase de weekend
si sarbatori se va folosi
prezenta unui membru
pentru informarea
vizitatorilor
Elemente non‐
personale: traseu
tematic: ex.
geomorfologie si
pasari;
Informatii si loc de
popas la intrarea in
traseu.
Calificarea a doi
rangeri in oferirea de
informatíi si
interpretare pe traseul
tematic peste nivelul
informatiilor din
interpretarea non‐
personala
Interpretare non‐
personala: o scurta
poteca tematica (1/2
ore) si o poteca
tematica mai extinsa
(max 2 ore);
Interpretare
personala: personal
calificat de la Parc sau
ghizi locali
Non‐personala:

Infrastructura necesară pentru
interpretare
Amenajare de locuri de picnic cu
masute, vetre de foc, locuri de parcare
si panouri orizontale (tip masa sau usor
inclinate la inaltimea copiilor de 6‐7
ani);

Inceputul (coincide cu sfarsitul) potecii
tematice amenajat ca loc de odihna si
cu informatii pe panouri din materiale
naturale;
Marcarea discreta a unor popasuri pe
traseul circular cu informatii succinte
pe suport natural, recomandabil la 2/3
m inaltime pe suport oblic;

Centru de vizitare
Inceputul si sfarsitul potecilor tematice
amenajat ca loc de odihna si cu
informatii pe panouri din materiale
naturale;
Marcarea discreta a unor popasuri pe
traseul circular cu informatii succinte
pe suport natural, recomandabil la 2/3
m inaltime pe suport oblic;
Realizarea de podete si o scurta poteca

35

Parcul Naţional Munţii Măcinului – STRATEGIA DE MANAGEMENT A VIZITATORILOR  2009

Valea Fagilor

fagetul de Dobrogea;
Teme secundare:
statutul de arie
protejata

Teme principale:
a. statutul de arie
protejata;
b. diversitate etnica

Zona de sud ‐
Cerna

realizarea unui scurt
traseu interpretativ la
marginea padurii de
stejar.
Folosirea centrului de
cercetare vizitare
Cetatuia pentru
oferirea de informatii
suplimentare
vizitatorilor
Non‐personala prin
realizarea unui centru
de informare/vizitare
la Cerna in special
pentru vizitatorii in
tranzit;

interpretativa in circuit cu loc de
parcare pentru 2‐3 masini si informatii
pe panouri;

Centrul de informare/vizitare din Cerna

Oferte de programe de
½ si o zi in compania
unui ranger sau ghid
local pentru observare
pasari si alte elemente
naturale specifice
zonei
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