Prima potecă tematică din Defileul Jiului prinde contur

Târgu Jiu / Braşov, 10 mai 2010: Administrația Parcului Național Defileul Jiului (PNDJ) a
decis amenajarea unui traseu tematic educativ în colaborare cu Asociația de Ecoturism din
România (AER) în zona Meri, pe versantul stâng al Jiului. Poteca este concepută în special
pentru elevii din școala primară și generală din comunitățile adiacente Parcului pentru lecții
de educație în natură și pentru a crește gradul de conștientizare a populației locale.
Defileul Jiului este utilizat în momentul de față doar ca loc de tranzit (DN 66 si calea ferată
transcarpatică) sau de exploatare a resurselor subterane și hidrologice. Poteca tematică va fi
o modalitate a PNDJ de a arăta vizitatorilor o parte din valorile pentru care a fost declarat. O
lume uluitoare se va dezvălui vizitatorului: numeroase specii de floră și faună, legaturile
dintre acestea, precum și interacțiunea în mod tradițional a comunităților locale cu natura.
Biologul parcului, Felicia Sucea, a declarat: ”Cu toate că traseul este poziționat pe versantul
opus carierei, el oferă o diversitate mare de subiecte ce pot fi explicate despre procesele
naturale și totodată reflectă realitatea contrastantă a Defileului Jiului: biodiversitatea pădurilor
de foioase și activitățile cu specific industrial – cariera de calcar și lucrările de amenajare
hidrotehnică a râului Jiu.”
Tot în cadrul procesului de realizare a potecii tematice, va fi organizat și concursul de desen
în rândul elevilor din cadrul Școlii Generale “Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. Lucrările ce
vor fi selelctate în urma acestui concurs vor fi incluse în panourile informative ce vor fi
amplasate de-a lungul potecii tematice. Evenimentul de lansare a traseului va avea loc în
toamna anului 2010 și vor fi invitaţi reprezentanţi ai comunităţilor locale, presa locală şi
şcolile.
Poteca tematică va fi realizată în cadrul proiectul „Poveștile Pădurii din PNDJ pentru
comunitățile locale”, finanţat de MOL România şi Fundaţia Pentru Parteneriat și este
implementat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Administraţia
Parcului Naţional Defileul Jiului în perioada aprilie-octombrie 2010.

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

Notă pentru editori:
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului şi o eventuală vizită în Parcul Naţional Defileul
Jiului, vă rugăm să ne contactaţi:
Bogdan Papuc, Coordonator proiect, bogdan.papuc@gmail.com , 0728.974.801
Felicia Sucea, Biolog PNDJ, felicia.dobre@yahoo.com, 0766.285.237
2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi:
http://www.eco-romania.ro
3. Pentru informaţii despre Parcul Naţional Defileul Jiului, accesaţi:
http://www.defileuljiului.ro
4. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi:
http://www.epce.ro/

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

