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Sesizare
Nr. 240 din 20.11.2018
Către:
• Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului și Crișanei
„EXCELSIOR”
• Garda Națională de Mediu – CJ Timiș
Spre știință:
• Agenția pentru Protecția Mediului Timiș
Ref.: Arbori tăiați în colonia de cuibărit Falco vespertinus din Teremia Mare, situl ROSPA0142
Teremia Mare-Tomnatic
Asociația Grupul Milvus este o organizație neguvernamentală, non-profit, dedicată protecției
păsărilor și a naturii, activând în domeniul conservării, educației, cercetării și consultanței. Una
dintre principalele specii țintă în favoarea cărora organizația noastră desfășoară diferite activități
de cercetare și conservare, este vânturelul de seară (Falco vespertinus), o pasăre răpitoare
periclitată și protejată de lege, specie de interes comunitar în Uniunea Europeană. Grupul Milvus
a propus spre desemnare, printre altele, SPA-ul Teremia Mare – Tomnatic, în vederea conservării
populației cuibăritoare de vânturel de seară. Tot organizația noastră a fost care a elaborat, în
cadrul unui proiect POS Mediu, Planul de management al sitului ROSPA0142 Teremia MareTomnatic.
În cursul zilei de astăzi, 11.20.2018, orele 10:30, am fost sesizați prin telefon de un cetățean
din Teremia Mare, cum că se taie arborii de pe marginea drumului (ieșirea din localitatea Teremia
Mare spre Nerău), arbori care fac parte din colonia de cuibărit Falco vespertinus, conform Fig. 1
din Anexa nr. 1 la Planul de Management al sitului ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic, aprobat
prin Ordinul nr. 1639 din 12.08.2016 al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acest fapt a fost
dovedit de câteva imagini pe care le-am primit, și pe care vi le punem la dispoziție atașat
prezentei sesizări. Vă atragem atenția că, conform Regulamentul sitului (aprobat prin același

Ordin amintit mai sus), Art. 13, „Se interzice tăierea vegetației arboricole și arbustive, fără
aprobarea prealabilă a Custodelui.”. Pentru a preveni să se defrișeze toată vegetația arboricolă
ce a mai rămas în picioare în momentul în care am fost sesizați, subsemnatul Nagy Attila am sunat
la orele 10:40 la Primăria Teremia Mare (nr. tel. 0264-380003) pentru a le solicita sistarea
lucrărilor de tăiere până la clarificarea situației. Mi s-a comunicat cum că „totul e în regulă”.
Prin prezenta Sesizare, rugăm entitățile responsabile să ia măsurile necesare, cât mai urgent,
pentru:
•

clarificarea acestei situații;

•

prevenirea continuării acestor activități;

•

refacere a habitatului afectat, habitat prioritar pentru principala specie edificatoare, ca
importanță, pentru acest sit.

Vă rugăm să ne informați privitoare la soluționarea acestei situații.
Cu stimă,
Președinte
Papp Tamás
Întocmit
Nagy Attila
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