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Buletin informativ 
Ianuarie – Martie 2022 

 
 
 
Biodiversitate 
 
În această perioadă s-a realizat monitorizarea de iarnă a carnivorelor mari și a început 
monitorizarea vidrei. În cadrul acțiunilor au fost folosite metoda transectelor și camere de 
monitorizare. Monitorizarea carnivorelor mari s-a dovedit foarte eficientă, fiind înregistrate 
numeroase semnalări ale speciilor vizate. Monitorizarea vidrei se realizează pe principalele 
cursuri de ape din PNGMC, în acest an fiind descoperite urme ale speciei pe văile Crivadia 
și Anineș, inclusiv urme ale unui adult cu pui.  
Activitatea de monitorizare a chiropterelor (liliecilor) a avut loc în peșterile Cioclovina Uscată, 
Cioclovina cu Apă, Cioclovina 2, Ponorîci și Șura Mare. În peșterile Complexului carstic 
Ponorîci – Cioclovina a fost identificată probabil cea mai mare populație de hibernare a 
liliacului mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) cunoscută din România, cu aproape 
1000 de exemplare în total.  

          
Activitate de monitorizare a speciilor de lilieci 

 
În peștera Șura Mare a fost identificată probabil cea mai mare colonie de hibernare a liliacului 
pitic (Pipistrellus pipistrellus), din Europa. Tot aici hibernează și mii de exemplare de lilieci 
aparținând speciei Miniopterus schreibersii.  
 
 

http://www.gradiste.ro/
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Monitorizarea liliecilor din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina s-a realizat în 
colaborare cu Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor din România (lilieci.ro). 
 
În cadrul activitaților de teren rangerii parcului colectează în permanență informații cu privire 
la speciile de floră și faună din PNGMC, completând baza de date a administrației parcului.  
 
S-a participat la ședința grupului de lucru privind impactul animalelor domestice hoinare 
asupra biodiversității. Demersul a fost inițiat în cadrul proiectului „Animale hoinare și fără 
stăpân în România. Definirea problemei sociale și de mediu printr-o abordare participativă și 
inovare socială”, implementat de către Societatea Română de Sălbăticie, în parteneriat cu 
„Federația Coaliția Natura 2000 România” și „Asociația pentru Parteneriat Comunitar 
Brașov”. 
 
A fost întocmit Planul de monitorizare a biodiversității pentru perioada 2022 – 2026. 
 
Turism 
 
În primul trimestru al anului 2022, personalul parcului a desfășurat activități de întreținere a 
infrastructurii turistice din arealul parcului. Astfel, au fost reîmprospătate marcajele unor 
trasee, au fost amplasate săgeți indicatoare acolo unde a fost nevoie și au fost desfășurate 
activități de întreținere a locului de campare de la Valea Albă. Acolo unde a fost cazul, au fost 
desfășurate acțiuni de igienizare. 
 

     
Lucrări de întreținere a infrastructurii turistice 

       
Foto 
 
Personalul APNGMC a monitorizat în permanență activitatea turistică în aria protejată și a 
oferit informații relevante vizitatorilor. 
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Conștientizare și educație ecologică 
 
În primul trimestru al anului 2022 au fost desfășurate activități cu elevi și cadre didactice din 
mai multe unitați de învățământ, locale și din stăinătate.  
În cadrul proiectului educativ „Patrimoniu citit – Povești din comunitate în luna poveștilor” 
inițiat de către Geoparcul Internațional UNESCO „Țara Hațegului” și Palatul Copiilor Deva a 
fost marcată Ziua Internațională a Cititului Împreună, iar cadrele didactice și elevii claselor 
participante în proiect au identificat și prezentat poveștile locale legate de valorile de 
patrimoniu ale zonei. În cadrul proiectului, administrația parcului a participat cu o prezentare 
intitulată „Natură, patrimoniu, tradiție” prin care a fost descris patrimoniul natural și cultural și 
modul în care natura se reflectă în cultura locală.  
A avut loc de asemenea o activitate de educație ecologică și conștientizare cu elevii aflați în 
mobilitate Erasmus+ la Școala Gimnazială Vălișoara. Elevii însoțiți de cadre didactice 
provenind din Portugalia, Polonia, Turcia, Norvegia și Germania au avut ocazia să viziteze 
cetatea dacică Costești-Cetățuie, să observe specii de floră și faună din zonă, dar și să afle 
detalii cu privire la tradițiile locale și istoria și cultura dacilor.  
 

      
                   Patrimoniu citit                              Mobilitate Erasmus+ la cetatea Costești 
 
Proiecte 
 
În cadrul proiectului “Activăm viitori lideri pentru protecția naturii” au fost desfășurate activități 
de educație ecologică la cele două școli implicate în proiect, respectiv Liceul Tehnologic „Ovid 
Densușianu” din Călan și Colegiul Național „I. C. Brătianu” din Hațeg”. Proiectul este finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021, programul “Active Citizens Fund” și 
implementat de Propark – Fundația pentru Arii Protejate în parteneriat cu administrația 
parcului. 
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De asemenea, Asociația de Turism Retezat în parteneriat cu administrația parcului, a depus 
spre finanțare proiectul „Descoperă natura și peisajul Parcului Natural Grădiștea Muncelului 
Cioclovina” în cadrul programului „Spații verzi”, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și 
MOL România.  
 

 
Activitate desfășurată în cadrul proiectului la Colegiul Național „I. C. Brătianu” din Hațeg” 
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