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Постоје мале и једноставне, али веома ефикасне 
акције, које значајно доприносе заштити ретких 
и угрожених врста животиња и биљака, a 
које може спровести сваки појединац, чак и у 
ђачком узрасту. Природњачко друштво „Геа“ из 
Вршца” годинама такве акције смишља, развија 
и спроводи у заштићеном подручју Предео 
изузетних одлика “Вршачке планине” и широј 
околини.

Као пример издвајамо израду дрвених кућица за 
сове. Због интензивне сече шуме, на Вршачким 
планинама има врло мало старих стабала са 
природним дупљама у којима би сове могле 
да се гнезде. Зато су последњих деценија 
број и бројност свих врста сова значајно 
опали. У покушају да стање побољшамо, за 15 
година направили смо 150 кућица различитих 
димензија, као вештачке дупље, и распоредили 
их по ширем подручју Вршачких планина. Свака 
кућица има број и меморисане координате, тако 
да наши чланови и волонтери прате и бележе 
насељавање и друга дешавања у њима. Тако смо 
повратили популацију уралских сова, која је пре 
тога практично ишчезла.

Имамо још примера таквих акција. Због 
климатских промена, лета су топлија и дужа, 
што скраћује период потребан за развиће 
водоземаца. Зато смо у широј околини Вршца 
проширили и продубили неколико бара и 

престали да финансирају удружења грађана, 
или се конкурси расписују у доба године када 
се активности не могу спровести. Довољно 
је да само једну годину пропустимо, па да 
се пониште резултати неких акција. Зато је 
потребно пронаћи неки сталан и независан 
начин финансирања.

У том циљу, заједно са RECAN фондацијом 
покренули смо кампању под називом „Лименка 
за наш брег“.  Позивамо наше суграђане 
да нам помогну, успостављањем сталног, 
организованог сакупљања употребљених 
алуминијумских лименки за пиће, како би 
се њиховим откупом обезбедила средства 
за спровођење заштите природе Вршачких 
планина. На око 100 локација у Вршцу (кафићи, 
продавнице, фирме, школе) поставиће се 
посебно дизајниране и означене картонске 
кутије, у које ће се одлагати употребљене 
алуминијумске лименке за пиће.

Лименке су вредна и издашна секундарна 
сировина, која се може 100% рециклирати 
неограничен број пута, без губитка на 
квалитету. Све алуминијумске лименке се 
подједнако могу рециклирати, без обзира на 
боју и дизајн. Сакупљањем лименки, штити се 
животна средина, а вредан алуминијум чува се 
за будуће генерације.

Сав новац од откупа лименки користиће се за 
спровођење малих акција заштите природе 
на Вршачким планинама. Природњачко 
друштва „Геа“ ће на свом сајту, на друштвеним 
мрежама и у медијима потпуно отворено и 
транспарентно обавештавати и извештавати 
јавност о прикупљању и трошењу ових 
средстава.

других природних малих стајаћих вода, или 
правили вештачке. У сарадњи са управљачем 
заштићеног подручја, на Вршачким планинама 
очистили смо око 10 хектара ливада од жбунасте 
вегетације и одржали ливадски екосистем, који 
би без тога нестао. По селима смо поставили 
12 платформи на електричне стубове, у циљу 
издизања родиних гнезда изнад водова, како 
би се спречила страдања младунаца од струјног 
удара и пожара. За зимску прихрану птица 
износимо сунцокрет у зрну на Вршачке планине 
и у Градски парк у Вршцу. За ученике основних 
школа четири пута организовали смо камп 
„Млади чувари природе“.

Све ове акције су финансиране пројектно. Такав 
начин је непоуздан, јер се не може знати да ће 
се добити донација, затим неки донатори су 
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Кампању „Лименка за наш брег“ 
спроводи:

Природњачко друштво „Геа“
Дом омладине Вршац

Дворска 28
26300 Вршац

www.gea.org.rs
geaastro@gmail.com

у партнерству са:

RECAN фондација
Батајнички друм 21а

11080 Земун
www.recan.org.rs 

уз финансијску подршку

Министарства заштите животне средине
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