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Buletin informativ 
Iulie - Septembrie 2022 

 
 
Biodiversitate 
 
 
În perioada iulie – septembrie au fost finalizate monitorizările pentru sezonul cald, urmând 
ca, odată cu venirea iernii și căderea zăpezii să înceapă monitorizarea carnivorelor mari. 
Astfel, în trimestrul III, dintre nevertebrate au fost monitorizate speciile Euplagia 
quadripunctaria, Rosalia alpina și Austropotamobius torrentium.  
 

     
              Euplagia quadripunctaria                              Rosalia alpina                   Austropotamobius torrentium 

 
A fost finalizată monitorizarea speciei Vipera ammodytes. Unul dintre colegii noștrii, a reușit 
să fotografieze câteva exemplare, atât adulte cât și pui. Dintre speciile de floră, ultima 
monitorizată în acest an, este Campanula serrata. 
 

                                
                                         Vipera ammodytes                                     Campanula serrata 
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În urma acțiunilor de indentificare a faunei, au fost găsite 3 noi locații pentru rădașcă (Lucanus 
cervus). Tot în cadrul acțiunilor de identificare a faunei, o descoperire remarcantă a fost  
confirmarea prezenței speciei Euphydryas aurinia pe teritoriul parcului în două zone în 
premieră. 
 
Acțiunile de identificare a florei au dus la descoperirea unei noi populații a plantei carnivore 
roua cerului (Drosera rotundifolia) în zona vârfului Paltin.  
 
Au fost identificate mai multe locații unde se află ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), specie 
invazivă care crează reacții alergice puternice. Specia se regăsește cu preponderență în 
zone antropizate. 
 
A fost cartată distribuția speciilor de faună Drobacia banatica și Morimus funereus. 
Deasemenea s-a cartat distribuția speciei de floră Sempervivum montanum.  
 

      
                         Drosera rotundifolia                                                          Drobacia banatica 

 
Administrația parcului a participat de asemenea la diverse sesiuni de instruire și de informare, 
organizate la nivel regional și național. 
 
 
Turism 
 
În perioada iulie - septembrie 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  . 

 

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 perioada 04-09.07.2022, s-a desfășurat în comuna Sălașu de Sus tabăra Junior Ranger 
organizată în cadrul proiectului „Descoperă natura și peisajul din Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului Cioclovina”, proiect finanțat de către MOL România și Fundația pentru Parteneriat 
prin programul „Spații Verzi”. 

În cadrul taberei, elevii selectați în urma concursului școlar „Frumusețile din spatele casei 
mele” au avut posibilitatea să viziteze diferite obiective turistice din zonă, respectiv Cetatea 
Medievală Mălăiești, satele Târsa și Prihodiște, Peștera Bolii, Cheile Băniței, Cascada Șipot-
Izvorani, Turnul Crivadiei dar și centrul de vizitare al Parcului Național Retezat din Nucșoara.  

 

  

 

În cadrul taberei copiii au învățat despre echipamentul necesar pe munte, cum se folosește 
o busolă pentru orientarea în teren, elemente privind acordarea primului ajutor în caz de 
accidente, cum se montează un cort, cum recunoaștem urmele animalelor sălbatice, care 
este rolul camerelor de monitorizare a faunei și modul în care acestea se folosesc.  
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În data de 28.08.2022, a avut loc cea de-a IV-a ediție a Zilei Parcului Natural Grădiștea 
Muncelului Cioclovina. Evenimentul a avut loc în Peștera Bolii și a constat dintr-un frumos 
concert de pian la patru mâini susținut de Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (Asociația 
Klavier Art), și proiecția specială a filmului "România sălbatică", cel mai premiat documentar 
despre natură din România, adus în fața publicului de către Dan Dinu și Matei Truța. 

     

Ziua Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina 

 

În data de 17.09.2022, cu ocazia Zilei de Curățenie Națională, în cadrul programului „Let's 
Do it, România!", la convocarea Primăria Comunei Bănița, echipa administrației parcului a 
participat la acțiunea de curățenie și strângere a gunoaielor în zona obiectivului turistic Cheile 
Băniței și a căii de acces spre acesta. 

 

      

Ziua de Curățenie Națională – „Let's Do it, România!" 
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Tradiții și comunități 

 

În perioada 27-28.08.2022, a avut loc la Costești, în comuna Orăștioara de Sus, evenimentul 
„Întâlnire cu Istoria”. În cadrul evenimentului au avut loc parade, ateliere antice, lupte de 
gladiatori, dansuri și concursul de meniuri dacice și romane. Administrația parcului a 
participat în cadrul evenimentului cu un stand unde au oferit participanților și vizitatorilor 
diferite materiale informative privind Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. 

 

În data de 08.09.2022, administrația parcului a participat la evenimentul organizat de Primăria 

Bănița ″Turnul de Cetate Crivadia-Bastion al Civilizației Medievale din Țara Hațegului‶. 

 

Sărbătoarea Crescătorilor de Ovine "Țurcana - Regina Munților", ajunsă anul acesta la cea 
de-a XVII-a ediție, a avut loc în data de 25 septembrie la Costești, în comuna Orăștioara de 
Sus. Evenimentul este o minunată ocazie pentru crescătorii de ovine din zona parcului dar și 
din țară, pentru a expune cele mai frumoase exemplare din turme, de a participa la bursa de 
ovine și de a valorifica produsele obținute la stână.  

Pentru vizitatori, evenimentul a fost un excelent prilej de a se bucura de tradiții, ilustrate 
inclusiv prin programul artistic susținut de cunoscuți interpreți de muzică populară. 

 

    

Sărbătoarea Crescătorilor de Ovine "Țurcana - Regina Munților", ediția a XVII-a 
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Proiecte 

 

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 organizată tabăra 
Junior Ranger în perioada 04-09.07.2022, la care au participat elevii câștigători ai concursului  
școlar „Frumusețile din spatele casei mele”.  

Tot în cadrul proiectului, a fost organizată în data de 28.08.2022 Ziua Parcului Natural 
Grădiștea Muncelului Cioclovina, ce a avut loc la Peștera Bolii. Evenimentul a constat dintr-
un concert de pian la patru mâini și o proiecție specială a filmului documentar „România 
sălbatică”. 
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