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RAPORT NR. 4
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 legătură 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:
a) In luna iunie 2015 s-a realizat o monitorizare a pădurilor din:
- Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa pe teritoriul comunei Bozovici, pe un
traseu incluzând Valea Minişului şi în interiorul rezervaţiei naturale Izvorul Bigăr.

- Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului pe teritoriul oraşului Anina, pe
un traseu din rezervaţia Buhui – Mărghitaş în jurul Lacului Buhui.
În perioada 24 – 25 aprilie 2015 GEC Nera a realizat şi o aplicaţie practică de
monitorizare, cu tineri voluntari de la liceele din Anina şi Oraviţa în cadrul unor
actvităţi extracurriculare de educaţie ecologică.
b) In luna iulie 2015 s-a realizat o monitorizare a pădurilor din zona Parcului
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, pe traseul Valea Oraviţei şi în rezervaţia Valea
Ciclovei – Ilidia, pe traseul Poiana Liliacului – Mănăstirea Călugăra. Traseele sunt
situate pe teritoriul oraşului Oraviţa şi aparţin Ocolului Silvic Oraviţa. În perioada
3-4 iulie 2015 GEC Nera a realizat şi o aplicaţie practică de monitorizare, cu tineri
voluntari de la liceele din Anina şi Oraviţa în cadrul unor actvităţi extracurriculare
de educaţie ecologică.
III. Starea pădurilor şi activităţi antropice de agresiune constatate.
Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor
împotriva pădurilor de pe traseul Valea Minişului din zona PN Cheile Nerei Beuşniţa.
Pe traseul Valea Minişului au fost întâlnite 4 transporturi de buşteni care nu
aveau aplicată ştampila de tăiere legală.
GEC Nera a notificat telefonic cazurile la Poliţia Locală Bozovici care a
comunicat că s-a omis aplicarea ştampilei, motiv pentru care şoferul a fost amendat
contravenţional şi urmează a fi cercetată legalitatea tăierilor.
GEC Nera va continua monitorizarea traseului şi dacă va fi cazul, notificarea
instituţiilor responsabile.
Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor
împotriva pădurilor situate în zona şi interiorul rezervaţiei Buhui –
Mărghitaş din PN Semenic Cheile - Caraşului.
Pe traseul parcurs în jurul lacului Buhui s-a constatat existenţa a multor
arbori scrijeliţi cu diferite slogane şi vetre de foc în locurile de popas de pe malul
lacului. Au fost identificate 8 cioate ale unor arbori tineri tăiaţi, cel mai probabil
folosiţi la focurile de tabără.
În ce priveşte constatările GEC Nera, sub aspectul încălcării Codului Silvic şi
Legii Ariilor Naturale Protejate, a solicitat Poliţiei, deţinătorilor de teren împădurit,
respectiv Ocolului Silvic Anina şi Primăriei Anina precum şi Adm. Parcului Naţional
Semenic - Cheile Caraşului intensificarea controalelor pe acest traseu, în special în
sezonul turistic.
S-a primit un răspuns la aspectele constatate de la Primăria Anina, în care
se confirmă existenţa acestor agresiuni urmând ca în sezonul turistic Primăria să
ceară Poliţiei şi Ocolului Silvic Anina intensificarea controalelor pe acest traseu.
GEC Nera va continua monitorizarea traseului şi dacă va fi cazul, notificarea
instituţiilor responsabile.
Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor
împotriva pădurilor pe traseul turistic Valea Oraviţei şi în rezervaţia Valea
Ciclovei – Ilidia din zona PN Cheile Nerei - Beuşniţa.
Pe traseele parcurse s-a constatat existenţa a 25 de cioate (buturugi) cu
tăietură recentă şi au fost surprinse 2 transporturi cu camioneta a lemnului tăiat
pentru foc provenind din arbori recent tăiaţi. Cele constatate au fost percepute de
către voluntari ca furt de lemn în scopul încălzirii locuinţelor.
În ce priveşte constatările GEC Nera, sub aspectul încălcării Codului Silvic şi
Legii Ariilor Naturale Protejate, au fost notificate Ocolul Silvic Oraviţa şi Adm.
Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului.
Ocolul Silvic Oraviţa a trimis un răspuns către GEC Nera în care a confirmat
cele constatate şi a sesizat Poliţia pentru depistarea şi pedepsirea celor vinovaţi.
GEC Nera va continua monitorizarea acestor trasee şi va notifica, dacă va fi
cazul, instituţiilor responsabile de combaterea furtului de lemn.

IV. Punct de vedere partener 1 – APM Caraş – Severin
Este necesară intensificarea cooperării între administraţiile parcurilor
naţionale
Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic – Cheile Caraşului cu Poliţia,
Primăriile şi Ocoalele silvice precum şi instituirea unui control permanent în sezonul
turistic, în special în weekend-uri, pe cele două trasee. Sunt necesare puncte de
informare permanente la intrarea în rezervaţii în cadrul cărora vizitatorii să fie
informaţi şi avertizaţi
în legătură cu respectarea regulamentul de vizitare a
Parcului.
Tăierile de arbori de pe cele două trasee monitorizate sunt ilegale şi
reprezintă furt de masă lemnoasă, motiv pentru care se recomandă o cooperare
permanentă cu Poliţia pe aceste trasee.
V. Concluzii în cadrul Raportului nr.4 privind
monitorizarea
alternativă a agresiunilor împotriva pădurilor din zona parcurilor naţionale
Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa, judeţul Caraş –
Severin
-Fenomenul furtului de masă lemnoasă de către cetăţeni în scopul încălzirii
locuinţelor este frecvent întâlnit.
-Pe şoselele din zonele monitorizate sunt transportaţi în mod frecvent buşteni
nemarcaţi iar legalitatea tăierilor în zonele de unde provin buştenii nu este certă.
-Activitatea de pază pentru protecţia şi conservarea patrimoniului natural
realizată de administraţiile celor două parcuri, în special în sezonul turistic, este
insuficientă. În cazurile de agresiune incluse în acest raport Administraţiile celor
două parcuri, Ocoalele silvice şi Poliţia nu au acţionat preventiv pentru stoparea
agresiunilor împotriva pădurilor datorate practicării furtului de lemn, turismului
neorganizat şi parchetelor ilegale.
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