20 Decembrie 2010
Studii privind biodiversitatea și delimitatrea ariilor naturale protejate de interes
național pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău
Începând din luna noiembrie, Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont, va efectua
ample studii asupra biodiversității siturilor Natura 2000 Trascău, în cadrul proiectului ”Elaborarea
Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniu major de intervenţie - dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.
Activitățile de cercetare ce se
desfășoară în cadrul acestui proiect, vor
viza elaborarea unor studii asupra
speciilor și habitatelor de interes
conservativ de pe suprafața ariilor
naturale protejate ROSPA0087 Munții
Trascăului și ROSCI0253 Trascău, studii
ce vor sta la baza elaborării planului
integrat de management al celor două
situri.
Pe parcursul celor 21 de luni,
colectivul de cercetare alcătuit din 18
membri și împărțit pe grupele botanică
și habitate, nevertebrate, reptile și
Echipa de topografi identifică în teren limitele rezervației
amfibieni, păsări, mamifere altele decât
naturale „Șesul Craiului –Scărița Belioara”
liliecii și lilieci își va concentra atenția
asupra inventarierii și cartării speciilor și
habitatelor de interes conservativ, asupra identificării principalelor amenințări la adresa
biodiversității din cele două situri și asupra stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea
elementelor importante ale biodiversității celor două arii naturale protejate.
În paralel se desfășoară o activitate de identificare în teren a limitelor rezervațiilor naturale
de interes național, situate pe suprafața siturilor Natura 2000 Trascău. În urma măsurătorilor
topografice, limitele a 29 de rezervații naturale de interes național vor fi materializate în teren prin
amplasarea de borne metalice.
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