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Biodiversitate 
 

În perioada iulie-septembrie au fost monitorizate speciile Platanthera bifolia și 
Campanula serrata încheindu-se astfel monitorizarea florei din parc pentru anul 2021.  
 Au fost monitorizate speciile de nevertebrate Rosalia alpina (croitorul fagului) și 
Austropotamobius torrentium (racul de ponor). S-a continuat monitorizarea speciei Meles 
meles (bursuc). 
 

      
                     Rosalia alpina                                            Austropotamobius torrentium 
  

Au fost cartate arealele de distribuție ale speciilor Salamandra salamandra și Vipera 
ammodytes. Prezența speciei Vipera ammodytes (vipera cu corn) a fost confirmată în trei 
locații din arealul parcului.  
 
 La jumătatea lunii septembrie APNGMC a participat împreună cu echipa de 
entomologi de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București la două 
deplasări în teren cu scopul inventarierii entomofaunei din parc. Deplasările s-au realizat la 
Prihodiște – Blidaru și Peștera Cioclovina cu Apă și în aval de aceasta, pe valea Luncani. 
  

S-a descoperit prezența speciei Drobacia banatica, în arealul parcului. 
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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL 

GRĂDIȘTEA MUNCELULUI – CIOCLOVINA R.A. 
Aleea Parcului, Nr. 21, Loc.Deva, Jud. Hunedoara; Cod poştal 330026 

ONRC: J20/647/11.06.2009; CUI: RO25658983 
Telefon: 0254211569 Fax: 0377880189 

E-mail: office@apngmc.rosilva.ro; Pagina web: www.gradiste.ro 

  

 

                                                   

   

 
Turism 
 

Personalul parcului desfășoară constant activități de întreținere a infrastructurii 
turistice din arealul parcului, inclusiv a locului de campare de la Valea Albă și a punctului de 
belvedere de la Prihodiște.  

APNGMC împreuna cu Serviciul Public Salvamont Hunedoara au desfășurat o acțiune 
comună de remarcare a traseului bandă albastră Costești - Cetatea Blidaru - Leurdana - 
Târsa - Poiana Omului - Vf. Rudii - Culmea Meleia - Vf. Tâmpu - Șaua Steaua Mare - Vf. 
Godeanu, în vederea îmbunătățirii accesului și siguranței turiștilor pe traseele montane. 

 

 
Remarcarea traseului bandă albastră 

 
Au fost refăcute panourile degradate de pe traseul tematic "Pădurea-Aurul Verde" 

din zona Cioclovina (marcaj - brăduț galben).  
 

            
Amplasarea panourilor pe traseul tematic 

 

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

 În data de 31 iulie, Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina 
împreună cu Administrația Parcului Național Retezat și Administrația Parcului Național 
Defileul Jiului au organizat o acțiune de conștientizare cu ocazia Zilei Internaționale a 
Rangerilor. Astfel, la centrul de vizitare din Nucșoara (sediul APNR), în cadrul evenimentului 
"Cunoaște un Ranger de Ziua Internațională a Rangerilor!", vizitatorii au avut șansa să 
cunoască echipele de rangeri, să beneficieze de materiale informative și să afle mai multe 
depre complexitatea și importanța muncii de ranger. 

                 

Ziua Internațională a Rangerilor – 31 iulie 2021 

 

 În data de 18 septembrie, cu ocazia "Zilei Naționale de Curățenie", în baza protocolului 
de colaborare cu Asociația "Let's Do It, Romania!", angajații Administrației Parcului Natural 
Grădiștea Muncelului Cioclovina au realizat o acțiune de curățenie pe raza UAT Bănița, în 
zona de acces în Cheile Băniței și în interiorul cheilor. În urma acțiunii au fost colectați 73 de 
saci de deșeuri. 

               
Ziua Națională de Curațenie 
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Tradiții și comunități 

În data de 26 septembrie, a avut loc la Costești cea de-a XVI-a ediție a Sărbătorii 
Crescătorilor de Ovine „Țurcana - Regina Munților”. Vizitatorii au avut ocazia să participe la 
bursa de ovine, să se bucure de momentele artistice susținute de invitați dar și să se 
delecteze cu produse tradiționale - miere, mezeluri, brânzeturi și, bineînțeles, balmoș. 

             

Sărbătoarea Crescătorilor de Ovine „Țurcana - Regina Munților” – Costești 2021 

 

Proiecte 

A fost desfășurate activități în cadrul proiectului „Creşterea competitivităţii economice 
a sectorului forestier şi a calităţii vieţii prin transfer de cunoştinţe, tehnologie şi compeneţe 
CDI (CRESFORLIFE)”, implementat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în 
Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea”, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural 
Grădiștea Muncelului Cioclovina. Proiectul s-a finalizat în luna august.  

De asemenea au fost derulate activități în cadrul a două proiecte finanțate de MOL 
România și Fundația pentru Parteneriati prin programul Spații Verzi, respectiv „Adaptarea, 
completarea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare în ariile protejate din Destinația 
Ecoturistică Țara-Hațegului Retezat”, și „Tinerii și valorile naturale din Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului Cioclovina”, implementate de către Asociația de Turism Retezat în 
parteneriat cu Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. 

 

Voluntariat 

La activitățile derulate în această perioadă s-au fost implicați și voluntari, aceștia participând 
în cadrul acțiunilor de întreținere/completare a infrastructurii turistice dar și în cadrul 
activităților de igienizare.   
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