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INtrO

Ne dorim ca prin acest proiect (“Infrastructura verde în Situl Natura2000 Sighi- 
șoara-Târnava Mare- Descoperă Târnava Mare pe bicicletă”) să atragem în zona  
Sighișoara -Târnava Mare un număr cât mai mare de turiști responsabili și, în special, 
iubitori de bicicletă. Aceștia vor contribui nu numai la consolidarea reputației de des-
tinație turistică a zonei satelor săsești, ci va stimula, în timp, și dezvoltarea economiei 
locale și crearea unui sentiment de mândrie locală.

Încă de la începutul proiectului am constatat suplimentarea veniturilor obținute de lo-
calnici, ca urmare a creșterii gradului de ocupare a pensiunilor și caselor de oaspeti, 
precum și a perioadei de ședere a turiștilor în zonă și stimularea vânzărilor de produse 
locale (gemuri, miere, brânzeturi, țesături etc.). Totodată, s-au dezvoltat mici afaceri 
locale verzi, precum centre de închiriere de biciclete, service pentru biciclete și servicii 
de ghidaj.

Primul traseu construit a fost cel care leagă satele Criț și Meșendorf având o lungime de 
7 km. Proiectul inițial s-a derulat în 2011 printr-o finanțare Innovation Norway.

Datorită  rezultatelor  încurajatoare  și  a  reacției  pozitive  din  partea  comunității  
locale  și  a turiștilor, în primăvara anului 2013 am decis să continuăm acest proiect de 
succes și, prin intermediul unui proiect finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin 
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă, am continuat 
construcția traseelor de bicicletă, care aveau să continue rețeaua inițială și să facă legă-
tura între satele Criț, Bunești, Meșendorf și Viscri. Până în prezent, am extins rețeaua 
de trasee la peste 100 km, aceasta legând opt sate săsești cu cel mai important punct 
de atracție turistică din zonă, orașul medieval Sighișoara. 

Proiectul este promovat și oferă informații despre produsele și serviciile oferite de co-
munitățile locale cu ajutorul aplicației pentru telefoane mobile și al paginii web dedi-
cate. Ne dorim ca aceste trasee să fie un sprijin real pentru micii intreprinzători locali.

Și, pentru că încă de la început ne-am propus să generăm venituri suplimentare pentru 
localnici, la construcția traseelor am lucrat împreună cu muncitori din satele prinse în 
rețea și am folosit materiale locale, bucurându-ne și de sprijinul voluntarilor din alte 
zone ale României.

Fundația ADEPT Transilvania
www.fundatia-adept.org



Să înțelegem înclinarea potecii

Una din greșelile constructorilor de poteci, este să construias-
că poteci care sunt prea abrupte, care canalizează apa și se 
erodează rapid.  Pentru a evita această greșeală, trebuie, în 
primul rând,  să înțelegem conceptul de grad de înclinare  al  
potecii,  o  măsurătoare obiectivă a înclinării. Gradul de încli- 
nare se exprimă în procentaj și nu trebuie confundat cu un- 
ghiul, care este exprimat în grade. Gradul de înclinare e folosit 
pentru a măsura înclinarea drumurilor și potecilor, și, pentru 
aceasta, există metode care nu implică calculatoare, formule 
complicate sau supercomputere. Vom discuta mai multe în 
cele ce urmează.

Două ponturi importante pentru construcția de poteci:

1  Evitați linia de curgere a apei
Potecile care urmăresc linia de scurgere a apei, sunt, de obicei, poteci care urmăresc cea mai 
scurtă rută ca să coboare o pantă: aceeași rută pe care o ia apa. Problema este că ele colectează  
apa asemeni unui șanț - pe toată lungimea. Apa care curge cu viteză decopertează straturi din 
suprafața potecii, expune rădăcini și pietre, creează ravene și  distruge peisajul.

2  Evitați zonele plate
Terenul plat atrage inițial mulți constructori de poteci, promițând o mai mare ușurință la con-
struirea potecii.  Dar dacă o poteca nu e situată pe o pantă, există o posibilitate crescută ca 
aceasta să devină o zonă în care să se adune apa. În astfel de locuri plate, suprafața potecii 
trebuie să fie usor mai inaltă decât restul terenului, măcar pe una din părți, astfel ca apa să se 
scurgă în condiții optime de pe potecă.

Înălțare
3m

Grad
10%

Distanța 30m
10+100x100=10%
Grad = 10%

Gradul se determină prin împărțirea creșterii în altitudine între două puncte 
și distanța liniară fintre ele. Gradul în procente este egal cu creșterea peste 
distanța înmulțit cu 100.

Ce este gradul de înclinație?



 Cele 5 elemente esențiale necesare pentru construirea unei poteci sustenabile

1  Regula jumătății
Înclinarea unei poteci nu trebuie să depășească jumătate din înclinarea pantei pe care este 
construită. În situația în care această regulă nu este respectată, apa se va scurge pe potecă la 
vale, în loc să se scurgă transversal, pe lățimea acesteia.

Regula jumătății este foarte importantă în zone cu panta mică. O greșeală des întâlnită  este 
aceea că în zonele aproape plate, cu pantă mică, constructorii de poteci tind să ignore regula 
jumătății, pornind de la premisa că eroziunea nu este o problemă de luat în seamă pe panta 
mică. Chiar și în aceste zone, apa va curge de-a lungul potecii și o va distruge în timp.

Există, însă, anumite limite ale acestei reguli. Potecile foarte abrupte se vor eroda chiar dacă 
se respectă regula jumătății. De exemplu, o potecă cu înclinarea de 24%,  care traversează o 
pantă abruptă de 50%, poate să nu fie sustenabilă, chiar dacă se respectă regula jumătății.

Înclinația pantei
laterale 20%

Apa se va scurge
în lungul traseului.

Înclinația 
traseului 8%

Înclinația pantei
laterale 20%

Scurgerea apei
va traversa traseul.

Acest traseu încalcă
regula jumătății!

Acest traseu respectă
regula jumătății!

Regula jumătății



2  Regula pantei medii de 10%
În general, o potecă cu panta medie de 10% sau mai puțin e cea mai sustenabilă. Acest lucru 
nu înseamnă că panta potecii trebuie să rămână peste tot sub cei 10%. Multe poteci vor avea 
secțiuni care depășesc 10% și chiar se întâlnesc poteci sustenabile care au o pantă medie peste 
acest procent.
Panta medie a unei poteci se calculează împârțind diferența totală de nivel la lungimea potecii 
și apoi înmulțind cu 100.
Pentru potecile care urcă și coboară, mai degrabă decât doar să urce sau doar să coboare con-
siderabil, se poate calcula panta medie pe anumite segmente. De exemplu, pentru o potecă 
relativ plată, cu doar o urcare la sfârșit, panta medie poate fi de 2-3%. În acest caz va fi mai 
folositor să știm panta pe ultimul segment, cel care urcă cu adevarat.

De ce 10%?
• Ajută la planificare
 Procentul de 10% e foarte bun pentru poteci sustenabile și ajută la planificarea traseului 

potecii. Veți putea calcula lungimea aproximativă a unei poteci cu înclinare sustenabilă 
până în vârful unui deal și veti putea observa mai ușor “coridoare” pentru potecă pe o 
hartă topografică.

• Există mai multe tipuri de soluri, fiecare având caracteristici proprii și drenaj diferit. Pe 
anumite tipuri de soluri se pote construi sustenabil și cu o panta mai mare de 10%, dar, 
ca să nu fie nevoie să vă bazați pe calitățile voastre pentru a identifica solurile, este mai 
bine să folosiți regula de 10%. O potecă proiectată și construită pe baza acestei reguli va fi 
sustenabilă pe majoritatea tipurilor de sol.

Elevație
458m

Elevație
450m

Înălțare = 8m

Distanța = 100m

8 + 100 x 100 = 8%
Panta medie = 8%

    

Panta medie a segmentului



• Regula de 10% ajută și în cazul eroziunii produse de utilizatori. Pantele susținute cu încli- 
nare mai mare de 10% îi vor determina pe utilizatori să “muncească din greu” pentru a le 
urca sau coborî, acest lucru determină erodarea suprafeței potecii, iar materialul dizlocat 
de pe suprafața acesteia, va fi foarte ușor spălat de ploaie.

• Regula de 10% permite flexibilitatea în design
 O potecă ce urcă sau coboară cu această rata de 10% permite constructorului o redesenare 

mai facilă a traseului, în cazul în care se întâlnește un obstacol ce trebuie ocolit. Astfel, 
traseul se poate ajusta, fără a afecta restul potecii. 

• Mutarea traseului
 Dacă pe viitor va fi necesară o schimbare de traseu, aceasta se realizează mult mai ușor pe 

o potecă cu înclinare medie de 10%.

• Suportă ușor ondulările naturale ale terenului
 Pantele medii de 10% permit potecii să urce și să coboare fără a rezulta secțiuni foarte 

abrupte de urcare sau coborare. Dacă ați vizualiza o potecă ce urcă și coboară cu o pantă 
medie de 20% și v-ați imagina că aveți de traversat o secțiune de drenaj, la ieșirea din ca-
nal, poteca va urca acum cu o pantă de 25%, o pantă mult prea mare ca să fie sustenabilă 
și mult prea mare pentru a fi pe placul utilizatorului. Un design sustenabil ar fi ca poteca să 
urce cu 8-10% și să  aibă doar sectoare ca cel descris mai sus, cu panta de 15%.

 Notă!
 Începeți marcarea potecii folosind o pantă cât mai conservatoare în jurul procentului 

mediu de 8-10%. Astfel aveți flexibilitate în cazul în care întâlniți un copac foarte mare 
prăbușit sau un curs de apă cu pereții foarte abrupți pe care trebuie să îl ocoliți. Folosind 
pante mici pe măsură ce înaintați, puteți înăspri din când în când pantă fără a fi necesar să 
redesenați tot traseul.

3  Panta maximă sustenabilă pe o potecă
Regula de 10% “ne sfătuiește” să nu depășim acest procent ca pantă medie a potecii. Dar ce 
știm despre panta maximă admisă?!
Panta maximă este cea mai abruptă secțiune, mai lungă de 5 metri întâlnită pe potecă. 
Când desenăm o potecă, este foarte important să determinăm cât mai curând posibil care 
este panta maximă pe care poteca va fi sustenabilă în condițiile din zona unde se construiește. 
Această “pantă țintă” vă va ajuta să desenați pe hartă poteca, în așa fel încât, odată construită, 
să fie sustenabilă. Deși panta maximă a unei poteci sustenabile e în jurul a 15-20%, aceasta 
depinde de locul construcției potecii și fluctuează bazându-se pe câțiva factori. 



Variabilele de luat în considerare când planificați construcția unei poteci sunt:

• Regula jumătății
 Panta potecii nu trebuie să depășească jumătate din înclinația pantei pe care este construită.

• Tipul solului
 Exista multe tipuri de soluri și fiecare are propria caracteristică de eroziune și drenaj. Unele 

soluri vor suporta pante mai abrupte decât altele.

• Stâncile
 Panta potecii poate fi mai mare pe stâncă, dar secțiunile abrupte de sol amestecat cu 

stâncă va trebui să fie întărite pentru a rezista eroziunii.

• Cantitatea anuală de precipitații 
 Potecile din zonele cu cantitate foarte mare sau foarte mică de precipitații pe metru pătrat 

trebuie construite la o înclinație mai blândă. Ploaia în exces poate spăla poteca, iar perioa-
de lungi fără ploaie vor duce la uscarea și erodarea suprafeței potecii.

• Schimbarea de pantă
 Schimbarea de pantă este o secțiune scurtă în care poteca urcă și apoi coboară sau vice- 

versa forțând apa să curgă de pe potecă, această tehnică neperimțând apei să curgă de-a 
lungul potecii. Folosirea frecventă a schimbării de pantă permite ca pantă medie a potecii 
să fie mai mare.

• Tipul de utilizatori
 Potecile care sunt destinate drumețiilor sau pentru plimbări cu bicicleta pot fi construite 

cu pante mai mari, de 15-25% pentru distanțe scurte, în funcție de tipul solului și de can-
titatea de precipitații. Potecile deschise pentru călărie sau pentru uz motorizat trebuie să 
aibă pantele maxime mai mici. 

• Numărul utilizatorilor
 Cu cât numărul de utilizatori este mai mare, cu atât panta maximă trebuie să fie mai mică. 

Un număr mai mare de utilizatori accelerează și accentuează eroziunea din cauza  folosirii 
potecii. De aceea se recomandă ca aceasta să fie contracarată prin pantă mai redusă.



• Nivelul de dificultate tehnică
 Potecile cu un nivel de dificultate ridicat pot avea secțiuni mai abrupte, dar tehnicile de 

construcție ale acestora diferă și este recomandat să se folosească des schimbările de 
pantă precum și ranforsări ale potecii pentru ca aceasta să fie sustenabilă.

 

4  Schimbările de pantă
O “schimbare de pantă” este exact ceea ce spune denumirea,  fiind un loc în care poteca 
devine pentru  moment  plată,  apoi  își  schimbă  înclinația,  coborând  ușor, apoi  urcând  din  
nou. Această schimbare de pantă forțează apa să iasă de pe poteca în punctul cel mai de jos 
al potecii, înainte să se adune într-un șuvoi mai mare, care să aibă implicit o inerție mai mare, 
care să erodeze poteca.

Schimbările frecvente de pantă sunt un element critic și adesea uitat pentru design-ul poteci- 
lor sustenabile. Potecile vor beneficia de pe urma schimbărilor de pantă făcute din 7 în 20 de 
metri, în funcție de sol și de cantitatea de precipitații. Este mult mai ușor să construiești direct 
cu schimbări de pantă decât să încerci să încorporezi schimbări de pantă pe o potecă deja exis- 
tentă și cu design defectuos. Schimbările  de  panta  ajută  potecile  să  reziste  intemperiilor,  
chiar  și  cu  un  minim  de mentenanță.

Potecile mai vechi au, de obicei, o suprafață concavă, care ține apa. Cu ajutorul schimbărilor 
de pantă, apa va staționa pe potecă doar pe segmente scurte, între schimbările de pantă unde 
poate părăsi poteca. Schimbările de pantă împart poteca în secțiuni, fiecare cu o capacite 
individuală de scurgere a apei; fac poteca mai plăcută la parcurgere, mai distractivă. Pentru 
mountainbiker-i, secțiuni lungi de potecă cu pantă constantă încurajează  viteza excesivă, când 
se merge la vale, sau devin plictisitoare când se merge la deal. Zone scurte de mers la deal, 

Cursul apei poate
rămâne de-a lungul 
traseului pentru
distanțe lungi

O schimbare de pantă
poate forța apa
să se scurgă de pe traseu.

Schimbarea de
pantă



5  Înclinația laterală
Întodeauna partea dinspre vale a potecii, care traversează o pantă, trebuie să fie ușor mai jos 
decât partea dinspre deal. Această ușoară înclinare laterală ajută apa să se scurgă de-a latul 
potecii  în  loc  ca  ea  să  se  canalizeze  pe  centrul  acesteia  și  să  curgă  la  vale  pe poteca. 
Înclinarea laterală este unul din motivele pentru care poteciile de linie de nivel durează ani 
de zile. Recomandăm ca toate potecile să fie construite cu o înclinare laterală de minim 2-3%.
Înclinarea laterală este dificil de menținut pe soluri instabile. Cauciucurile sau chiar drumeții, 
care merg pe jos, compactează centrul potecii și împing solul spre marginile acesteia creând 
un profil concav. Schimbările de pantă sunt esențiale în această situație pentru a scoate apa de 
pe poteca și pentru a evita eroziunea.

intercalate în coborâre, furnizează varietate, sunt provocatoare sau le dau oportunitatea bici-
cliștilor să descalece de pe biciclete pentru cateva momente. Zonele scurte de coborâre, in-
tercalate în secțiuni mai lungi de urcare, ajută bicicliștii să-și tragă sufletul și să câștige inerție.

5%
înclinație

5% înclinație

Înclinația laterală



Zone umede și traversări de râuri

E inevitabil să întâlnești cursuri de apă când construiești poteci, în special când construiești pe 
liniile de nivel, care traversează pantele dealurilor, cu multele lor drenaje. Poate fi o provocare 
să desenezi traversarea unor cursuri de apă, să necesite muncă intensivă pentru construcție și 
mentenanță și, cel mai important, acestea pot fi devastatoare pentru ecosistemul acvatic.

De pe o poteca cu un design greșit se pot scurge sedimente în zonele umede sau în pârâuri, 
distrugând un habitat fragil.

 

Constructorii de poteci au nevoie de cunoștințe de bază referitoare la mediul umed, la dinamica 
râului și a habitatului acvatic, pentru a construi treceri sustenabile, care minimalizează impactul 
asupra acestor importante ecosisteme.

Valea  râului – funcție și dinamică
 
Văile râurilor, care constau din albia râului, zona inundabilă adiacentă și vegetația riverană, pro-
duc un număr important de funcții de protejare a habitatului acvatic.

Apa rămâne în drenaj
(bine).

Traseul coboară în drenaj 
din ambele părți.

Apa se poate scurge
pe traseu (rău).

Traseul urcă în drenaj.
Proiectați cu atenție traversarea 
drenajului. Traseele trebuie să coboare
în și să urce din încrucișare, prevenind
apa să curgă în lungul traseului.

Traversare corectă a drenajului



Podurile

Construirea unui pod este una din cele mai mari provocari la construirea unei poteci, acest pro-
ces necesită  o bună înțelegere a principiilor inginerești și hidrologice. Podurile necesită muncă 
intensă, sunt scumpe și, ca și alte tipuri de travesări de cursuri de apă, deseori necesită permi-
siune. Oricum, dacă cursul de apă pe care dorești să îl traversezi este mare, sau are hidrologia 
variabilă, cu vârfuri de inundație mari, un pod este  cea mai  bună metodă  de traversare. Există 
o paletă variată de tipuri de pod – de la versiuni simple construite dintr-un butuc simplu cu 
balustrade, la variante scumpe, de metal, construite în fabrică. Pentru eficiență maximă este 
indicată alegerea unui material care satisface nevoile și se încadrează în buget.

 

Ponturi pentru construcția de poduri

• Construiți podul destul de înalt pentru ca poteca să coboare pe el la o pantă cât mai mică 
sau, dacă este posibil, fără pantă deloc. O înălțime bună ajută la evitarea stricăciunilor 
datorate inundațiilor. Construiți   podul    ținând  cont  de  istoricul  inundațiilor  pe  ultima  
sută  de  ani.    Podul  trebuie construit în zona de repeguș a râului.

• Rampele ce preced podul trebuie extinse generos în poteca.

• Podurile și zonele de potecă ce îl preced nu trebuie să aibă curbe strânse. O curbă strânsă 
pe un pod este foarte periculoasă când puntea podului este udă sau înghețată.



• Construiți podul astfel încât cei care vor să îl traverseze să se poata vedea unii pe alții de la 
capetele lui, pentru a nu se întâlni brusc la mijlocul podului.

• Construiți podul cu gândul la cei care îl vor folosi.  Bicicliștii au nevoie, de exemplu, ca 
puntea podului să fie cât mai aderentă  și de o lățime suficientă pentru o traversare cât mai 
sigură.

• Pentru poduri de lemn, folosiți șuruburi în locul cuielor.
• Podurile se construiesc cu multă muncă și necesită un buget mare, dar trecând cu poteca pe 

deasupra cursului de apă, vei minimaliza impactul potecă-curs de apă. Evitați construirea de 
trepte la intrarea pe pod, pe potecile care sunt destinate atât pietonilor cât și bicicliștilor. 



• Trebuie evitat ca grinzile de susținere ale podului să atingă solul. Grinzile care stau direct 
pe sol vor putrezi mai ușor și se vor distruge în timp. Acestea trebuie așezate pe bucăți de 
stâncă sau pe bucăți de lemn ușor înlocuibile.

• Când folosiți la construcție lemn nefinisat, găsit la fața locului, trebuie folosite doar specii 
care putrezesc mai greu cum ar fi cedru, chiparosul, salcâmul, cucuta, rășinoasele.

• Scoarța trebuie îndepărtată de pe butucii folosiți la construcție, altfel lemnul va putrezi și 
va suferi de pe urma insectelor.

Avantaje și dezavantaje ale construcției de poduri:

Avantaje:

• Dacă sunt poziționate corect, acestea au un impact minim asupra cursului de apă (pozițio-
nat în zona de repeguș și deasupra limitei de inundație a râului).

• Dacă sunt construite cu atenție pentru detaliu pot fi chiar o atracție inginerească a potecii.

• Elimină sau minimalizează eroziunea solului în pârâu datorată pantelor lungi, care ar trebui 
altfel săpate în maluri pentru a a traversa cursul de apă prin vad.

• Face instalarea mai ușoară, dacă se folosesc elemente prefabricate.

Dezavantaje:

• Sunt scumpe.

• Pot necesita multă muncă.

• Multe implică specialiști și planuri care pot ridica și mai mult costul. 

• Pot impiedica râul să se reverse în lunca inundabilă.



Principiile potecilor sustenabile
Ce anume face o potecă sustenabilă? 

O potecă sustenabilă încorporează mai multe elemente, are un impact  redus  asupra  mediului,  
rezistă  eroziunii  prin  felul  în  care  este  trasată,  construită  și  prin mentenanță, și se potrivește 
în cadrul natural înconjurător.  O potecă sustenabilă se adresează și servește unei varietăți de 
utilizatori, adăugând un important element recreațional comunității și vizitatorilor regiunii. Tre-
buie să fie desenată astfel încât să ofere experiențe plăcute și provocatoare pentru vizitatori. 
Secțiunea următoare vă va ajuta să înțelegeți și  să implementați principiile de bază ale potecilor 
sustenabile.

Poteci pe liniile de nivel - Cum să construim poteci care durează

Problemă: Eroziunea
Eroziunea este procesul natural prin care stâncile și solul sunt uzate (erodate) de vânt, apă, îngheț  
și dezgheț.  Eroziunea  este  cel mai  mare  inamic  al  potecilor.  Lăsate  neverificate, acestea  pot  
fi distruse ușor  de  acești  factori  naturali  menționati  mai  sus.  Eroziunea  potecii  este  acce- 
lerată  de  o combinație de factori cum ar fi: utilizatorii, gravitația și apa. Toți utilizatorii uzează 
suprafața potecii, în special pe zonele mai abrupte.

Apa este o problemă, în special dacă îi este permis să curgă la vale pe potecă. Apa care șiroiește 
pe potecă la vale poate distruge mai mult decât orice utilizator. Câștigă în viteză și energie, 
spălând suprafața potecii și erodând un canal tot mai adanc în suprafața potecii, de fiecare dată 
când curge.

Soluția: Poteci vălurite pe curbele de nivel
Din fericire, se pot construi poteci care să reziste eroziunii – poteci vălurite pe curba de nivel. 
O potecă pe linie de nivel este o potecă ce traversează un deal sau o pantă, tăind la unghi mic  
curbele de nivel. Caracteristica principală o reprezintă unghiul mic de înclinare, valurile care  
creează zone înclinate “invers”, precum și înclinarea laterală ușoară a suprafeței potecii, dinspre 
deal spre vale. Aceste caracteristici minimalizează eroziunea, permițând apei să se scurgă ca 
o peliculă fină,  într-o manieră non-erozivă. Când apa se scurge în peliculă, solul ramâne unde 
trebuie: pe potecă.



Etapa I. Curățarea Traseului 

Primul pas în construirea unui nou traseu este eliberarea spațiului sau a culoarului prin care se 
va trece. În această etapă, potențialul culoar de traseu va fi acoperit de copaci căzuți, crengi, 
mărăcini și arbuști. Când este cazul și se aplică, trebuie luate în considerare cerințele administra-
torului terenului în ceea ce privește vegetația care poate fi sau nu tăiată, deoarece adesea există 
restricții în acest sens referitoare la specii sau plăți de agromediu.



Etapa II. Determinarea lățimii și a înălțimii 
culoarului
Lățimea și înălțimea culoarului pot duce la o experiență a traseului cu adevărat pozitivă sau, dim-
potrivă, neplăcută. Cu toate acestea, uneori nu se acordă suficientă importanță acestei etape și 
degajarea este făcută în grabă. Un culoar îngrijit și bine întreținut poate accentua virajele, poate 
ascunde trasee din apropiere, poate preveni lărgirea traseului, controlul vitezei și poate contribui 
la ambianța generală și de ansamblu a traseului.

În determinarea lărgimii și înălțimii unui culoar, există câțiva factori care trebuie avuți în vedere:

Tipul de vegetație și rata de creștere 
Unele dintre specii sunt mai atractive vizual și pot contribui la experiența traseului, însă plantele, 
care cresc foarte repede, ar trebui înlăturate sau întreținute foarte des.

Tipul utilizatorilor

Viteza utilizatorilor
Un culoar mai îngust (mai strâns) va încetini viteza utilizatorilor traseului, dar un culoar deschis îi 
poate invita la o viteză mai mare.

Numărul utilizatorilor
Pentru vizibilitate și trecere, traseele cu un număr anticipat mai mare de utilizatori ar putea avea 
nevoie de un culoar mai larg.

Nivelul de dificultate
Mărimea culoarului poate afecta într-o foarte mare măsură provocările din punct de vedere teh-
nic ale  traseului.  Totodată,  deschiderile  înguste  dintre  copaci,  crengile  joase,  arbuștii  și  
plantele spinoase, din apropierea benzii de rulare, pot conduce la o cale îngustă și complicată și 
se adaugă la dificultățile traseului.

Fluxul pe traseu
Planuiești un traseu întortocheat sau un stil deschis, fluent și lin? Taie culoarul astfel încât să se 
potrivească.



Frecvența lucrărilor de întreținere.
În cazul în care știm că putem degaja și curăța culoarul o singură dată pe an, tundem și aranjăm 
la un nivel mai larg și mai înalt.

Nevoia liniilor de marcare 
Un traseu aglomerat cu copii, oameni, care aleargă sau care ies la plimbare cu câinii, denotă clar 
nevoia unei vizibilități foarte bune, iar dacă banda de rulare este netedă și culoarul larg, bicicliștii 
ar putea fi tentați să ruleze prea repede. Făcute cu imaginație, întreruperile unui culoar pot fi 
utile.

Păstrarea unei părți de vegetație sub nivelul taliei, pentru a controla lățimea și anticiparea benzii, 
transformă, dar permite totuși o vizibilitate clară a marcajelor. Pentru a avea o vizibilitate bună, 
nu trebuie înlăturați copacii din apropierea benzii de rulare, ci este indicată doar tăierea crengilor 
care pot obtura vizibilitatea.

Direcția de deplasare
Din moment ce liniile de marcare trebuie întreținute doar pentru o singură direcție de deplasare, 
un traseu cu o singură direcție poate fi întreținut diferit față de unul cu două direcții.

Estetica
Înainte de a începe lucrările, este important să ne imaginăm și să determinăm ceea ce ne dorim. 
Un traseu strâmt ar putea să-i facă pe vizitatori să se simtă mai apropiați și mai conectați cu 
natura. Scopul nostru ar trebui să fie minimalizarea impactului asupra mediului și nealterarea 
peisajelor, care să rămână cât mai aproape posibil de cele naturale.

Înlăturarea copacilor si  a arboretului
În cazul în care există copaci mai mici sau arbori, care cresc în mijlocul benzii de rulare, aceștia nu 
trebuie tăiați la nivelul solului. Aceștia trebuie scoși cu tot cu rădăcini, în caz contrar, când terenul 
se va compacta în jurul lor, ar putea devein resturi lemnoase periculoase. Tăierea la nivelul taliei 
faciliteaza ridicarea acestora. Groapa ramasă va fi umplută și tasată astfel încât să se potrivească 
cu nivelul benzii.



Tăierea crengilor.
Secțiunea îngroșată de scoarță, cea de lângă locul unde creanga se unește cu trunchiul, se nu-
mește guler. La curățarea crengilor, se taie întotdeauna din exteriorul gulerului, astfel încât ciotul 
rămas se va vindeca mult mai repede. În cazul crengilor mai mari, înainte de a se tăia din partea 
de sus, se face o tăietura parțială dedesubtul acestora, astfel că, în momentul căderii, nu se va în-
lătura scoarța protectoare. Locul cu crengi doborâte va fi la o distanță de cel puțin 3m de culoar, 
pentru a împiedica revenirea pe traseu, cauzată de cele mai multe ori de trecerea animalelor 
domestice, dar chiar și a celor sălbatice.



Etapa III. Gestionarea vizitatorilor prin modul 
de proiectare al traseului

Dumneavoastră controlați viteza
Unele trasee atrag bicicliști lipsiți de experiență, care încă învață cum să-și controleze viteza.  
Uneori, aceștia vor avea o viteză prea mare și-i vor deranja pe ceilalți vizitatori sau vor frâna brusc 
când se vor apropia de o cotitură sau de un obstacol și vor deteriora traseul. De aceea, cel mai 
bine este ca viteza să fie controlată nu de ciclist, ci de cel care proiectează traseul.

Îngrădiri, îngustări și viraje

Îngrădiți traseului
Pentru o mai bună definire a marginilor traseului și pen-
tru a evidenția virajele, folosiți-vă  de  obiecte.  Numite  
și ancorele traseului, acestea pot fi pietre mari, bu- 
tuci, copaci sau alte obstacole dispuse de ambele laturi 
ale traseului și acționează ca bariere fizice și vizuale, 
menite  să direcționeze ciclistul  de-a lungul traseului și 
să mențină viteza scăzută.

Amenajați îngustări ale traseului
Creați o ușoară îngustare a traseului cu ajutorul  pietre-
lor pentru a controla viteza. Numite și porți, acestea ar 
trebui amenajate chiar înainte de porțiunile de traseu, 
în care cicliștii trebuie să încetinească, precum viraje 
bruște sau intersecții.

Aceste porțiuni înguste ale traseului încurajează cicliștii 
să frâneze cu mult timp înainte de a  intra pe porțiunile 
sensibile ale traseului. (Hmm... pare că traseul devine 
mai tehnic pe porțiunea următoare, ar fi bine să încetinesc înainte de a ajunge acolo). Asigu-
rați-vă că aceste porțiuni înguste se integrează în mod firesc în traseu. Altfel, oamenii ar putea fi 
deranjați de ele și ar putea crea o nouă rută ocolitoare.

Folosiți virajele
Puteți să construiți un traseu îngust și răsucit, cu multe urcări, coborâri, viraje la stânga și la 
dreapta. Întrucât cicliștii trebuie să își păstreze concentrarea pe un traseu aflat într-o continuă 
schimbare, vor avea impresia că se deplasează cu o viteză mai mare decât cea reală. Traseele 
simple, crează impresia unei viteze ridicate, fără a le permite, de fapt, cicliștilor să se deplaseze 
cu o viteză mare. Tranzițiile graduale sunt esențiale între diferitele porțiuni ale traseului.

         • Îngrădiți traseul cu pietre pentru a semnala un viraj și pentru a integra traseul în peisaj!
         • Folosiți îngustările ușoare pentru a controla vitezele! 

Vechiul traseu,
în linie dreaptă.

Noul traseu,
mult mai plăcut.

Guler

Bolovani obstacol.

Obstacole și împrejmuiri.



Dispersați-i!
Cheia succesului administrării unui sistem de trasee cu trafic intens este dispersarea uniformă a 
vizitatorilor, de-a lungul rețelei. Localizați trasee mai ușoare și mai scurte în apropiere de intrarea 
pe traseu, astfel încât vizitatorii de ocazie să poată să le acceseze ușor. Îmbiați cicliștii sau pietonii 
mai experimentați să folosească alte trasee localizând secțiunile mai lungi și mai tehnice, mai în-
depărtate de intrarea pe traseu. Instalați indicatoare care indică în mod clar nivelul de dificultate 
al traseului și le permite vizitatorlor să selecteze ruta cea mai convenabilă pentru ei.

Asigurați experiențele unui traseu divers
Cele mai populare sisteme de trasee trebuie să fie potrivite atât pentru numărul mare de cicliști 
care le folosesc în weekenduri, dar și pentru o mare varietate de utilizatori. O rețea de trasee 
diverse este cea mai bună soluție. Vedeți partea IV pentru mai multe sfaturi. Dar când nu sunt 
disponibile mai multe trasee diferite, luați în considerare crearea experienței unor trasee variate 
într-un singur traseu. Puteți adăuga caracteristici tehnice de-a lungul traseului principal ca o cale 
alternativă pentru cicliștii care vor o provocare mai mare. Pentru mai multe informații despre 
adăugarea de noi caracteristici traseului dumneavoastră, vedeți partea VIII.

Importanța solurilor
Tipurile de sol au o variație mare în în-
treaga lume. De fapt, s-ar putea să găsiți 
mai multe tipuri de sol pe un singur 
traseu. Tipul solului este caracterizat 
în mare parte de textura acestuia. În 
schimb, textura este determinată de di-
mensiunea particulelor de sol.

Există trei tipuri fundamentale de parti-
cule: nisip, nămol și argilă. Fiecare dintre 
aceste tipuri diferă în mărime și formă, 
influențând astfel diferite proprietăți fizice ale solului, precum abilitatea acestuia de a se drena. 
Abilitatea de a categorisi solul este foarte importantă pentru a construi cu succes un traseu.

Sol nisipos
Solul nisipos are cele mai mari particule de sol dintre cele trei enumerate mai sus. Nisipul nu 
reține nutrienții și, datorită vidurilor (sau a porilor) dintre particulele de nisip, care tind să fie 
destul de mari, apa se scurge din nisip destul de repede. În timp ce traseele care se usucă rapid 
par a fi de preferat, solul nisipos prezintă și dezavantaje. Particulele individuale nu sunt coezive. 
Nisipul nu se compactează bine și cei care folosesc traseul vor avea tendința să evite secțiunile 
nisipoase ocolindu- le și lărgind așadar traseul.

Știți că aveți un traseu nisipos dacă...
Uscat: este fărâmicios și aspru la atingere. Puteți observa particule individuale de nisip.
Umed: Strângeți în pumn solul. Nisipul se va modela într-un bulgăre care se sfărâmă cu ușurință 
și nu vă pătează degetele.

Noul traseu,
mult mai plăcut.

Guler



Sol nămolos
Particulele de nămol se situează, ca mărime, undeva între cele de nisip și cele de argilă. Nămolul 
este, în esență, un nisip fin, cu toate că, la atingere, nu se simte prundos și particulele acestuia 
nu se pot observa cu ochiul liber. Porii dintre particulele de nămol sunt mult mai mici (și mai nu-
meroși) decât cei din nisip, ceea ce se traduce prin faptul că solul nămolos reține mai multă apă 
și nu se usucă la fel de bine ca și nisipul. Când este umed, particulele de nămol nu prezintă un 
grad mare de coeziune, ceea ce duce la îndepărtarea cu ușurință a acestuia de apele curgătoare.

*Importanța  științei  pământului:  înțelegerea  tipurilor  diferite  de  sol  este  importantă  pentru
construirea cu succes a traseelor.

Știți că aveți un traseu cu nămol dacă.... 

Uscat: se simte ca o pudră fină, precum făina.
Umed: se simte fin, dar nu lipicios și se destramă ușor.

Solul argilos
Argila are cele mai mici particule de sol dintre cele trei tipuri prezentate. Cu toate că există mai 
multe feluri de argilă, toate tind să aibă forma unor fulgi mici sau plachete, ceea ce conferă 
particulelor de argilă o suprafață mai extinsă comparativ cu dimensiunea acestora. Această arie
împreună cu predominanța porilor foarte mici, conferă argilei o capacitate uimitoare de a reține 
apa. Așadar, solurile argiloase nu se usucă prea bine. Cu toate acestea, particulele de argilă au 
tendința de a rămâne unite atunci când solul este uscat, ceea ce face ca acest sol să fie dur și 
rezistent.

Știți că aveți un traseu predominant argilos dacă...

Uscat: bulgării sunt aproape imposibil de spart cu degetele.
Umed: este lipicios, se poate modela ușor în bulgări și lasă urme pe degete.

Sol cu argilă grasă
Argila grasă este un mix de tipuri de particule de sol diferite, în care nu predomină nici nisipul, 
nici nămolul și nici argila. Acest sol este ideal pentru construirea traseelor de bicicletă, deoarece 
se usucă bine, este închegat și este ușor de modelat.

Știți că aveți un traseu cu argilă grasă dacă...

Umed: bulgării sunt relativ dificil de spart și solul este ușor prundos la atingere.
Uscat: nu este nici foarte nisipos, nici foarte lipicios, iar la modelare formează un bulgăre ferm.



Proprietățile solului și comportamentul acestuia, relevante pentru construirea de trasee

Informații despre sol
Anticiparea tipurilor de sol, întâlnite de-a lungul procesului de amenajare a traseului, vă poate 
ajuta să construiți un traseu durabil. Din păcate, există puține informații despre utilizarea solu-
rilor în construirea traseelor specific fiecărei regiuni. Pentru a compensa această lipsă, studiile 
despre sol  pot furniza informații de fond pentru solul cu care veți lucra. Pe lângă hărțile care 
delimitează tipurile diferite de sol dintr-o zonă, studiile pedologice conțin descrieri detaliate ale 
proprietăților (precum textura), care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine ce provocări vă poate 
oferi tipul de sol atunci când amenajați traseul. Încercați să găsiți astfel de studii la unitățile ad-
ministrativ-teritoriale din zona de construcție sau la diferite universități de specialitate.

Cicliștii
Precum în cazul celor care aleargă sau a atleților de anduranță, traseele de ciclism nu reprezintă 
doar o sursă recreațională, dar și un mod de antrenament. În mod normal, bicicliștii nu vor par-
curge un traseu în fiecare sâmbătă, ci vor parcurge traseul de trei sau patru ori pe săptămână 
pentru a se menține în formă. Rețineți acest lucru când decideți lungimea traseului pe care îl veți 
construi!

Cicliștii începători vor prefera traseele line și relativ scurte. Pe măsură ce devin mai pricepuți, 
aceștia vor căuta rute mai lungi și mai dificile. Secțiunile mai accidentate, abrupte sau cu viraje 
bruște satisfac nevoia pentru provocările tehnicilor și ajută la controlul vitezei. Traseele care sunt 
mai complexe și distractive încurajează bicicliștii să nu se abată de la traseu pentru a găsi rute 
mai antrenante.

Bicicliștii experimentați se simt confortabil în zonele puțin locuite sau sălbatice. De obicei, aceștia 
sunt autonomi și au unelte proprii, apă, alimente, haine și uneori și truse de prim-ajutor. Bicicliștii 
experimentați caută trasee care să le permită să parcurgă mai mulți kilometri în căutarea solitu-
dinii, naturii și a provocărilor. Traseele preferabile sunt cele care includ cățiva kilometri de bucle 
conectate și obstacole naturale.

• Bicicliștii începători preferă traseele line și relativ scurte sau drumurile neasfaltate.
• Bicicliștii experimentați se simt confortabil în sălbăticie și caută trasee cu obstacole natu-

rale și care au kilometri de bucle interconectate.

Downhiller-ii sunt de obicei biciliști experimentați, care folosesc echipamente sofisticate, proiec-
tate special pentru a coborî pe traseele abrupte și tehnice. Cele mai durabile trasee pentru acești 
bicicliști sunt cele cu contururi stâncoase și cu multe grade de inversare. Deoarece bicicletele 
pentru downhill sunt destul de grele, este util să aveți acces la un drum pentru vehicule în partea 
de început a traseului.

Proprietate Nisip Nămol Argilă

Capacitatea de a reține apa

Rata de drenaj / Compactabilitatea
 
Susceptibilitatea la eroziunea apei

Scăzută

Mare 

Scăzută

Medie spre mare

Mică spre medie
Medie
Mare

Mare

Foarte mică
Mică (dacă este agregată) 
Mare (dacă nu este)



Freerider-ilor le plac provocările de genul: pante abrupte, terasări, bușteni, poduri suspendate, 
salturi și locuri în care se pot balansa. Unii freerider-i vor să experimenteze aceste caracteristici 
tehnice de-a lungul traseelor, în timp ce alții le preferă ca experiențe individuale. O soluție ar pu-
tea fi unele zone amenajate special (precum parcurile pentru snowboard din statiunile de schi).  
Elementele tehnice ale traseelor trebuie să fie bine construite și să se îmbine bine cu mediul 
natural. Freeriding-ul își are rădăcinile în zona North Shore of British Columbia, dar a devenit 
popular și în alte părți ale lumii.

Etapa IV. Identificarea punctelor de control
În primul rând, studiați hărțile!

Economisiți timp prețios prin studierea hărților, fotografiilor aeriene, planului general etc. În unele  
zone, s-ar putea să existe studii GIS (Sistem Informațional Geografic). O hartă GIS detaliată poate 
expune mai multe niveluri de informații, inclusiv delimitarea proprietăților, topografie, hidrolo-
gie, sol, vegetație, faună și gradul de înclinare al pantei. Folosiți-vă de aceste resurse pentru a vă 
familiariza cu zona și începeți să stabiliți punctele de control.

Apoi mergeți pe teren.

Timpul petrecut pe teren este cea mai bună metodă de a înțelege mai bine terenul. După ce 
ați terminat de studiat hărțile, ieșiți pe teren cu un compas, hartă și altimetru. Un sistem de 
poziționare globală (GPS) este și el un instrument valoros întrucât vă poate ajuta să identificați 
limite, puncte de control și lungimea traseului. În zonele împădurite, studiile de teren ar trebui 
să fie întreprinse toamna sau iarna când vizibilitatea este maximă. Este important să reveniți pe 
teren în timpul sezonului umed (dacă există unul) pentru a verifica cele mai înalte nivele ale apei.

Identificați punctele de control

Cel ma important obiectiv al studiilor de teren 
este identificarea punctelor de control semni-
ficative. Punctele de control sunt acele puncte 
care influențează traiectoria traseului. Punctele 
de început și final al traseului reprezintă puncte 
de control de bază ale traseului. Alte puncte de 
control includ zonele de staționare, capetele de 
traseu, structuri, pante pentru bucle sau răsuciri, 
intersecțiile cu drumuri, ape curgătoare sau alte 
trasee.

Punctele de control pozitive sunt acele locuri pe care doriți să le viziteze utilizatorii traseului. 
Acestea includ  priveliștile  pitorești,  cascade,  aflorimente,  lacuri,  râuri  și  alte  elemente  ale  
mediului  sau puncte de interes. Luați în considerare diferitele tipuri de utilizatori și punctele de 
control sau terenurile care le-ar putea fi pe plac. Proiectați traseul astfel încât să creați o legătură 
între aceste puncte, păstrând ruta interesantă de-a lungul drumului.



Dacă nu o să reușiți să proiectați puncte de control pozitive, cicliștii își vor crea propriile puncte, 
ca trasee sociale nesustenabile spre cascade sau peisajele pitorești pe care ar fi trebuit să le 
includeți în traseul vostru.

Punctele de control negative sunt acele locuri pe care nu doriți să le viziteze utilizatorii traseului. 
Exemplele includ zonele umede, mlaștinile, zonele plane care rețin apa sau nisipul, pantele late-
rale foarte abrupte, linii de cădere, habitate sensibile, unele treceri peste ape, zone riverane, 
situri arheologice sensibile, zonele cu risc pentru siguranță și proprietăți private. Dacă aveți un 
astfel de punct de control, țineți utilizatorii cât mai departe de acestea, altfel vor apărea și mai 
multe trasee sociale.

Trecerile peste ape prezintă provocări speciale în ceea ce privește punctele de control. Se poate 
crea un vad sau un pod pentru un curs de apă? Aspectele geografice și diferitele reglementări vă 
vor răspunde la această întrebare. Consultați-vă cu gestionarii terenurilor și vedeți ce s-a folosit 
în cazul altor trasee din zona voastră. Proiectați traseele pentru a evita traversarea cosntantă a 
cursurilor de apă.

Pe măsură ce freeriding-ul și traseele tehnice devin din ce în ce mai populare, bolovanii și aflori-
mentele devin puncte de control pozitive, importante, care trebuie luate în considerare pentru 
utilitatea lor în creare unui traseu cu provocări, dar durabil.

Posibile puncte de control pozitive:
• Ape
• Priveliști pitorești
• Păduri seculare 
• Copaci mari sau vegetație unică
• Situri istorice, culturale și arheologice
• Unele aspecte legate de pantă
• Aflorimente
• Morene sau terase
• Zgomote sau mirosuri interesante
• Pante laterale line
• Platforme sustenabile pentru răsuciri (unde traseul poate să facă o întorsură)
• Treceri peste diferite tipuri de drenaj sustenabil
• Intersecții cu cale ferată, drum sau ape

Posibile puncte de control negative:
• Apă
• Situri culturale, isorice sau arheologice
• Priveliști neplăcute
• Proprietăți private
• Mlaștini, zone riverine
• Habitate sensibile pentru floră 
• Habitate sensibile pentru faună 
• Limitele proprietăților
• Zone plane



Etapa V. Configurarea buclelor
Sistemele de trasee cu bucle sunt de interes pentru cicliști deoarece oferă varietate. Oamenii 
iubesc aventura de a porni pe un drum și a te întoarce în același loc pe altă rută. Buclele permit 
vizitatorilor să se bucure de trasee de distanță, grad de dificultate sau ecosisteme diferite, într-o 
singură plimbare.

Există câteva tipuri diferite de bucle care se pot integra într-un sistem de trasee, în funcție de 
factorii  geografici  ai  acestuia.  Un  traseu  paralel  cu  un  râu  poate  folosi  un  sistem  de  bucle 
Interconectate, care urmăresc apa, fiecare buclă fiind ca o za într-un lanț. Vizitatorii pot alege 
o buclă mică, o combinație de bucle sau bucla mare, exterioară. În zonele de munte, un traseu 
poate urca pe panta de scurgere a unui vârf și apoi poate coborî pe o altă pantă de scurgere. 
Sistemele de bucle suprapuse utilizează la maxim terenul disponibil.

Sistem de bucle suprapuse

În zonele cu trafic intens, traseul central care pornește de la capătul sistemului de trasee sau 
din zona de parcare trebuie să fie larg și lin pentru a fi pe placul unei mari varietăți de utilizatori, 
pentru a le permite acestora să se deplaseze în paralel și pentru a socializa la început. Deoarece 
un traseu central are acces la întregul sistem, acesta va fi cel mai utilizat. Buclele care se desprind 
din el pot fi mai lungi, mai înguste și mai dificile pe măsură ce se îndepărtează de punctul de 
început și de traseul central,  deoarece  utilizatorii,  care  sunt  dornici să  găsească  porțiuni  mai  
dificile  sau  izolate,  sunt dispuși să parcurgă o distanță mai mare.

Există cazuri în care buclele suprapuse nu sunt fezabile. Fie că traseul existent reprezintă o rută 
de la un punct la altul, fie că peisajul nu permite crearea unei serii de bucle. În orice caz, este la 
fel de important să aveți în vedere ca traseul pe care îl propuneți se încadrează într-un sistem 
de trasee mai mare. Imaginați-vă, de exemplu, că există trei parcuri într-o zonă și fiecare parc 
poate acomoda un singur traseu. Ar putea fi o idee bună să creați un traseu într-un stil diferit în 
fiecare loc, astfel încât cele trei parcuri să creeze un sistem mai mare de trasee diverse, care se 
completează. 

Etapa VI. Plănuiți o rută de contur 
În această etapă veți fructifica rezultatele muncii de identificare a punctelor de control. Planifi-
carea unei rute de contur preliminare este în esență un proces de stabilire a fiecărui punct de 
control pe o hartă topografică și de conectare a punctelor. Este util să folosim culoarea verde 
pentru punctele pozitive și culoarea roșie pentru cele negative. Când schițăm traseul nostru pe 
o hartă topografică, amintiți-vă să trasați ruta de-a lungul curbelor de nivel, pentru a vă asigura 
că traseul dumneavoastră va fi durabil. Această planificare pe hartă este doar o selecție inițială a 
rutei și nu va indica locul exact al traseului. Trebuie să ieșiți pe teren cu steaguri indicatoare și un 
cvadrant pentru a stabili ruta exactă a traseului.



Etapa VII. Determinați tipul de flux al traseului 
Utilizatorii traseului sunt definiți în funcție de mijlocul lor de deplasare (de exemplu excursioniști, 
călăreți, bicicliști), dar aceasta este doar o caracteristică distinctivă. Viteza este la fel de impor-
tantă. De exemplu, un biciclist și un atlet au experiențe mai asemănătoare decât un atlet și un 
excursionist, deoarece vitezele lor sunt aproape egale.

Un traseu proiectat pentru cei care se deplasează rapid va avea un ritm și un flux diferit față de un 
traseu proiectat în primul rând pentru excursioniști. Înțelegerea fluxului poate reduce eroziune și 
conflictele între utilizatori. Este important să vă amintiți că fluxul protrivit pentru conturarea unui 
traseu este dictat adesea de  peisaj.

Proiectele traseelor au trei tipuri de bază de flux:

• Traseele cu flux deschis și lin sunt ușoare. Au linii lungi, coturi graduale și puține elemente 
tehnice. Acestea sunt ideale pentru cicliștii mai puțin experimentați și pentru cei care vor să 
se deplaseze cu viteză. Aceste trasee, deschise și line, au nevoie de margini alungite deoarece 
îmbie la viteze mari și atrag utilizatorii de vehicule motorizate.

 
• Traseele cu flux îngust și tehnic au curbe și coturi mai abrupte, suprafețe mai dure, un 

ecartament mai îngust și obstacole  naturale.  Acestea oferă provocări bicicliștilor,  reglând  
totodată  viteza acestora și reducând posibilele conflicte între utilizatori. Traseele înguste și 
tehnice pot fi o sursă de frustrare pentru drumeți sau excursioniști care pot crea apoi unele 
scurtături.

• Traseele cu flux hibrid îmbină fluxul deschis cu cel îngust și tehnic. Traseele hibride sunt 
adesea mai potrivite pentru mediile urbane.   Acestea pot fi mai late, dar totuși răsucite și cu 
un ecartament pietros sau tehnic. Arbuștii sau alte obstacole trebuie să fie sub nivelul ochilor 
pentru a permite o imagine mai bună asupra traseului și pentru a reduce conflictele între 
utilizatori. Traseele care sunt puțin mai late permit utilizatorilor să se depășească în timp ce 
provocările tehnice reduc viteza și aduc varietate.



Asigurarea unei tranziții corespunzătoare este esențială atunci când se combină secțiunile 
deschise și line cu cele înguste și tehnice. Tranziția ar trebui să se facă gradual sau la o altitu-
dine mai ridicată, astfel încât cicliștii să reducă viteza. Tranzițiile bruște duc la o frânare  puter- 
nică și derapări, ceea ce provoacă denivelări, lărgiri ale traseului și, în unele cazuri, extreme la 
ieșirea cicliștilor în afara traseului.

Idee: atunci când proiectați un traseu de-a lungul unei zone lipsite de elemente caracteristice, 
includeți coturi și cotituri pentru a evita rutele lungi și drepte. Curbele subtile vor crea urcușuri 
și coborâșuri line, contribuind la gradul de atractivitate al rutei și ajută la controlarea vitezei.

Un flux optim este apreciat de către cicliști. Aceștia preferă ritmul unui traseu unde o turnură 
curge în următoarea și fiecare coborâre duce la o urcare. Un traseu cu un flux bun va avea o 
eroziune mai scăzută, conflictul dintre utilizatori va fi minim și siguranța cicliștilor va fi mai mare.

Când vă gândiți la fluxul unui traseu, veți realiza simplitatea și utilitatea unui sistem de bucle 
suprapuse. Într-o singură zonă, puteți crea o serie de trasee cu fluxuri diferite, ceea ce va atrage 
o mulțime de vizitatori. Traseele mai scurte, pentru începători localizate în secțiunile extreme ale 
traseului ar trebui să aibă un flux deschis și lin, în timp ce traseele mai lungi și mai avansate de la 
periferia sistemului de bucle suprapuse ar trebui să aibă un flux îngust și tehnic.

ATENȚIE: Nu faceți greșeala de... a vă împotrivi fluxului! Un flux necorespunzător, în special în 
zonele ce permit  viteză  vor  duce  la  curbe  bruște  și  abrupte  ceea  ce  duce  la  conflicte  între  
utilizatori  și dăunează traseului. Toate traseele trebuie să încorporeze o tranziție lină. Atunci 
când construiți traseul, gândiți-vă la flux, cheia unui traseu plăcut.

Etapa VIII. Marcați terenul cu stegulețe

După încetarea muncii preliminare, folosiți bandă pentru semnalizare pentru a marca terenul sau 
spațiul prin care va trece traseul dumneavoastră, coridorul traseului. Coridorul traseului trebuie 
să fie mai lat decât ecartamentul traseului. Înălțimea coridorului sau pragul trebuie să fie de cel 
puțin 2 - 3 metri sau, dacă traseul o să fie folosit și de către călăreți, acesta trebuie să fie de 3 
metri.  
Banda este  ideală  pentru  marcarea  coridoarelor  deoarece  poate  fi  legată  de  punctele  
mai  ridicate (trunchiuri sau ramuri ale copacilor) pentru a marca ruta traseului dumneavoastră. 
Odată ce ați stabilit aprobările de mediu și de la administrația locală, puteți stabili cursul traseului 
folosindu-vă de steaguri.

Pentru a vă asigura că traseul dumneavoastră este construit corespunzător, faceți ca proiectul 
dumneavoastră să fie cât mai clar pentru echipa de constructori folosindu-vă de steaguri.



Câteva sfaturi despre steaguri

- Steagurile de culoare galbenă și roșie nu sunt utile toamna.
- Steagurile verzi nu sunt vizibile vara în pădure.
- Steagurile roz fosforescent sunt vizibile în toate zonele în orice perioadă a anului.
- Asigurați-vă că în zonă nu sunt și alte proiecte care folosesc aceleași marcaje.

Etapa IX. Stabiliți un plan de construcții 
Această etapă ar trebui să implice utilizatorii traseului, administratorii terenului și echipajul de 
construcție. Implicarea factorilor principali în luarea deciziilor conferă un sentiment de propri-
etate asupra traseului și mândrie.

Puneți-vă de acord cu privire la dimensiunea traseului, inclusiv lățimea coridorului, lățimea ecari- 
mentului și înălțimea pragului. Luați în considerare modul de construire al traseului, durata pro-
cesului, costurile implicate de construcție și cine asigură forța de muncă. Stabiliți date pentru 
fiecare etapă a construcției.

Etapa X. Realizați un studiu de evaluare 
Multe agenții de administrare a terenurilor au nevoie de diverse studii înainte de a construi un 
nou traseu. Aceste studii pot fi biologice, botanice, culturale, arheologice sau istorice și pot fi 
destul de costisitoare și consumatoare de timp (aveți răbdare așadar!), dar uneori un simplu 
studiu pe teren este suficient.

Asigurați-vă că planul pe care îl propuneți este exact cum vă doriți, deoarece orice modificare ar 
putea implica reluarea întregului proces. Studiile de evaluare acoperă de obicei un coridor de   15 
m de ambele părți ale linie demarcate cu stegulețe.
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