Elevi şi jurnalişti din judeţul Gorj în prima excursie pe
poteca tematic-educativă „Poveştile Pădurii”

Târgu Jiu / Braşov, 22 noiembrie 2010: “Poveştile Pădurii” este prima potecă tematiceducativă din Parcul Naţional Defileul Jiului, ce se lansează luni, 22 noiembrie 2010, începând
cu ora 12.00.
30 de elevi din municipiul Târgu Jiu, reprezentanţi ai oficialităţilor locale, ai comunităților din
zonă şi jurnalişti sunt aşteptaţi să participe la prima excursie pe poteca “Poveştile Pădurii”.
Traseul este realizat de către Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu
Administrația Parcului Național Defileul Jiului (APNDJ) în cadrul proiectului „Poveștile Pădurii in
PNDJ pentru comunitățile locale”, finanţat de MOL România şi Fundaţia Pentru Parteneriat.
Punctul de plecare pe poteca “Poveştile Pădurii” se află în dreptul gării Meri, pe partea
dreaptă a sensului de mers spre Petroșani, iar cele 10 puncte de oprire de pe traseu oferă
informaţii inedite despre Defileul Jiului: elemente de floră și faună, legaturile dintre acestea,
precum și interacțiunea în mod tradițional a comunităților locale cu natura. Poteca tematiceducativă se adresează în special copiilor din clasele IV-VI, însă toate categoriile de vârstă sunt
bine-venite să descopere minunățiile Defileului Jiului. Astfel, poteca deschide numeroase
oportunități de colaborare cu școlile din zonă și cu diferite organizații din comunitățile locale
adiacente Parcului.
Fiecare panou explicativ de pe poteca „Poveştile Pădurii” incită la cunoaştere şi aduce un
plus de vizibilitate Parcului Naţional Defileul Jiului, atât în rândul comunităţii locale, cât şi în
rândul vizitatorilor. Informațiile sunt redate într-un limbaj atractiv și cu o grafică deosebită, iar 6
dintre panouri conțin desene ale copiilor ce au fost selectate în urma concursului de desen
realizat în primăvara acestui an în cadrul Școlii Generale „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.
Vizitatorii au la dispoziţie şi o broşură explicativă, ce conţine harta detaliată a traseului şi
informațiile necesare organizării unei vizite pe poteca tematică „Poveştile Pădurii”.
„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. Acest traseu tematiceducativ va fi o modalitate a PNDJ de a arăta vizitatorilor și comunităților locale o parte din
valorile pentru care a fost declarat și oferă posibilități concrete de realizare a lecțiilor în natură,
susținând eforturile Administrației Parcului Național Defileul Jiului de conștientizare și de întărire
a relației cu comunitățile locale”, a declarat Bogdan Papuc, coordonatorul proiectului.

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat și MOL România
nu sunt răspunzători 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 și MOL România
nu sunt răspunzători pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

