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Buletin informativ 
Aprilie - Iunie 2022 

 
 
 
Biodiversitate 
 
În perioada celui de al doilea trimestru al anului 2022 s-a continuat monitorizarea vidrei (Lutra 
lutra). Specia a fost observată pe toate cursurile principale de apă pe care a fost monitorizată 
și anume Valea Anineș, Valea Strei, Valea Crivadiei, Bănița. Dintre amfibieni s-au monitorizat 
speciile Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Salamandra salamandra și Hyla arborea, iar 
dintre reptile a fost monitorizată specia Vipera ammodytes. Dintre speciile de plante au fost 
monitorizate Viola declinata și Narcissus poeticus subsp. radiiflorus. 
 

 
Viola declinata 

 
În cadrul activității de teren au fost realizate acțiuni de identificare a speciilor de floră și faună. 
În urma acestor acțiuni au fost identificate 3 noi locații pentru brotăcel (Hyla arborea), 9 locații 
ale fluturelui Apollo negru (Parnassius mnemosyne) și 11 locații pentru rădașcă (Lucanus 
cervus). 
 

     
                 Parnassius mnemosyne                                                      Hyla arborea 
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Una dintre cele mai mari reușite ale acestor acțiuni a fost identificarea și reconfirmarea 
prezenței speciei Tozzia carpathica pe teritoriul parcului în două locații după ani de căutări. 
 

          
Exemplare de Tozzia carpathica 

 
În urma activității de cartare s-a cartat distribuția speciei de plante Clematis alpina și a 
speciilor de faună Carabus variolosus și Lacerta viridis.  
 

 
Carabus variolosus 

 
Administrația parcului a participat de asemenea la diverse sesiuni de instruire și de informare, 
organizate la nivel regional și național. 
 
 
Turism 
 
În cel de-al doilea trimestru al anului 2022, au fost desfășurate activități de întreținere a 
infrastructurii turistice din zona parcului. Marcajele unor trasee turistice au fost 
reîmprospătate sau au fost montate săgeți indicatoare acolo unde a fost necesar. Au avut loc 
de asemenea activități de întreținere a locului de campare de la Valea Albă precum și a 
punctului de belvedere de la Prihodiște  . 
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Lucrări de întreținere a infrastructurii turistice 
       

Foto 
 

Au fost amplasate panourile traseului tematic „Bine ați venit la Marea Tethys”, pe traseul 
Ohaba Ponor - Federi - Fundătura Ponorului - Lunca Ponorici – Federi. Traseul a fost realizat 
împreună cu Asociația de Turism Retezat și Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – 
Retezat. 

 

Amplasare panouri traseu tematic 

 

Traseul național “Via Transilvanica” traversează Parcul Natural Grădiștea Muncelului 
Cioclovina, atingând punctele Sarmizegetusa Regia, Târsa, Prihodiște, poiana Omului, 
Lunca Ponorici, Fundătura Ponorului, Federi. În cursul lunii iunie au fost aplasate bornele 
kilometrice din andezit și au fost realizate marcajele specifice traseului, tronsonul fiind 
inaugurat în data de 02.07.2022.  
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Marcaje pe traseul Via Transilvanica 

 

Personalul APNGMC a monitorizat în permanență activitatea turistică în aria protejată și a 
oferit informații relevante vizitatorilor. 

                          

Conștientizare și educație ecologică 

 

În luna aprilie administrația parcului a participat la campania națională “Curățăm România”, 
o campanie inițiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, sub sloganul „Vrem o țară fără 
deșeuri abandonate!”. În cadrul celor două acțiuni desfășurate în zonele Federi (com. Pui) și 
Târsa (com. Boșorod), angajații administrației parcului au participat la colectarea a 
aproximativ 3000 de kg de deșeuri abandonate. 

     

Campania „Curățăm România” 
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În data de 24 mai a avut loc „Ziua Europeană a Parcurilor”, care s-a sărbătorit în acest an la 
sediul Administrației Parcului Natural Apuseni din Sudrigiu, unde a avut loc Ziua Porților 
Deschise, cu prezentări despre ariile naturale protejate, distribuire de materiale informative 
de conştientizare publică, cu standuri de prezentare ale administraţiilor de parcuri naţionale 
şi naturale şi cu o degustare de produse culinare tradiţionale. Reprezentanții noștri au 
prezentat și oferit pentru degustare produse locale tradiționale din Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului – Cioclovina, care s-au bucurat de un mare succes în rândul participanților. 

 

Ziua Europeană a Parcurilor 

 

În cel de-al doilea trimestru al anului 2022 au avut loc activități de educație ecologică în școlile 
aflate în zona Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, respectiv Școala Gimnazială 
„Hadrian Daicoviciu” din Orăștioara de Sus, Școala Gimnazială Boșorod, Școala Gimnazială 
Pui, Școala Gimnazială Petros și Școala Gimnazială Bănița, fiind lansat totodată concursul 
școlar „Frumusețile din spatele casei mele”. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului 
„Descoperă natura și peisajul Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina”, finanțat de 
Fundația pentru Parteneriat și MOL România, prin programul „Spații verzi”. 

De asemenea, au avut loc activități de educație ecologică și constientizare cu studenții 
Facultății de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, elevii 
Colegiului Tehnic „Transilvania” din Deva, grupul de ghizi montani aspiranți ce au finalizat 
instruirea în PNGMC, sau cu elevii din Arad participanți la tabăra organizată de către Propark 
în cadrul proiectului “Activăm viitori lideri pentru protecția naturii”. 

 

Proiecte 

 

În cadrul proiectului “Activăm viitori lideri pentru protecția naturii” a avut loc o activitate de 
educație ecologică și conștientizare cu elevii din Arad participanți la tabăra organizată în 
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cadrul proiectului. 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. 

 

În cadrul proiectului „Descoperă natura și peisajul Parcului Natural Grădiștea Muncelului 
Cioclovina”, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul „Spații 
verzi”, implementat în parteneriat cu Asociația de Turism Retezat, a fost organizat concursul 
școlar „Frumusețile din spatele casei mele”. Câte trei elevi câștigători din fiecare școală 
implicată vor participa la Tabăra Junior Ranger organizată în cadrul proiectului. 

     

Activități de educație ecologică și conștientizare 
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