Zone protejate
Scris de Administrator
Sâmbătă, 09 August 2008 18:46

Zone Protejate Începând cu anul 1984, A.T.M.E. "SPEO ALPIN" MH s-a ocupat de
întretinerea, marcarea , remarcarea si ecologizarea urmatoarelor rezervatii naturale:
- Parcul Natural Domogled - Valea Cernei
- Complexul carstic topolnita - Epuran
- Parcul Natural Retezat
- Pestera Bulba
- Parcul Natural Portile de Fier
Parcul Natural Domogled – Valea Cernei
Pe parcursul anilor A.T.M.E. "SPEO-ALPIN" MH a organizat tabere în cadrul carora s-au
amenajat potecile de acces, s-au marcat si remarcat traseele turistice, s-au plantat stâlpi de
marcaj la intrarea în traseele de pe Valea Cernei si s-a ecologizat zona. In
septembrie-octombrie 2000 a fost derulat proiectul “S.O.S. Domogledul arde”, prin care s-au
stins focarele ramase, s-au adunat si scos din rezervatie deseurile lasate de catre echipele de
interventie la stingerea incendiului.
Complexul Carstic Topolnita - Epuran
Actiuni desfasurate din 1992 de când detinem custodia onorifica:
- Actiuni de patrulare, supraveghere si igienizare periodica a rezervatiei;
- Amenajare ecologica a Complexului carstic “Topolnita – Epuran”:
1992 – modificarea accesului prin poarta principala Pestera Topolnita; 1993 – inventariere si
delimitare a ariei zonei de protectie;
1994 – montare de ferestre pentru accesul liliecilor si asigurarea ventilatiei interioare în Pestera
Topolnita, intrarea Femeii;
1995 – amenajarea drumului de acces în Pestera Topolnita, intrarea Femeii;
– marcarea perimetrului ariei protejate, partial;
1996 – marcarea perimetrului ariei protejate, partial;
1997 – plantarea de panouri indicatoare, informare si avertizare;
1998 – amenajare porti de acces în Pestera Epuran;
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1999 – reparare porti de acces si stergerea urmelor lasate pe formatiuni de persoane intrate
prin efractie;
2000-2001

– igienizare în zonele de protectie si în interiorul pesterilor.

– actiuni de observare si identificare a siturilor de adapost si hrana a liliecilor.
Parcul National Retezat.
A.T.M.E. "SPEO-ALPIN" MH a organizat în anul 1991 prima tabara ecologica internationala în
Parcul National Retezat
,
în colaborare cu Tineretul Ecologist Român si Junesse et Reconstruction (Franta). În cadrul
acestei actiuni au fost remarcate traseele de creasta si de acces spre aceasta, din zona
Cabana Pietrele si Lacul Galesu.
Parcul Natural Portile de Fier
Pe parcursul anilor 1991-2001 A.T.M.E. "SPEO-ALPIN" MH a organizat tabere în cadrul carora
s-a ecologizat zona, s-au facut actiuni de observare si identificare a siturilor de adapost si hrana
a liliecilor, s-au marcat si remarcat traseele turistice, s-au plantat stâlpi de marcaj la intrarea în
traseele spre Muntele Ciucarul Mare, Pestera Gura Ponicovei, Cazanele Mari si Cazanele Mici.
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