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Buletin informativ
Aprilie - Iunie 2021

Biodiversitate
În perioada aprilie – iunie 2021, s-a realizat monitorizarea următoarelor speciilor de floră:
Anacamptis laxiflora, Dentaria glandulosa, Iris sibirica, Hepatica trassilvanica, Narcissus
poeticus ssp. radiiflorus și Neottia ovata, fiind completată baza de date a administrației
parcului. În cadrul activității de monitorizare a fost identificată o nouă populație a speciei
Neottia ovata.
S-a realizat de asemenea monitorizarea speciei Lutra lutra (vidra) pe cursurile principale de
apă ale parcului. Pentru specia Parnassius mnemosyne, din cauza fluctuațiilor climatice,
perioada de activitate a fost mai timpurie decât perioada de monitorizare stabilită pentru
specie. Monitorizarea speciei urmează să fie reluată în 2022, cu o monitorizare stabilită mai
timpuriu decât în 2021.
S-au realizat acțiuni de inventariere a herpetofaunei în arealul parcului, cu rezultate excelente
pe Valea Streiului. A fost identificată o populație nouă de brotăcel (Hyla arborea) în urma
acțiunilor de inventariere și identificare a speciilor de faună.

Hyla arborea

Triturus vulgaris

A fost cartată distribuția a 5 specii de floră: Anacamptis morio, Cephalanthera longifolia,
Dactylorhiza sambucina, Neottia nidus-avis și Viola declinata. Pentru specia Viola declinata
au fost identificate cinci populații la nivelul parcului, în zonele Hafia și Jigoru.
A fost cartată distribuția a 3 specii de faună: Lacerta agilis, Lacerta viridis, Podarcis muralis.
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S-a început monitorizarea speciei de orhidee Platanthera bifolia. De asemenea s-a început
monitorizarea speciei de faună Meles meles (bursucul) utilizând camere de monitorizare.
Pentru cele două specii, activitatea de monitorizare urmează a fi finalizată tot în luna iulie.

Viola declinata

Narcissus poeticus ssp. radiiflorus

Au fost identificate două locații pentru specia invazivă Fallopia japonica pentru care sunt
necesare intervenții umane pentru a fi înlăturată din habitatele în care este localizată.
A fost monitorizată specia invazivă Amorpha fruticosa, în urma activităților de monitorizare
constatându-se faptul că populația nu s-a extins.

Turism
În perioada aprilie – iunie 2021, personalul APNGMC a continuat activitățile de întreținere a
infrastructurii turistice din arealul parcului.
Astfel, pe traseul tematic “Relieful carstic din Munții Șureanu” au fost reîmprospătate
marcajele și a fost înlocuit un panou degradat. De asemenea, în arealul parcului au fost
amplasate noi panouri informative pentru completarea infrastructurii turistice. Au fost
desfășurate activități de întreținere a locului de campare de la Valea Albă și a punctului de
belvedere de la Prihodiște. Au fost desfășurate acțiuni de igienizare.
Foto

Panouri informative amplasate în arealul parcului

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

Personalul APNGMC a monitorizat în permanență activitatea turistică în aria protejată și a
oferit informații relevante vizitatorilor.
Educație ecologică și conștientizare
Au avut loc activități de educație ecologică în școlile: Colegiul Național Pedagogic „Regina
Maria” din Deva, Liceul Tehnologic „Transilvania” din Deva, Școala Gimnazială Pui, Școala
Gimnazială Bretea Română, Școala Gimnazială nr. 4 Vulcan, cu elevi de diferite vârste,
tematicile abordate fiind: ariile naturale protejate și rolul lor, animale sălbatice, pădurea și
importanța lemnului mort, monumente istorice – epoca dacică. Au avut loc activități în școli,
dedicate și Zilei Europene a Parcurilor sau Zilei Internaționale a Mediului.
Administrația parcului a participat și la două evenimente dedicate studenților: Career Days,
organizată de către Asociația Studenților pentru Natură din Cluj-Napoca și o sesiune de Q&A
organizată de către Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș – Bolyai
din Cluj-Napoca.

În perioada 23-24 mai, Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina
împreună cu Administrația Parcului Național Retezat au organizat o acțiune de
conștientientizare cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor. Astfel, în data de 23.05, la centrul
de vizitare din Nucșoara (sediul APNR) au fost susținute prezentări ale celor două arii
protejate și au fost distribuite materiale informative vizitatorilor, iar în data de 24.05 a avut loc
o activitate comună de educație ecologică la Școala Gimnazială Pui.
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În data de 24 iunie, APNGMC a participat la cea de-a IX-a ediție a Sărbătorii Sânzienelor,
eveniment organizat în Comuna Boșorod. În aceeași zi se sărbătorește și Ziua Internațională
a Iei. În cadrul evenimentului ansamblurile Sânzienele din Boșorod și Călușarii din Boșorod
au susținut un spectacol cu muzică și dans, fiind acompaniați de interpreți locali de muzică
populară.

Sărbătoarea Sânzienelor
Proiecte
Au 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.
Au avut loc primele întâlniri în cadrul proiectului „Activăm viitori lideri penrtu protecția naturii”,
implementat de către Propark Fundația pentru Arii Protejate, în parteneriat cu Administrația
Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE
și Norvegiene 2014-2021 – Active Citizens Fund Romania.
De asemenea au fost demarate două proiecte finanțate de MOL România și Fundația pentru
Parteneriat 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.
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Voluntariat
La activitățile derulate în această perioadă au fost implicați și voluntari, aceștia participând în
cadrul acțiunilor de întreținere/completare a infrastructurii turistice dar și in cadrul activităților
de inventariere, cartare și monitorizare a speciilor de floră și faună.

