Fedezd fel...

H át s z e g V i d é k i D i n o s z a u r u s z Pa r k

Hátszeg Vidéke
gazdag táj

Hátszeg Vidéke olyan mintha az egész Erdélyben
benne lenne. Az egész tele van élettel. Csodálatos,
hogz milyen sokszinű a növény és állatvilága ennek a
kicsi vidéknek.

Természetvédelmi területek:

Hátszeg Vidéke olyan mint egy természetes
amfiteátrum, amely 300 métertől emelkedik 2500
méterig. Itt meg lehet találni mindent, a berek, rét és
magas fensik között.

Fenéknélküli tó, húsevő növényeket tartalmazó
mocsár, Demsus
A nárciszos rét, jégkorszak utáni maravány, ritka
pillangók, Felsőszálláspatok
Poiéni csúcs, zúzmok és szikali védett növények
lelőhelye, Felsőszálláspatok
A Puj rét, jégkorszaki maradvány növények, Puj
Bölény rezerváció, dák tölgyfa erdő, Slivut,
Hátszeg

Egyenes helyeken az emberek megfelelő helyeket
csináltak az élőlényeknek. Egyes növény fajták
eltünnének, ha az emberek nem használnák a rétet. A
költöző madarak pihenő helyet találnak az emberek
által alkotott tavakban.

A “Fața Fetii” mészkővek, védett magashegyi
növények, Malomvíz
A Krivádiai szoros, orgonafa és más mészkövön
növő védett növények erdelye, Nagybár

Plebejus argus

Természet
Hátszeg Vidéki Dinoszaurusz Park
Libertatii utca, 9A szám, Hátszeg, Hunyad megye
www.hateggeoparc.ro
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Az ég harmatja (Drosera rotundifolia)

A Nagypestényi mocsárban nő egy húsevő növény
amit a helybeliek az ég harmatjának neveznek. Ez egy
pár centiméter magas csapda a legyeknek. A levelei
egy ragacsos anyagot termel, ami fogva tartja a rá
repülő kicsi élőlényeket.

Az ég harmatja túlélte a hídeg időszakot, amikor az itteni
növényzet hasonlított a szibériai tajga növényeihez.
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A hangyák pillangójya (Maculinea teleius)

A hangya pillangójának jellegzetes tulajdonságai vannak.
Az egész életét egyetlen egy helyen tölti és a tojásait csak
egy bizonyos növényre rakja. A leghihetetlenebb dolog,
hogy a lárvája együtt él a hangyákkal és számára nagyon
elönyös modon. Úgy tünik, hogy szpeciális hangokkal hivja
a hangyákat amiután hipnotizáló anyagot bocsájt ki. Igy a
hangyák akik normálisan húsevők beviszik a hangyabólyba,
ahol élelem és meleg van.

A hangya pillangó az egyik legritkábban található
hangyafaj Európában.
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Zuzmók (Cladonia sp.)

A zuzmók olyanok mint egy kicsi alga és gomba
erdő akik együtt élnek. Ezek a fakérgen vagy direkt a
sziklán nőhetnek. Ellenállóak a nehéz körülményeknek,
megélnek talaj nélkül és birják a hideget, de érzékenyek
a szennyeződésre. Ezek a növények jelzik a levegő
szennyezését és ezért találhatóak minél ritkábban a
városokban.

Úgy néznek ki mint egy száraz virág külömböző szinekbe,
szűrkés-zöldtől, piros-feketéig.

