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RAPORT NR 1
privind monitorizarea alternativă a agresiunilor împotriva
pădurilor, din zona parcurilor naţionale Semenic – Cheile
Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa, judeţul Caraş – Severin.
I. Scopul monitorizării alternative a activităţilor antropice care
agresează pădurile din zona parcurilor naţionale Semenic – Cheile
Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa.
Monitorizarea alternativă, prin activităţi de voluntariat, a stării pădurilor din
zona parcurilor naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa
reprezintă una din activităţile principale ale Grupului Ecologic de Colaborare Nera în
cadrul proiectului STOP tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona parcurilor
naturale plasate în sudul Banatului.
Prin această activitate voluntarii, care activează în cadrul centrului de
voluntariat al GEC Nera, colectează informaţii privind starea pădurilor din zona
proiectului precum şi despre cele mai frecvente şi relevante activităţi antropice care
agresează aceste păduri.
Informaţiile sunt percepute la nivelul simţurilor umane de bază iar abilităţile
de selectare a acestor informaţii, în funcţie de relevanţa lor pentru scopul propus,
au fost dobândite de către voluntari în urma unui curs intern de abilitare.
Informaţiile colectate sunt înscrise în formulare (fişe) de monitorizare
alternativă la care se anexează hărţi cu localizarea cazurilor monitorizate şi imagini
relevante privind fenomenele de agresiune.
Pe baza acestor informaţii, GEC Nera întocmeşte rapoarte periodice de
monitorizare, incluzând concluzii privind starea pădurilor din zona monitorizată
precum şi recomandări pentru autorităţile direct reponsabile de protecţia pădurilor
în ariile naturale protejate. Ulterior aceste rapoarte sunt distribuite şi altor factori
implicaţi în protecţia pădurilor precum agenţii economici, primării, ONG-uri,
populaţia locală, presă etc.
In ce priveşte autorităţile publice direct reponsabile de protecţia pădurilor în
ariile naturale protejate, acestora li se cere, în baza Legii 544/2001, un punct de
vedere în legatură cu acţiunile pe termen scurt şi mediu ce urmează a fi întreprinse
pentru stoparea agresiunilor împotriva pădurilor din aria proiectului.
Rapoartele de monitorizare au rolul de a furniza autorităţilor informaţii
alternative/complementare ce provin din zona societăţii civile cu scopul de a
contribui la fundamentarea de decizii corecte care să prevină şi să stopeze
fenomenele de agresiune împotriva pădurilor din ariile naturale protejate incluse în
aria proiectului.
În acelaşi timp, aceste rapoarte reprezintă o atitudine civică asumată de
către GEC Nera şi o implicare în activităţi concrete destinate protecţiei pădurilor din
ariile naturale protejate.
II. Zonele şi perioadele de monitorizare
In luna octombrie 2014 s-a realizat o monitorizare permanentă a pădurilor
din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului pe urmatoarele sectoare:
-Pe teritoriul comunei Goruia, satul Gârlişte, s-a monitorizat zona şi interiorul
rezervaţiei naturale Gârlişte de către agenţi ecologici voluntari locali ai GEC Nera.

-Pe teritoriul oraşului Anina incluzând zona Celnic – Mărghitaş s-a monitorizat
zona şi în interiorul rezervaţiei naturale Buhui-Mărghitaş de către agenţi ecologici
voluntari locali ai GEC Nera. În data de 25.10.2014, GEC Nera a realizat şi o
aplicaţie practică de monitorizare cu tineri voluntari de la licee din Anina, Oraviţa şi
Moldova Nouă în cadrul unor actvităţi extracurriculare de educaţie ecologică
destinate dobândirii unor reflexe şi abilităţi necesare în a lua atitudine în cazul
agresiunilor împotriva pădurilor din parcurile naţionale incluse în aria proiectului.
III. Starea pădurilor şi activităţi antropice de agresiune constatate.
Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor
împotriva pădurilor din zona rezervaţiei Gârlişte
La începutului traseului turistic Cheile Gârliştei, operatorul care a exploatat
masa lemnoasă a răvăşit în mod sever peisajul traseului prin abandonarea de
crengi şi buturugi dezrădăcinate la locul de tăiere, tăieri ale arborilor practicate la
înălţime mare faţă de suprfaţa solului, destabilizarea solului din zona de tăiere prin
căi de acces nou create şi circulaţia utilajelor de exploatare iar ca urmare a acestei
situaţii ploile au spălat cantităţi mari de pământ pe care l-a transportat peste
păşunile, grădinile şi în gospodăriile cetăţenilor din satul Gârlişte.
Tăierile s-au făcut în zona de vecinătate a PN Semenic – Cheile Caraşului iar
GEC Nera apreciază că este posibil ca tăieri de arbori să se fi făcut şi în interiorul
rezervaţiei Gârlişte. Poziţia bornelor de delimitare a PN Semenic-Cheile Caraşului,
sau lipsa unora, nu oferă garanţia că limita în teren a parcului este marcată în
conformitate cu hărţile de amenajament silvic.
În ce priveşte constatările GEC Nera sub aspectul respectării Codului Silvic,
s-a cerut un punct de vedere Inspectoratului de Regim Silvic şi Vânătoare
Timişoara, care a oferit următorul răspuns:
În zona monitorizată de către GEC Nera există un parchet autorizat de
exploatare a masei lemnoase. În urma controalelor efectuate a fost confirmată
nerespectarea de către operator, a Codului Silvic sub aspectul unui menagement
defectos al exploatării fapt care a generat aspectele constatate de către GEC Nera.
ITRSV a amendat operatorul şi i-a impus un plan concret de înlăturare a
consecinţelor constatate de către GEC Nera pănă la finalizarea exploatării.
GEC Nera consideră că măsurile luate acoperă aria de responsabilitate a
ITRSV şi cere intensificarea controalelor privind finalizarea măsurilor de înlăturare
a consecinţelor managementului defectos în zona de exploatare. GEC Nera va
solicita ITRSV o copie a notei de constatare asupra stării zonei de exploatare
Gârlişte la termenul de finalizare a exploatării prevăzut în autorizaţia de exploatare.
În ce priveşte posibile tăieri ilegale în interiorul rezervaţiei Gârlişte, GEC Nera
a constatat că Ocolul Silvic Oraviţa şi alte structuri ale RNP Romsilva nu deţin
coordonatele geodezice ale bornelor de delimitare a Parcului şi a
solicitat
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti (ICAS) aceste coordonate cu
scopul de a face propria identificare a limitelor PN Semenic Cheile – Caraşului în
zona parchetului Gârlişte. ICAS a furnizat coordonatele acestor borne cu precizarea
că ele au fost calculate în birou şi nu a oferit garanţia că aceste coordonate ar
indica cu exactitate poziţia în teren a bornelor care marchează unităţile
amenajistice situate la limita parcului. După primirea coordonatelor de la ICAS, GEC
Nera a făcut o identificare pe cont propriu a limitei în teren a Parcului în zona
rezervaţiei Gârlişte. Conform celor 3 borne existente în teren (dintre care una
deteriorată şi cu amplasament aparent schimbat) a rezultat că au au fost tăiaţi în
interiorul rezervaţiei 7 arbori. Conform deterimărilor făcute cu ghidul GPS, pe baza
coordonatelor geodezice primite de la ICAS, nu rezultă a fi fost făcute tăieri în
interiorul rezervaţiei Gârlişte.
GEC Nera recomandă reactualizarea cât mai curând posibil a bazei de date
privin coordonatele geodezice ale bornelor de delimitare a PN Semenic Cheile –
Caraşului în aşa fel încât să nu mai existe incertitudini în legătură cu limita
materializată în teren a Parcului. Expertul mai recomandă ca această actualizare să
fie monitorizată de către Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu (CJGM) în
cooperare cu Inspectoriatul Teritorial de Regim silvic şi Vânătoare (ITRSV) iar GEC

Nera să solicite informări celor două autorităţi
monitorizări.

în legătură cu evoluţia acestei

Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor
împotriva pădurilor din zona rezervaţiei Buhui – Mărghitaş
-Pe drumul forestier dintre Celnic şi lacul Mărghitaş au fost identificate 50 de
cioate cu tăietură recentă, acoperite de rumeguş, şi 8 trunchiuri de arbori pe
marginea drumului pregătite pentru încărcare în mijloace de transport.
-În imediata apropiera a lacului Mărghitaş s-au executat o casă de vacanţă şi
trei stâne.
-În zona rezervaţiei sunt în lucru multe parchete de exploatare autorizată, a
masei lemnoase.
În ce priveşte aceste constatări a fost cerut un punct de vedere
Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu şi Inspectoratului de Regim Silvic şi
Vânătoare , care au oferit următoarele răspunsuri:
-A fost confirmată taierea a 15 arbori şi sustragere ilegală (furt) în zona de
conservare durabilă a Parcului, pe drumul dintre Celnic şi lacul Mărghitaş . Au fost
dispuse măsuri legale pentru identificarea făptaşilor şi recupererea prejudiciului.
GEC Nera consideră că măsurile luate acoperă aria de responsabilitate a
autorităţilor şi solicită Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu intensificarea pe
viitor a contraoalelor privind implementarea de către Adm. Parcul Naţional Semenic
- Cheile Caraşului, a programului de pază a Parcului sub aspectul protecţiei şi
conservării pădurilor.
-A fost confirmată existenţa unei construcţii provizorii de lemn şi a trei stâni
cu precizarea de locaţie că acestea sunt în zonele Pomet şi Ravniştea Mare unde, în
total, sunt un numar de 9 de astfel construcţii provizorii, incluse în proiectul de plan
de management al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului ca fiind amplasate
în zone de conservare durabilă a parcului. Se mai precizează că regimul juridic şi
propietarii acestor construcţii este incert, motiv pentru care autorităţile sesizate au
dispus autorităţilor administraţiei locale o operaţiune de inventariere şi lămurire a
regimului juridic al acestora.
GEC Nera consideră că măsurile luate acoperă aria de responsabilitate a
autorităţilor şi solicită Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu şi solicită
continuarea controalelor până la lămurirea, de către cei care au obligaţii în acest
sens, a situaţiei privind regimului juridic şi propietarii construcţiilor provizorii.
GEC Nera consideră că există o mare aglomerare de construcţii provizorii,
respectiv de activităţi de păşunat, în imediata apropiere a rezervaţiei Buhui –
Mărghitaş, aceasta fiind cauza pentru care, conform urmelor identificate pe
imaginile furnizate de către GEC Nera, există indicii că animalele au păşunat şi în
interiorul rezervaţiei. În acest context, expertul recomandă Comisariatului Judeţean
al Gărzii de Mediu să reevalueze impactul activităţii de păşunat asupra
biodiversităţii din rezervaţia Buhui – Mărghitaş, împreună cu consiliul ştiinţific al PN
Semenic – Cheile Caraşului şi de la caz la caz să modifice în mod corespunzător
regimul acestei activităţi în cadrul proiectului Planului de Management al Parcului.
-A fost confirmată existenţa în zona de dezvoltare durabilă din apropierea
rezervaţiei Buhui – Mărghitaş a mai multor parchete de exploatare autorizate.
Conform informaţiilor furnizate de către autorităţi, printre unităţile amenajistice
(UA) din cadrul unităţii de producţie (UP) VII Mărghitaş ale Ocolului Silvica Anina
sunt menţionate ca zone cu parchete în lucru UA 13 B, 14 B, 15 D şi 14 C. Acestea
se află în ecartul UA 13-18. Ele sunt menţionate ca zone de protecţie integrală in
zonarea internă din planului de management al Parcului iar asemenea tip de tăieri
nu sunt permise conform Legii Ariilor Naturale Protejate.
Pentru lămurirea acestui aspect GEC Nera a solicitat Comisariatului Judeţean
al Gărzii de Mediu o copie după avizul consiliului ştiinţific al Parcului dat cu ocazia
autorizării parchetelor în cauză. Solicitarea a fost adresată Comisariatului Judeţean
al Gărzii de Mediu în baza Legii 544/2001. Comisariatului Judeţean al Gărzii de
Mediu a trimis GEC Nera un răspuns in care se preciza ca pentru a obţine asemenea
informaţii GEC Nera trebuie să se adreseze direct administraţiei Parcului. GEC Nera,
conform Legii 544/2001, poate solicita asemenea informaţii doar autorităţilor
publice iar Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu, în calitate de autoritate

specifică de control în domeniul respectării Legii Ariilor Naturale Protejate, are
dreptul să deţină sau să solicite administraţiei Parcului o copie după aceste avize.
GEC Nera consideră că aspectul legalităţii parchetelor de exploatare a masei
lemnoase din zona Mărghitaş este neelucidat în momentul elaborării prezentului
raport şi va continua demersurile pentru obţinerea informaţiilor necesare lămuririi
legalităţii acestor parchete.
În lipsa unor informaţii complete GEC Nera consideră că există un număr
prea mare de parchete deschise în zona de vecinătate a PN Semenic Cheile
Caraşului, posibil unele chiar în zone de protecţie integrală ale rezervaţiei Buhui Mărghitaş şi recomanda Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu furnizarea cât
mai curând posibil a informaţiilor cerute de către GEC Nera.
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