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CENTRUL DE VIZITARE DIN VALEA CRIȘURILOR

PARCUL ZOO DIN VALEA CRIȘURILOR

Centrul de vizitare din valea Crișului a fost creat în 2003 în
Sarvaș (Szarvas), lângă Direct,iunea Parcului Nat,ional CriăMureș (Körös-Maros). Acesta ii aăteaptă pe cei interesat,i
cu expozit,ii privind protect,ia mediului, cu o paletă variată
de programe și servicii. Expozit,ia permanentă a Centrului
de vizitare prezintă valorile naturale ale Transtisei (Tiszántúl)
sudice. Expozit,ia desfășurată pe două etaje oferă o privire
istorică de ansamblu asupra formării regiunii, apoi prezintă,
cu ajutorul dioramelor, valorile protejate și strict protejate
ale parcului. Ansamblul de clădiri de află în Dumbrava
Anna, care se întinde pe o suprafat,ă de 26 de hectare.
Aceasta, pe lângă valorile naturale, det,ine și alte elemente,
de important,ă culturală, cum ar fi Castelul Csáky, parcul
castelului. De-a lungul promenadei care pornește de la
clădirea principală a Centrului de vizitare, vizitatorii pot
face cunoștint,ă cu flora originală a luncii, cu grădina de
peisaj Bolza și cu surprinzător de bogata faună. Centrul
de vizitare oferă lunar mai multe programe ecoturistice,
cum ar fi Dezlegarea primăverii, Paștele mieilor, programe
de Ziua Arborilor și Ziua Florilor, Ziua Copilului, Drumet,ie în
familie, Studiu de vacant,ă – animalele, Noaptea Grădinilor
Zoologice, Ziua Mondială a Animalelor, Bursa ciupercilor.
Oferta programelor specializate devine de la an la mai diversă. Centrul de vizitare întâmpină grupurile de turiști cu
peste 20 de tipuri de servicii.

În Parcul Zoo din Valea Crișurilor, deschis în 2014, vizitatorii noștri au posibilitatea de a cunoaște în mod direct
speciile de animale care au existat și care viet,uiesc și azi
în Bazinul carpatic. În cele trei acvarii cu un volum total
de 7000 de litri din Centrul de vizitare, respectiv în Parcul
de animale există exemplare apart,inând a peste 50 de
specii. De-a lungul Traseului tematic din Dumbrava Anna
– pe o port,iune de 2100 de metri – se găsesc 9 voliere
pentru păsări, 4 zone pentru animale de pradă, habitat
acvatic împrejmuit, căsut,e cuib pentru veverit,e cu mai
multe intrări, terariu pentru broaștele t,estoase, 5 ieșitoare
mari și 2 ieșitoare speciale. Unele animale fac parte din
diferite programe speciale de prezervare a speciei, iar altele
sunt incapabile – din diferite motive – să supraviet,uiască
singure în sălbăticie.

PARTENERIAT TRANSFRONTALIER PENTRU
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL
Printre sarcinile direct,iunii Parcului Nat,ional Criș-Mureș
(Körös-Maros) se numără ment,inerea stării naturale a ariilor
protejate, strict protejate aflate în administrarea sa, dar și
a celor apart,inând ret,elei Natura 2000.
Obiectivul programului Programul Interreg V-A RomâniaUngaria este ca, în cadrul unui program de cooperare
transfrontalier, să contribuie la conservarea habitatelor
naturale din pajiștile și mlaștinile sărăturate panonice și
ponto-sarmatice aflate de-a lungul Crișurilor sub forma
unor cercetări teoretice și tratamente practice, cât și la
consolidarea fundalului social al proiectului și conservării
naturii prin activităt,i de sensibilizare a mediului.
Ret,eaua Crișurilor este situată în două t,ări, România și
Ungaria. Există, de asemenea, tradit,ii culturale și de utilizare a cadrului natural semnificative asociate cu această
zonă naturală bogată în valori. Păstrarea patrimoniului
celor două t,ări reprezintă o provocare serioasă datorită
regularizării albiilor și schimbărilor din epoca modernă,
care au loc în mod egal pe ambele părt,i ale granit,ei.

Printre locatarii parcului se găsesc atât exemplare ale unor
specii protejate, cât și specii neprotejate. Vizitatorii pot face
cunoștint,ă cu animale care au un mod de viat,ă secret, de
exemplu, pisica sălbatică, buha, jderul, viezurele, câinele
enot sau șacalul auriu. În Dumbrava Anna putem vedea și
cerb, căprioară, cerb lopătar, porc mistret, sau vulpe, care,
chiar dacă sunt specii cunoscute, nu le putem vedea foarte
des în libertate. Pe lacul din Dumbravă trăiesc diferite
specii de păsări. Cele mai mari atract,ii ale parcului sunt
elanul și zimbrul. Acesta din urmă evocă vremurile apuse
ale faunei sălbatice din zona ce se întinde între Mureș și
Sárrét, astăzi zimbrul nemaiexistând în libertate nicăieri
în zona Sudului Marii Câmpii.

Proiectul pune un accent deosebit pe dezvoltarea și
evaluarea stării diverselor habitate ale zonei, folosind
metode de gestionare a conservării ecologice și sust,ine
aplicabilitatea largă a acestor tratamente pentru a-i ajuta
pe cei care gestionează habitate similare.
Proiectul își propune să îmbunătăt,ească habitatele
naturale (lunci și dumbrăvi). Stoparea extinderii tufărișului și a speciilor invazive necesită intervent,ie mecanică
specială. Gestionarea conservării naturii are ca rezultat
stoparea deteriorării habitatelor naturale.
Proiectul își propune să protejeze pustele formate în fostele
lunci, iar sustenabilitatea lor este realizată cel mai bine
prin pășunat, care necesită, de asemenea, o infrastructură semnificativă în perioada de pășunare. În lipsa
acestei nu putem vorbi de pășunat, iar lipsa pășunatului
contribuie la degradarea pustei.
Stabilirea contextului social al valorilor naturii afectate
și al activităt,ilor de conservare a naturii care le vizează
este o sarcină importantă și, prin urmare, proiectul pune
un accent deosebit pe prezentarea valorilor și gestionării
naturii publicului larg și altor părt,i interesate, precum
și pe activităt,ile de educat,ie pentru mediu. Centrul de
prezentare al activităt,ilor direct,iunii, Centrul de vizitare
și Parcul Zoo din valea Crișurilor, se află în Sarvaș
(Szarvas), cuprins de Brat,ul Mort al Crișului Triplu.
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