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Traseu tematic dedicat padurii in Parcul
National Buila-Vanturarita
Luni, 31 Mai 2010 - 03:37
a|A
Asociatia Kogayon a finalizat un nou
traseu tematic educativ in Parcul National
Buila-Vanturarita din judetul valcea,
dedicat padurii si destinat turistilor si
copiilor aflati in tabara.
La proiect au luat parte 25 de voluntari
Kogayon, care au montat noua panouri
informative pe traseul Satul Pietreni –
Valea Morii – Poiana Scarisoara – Schitul
Patrunsa, cu ajutorul carora vizitatorii vor
descoperi cateva dintre secretele naturii:
diversitatea speciilor arboricole ale unei paduri, etapele evolutiei padurii de la samanta
pana la padure matura, diferenta dintre o padure naturala si o padure plantata si nu numai.
Asociatia a mai amenajat doua trasee anii trecuti.
„Exista o retea de trasee turistice, unde mergem cu grupurile de turisti. Acesta din urma
este dedicat padurii, iar celelalte doua se numesc Ranger Junior in Parcul Natural si
Portile Parcului Natural, dedicate copiilor si celor mai importante atractii din parc”, a
declarat pentru Green Report presedintele Asociatiei Kogayon, Florin Stoican.
Foto: Asociatia Kogayon
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Poveştile Pădurii în Parcul Naţional BuilaVanturarita
Scris de Drd. Florin STOICAN
Luni, 31 Mai 2010 13:29
În perioada 29-30 mai 2010 Asociaţia Kogayon a finalizat amenajarea unui nou
traseu tematic educativ în Parcul Naţional Buila-Vanturarita: traseul Poveştile
Pădurii

Au fost montate 9 panouri informative pe traseul Satul
Pietreni – Valea Morii – Poiana Scărişoara – Schitul Pătrunsa, cu ajutorul cărora
vizitatorii vor descoperi câteva dintre secretele naturii: diversitatea speciilor arboricole
ale unei păduri, etapele evoluţiei pădurii de la sămânţă până la pădure matura, diferenţa
dintre o pădure naturală şi o pădure plantată, legende despre Muma Pădurii că ocrotitoare
a pădurii, semnele lăsate de vieţuitoarele pădurii, varietatea vieţii din copacii uscaţi şi
putreziţi etc. Toate acestea pot fi văzute în pădurile din zona traseului prin observaţii
atente asupra pădurii şi urmelor lăsate de vieţuitoarele sale, astfel ca oricine poate
descoperi aici o mulţime de detalii care fac din pădure o minunăţie a naturii.
Pe acest traseu şi pe alte două trasee tematice din parc realizate în anii trecuţi, urmează
să se organizeze drumeţii şi tabere educative în cadrul programului “Ranger Junior al
Parcului Naţional Buila-Vanturarita”.
Poveştile pădurii au fost scrise şi spuse de voluntarii Asociaţiei Kogayon, ajutaţi şi de
voluntari din Serviciul Public Salvamont Vâlcea şi Clubul de Turism Alpin Vanturarita
Râmnicu Vâlcea.
Proiectul a fost realizat în cadrul programului NatuRegio – Trainees for Nature, finanţat
de Deutsche Bundesstiftung Umwelt şi Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
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Amenajarea unui nou traseu tematic în Parcul Naţional Buila Vânturariţa

În perioada 29-30 mai 2010 Asociaţia Kogayon a finalizat
amenajarea unui nou traseu tematic educativ în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa: traseul
Poveştile Pădurii.
Au fost montate 9 panouri informative pe traseul Satul Pietreni – Valea Morii – Poiana
Scărişoara – Schitul Pătrunsa, cu ajutorul cărora vizitatorii vor descoperi câteva dintre
secretele naturii: diversitatea speciilor arboricole ale unei păduri, etapele evoluţiei pădurii
de la sămânţă până la pădure matură, diferenţa dintre o pădure naturală şi o pădure
plantată, legende despre Muma Pădurii că ocrotitoare a pădurii, semnele lăsate de
vieţuitoarele pădurii, varietatea vieţii din copacii uscaţi şi putreziţi etc. Toate acestea pot
fi văzute în pădurile din zona traseului prin observaţii atente asupra pădurii şi urmelor
lasate de vieţuitoarele sale, astfel că oricine poate descoperi aici o mulţime de detalii care
fac din pădure o minunăţie a naturii.
Pe acest traseu şi pe alte două trasee tematice din parc realizate în anii trecuţi, urmează să
se organizeze drumeţii şi tabere educative în cadrul programului „Ranger Junior al
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa”.
Poveştile pădurii au fost scrise şi spuse de voluntarii Asociaţiei Kogayon, ajutaţi şi de
voluntari din Serviciul Public Salvamont Valcea şi Clubul de Turism Alpin Vânturariţa
Rm. Vâlcea.
Proiectul a fost realizat în cadrul programului NatuRegio – Trainees for Nature, finanţat
de Deutsche Bundesstiftung Umwelt şi Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. (A.T.)

http://www.monitoruldevalcea.ro/actualitate/22117/
Un nou traseu la “Buila-Vânturarita“
• voluntarii de la Asociatia Kogayon dezvaluie legenda despre “Muma Padurii“
In perioada 29-30 mai, 2010 Asociatia Kogayon a finalizat amenajarea unui nou traseu
tematic educativ in Parcul National Buila-Vânturarita: traseul “Povestile Padurii.“ Au
fost montate 9 panouri informative pe traseul Satul Pietreni – Valea Morii – Poiana
Scarisoara – Schitul Patrunsa, cu ajutorul carora vizitatorii vor descoperi câteva dintre
secretele naturii: diversitatea speciilor arboricole ale unei paduri, etapele evolutiei padurii
de la samânta pâna la padure matura, diferenta dintre o padure naturala si o padure
plantata, legende despre “Muma Padurii“ ca ocrotitoare a padurii, semnele lasate de
vietuitoarele padurii, varietatea vietii din copacii uscati si putreziti. Toate acestea pot fi
vazute in padurile din zona traseului prin observatii atente asupra padurii si urmelor
lasate de vietuitoarele sale, astfel ca oricine poate descoperi o multime de detalii care fac
din padure o minunatie a naturii. Pe acest traseu si pe alte doua trasee tematice din parc
realizate in anii trecuti, urmeaza sa se organizeze drumetii si tabere educative in cadrul
programului “Ranger Junior al Parcului National Buila-Vânturarita”. Povestile padurii au
fost scrise si spuse de voluntarii Asociatiei Kogayon, ajutati si de voluntari din Serviciul
Public Salvamont Vâlcea si Clubul de Turism Alpin Vânturarita Rm. Vâlcea. Proiectul a
fost realizat in cadrul programului NatuRegio – Trainees for Nature, finantat de Deutsche
Bundesstiftung Umwelt si Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Asociatia Kogayon a participat,
de curând, la un alt proiect interesant – amenajarea parcului Bisericii Grosetu-Costesti,
monument istoric din secolul al XIX-lea care a fost restaurat in anul 2009.
(G.C.)

http://www.blog.impactreal.ro/traseu-turistic-nou-pe-buila/

Traseu turistic nou pe Buila

Administratorii Parcului Naţional Buila – Vânturariţa au decis
că, începând cu anul 2011, accesul motorizat în perimetrul parcului va fi interzis. „Este
ultima vară când turiştii mai au acces cu mijloace motorizate în parcul Buila –
Vânturariţa. Este un parc mic, dar tot ce include are o unicitate care se poate degrada prin
intervenţii asupra mediului. Pornind de la faună, efectivele de capre negre, peşteri, în
multe dintre ele fiind interzisă intrarea tocmai pentru a fi conservate în specificul lor. Nu
mai spun de vegetaţie, multe păduri care nu au cunoscut picior de om. Accesul motorizat
se va face doar până la anumite mănăstiri.”, a precizat Florin Stoican, responsabil turistic
în Parcul Naţional Buila – Vânturariţa. În perioada 29-30 mai 2010, Asociaţia Kogayon a
finalizat amenajarea unui nou traseu tematic-educativ în Parcul Naţional BuilaVânturariţa: traseul „Poveştile Pădurii”. Au fost montate 9 panouri informative pe traseul
Satul Pietreni – Valea Morii – Poiana Scărişoara – Schitul Pătrunsa, cu ajutorul cărora
vizitatorii vor descoperi câteva dintre secretele naturii: diversitatea speciilor arboricole
ale unei păduri, etapele evoluţiei pădurii de la sămânţă până la pădure matură, diferenţa
dintre o pădure naturală şi una plantată, legende despre Muma Pădurii ca ocrotitoare a
pădurii, semnele lăsate de vieţuitoarele pădurii, varietatea vieţii din copacii uscaţi şi
putreziţi etc. Toate acestea pot fi văzute în pădurile din zona traseului prin observaţii
atente asupra pădurii şi urmelor lăsate de vieţuitoarele sale, astfel că oricine poate
descoperi aici o mulţime de detalii care fac din pădure o minunăţie a naturii. Pe acest
traseu şi pe alte două trasee tematice din parc realizate în anii trecuţi urmează sa se
organizeze drumeţii şi tabere educative în cadrul programului „Ranger Junior al Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa”. „Poveştile pădurii au fost scrise şi spuse de voluntarii
Asociaţiei Kogayon, ajutaţi şi de voluntari din Serviciul Public Salvamont Vâlcea şi
Clubul de Turism Alpin Vânturariţa Râmnicu Vâlcea. Proiectul a fost realizat în cadrul
programului NatuRegio – Trainees for Nature, finanţat de Deutsche Bundesstiftung
Umwelt şi Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Parcul este cel mai mic din România, cu o suprafaţă de 4.186 hectare, fiind situat în sudul
Munţilor Căpăţânii, pe teritoriul localităţilor Costeşti, Bărbăteşti şi Băile Olăneşti.
Datorită caracterului de insularitate şi accesibilităţii dificile, în masiv s-au păstrat
nealterate numeroase elemente ale patrimoniului natural, cum ar fi habitate naturale,
păduri virgine, numeroase specii ocrotite ale florei şi faunei, situri mineralogice şi
paleontologice, peşteri. Un element de atracţie şi valoare suplimentar al parcului îl
constituie existenţa în perimetrul acestuia sau în imediata apropiere a numeroase
obiective cultural-istorice – Mănăstirile Arnota, Bistriţa, Horezu, Frăsinei, schiturile
Pătrunsa, Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, bisericile fostelor schituri 44 de Izvoare,
Păpuşa, Peri, bisericile rupestre din Peştera Liliecilor, bisericile de lemn din localităţile
din zonă, precum şi tradiţiile, obiceiurile şi arhitectura tradiţională din satele de la poalele
muntelui.

