
 

EVENIMENTE ŞI  

ACTIVITĂŢI 
 

Activităţile care 
agresează patrimoniul  

Parcului Natural Porţile 
de Fier sunt aceleaşi în 

ultimii 10 ani ! 
În data de 25 mai a.c,  

Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera a realizat o 
monitorizare a stării 
factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii precum şi a 
stării ecoturismului pe 
principalul traseu al Parcului 
Natural Porţile de Fier, 
încluzând cursul Dunării între 
localităţile Berzasca şi 
Baziaş, la  intrarea fluviului 
în România.  

Principalele concluzii ale 
monitorizării din 25 mai sunt 
următoarele: 

-Depozitul neprotejat de 
deşeuri miniere Tăuşani – 
Boşneag aparţinând SC 
Moldomin Moldova Nouă este 
o sursă continuă de poluare 
cu praf de deşeuri miniere în 
perioadele de secetă şi vânt 

puternic. Informaţiile furnizate de către cetăţenii din 
zonă, de pe teritoriul României şi Serbiei,  confirmă 
producerea de mai multe ori pe an a fenomenului de 
poluare transfrontalieră. 

-Pe sectorul comunelor Sicheviţa şi Berzeasca s-au 
executat pe malul Dunării construcţii în locuri incluse, 
conform zonării interne a parcului, în zone de protecţie 
integrală şi totodată în albia minoră a Dunării . 

-Pe teritoriul comunelor Pojejena şi Socol, 5 panouri 
informative referitoare la parc au fost vandalizate sau 
deteriorate. 

-Pe întregul traseu monitorizat nu există campări 
autorizate iar practicarea turismului neorganizat lasă în 
urmă cantităţi mari de deşeuri din plastic, gunoi menajer 
şi vetre de foc. 

-În interiorul zonelor de protecţie integrală  de pe 
teritoriul comunei Pojejena există depozite vechi de 
moloz. 

-Conform unor constatări anterioare ale GEC Nera şi a 
unor informaţii furnizate de către cetăţenii din zonă, în 
interiorul zonei de protecţie integrală din Delta Nerei se 
practică în mod frecvent braconajul la fauna piscicolă. În  

 

 
această zonă s-au gasit urme proaspete ale accesului cu 
maşini de teren care au distrus covorul vegetal. 

-În zona de protecţie integrală Ostrovul Moldova 
Veche, cu ocazia unor monitorizări anterioare, au fost 
găsite tuburi de cartuşe de vânătoare, ca dovadă a 
practicării braconajului în această zonă. 

-La ieşirea din localitatea Moldova Veche, pe partea 
dreaptă a şoselei spre Coronini, sunt depozitate deşeuri de 
construcţii şi gunoi menajer, fără respectarea legislaţiei de 
mediu. 

-Pereţii peşterei Gaura cu Muscă sunt, în mare parte,  
acoperiţii cu inscripţii lăsate de turişti. Accesul la peşteră 
este cu grad mare de risc, deoarece nu este asigurat 
contra posibilelor accidentări prin cădere de la înălţime. 

-La punctele turistice importante de pe traseu lipseşte 

prezentarea locului şi „povestea” ca mijloc conscrat de 
promovare a ecoturismului. 

-Nu au fost observate lucrări de valorificare în scopuri 
turistice precum  de protecţie şi conservare a stâncii Baba 
Caia, care este cel mai important element de simbolistică 
al Clisurii de Sus a Dunării şi care se se degradează în 
permanenţă datorită intemperiilor atmosferice. 

-Pe un post local de radio, un ONG  face în permanenţa 
promoţie Parcului Natural Porţile de Fier folosindu-se 
termenul de parc naţional, fapt care provoacă confuzii şi 
dăunează vizibilităţii parcului. Promoţia este finanţată din 
Fondul Naţional de Mediu. 

● 
Inaugurarea unei poteci tematice în Parcul Naţional 

Cheile Nerei - Beuşniţa 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera în parteneriat cu 

Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, 
implementează în perioada 10 aprilie - 9 septembrie 2013, 
proiectul de interes public Sprijin pentru creşterea 
gradului de acceptare a  Parcului Naţional  Cheile Nerei - 
Beuşniţa la nivelul comunităţilor locale. 
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Urmele roţilor de autovehicole în zona de protecţie 

integrală Balta Nera - Dunăre 



Proiectul este finanţat în cadrul programului Spaţii 
Verzi – componenta Arii Naturale Protejate pe care îl 
derulează Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. 

 

 
12 iulie 2013 - Inaugurarea potecii tematice la podul Beiului 

 

În cadrul implementării proiectului, în data de 12 iulie 
2013, a avut loc inaugurarea potecii tematice Prin lumea 
mirifică a legendelor de la Beuşniţa şi Ochiul Beiului.  

Participanţii la inaugurare, s-au întâlnit la podul 
Beiului, situat în apropierea confluenţei pârâului Bei cu 
râul Nera, pe teritoriul comunei Sasca Montană. 
Evenimentul a inclus o prezentare a potecii tematice 
urmată de parcurgerea traseului- podul Beiului – cantonul 
silvic Valea Beiului – lacul Ochiul Beiului – prima cascadă a 
Beuşniţei, cu identificarea principalelor obiective ale 
potecii. 

● 
Tabăra ecologică montană de de la Vârşeţ 

 la IX –a ediţie 
Municipalitatea şi ONG-urile din Vârşeţ organizează în 

fiecarea an tabăra ecologică Goranski eko kamp destinată 
educaţiei ecologice, a tinerilor pentru protecţia şi 
conservarea patrimoniului Parcului Natural Munţii 
Vârşeţului. În acest an tabăra a fost organizată în perioada 
22 – 27.07.2013 şi a inclus prezentări de filme, lucrări de 
pictură, plimbări cu barca pe Dunăre şi drumeţii în Parcul 
Natural Munţii Vârşeţului şi în Rezervaţia Naturală Specială 
Nisipurile Deliblata. 

 
22 iulie 2013 – Deschiderea taberei ecologice de la Vârşeţ 

Deschiderea taberei a avut loc în seara zilei de de 22 
iulie a.c. la Clubul Elevilor din Vârşeţ, ocazie cu care 

organizatorii şi tineri elevi de la liceele din localitate au 
avut ocazia să se cunoască şi să-şi expună ideile privind 
implicarea în activităţi concrete de protecţia naturii pe 
perioada evenimentului. 

Din România, au participat la deschiderea taberei  
elevi de la Liceul Tehnologic MIHAI NOVAC din Moldova 
Nouă şi Liceul MATHIAS HAMMER din Anina, care activează 
în centrul de voluntariat al GEC Nera, şi care au avut 
ocazia să-şi facă noi prieteni printre elevii din Vârşeţ. 

Grupul de participanţi din România a oferit presei din 
Serbia detalii despre activităţile transfrontaliere ale GEC 
Nera şi depre perspectivele colaborării în domeniul 
protecţiei mediului cu ONG-uri din Vârşeţ şi Biserica Albă. 

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ 
DIN SUDUL BANATULUI 

 

GEC Nera şi Direcţia Silvică Pančevo (Banatšume) 
continuă în 2013 activităţile de monitorizare a 
ariilor naturale protejate de la frontiera dintre 

România şi Serbia. 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera împreună cu 

Direcţia Silvică Pančevo ( Banatšume) au realizat în data 
de 15 iunie a.c, începând cu ora locală 10,00, o acţiune de 
monitorizare a stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii 
în interiorul zonei umede (Ramsar) Labudovo Okno din 
cadrul rezervaţiei naturale speciale Deliblatska Peščara. 

Monitorizarea s-a realizat pe un sector de 4 km 
incluzând malul stâng al Dunării în zona localităţii Stara 
Palanka din Serbia, înainte de intrarea Dunării în România. 

Monitorizarea a vizat în mod special zona strictă de 
protecţie şi conservare Balta Đurica încadrată în categoria 
I - IUCN. Un raport comun privind rezultatele monitorizării 
va fi pus la dispoziţia factorilor direct interesaţi din 
România şi Serbia. 

Cu aceeaşi ocazie, voluntarii de la  GEC NERA care au 
participat la eveniment şi voluntarii de la NVO UG „RAMSKE 
TVRĐAVE“ din Ram au promovat prin publicaţii potenţialul 
turistic al ariilor naturale protejate din România şi Serbia 
care sunt  situate în imediata apropiere a zonei de 
frontieră.  

● 
Baziaş – un sector al Dunării îmbâcsit de gunoaie. 

În zilele de 3 şi 4 august 2012 voluntarii Grupului 
Ecologic de Colaborare Nera au realizat o monitorizare a 
stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii pe teritoriul 
comunei Socol ,într-o zonă care a inclus localitatea Baziaş 

15 iunie 2013 – Monitorizarea mediului în zona de 
protecţie integrală Balta Đurica (Serbia) 



şi zona de protecţie integrală Balta Nera – Dunăre din 
interiorul Parcului Natural Porţile de Fier. 

Cu această ocazie, au fost constatate cazuri frecvente 
de abateri de la legislaţia de mediu pentru care 
prevenire/stoparea este de competenţa Comisariatului 
Judeţean al Gărzii de Mediu Caraş – Severin,  Primăriei şi 
Poliţiei Socol şi Administraţiei Parcului Natural Porţile de 
Fier.  

Pe traseul drumului judeţean Baziaş – Socol şi în 
locurile improvizate de către turişti pentru campare de pe 
malul Dunării există, ambandonate în natură, cantităţi 
importante de gunoi menajer, în special  ambalaje din 
plastic. 

În zona de protecţie integrală Balta Nera -Dunăre se 
pescuieşte ilegal. 

În 3 cazuri panourile de informare privind patrimoniul 
Parcului Natural Poţile de Fier şi posibilităţile de 
practicare a ecoturismului au fost vandalizate. 

În cazul unui sălaş de animale de la km 3 al drumului 
judeţean, paltforma de gunoi de grajd nu este protejată 
existând riscul contaminării stratului freatic şi scurgerii în 
rigola drumului judeţean a dejecţiilor, cu ocazia ploilor. 

 

 
3 august 2013 – monitorizarea Dunării în zona Baziaş 

 

Zona monitorizată nu dispune de campări omologate. 
Turismul neorganizat lasă în urmă multe vetre de foc şi 
deşeuri menajere.  

Grupului Ecologic de Colaborare Nera a solicitat 
factorilor direct responsabili intervenţia urgentă pentru 
stoparea acestor fenomene şi sancţionarea celor vinovaţi. 
 
LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII 

 DUNĂRE – NERA – CARAŞ. 
 

Cheile Carşului 
Cheile Caraşului, lungi de circa 19 km, sunt renumite 

prin fumuseţea, mărimea şi aspectul lor sălbatic. Ele au 
fost creeate de râul Caraş în încercarea de a-şi croi drum 
de-a latul prin calcarele mezozoice, strâns cutate şi 
tectonizate ale zonei Reşita - Moldova Nouă. De la izvor 
până la cantonul silvic Jervani, Caraşul curge spre nord, 
tăindu-şi albia mai întâi prin şisturi cristaline iar în 
continuare, la contactul dintre acestea şi calcare. Mai jos 
de Jervani, în dreptul cantonului Navesul Mare, Caraşul 
coteşte spre vest şi intră în cheile propriu-zise. După 
aproximativ 1,5 km distanţă, râul revine la direcţia nord, 
pe care şi-o mentine până în dreptul Peşterii Ţolosu.  

 

 
Canionul Caraşului în apropiere de Prolaz. 

 

În acest sector el taie calcarele barremian-apţiene ale 
sinclinalului Moldoviţa-Colonovăţ şi primeşte doi afluenţi: 
mai întâi Buhuiul, pe stanga, in punctul denumit Megiureca 
iar  apoi Comarnicul, pe dreapta, în punctul denumit Gura 
Comarnicului.  

De la Peştera Ţolosu, râul coteştete spre nord-vest, 
parcurge depresiunea Prolaz, unde cheile au o scurtă 
întrerupere din cauza unei falii perpendiculare pe cursul 
apei, apoi coteşte încă o dată spre sud-vest înainte de a 
ajunge sub Cetatea Turcului. După  câteva meandre 
puternice, Caraşul iese în depresiunea largă a Caraşovei. În 
sectorul Prolaz-Caraşova râul străbate calcarele jurasice. 
Altitudinea Caraşului la intrarea în chei este sub 400 m iar 
la ieşire este de cca. 200 m. 

Circulaţia apei prin fisurile calcarelor puternic 
tectonizate, a dat naştere unor variate şi spectaculoase 
forme carstice de suprafaţă. Lapiezurile sunt larg 
răspândite pe marginea cheilor şi în platoul Iabalcei  sunt  
îngropate total sau parţial în sol la adâncimi de până la 2 
m. Dolinele, cu diametrul de până la 200 m şi adâncimi de 
pâna la 30 m, sunt numeroase mai ales pe platoul Iabalcei, 
la est de Caraşova, unde densitatea lor se ridică la 50 de 
formaţiuni pe kmp. Apa ploilor se infiltrează în calcare, în 
special prin dolinele şi văile formate de acestea, pătrunde 
în golurile subterane, irigă galeriile peşterilor Ţolosu 
Gradinca, Cetatea II şi Peştera de după Cârşă. în Cheile 
Caraşului se cunosc numeroase peşteri, dintre care 36 au 
fost explorate şi descrise în diferite lucrări de specialitate.  

● 
Lepenski Vir 

În Porţile de Fier, pe o 
terasă a malului sârbesc al 
Dunării, este situat Lepenski 
Vir, unul dintre cele mai 
importante situri arheologice 
din Serbia. 

Cu ocazia săpăturilor 
arheologice din anii şaizeci  au 
fost descoperite, arhitectură 
sacră  şi sculpturi monumentale 
din perioada anilor 7000 – 6000 
ÎCh. care au schimbat ideile 
despre lume  şi începuturile 
civilizaţiei în Europa. În conformitate cu aceste 
descoperiri, în perioada 5300 -  4800 ÎCh. aici au 
existat şapte aşezări construite succesiv de către  vânători,  
pescari şi culegători de hrană. 



Publicaţie realizată de 
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE  NERA 

Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul 
Caraş – Severin Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 
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Urmele civilizatiei umane găsite sub forma unui mare 
număr de morminte reflectă ritualurile funerare neobişnuit 
de diverse, instrumente şi bijuterii din piatră, sculptură în 
corn, os şi piatră. Documente sub formă de gresie şi dale 
cu semne gravate indică faptul că vânătorii primitivi şi  
comunităţiile culegătorilor care s-au stabilit pe 
terasa Lepenski Vir au avut relaţii sociale complexe şi  un 
stil unic de arhitectură şi sculptură monumentală 
modelată  pe pietre uriaşe.  

În toate habitatele, săpăturile arheologice au scos la 
iveală 136 obiecte cu o forma trunchiată la un unghi de 60 
de grade. Aşezările au fost construite în conformitate cu 
ceea ce azi numim un plan urbanistic, cu construcţii 
armonioase şi funcţionale, fapt care artă un simţ dezvoltat 
pentru arhitectură. 

Arhitectura originală  şi sculptura monumentală de 
la Lepenski Vir ne oferă informaţii despre o formă specială 
de cultură într-o etapă foarte timpurie  
a culturii preistorice din Europa.  

● 
Gaura cu Muscă 

Peştera este situată pe malul Dunării la 12 km  în aval 
de Moldova Nouă, pe teritoriul comunei Coronini. Intrarea 
în peşteră se află în marele 
abrupt calcaros situat nu 
departe de stânca Babacai din 
albia Dunării, la 3 km în aval 
de localitatea Coronini. 
Altitudinea intrării este de 92 
m (28 m deasupra apei 
Dunării). 

Peştera a fost locuită în 
perioada Hallstatt, fiind un 
adăpost ideal pentru omul 
primitiv. Poziţia ei a facut ca 
în epoca medievală să fie 
fortificată , deservită de tunuri şi o mică garnizoană de 
soldaţi. Astăzi se mai văd fortificaţiile de la intrare făcute 
încă de la 1460, refăcute de mai multe ori şi folosite până 
prin 1880. 

Intrarea în peşteră se face deasupra drumului în 
dreptul unui izvor captat. Lungimea peşterii este de 254 
m. Numele de Gaura cu Muscă, vine de la musca 
columbacă despre care legenda spune că s-a născut dintr-
un cap al balaurului  cu 12 capete  ucis  de  Iovan  Iorgovan  
,,braţ  de buzdugan”. 

Această muscă a produs multe probleme localnicilor în 
evul mediu atacând vitele pe care le muşca în zonele cu 
piele fina iar muşcăturile produceau inflamaţii, care 
sufocau animalul în câteva ore sau zile. În pericol erau şi 
copiii mici, dacă musca reuşea să patrundă în gură sau 
trahee. 

● 
Steierdorf 

Localitatea a fost intemeiată la 24 iunie 1773 ,când 
aici s-au stabilit familii de colonişti austrieci (din Styria, 
Austria).  Aceştia erau specializaţi în fabricarea 
mangalului, mangal care era utilizat în cadrul combinatului 
siderurgic de la Oraviţa. Aceştia au denumit localitatea 
Steierer-Dorf şi mai târziu Steierdorf.  

Localitatea s-a dezvoltat încetul cu încetul în 1786 
fiind construite biserica romano-catolică şi şcoala iar in 

1790 avea să se producă evenimentul care a dus la o şi mai 
accelerată dezvoltare a aşezării.  

 

 
Steierdorf 

 

Un localnic pe nume Mathias Hammer a descoperit 
într-o pădure de anini în locul numit Valea lui Andrei, 
(Sigismund în prezent) huilă de calitate superioară. În doar 
doi ani ,se incepe exploatarea acestei resurse, Steierdorf 
transformându-se intr-o localitate minieră. Acest fapt duce 
şi la dezvoltarea infrastructurii rutiere, fiind construit între 
1846-1847 drumul Oraviţa - Steierdorf iar în 1863, este 
dată în funcţiune şi calea ferată Steierdorf (Anina) - 
Oraviţa.  

De- a lungul existenţei sale localitatea, a continuat să 
se dezvolte înfiinţându-se în 1893 staţiunea climaterică de 
la Steierdorf. Aici s-a construit primul lac artificial din 
România - Lacul Buhui.  

În 1952 Steierdorf este declarat oraş cu numele de 
Anina , Steierdorf devenind localitate componentă a 
acesteia. În prezent, Anina este un orăşel în dezvoltare, iar 
pentru turiştii care trec prin localitate prezintă  multiple 
posibilităţi de recreere în zonele adiacente montane 
precum şi in zona Lacului Buhui. 

 

Umor …. pe caniculă ! 
 

 
 

Un excursionist, după ce rătăceşte prin deşert două 
zile, vede la un moment dat la orizont o fântână. Aleargă 
cât poate de repede, ajunge la fântână, cade în genunchi 
şi ridică mâinile spre cer strigând cu bucurie: 

- În sfârşit aaaapăă, aaaapăă !  
Din fântână iese unul şi întreabă cu voce tremurândă: 
-Unde ? Unde ? 

● 
Doi ardeleni fac o excursie în Egipt şi ajung pe malul 

Nilului, moment în care Văsălie zice: 
-Măi Gheorghe aici îi cald ! Nu dăm banii la hotel că-i 

scump, uite ne punem şi dormim aici, pe malul Nilului. 
Dimineaţa, după ce dorm, iese un crocodil din apă îl 

înfaşcă pe Văsălie şi-l înghite, şi-l îghite, până îi rămâne 
doar capul afară. 

Gheorghe se trezeşte şi el, se freacă la ochi şi întreabă 
mirat: 

-Măi Văsălie dar de unde ai avut tu sacul ăsta de 
dormit ? 

 


