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SALUBRIZARE

Cuprins:

Salubrizare şi accesul
motorizat
Comportamentul
“ECO
Un nou traseu în parc
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Pădurea Ceala, FN
Tel/fax: 0257-258.010
parc@luncamuresului.ro
www.luncamuresului.ro

Calendar de evenimente:

Ziua Păsărilor –1 aprilie
Ziua Pământului –22 aprilie
Ziua Internaţională a Biodiversităţii –22 mai
Ziua Mondială a Oceanelor 8 iunie

În urma acţiunii complexe
de igienizare – conştientizare –
sancţionare pe care Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului a avut-o pe parcursul
zilei de 12 aprilie 2009 împreună cu Organizaţia Naţională
„Cercetaşii României” şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad
am avut două surprize, una
plăcută şi una neplăcută. Cea
plăcută este că peste 95% din
locurile în care turiştii au fost la
picnic au fost lăsate curate
(fiind în lucru doar instrumentarea unui proces verbal de contravenţie în acest sens), iar cea
neplăcută a fost că numeroşi
turişti intră în continuare cu
maşina în interiorul pădurii pe
drumurile de pământ, în ciuda
semnelor de interdicţie amplasate. Am dori să explicăm de ce
există această interdicţie în
legislaţia naţională (de astfel
prezentă şi în legislaţia altor
ţări). De ce este interzis a intra
cu maşina pe drumurile de
pământ din interiorul pădurii? O
să redăm în continuare câteva
motive, care sunt valabile în
zona Ceala:

Ş I AC C E S U L M O T O R I Z A T
•

totodată liniştea pe care
cei mai mulţi o caută venind
aici, o pot găsi dacă nu există o
maşină parcată la câţiva metri
de ei, cu boxele dată la maxim;

• sunt suficiente locuri în
Municipiul Arad în care te simţi
în nesiguranţă ca pieton sau
biciclist şi Pădurea Ceala nu
trebuie să devină o locaţie suplimentară în acest sens; în
Pădurea Ceala sunt deschise
câteva trasee de biciclete sau
de mers pe jos care sunt tot
mai frecventate, iar aceste
tipuri de vizitatori care le folosesc trebuie să se bucure de
natura pe care nu o găsesc în
oraş;
Nu trebuie uitat că Pădurea Ceala face parte dintr-o arie
protejată care are ca obiectiv şi
protejarea anumitor specii de
plante şi animale; astfel specii
ca melcii, insecte (Lucanus
cervus, Morimus funereus),
specii de plante şi ciuperci, arici
etc. sunt afectate negativ prin
conducerea vehiculelor motorizate (aceste urmări se pot vedea deseori chiar pe drumul
asfaltat Ceala prin mulţimea de
melci, broaşte, insecte care
sunt zdrobite în anumite perioade ale anului).
În ciuda ameninţărilor şi
injuriilor aduse de cei amendaţi
sau a celor care vor fi sancţionaţi şi în viitor, accesul cu mijloace motorizate în interiorul
pădurii, în afara drumurilor
desemnate publice, pe drumurile de pământ va fi interzis şi
sancţionat, precum şi debarasarea de deşeuri. Conform
legislaţiei silvice naţionale,
aceste lucruri constituie contravenţii şi se sancţionează cu
până la 200 lei. Aceasta este şi
amenda care a fost aplicată
celor 8 contravenienţi care au
intrat duminică cu maşina în
interiorul pădurii.
Conducătorii
auto
sunt deci rugaţi a parca maşina

• chiar dacă este un drum
cu solul tasat, un vehicul motorizat, la parcarea acestuia sau
la întoarcerea lui pe acel drum,
solul de lângă drum este tasat
şi el, iar regenerarea puieţilor
se face astfel cu dificultate în
acele locaţii;
• se reduc considerabil locurile de picnic; acolo unde este
parcată o maşină în interiorul
pădurii ar putea sta foarte bine
o familie la iarbă verde;
•

locaţiile din adâncul pădurii în care sunt conduse vehicule motorizate devin adesea
locaţii ascunse pentru diverse
tipuri de deşeuri;

• nu e deloc plăcut când
cineva îşi prepară mâncarea la
iarbă verde, la un metru de el
să treacă o maşină;
1

în parcările amenajate şi semnalizate sau de-a lungul drumurilor publice desemnate din
Pădurea Ceala, deoarece acţiuni de acest tip în care voluntari vor ajuta la depistarea celor
care încalcă legea vor fi continuate.
Suntem convinşi că în
urma măsurilor noastre vor
exista tot mai mulţi turişti care
vor veni cu plăcere în zona
Ceala şi vor vedea în ea o adevărată comoară. Anul acesta
acţiunile noastre vor fi concentrate pe zona de pădure, iar
anul viitor acţiunile vor fi extinse şi în zona Pensiunii Zori de Zi
– malul Mureşului.
Dorim să subliniem
că Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului deţine în
interiorul ariei protejate doar
două clădiri Centrul de vizitare
Ceala (din Pădurea Ceala) şi
Punctul de Informare Cenad (de
lângă localitatea Cenad) cu
terenurile aferente, fiind responsabilă în mod direct doar de
a întreprinde măsuri de salubrizare doar în jurul acestor clădiri.
Conform
OUG
nr.
164/2008, art. 96. - (1) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 3.000
lei (RON) la 6.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, şi de la
25.000 lei (RON) la 50.000 lei
(RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale (aliniatul 10):
„obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a lua măsuri de
salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional,
în special a celor situate de-a
lungul căilor de comunicaţie
rutiere, feroviare şi de navigaţie”. Ca urmare şi a acestui
aspect, activitatea noastră se
va concentra în mai mare pe
sancţionarea celor care debarasează deşeuri în aria protejată,
în afara locurilor special destinate, sau a deţinătorilor de
teren care nu iau măsuri de
igienizare.

Parcul Natural Lunca

Comportamentul “ECO”

Muresului

- A fost declarat oficial arie protejată

prin HG 2151/2005
- Se întinde de-a lungul Râului
Mureş, din apropierea Municipiului
Arad până la ieşirea Mureşului din
ţară, în dreptul localităţii Cenad,
judeţul Timiş
- Ocupă o suprafaţă de 17.456,2 ha
- Pe lângă statutul de parc natural, a
mai fost declarat sit RAMSAR (zonă
umedă de importanţă internaţională)
şi sit Natura 2000 (arie de
importanţă comunitară) pentru
specii şi habitate
- Are o biodiversitate remarcabilă,
fiind recunoscut în principal pentru
cele peste 200 de specii de păsări
- A beneficiat de o finanţare de 2,65
mil. Euro prin programul PHARE CBC
cu ajutorul căreia au fost construite
3 puncte de informare turistică
(Ceala, Pecica şi Cenad), au fost
reabilitate 12 drumuri şi s-au
achiziţionat echipamente de teren şi
laborator

Vizitaţi site-ul nostru
www.luncamuresului.ro

Cărări deschise
către natură

Î

n ultima perioadă s-a
observat că un tot mai mare
număr de tineri arădeni preferă să îşi petreacă timpul
liber in zona de agrement
Pădurea Ceala. De asemenea, promovarea masivă efectuată de către Administraţia Parcului Natural Lunca
Mureşului atât în rândul
copiilor (preşcolari, şcolari)
cât şi în cel al tinerilor ce
vizitează acest parc -a educaţiei ecologice, turismului,
sportului în natură, petrecerea timpului în aer liber,
practicarea ciclismului prin
pădure şi plimbările cu canoe pe râul Mureş, a dat
rezultate impresionante întrun timp relativ scurt.

Să oprim aparatele electrocasnice când nu le folosim.
Ca şi în cazul luminii electrice, se întâmplă de multe ori să lăsăm radioul, televizorul, calculatorul sau alte aparate din casă, în funcţiune şi atunci când nu le folosim. Mai mult, cel puţin
peste noapte, am putea opri aparatele cu „led de veghe”, care consumă la rândul său energie electrică, de la butonul „on-off” şi nu de la telecomandă.

Să luăm cu noi o sacoşă de acasă când mergem la cumpărături.
Pungile de plastic, pe care le primim de la magazin când facem cumpărături, nu sunt biodegradabile şi, de cele mai multe ori, ajung pe câmpuri deschise sau în oceane. Pe lângă aspectul neplăcut pe care îl generează în natură şi faptul că producerea lor consumă multe
resurse naturale, unele animale le confundă cu hrana obişnuită, le mănâncă şi mor prin blocarea sistemului digestiv. Doar în România se consumau cca. 5 miliarde de pungi pe an la
nivelul lui 2008. Începând cu 1 ianuarie 2009, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a
impus tuturor agenţilor economici care comercializează pungi din plastic „eco-taxa”, respectiv perceperea unei sume de la cumpărători pentru fiecare pungă achiziţionată. Prin această
măsură, se urmăreşte reducerea numărului de ambalaje de acest tip folosite de populaţie.

UN

N O U T R A S E U Î N PA R C

Având aşadar, un
mare flux de tineret în
Pădurea Ceala am căutat să le oferim o modalitate mai plăcuta de aşi petrece timpul liber în
mijlocul naturii, luând
astfel naştere ideea
înfinţării unui traseu
tematic atât pietonal
cât şi pentru biciclete.
Acest traseu va fi realizat printr-un proiect, de
către Asociaţia pentru
Promovarea
Valorilor
Naturale şi Culturale ale
Banatului şi Crişanei
„Excelsior” cu sprijinul
Parcului Natural Lunca
Mureşului.
Proiectul
este finaţat prin programul
Tineret în Acţiune, Acţiunea
1.2 ”Iniţiative ale Tinerilor” al
Agenţiei Naţionale pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale
(ANPCDEFP),
program susţinut de Comisia
Europeană. Tineret în Acţiune
este programul comunitar
care pune în practică cadrul
legal de susţinere a activităţilor de învăţare non-formală
pentru tineri. Vine în continua-

Traseul tematic

rea programului Tineret, el
fiind implementat în perioada
2007-2013 cu un buget total
de 885 milioane de Euro.
Pentru România este alocat
un buget de aproximativ 3
milioane Euro anual.
Proiectul nostru se numeşte "Traseul tematic pietonal şi pentru biciclete", va fi
implementat
în
Pădurea
Ceala din Parcul Natural Lunca Mureşului, la care vor participa direct 6 tineri voluntari
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din oraşul şi judeţul
Arad. El se va realiza în
3 luni, în perioada
04.05.200904.08.2009.
Temele acestui proiect
sunt: educaţie prin sport
şi activităţi in aer liber;
mediu.
Priorităţile
proiectului
sunt: realizarea unui
traseu tematic pietonal
şi pentru biciclete, unde
tinerii să îşi petreacă
timpul liber out-door,
practicînd activităţi sportive (ciclism) în natură;
conservarea şi protejarea mediului înconjurător prin activităţi şi campanii
care au ca scop păstrarea
curăţeniei pe traseul nostru şi
pe întregul parc; creşterea
conştientizării în rândul tinerilor a importanţei formării profesionale, prin discuţii pe
tema "Declaraţia de la Copenhaga” din 2002 privind întărirea cooperării europene în
domeniul formării profesionale, care joacă un rol decisiv în
creerea viitoarei societăţi
europene.

