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Buletin informativ
Ianuarie – Martie 2021
Biodiversitate
Au fost întocmite Planul de monitorizare pentru anul 2021 și protocoalele de monitorizare
pentru speciile de floră și faună.
S-a finalizat monitorizarea de iarnă a carnivorelor mari și a început monitorizarea vidrei și
endemitului Hepatica trassilvanica (crucea voinicului).
În cadrul acțiunilor de monitorizare, au fost folosite metoda transectelor și camere de
monitorizare. Monitorizarea carnivorelor mari s-a dovedit foarte eficientă, fiind înregistrate
numeroase semnalări ale speciilor vizate (urs, lup, râs, pisică sălbatică).

Urmă de urs

Urme de pisică sălbatică

S-au stabilit cinci transecte de monitorizare pe cursurile apelor Strei, Anineș, Bănița și
Crivadia pentru specia Lutra lutra (vidră). Până în momemntul de față au fost indentificate
șase exemplare de vidră, prin intermediul urmelor.
Datorită condițiilor climatice nefavorabile în principiu a stratului gros de zăpadă, înflorirea
speciei Hepatica trassilvanica (crucea voinicului) a fost întârziată, monitorizarea urmând să
fie continuată în luna aprilie.
Rangerii parcului au observat în timpul deplasărilor în teren atât specii de interes cinegetic
cât și specii de interes conservativ. De exemplu, au fost observate exemplare de căprior,
turme de mistreți, exemplare juvenile și adulte de urs, capră neagră, diferite specii de
păsări.
De asemenea au apărut celebrii vestitori ai primăverii, ghioceii cu trei petale (Galanthus
nivalis) și ghioceii bogați (Leucojum vernum), prezenți în număr mare în arealul parcului. Au
fost de asemenea observate exemplare de spânz (Helleborus purpurascens), brândușe
(Crocus heuffelianus) și floarea paștelui (Anemone nemorosa).
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Monitorizarea vidrei

Căprior

Activitatea de monitorizare a chiropterelor (liliecilor) are loc în peșterile în care accesul nu
este permis, deoarece odată ce oamenii pătrund într-o peșteră și aceasta devine turistică,
luminile, gălăgia și activitatea umană constantă îi deranjează considerabil pe lilieci și îi
determină să părăsească peștera. Astfel, pe teritoriul Parcului Natural Grădiștea
MunceluluiCioclovina, monitorizarea se realizează în peșterile retrase, unde activitatea și
intruziunea umană sunt minime, iar chiropterele se bucură de liniște.
Monitorizarea liliecilor din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina s-a realizat în
colaborare cu Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor din România (lilieci.ro).

Miniopterus schreibersii
S-a participat la workshop-ul dedicat factorilor interesați din Regiunea de Dezvoltare
Vest pentru dezbaterea metodelor de implementare a planului de acțiune realizat în cadrul
proiectului ”Managementul adecvat al speciilor invazive din România”.
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Turism
În primul trimestru al anului 2021, personalul parcului a desfășurat activități de întreținere a
infrastructurii turistice din arealul parcului.
Astfel, au fost reîmprospătate marcajele unor trasee turistice, au fost amplasate panouri
informative sau au fost desfășurate activități de întreținere a locului de campare de la Valea
Albă și a punctului de belvedere de la Prihodiște. Acolo unde a fost cazul, au fost
desfășurate acțiuni de igienizare.

Foto

Marcaje turistice reîmprospătate

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

Panouri informative amplasate în arealul parcului
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Educație ecologică
Au avut loc 2 acțiuni de educație ecologică desfășurate împreună cu preșcolarii Grădiniței
„Căsuța cu povești” din Orăștie. Având în vedere condițiile cauzate de pandemia provocată
de virusul Sars-CoV-2, activitățile s-au desfășurat online, prin intermediul platformei Google
Meet. Temele dezbătute au fost „Iarna în natură” și „Animale sălbatice din Parcul Natural
Grădiștea Muncelului – Cioclovina”.
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.
Voluntariat
Începând cu luna noiembrie a anului 2020, d-ra Claire Razloznik (studentă din Franța) a
participat la un stagiu Erasmus+ în cadrul administrației parcului. Pe perioada desfășurării
stagiului, d-ra Razloznik a fost implicată în diverse activități specifice managementului ariilor
protejate, cum ar fi invetarierea, cartarea și monitorizarea speciilor de floră și faună,
monitorizarea turismului, completarea bazelor de date, activități de educație ecologică,
elaborarea unor materiale noi de informare/conștientizare, activități administrative. Stagiul
s-a încheiat în luna martie.

Tabla jocului realizat de d-ra Claire Razloznik

Participarea voluntarei la activități de monitorizare

