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RAPORT NR. 1
privind monitorizarea alternativă a agresiunilor împotriva
mediului, în localităţi din zona parcurilor naţionale Semenic
– Cheile Caraşului, Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului
Natural Porţile de Fier.
I.
Scopul monitorizării alternative a activităţilor antropice
care agresează mediul din zona parcurilor naţionale şi naturale
situate în sudul Banatului.
Monitorizarea alternativă, prin activităţi de voluntariat, a stării stării
mediului, în special a patrimoniului natural din zona parcurilor naţionale
Semenic – Cheile Caraşului, Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului Natural
Porţile de Fier reprezintă una din activităţile principale ale Grupului
Ecologic de Colaborare Nera în cadrul proiectului „ Interacţiune ONG autorităţi publice pentru protejarea patrimoniului parcurilor naturale şi
naţionale din sudul Banatului” realizat cu sprijinul financiar al Fondului
pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation şi sprijinit
de Enel România și Raiffeisen Bank.
Prin această activitate voluntarii, care activează în cadrul centrului de
voluntariat al GEC Nera, colectează informaţii privind starea mediului
din zona proiectului precum şi despre cele mai frecvente şi relevante
activităţi antropice care agresează mediul natural şi construit din această
zonă.
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 aprobat odată cu proiectul.
Informaţiile colectate sunt înscrise în formulare (fişe) de monitorizare
alternativă la care se anexează hărţi cu localizarea cazurilor urmărite şi
imagini relevante privind fenomenele de agresiune.
Pe baza acestor informaţii, GEC Nera întocmeşte rapoarte periodice
de monitorizare, incluzând concluzii privind starea mediului, în special
starea patrimoniului natural, din zona studiată precum şi recomandări

pentru stoparea acestor fenomene adresate autorităţilor direct reponsabile
de oprirea agresiunilor împotriva mediului care se produc în această
zonă. Ulterior aceste rapoarte sunt distribuite şi altor factori implicaţi în
protecţia mediului precum agenţi economici, primării, ONG-uri, grupuri de
opinie reprezentând populaţia locală, presă etc.
In ce priveşte autorităţile publice direct reponsabile de protecţia
mediului 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
mediului 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 mediului din zona ariilor
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 mediului din aceste
zone.
II.

Zonele şi perioadele de monitorizare.

In perioada octombrie – decembrie 2017 voluntarii au realizat misiuni
de monitorizare în următoarele zone:
Zona Parcului Natural Porţile de Fier: în localităţile Pojejena, Moldova
Nouă, Liubcova, Berzasca în zona urmatoarelelor obiective ale patrimoniului
natural: ariile de protecţie avifaunistică Pojejena – Divici; punctele turistice
Vârful Piatra Albă; rezervaţia naturală Valea Mare precum şi cursul fluviului
Dunărea din zonele de acţiune ale proiectului.
Zona Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa: în localitatea Sasca
Montană şi în zona obiectivelor aparţinând patrimoniului natural de pe
traseele Cheile Şuşarei şi din zona Cantonului Silvic Fagul Împreunat.
Zona Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului: în localitaea
Anina, patrimoniul natural din zona lacurilor Buhui şi Mărghitaş de pe
traseele PN Semenic - Cheile Caraşului şi patrimonial natural din zona
carierei Ponor.
III.Starea factorilor de mediu şi a biodiversităţii
în zona monitorizată .
a) Apa
Pe toată zona monitorizată apa fluviului Dunărea are o turbiditate
medie. Obiectele din apă, sunt vizibile până la adâncimea de 40 cm în
Pojejena la confluenţa cu pârâul Radimna (11.10.2017).
Obiectele din apă pe râul Nera sunt vizibile până la adâncimea de 80
cm la podul Beiului (22.10.2017).
Obiectele din apă pe râul Caraş sunt vizibile până la adâncimea de 55
cm la Peştera Liliecilor (21.10.2017).
Pe râurile Dunăre şi râurile Caraş şi Nera există depozite mari de

deşeuri şi ambalaje din plastic la poduri şi în dreptul gospodăriilor populaţiei.
b)Solul şi formaţiunile geologice
In zona monitorizată, pe întregul traseu al şoselei DN 57 există
abandonate ambalaje de plastic. Concentraţii mai mari de ambalaje şi
deşeuri industriale există în pădurea de la popasul turistic Piatra Alba în zona
Carierei Ponor, în zona industrială a oraşului Moldova Nouă şi pe şoseaua de
ocolire a oraşului Oraviţa.
Malul râului Miniş la locul de popas de la Cascada Bigăr este poluat cu
deşeuri şi ambalaje specifice datorită lipsei de dotări igienico – sanitare şi de
facilităţi de colectare a deşeurilor.
În zona localităţii Bigăr sunt abandonate mari cantităţi de deşeuri
menajere în pădurea din apropierea unei mici şi frumoase cascade.
C) Aerul
Nu au fost întâlnite cazuri relevante de poluare a aerului.
D) Biodiversitatea
Zona PN Cheile Nerei – Beuşniţa
În zona cantonului silvic Fagul Împreunat cca 7 ha de pădure sunt tăiate
“ la ras “ în contradicţie cu Legea Ariilor Naturale Protejate.
În data de 11 noiembrie cu ocazia monitorizării transportului de lemn pe
şoseaua Cărbunari – Sasca Montană pe durata a 2 ore au fost îregistrate 7
transportoare de mare tonaj încărcate cu buşteni din fag care nu aveau
imprímate ştampile care să confirme legalitatea transportului.
Zona PN Semenic - Cheile Caraşului
Pe şoselele Ciudanoviţa – Oraviţa şi Gârlişte – Reşiţa au fost inregistrate
situaţii similare cu 3 transporturi în 5 octombrie a.c , respectiv cu 8
transporturi în perioada 12 – 13 noiembrie a.c.
Pe Valea Topliţei în apropiere de zona Comarnic cca 40 ha de pădure
sunt tăiate “ la ras “ în contradicţie cu Legea Ariilor Naturale Protejate.
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Notă:
Raportul s-a realizat prin procesarea a 59 de fişe individuale de monitorizare alternativă
a mediului, întocmite de către voluntari în perioada iulie - septembrie 2017.
Aceste documente cuprind informaţii suplimentare, precum probe de apă şi sol (acolo
unde este cazul), hărţi de localizare a fenomenelor şi imagini care pot fi puse la dispoziţia celor
interesaţi.

