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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Creşterea responsabilităţii ONG-urilor în
implementarea de
proiecte destinate
societăţii civile.

REPER21,
organizaţie
nonguvernamentală
din
Bucureşti,
împreună
cu
ANPCDEFP
iplementează
în
În acest
perioada
2011
–
2013,
număr:
proiectul
SOCIETAL
Managementul
ResponsabilitaProblema tăierilor
tii Sociale in proiectele ONGilegale de arbori de
urilor finaţat prin Programul
pe Nera dezbătută
Operaţional Secrtorial Dezvolla Vârşeţ.
tarea Resurselor umane.
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al
Seminar la Weimar
proiectului va fi un ghid pentru
destinat implicării
managementul
responsabicivice a tinerilor din
lităţii
ONG-urilor
în
Europa.
activităţile derulate pe bani
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publici si o reţea naţională de
Ghizi voluntari
Promotori de Responsabilitate
pentru ecoturism în
Socială,
recunoscuţi
şi
sudul Banatului.
promovaţi ca atare de către
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ANPCDEFP.
În acest context, în
perioada 25 – 26 februarie 2012 la Galaţi avut loc a II-a
întâlnire a unui număr de 35 de organizaţii incluse în
proiect în cadrul workshop-ului Educaţia nonformală pentru
dezvoltarea durabilă.
Ţestoasa lui Hermann
(Testudo hermanni)

SOCIETAL -atelier de lucru la Galaţi în 26-27 februarie 2012

Cu această ocazie reprezentanţii GEC Nera au
participat la dezbaterea principalelor mize ale adoptării
responsabilităţii sociale în proiectele ONG-urilor; la analiza
participativă privind aplicabilitatea unor modele de
responsabilitate
socială
în
proiectele
ONG-urilor
participante şi la construcţia participativă a unei palete de
scenarii privind evoluţia proiectelor ONG-urilor la orizontul
2020.

●
Problema tăierilor ilegale de arbori de pe râul
Nera dezbătută la conferinţa internaţională de
la Vârşeţ destinată protecţei naturii în sudul
Banatului.
În data de 23 martie a.c a avut loc la Vârşeţ prima
parte a conferinţei cu tema Protecţia naturii în munţii
Vârşeţului şi în sudul Banatului.

Dezbateri în cadrul conferinţei din 23 martie de la Vârşeţ.

Aceasta a fost organizată de Asociaţia GEA din Vârşeţ
cu
participarea
unor
reprezentanţi
din
partea
Administraţiei Pădurilor „Banatšume” din Pančevo,
Facultăţii de Geografie din Belgrad, Inspecţiei de Regim
Silvic Pančevo, Institutului pentru Cercetări Biologice
Belgrad, presei şi a unor ONG-uri din Vojvodina.
Cu această ocazie GEC Nera şi Asociaţia Aurora (Serbia)
au prezentat rezultatele parţiale ale implementării în
comun, în anul 2011, a unui proiect de monitorizare a
tăierilor ilegale de arbori de pe cursul râului Nera.
Concluziile şi comentariile participanţiilor privitoare la
prezentarea făcută de către cele două ONG-uri au
evidenţiat faptul că prin implementarea acestui proiect,
pe teritoriul Serbiei tăierile ilegale de arbori nu au putut fi
stopate din următoarele motive:
-Codul Silvic este foarte permisiv în raport cu cel din
România şi reglementările UE în acest domeniu.
-Regimul juridic al propietăţii terenurilor pe care s-au
făcut tăieri ilegale nu este suficient de clar.
-Consiliile Locale şi primăriile nu se implică în a sprijini

celelalte autorităţi în acţiunile de identificare a
infractorilor.
-Ecosistemul transfrontalier comun de pe râul Nera se
degradează rapid datorită , în special, tăierilor ilegale de
arbori de pe teritoriul Serbiei.
-Poliţia de frontieră şi poliţia locală din Serbia şi
România nu colaborează suficient pentru stoparea tăierii
ilegale de arbori şi trecerea acestora peste zona de
frontieră.
-Este necesară o implicare mai mare a factorilor majori
de decizie din România şi Serbia ( Ministerul de Externe,
Ministerul Mediului, Comisia mixtă pentru apele de
frontieră) pentru stoparea fenomenului tăierilor ilegale de
arbori.

●
Seminarii la Weimar şi Bruxelles
privind consolidarea participării
societăţii civile în Europa.
În perioadele 25-31 martie la Weimar şi 17-21
septembrie la Bruxelles au loc seminarii internaţionale
destinate ONG - urilor care sunt focalizate pe consolidarea
participării societăţii civile în ţările Uniunii Europene,
Macedoniei şi Albaniei.
Seminariile sunt organizate de către MITOST
ASSOCIATION din Germania în cadrul proiectului „Joacă-ţi
rolul tău prin participare activă în societatea civilă”
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Europa
pentru cetăţeni, Acţiunea 2, Măsura 3.
GEC Nera a câştigat concursul de oferte pentru
participarea la aceste seminarii iar Oana Popovici Sturza,
membru fondator al GEC Nera, a prezentat în 27 martie
experienţa centrului de voluntariat al GEC Nera în activităţi
de watchdog şi advocacy destinate protecţiei mediului in
zona parcurilor naturale din sudul Banatului în cadrul
secţiunii Abilitarea tineretului.
Între cele două participări o grupă de elevi de la Liceul
„Iris” din Timişara coordonată de Oana Popovici Sturza, care
este şi profesoară de educaţie plastică la această şcoală, va
realiza într-o locaţie de pe Cheile Nerei o tabără de pictură
cu tema „Nouă ne pasă de lumea mirifică din sudul
Banatului” iar lucrările vor transmite întregii Europe mesaje
destinate protecţiei şi conservării naturii în această zonă.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice

Weimar 27.03.2011 - Atelier de lucru interactiv.

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ
DIN SUDUL BANATULUI
Un nou corp de agenţi ecologici voluntari vor
activa în 2012 pentru protejarea parcurilor şi
rezervaţiilor naturale din sudul Banatului .
Grupul Ecologic de Colaborare Nera implementează în
fiecare an, în perioada aprilie – noiembrie, proiectul de
interes public
„Voluntariat pentru protejarea lumii
mirifice din sudul Banatului” destinat prestării unor
activităţi ce vizează îmbunătăţirea stării factorilor de
mediu şi a biodiversităţii în zona ariilor naturale protejate
Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Naţional Cheile Nerei
– Beuşniţa, Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului,
Parcul Naţional Đjerdap, Rezervaţia Naturală Specială
Deliblatska Peščara (Dunele Deliblata) şi Parcul Natural
Regional Vršačke Planine (Munţii Vârşeţului) situate în
microregiunea de colaborare transfrontalieră Dunăre – Nera
– Caraş, atât pe teritoriul României cât şi al Serbiei.

Grupul Şcolar Agricol Oraviţa 16.03.2012
Curs de agent ecologic voluntar

În luna decembrie 2011 au fost selectaţi un număr de
54 de candidaţi pentru activităţile anului de voluntariat
2012. Aceştia sunt în majoritate elevi de liceu, studenţi şi
cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în Grupului
Şcolar Agricol din Oraviţa, Grupul Şcolar „Mathias
Hammer“ Anina, Liceul „Dositej Obradović“ Bela Crkva,
Asociaţia Speo Caraş, Universitatea Politehnica Timişoara
şi Universitatea de Vest Timişoara.
În perioada decembrie 2011 – aprilie 2012, candidaţii la
voluntariat au fost implicaţi într-un training de formare a
unor abilităţi necesare monitorizării alternative a mediului
şi a realizării unor campanii publice de informare.
Training-ul a inclus sesiuni de informare urmate de
aplicaţii practice în localităţi şi pe traseele parcurilor şi
rezervaţiilor naturale din Microregiunea Dunăre – Nera –
Caraş.
La finanlul training-ului, cursanţii au fost seminarizaţi
iar un număr de 28 dintre ei din România şi 11 din Serbia
au primit diplomă de absolvire a cursului de agent ecologic
voluntar. Acestora şi altor 12 voluntari cu experienţă între
2 şi 4 ani în activităţile specifice ale centrului de
voluntariat al GEC Nera le-au fost încheiate încheiate
contracte de voluntariat urmând ca până la sfarşitul anului
2011 să realizeze misiuni de voluntariat de minim 20
ore/lună (detalii pe http://www.gecnera.ro/oferta_volunt_2012.pdf).

Ecoturismul din zona ariilor naturale protejate
plasate în sudul Banatului va beneficia de
serviciile a 10 ghizi voluntari.
În perioada ianuarie - aprilie 2012, un număr 11 tineri
voluntari cu experienţă, care activează în cadrul centrului
de voluntariat al GEC Nera au urmat un curs de ghid voluntar
pentru practicarea ecoturismului.
Cursul a fost organizat de către GEC Nera pe baza unui
modul de curs elaborat de către Asociaţia pentru Ecoturism
din România.

Clisura Dunării văzută de pe Ciucarul Mare – un loc emblematic
pentru patrimoniul natural al Europei, dar încă departe de a fi
un brand ecoturistic pentru România.

La curs au participat elevi din ultimul an de liceu de la
Grupul Şcolar „Mathias Hammer” Anina şi Grupul Şcolar
Agricol Oraviţa precum şi tineri din Anina care studiază la
universităţile din Timişoara.
În sezonul turistic 2012, GEC Nera va organiza tururi
ecoturistice şi va putea furniza, la cerere, turoperatorilor şi
grupurilor organizate de turişti, ghizi voluntari pentru
practicarea ecoturismului.
Alin Şuşan – coordonator al centrului de voluntariat

LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Rezervaţia naturală Cazanele Mari
şi Cazanele Mici
Rerervaţia este de tip mixt în suprafaţă totală de 215
ha şi este amplasată la sud-vest şi nord-est de localitatea
Dubova, între Valea Ogradena şi Ogaşul Turcului. În
această zonă Dunărea străbate cea mai îngustă şi mai
grandioasă zonă a Defileului Dunării, Cazanele Mari fiind
despărtiţe de Cazanele Mici prin bazinetul Dubova.
Obiectul ocrotirii:
Prin Cazanele Dunării se înţelege porţiunea de defileu
cuprinsă între gurile de vărsare a râurilor Plaviseviţa şi
Ogradena. Cazanele Dunării sunt formate din două
porţiuni distincte: Cazanele Mari şi Cazanele Mici. Între
bazinetul Dubovei şi Plaviseviţa sunt Cazanele Mari cu o
lungime de 3,8 km. Ele sunt formate din Dealul Ciucaru
Mare (318 m), ai cărui pereţi abrupţi mărginesc latura
stângă a fluviului şi din Dealul Stirbatul Mare (768 m) situat
pe teritoriul Serbiei. Între bazinetul Dubovei şi Ogradena
se află Cazanele Mici, având 3,6 km lungime. Ele sunt
alcătuite din Dealul Ciucaru Mic (313 m) şi Dealul Stirbatul
Mic pe teritoriul Serbiei (626 m).
Flora conţine multe elemente submediteraneene în
amestec cu cele central-europene. La baza peretelui
abrupt se întâlnesc arborete de fag european (Fagus
silvatica), fag de Crimeea (Fagus taurica), fag oriental
(Fagus orientalis ), cărpiniţa, mojdrean, jugastrul
Cazanelor sau arţar trilobat (Acer monspessulanum), alun
turcesc. În zonele cele mai însorite creşte cerul (Quercus
cerris), alături de stejarul pufos (Quercus pubescens),
gorunul (Quercus dalechampii, Q. polycarpa), liliacul
sălbatic (Syringa vulgaris). În zonele umbrite, la numai 120
m altitudine, se dezvoltă tisa (Taxus baccata ), relict
terţiar şi monument al naturii.

Ai călătorit vreodată de la Oraviţa la Orşova pe intregul
traseu al lumii mirifice din sudul Banatului ?
Ai văzut sălbăticia traseelor Cheile Nerei – Beuşniţa,
Cheile Caraşului, Cheile Minişului, Munţii Vârşeţului, Dunele
Deliblata sau a Defileului Dunării (Đjerdap)?
Ai vizitat un sălaş din Valea Almăjului unde esti primit
cu produse curate, preparate după bucătăria tradiţională
bănăţeană ?
Ai ascultat în amurg, pe malul Dunării, murmurul
de tamburină al melosului sârbesc savurând gustul ciorbei
de peşte ?
Ai o extraordinară ocazie să vezi această lume mirifică,
încă curată precum apa Nerei şi a Minişului.
Fii alături de noi în tururile ecoturistice pe care le organizăm
în zona parcurilor naturale din sudul Banatului.
(Detalii pe http://www.gecnera.ro/eco-tourism_rom.html,
http://www.gecnera.ro/documente/7%20ZILE%20iN%20MIRIFICA%
20LUME%20DIN%20SUDUL%20BANATULUI%202008.pps

Apus de soare pe Dunăre la Baziaş

Alte plante ocrotite în cadrul rezervaţiei mai sunt:
laleaua Cazanelor (Tulipa hungarica), stânjenelul de stâncă
(Iris reichenbachii), clopoţeii Cazanelor (Campanula
crassipes), sipica de râpă (Cephalaria laevigata),
săpunăriţa roşie (Saponaria glutinosa), cornuţul (Cerastium
banaticum), colilia ( Stipa aristela, Stipa danubialis) etc.

Relieful carstic este bine
reprezentat atât prin forme de
suprafaţă, cât şi de adâncime
(au fost identificate 7 peşteri,
cu o lungime totală de 2155
m,
din
care
cea
mai
importantă
este
peştera
Ponicova). La intrarea în
peştera Ponicova, pârâul cu
acelaşi nume creează nişte
chei scurte, sălbatice şi un pod
natural lung de circa 25 m şi
înalt de 6 - 8 m. Această
peşteră are o lungime totală
de 1666 m, străbătând Ciucaru
Mare şi ieşind în Dunăre.
Clopoţeii Cazanelor
(Campanula crassipes)
Fauna este reprezentată
prin:
-nevertebrate precum racul de munte (Austropotamobius
torrentium), croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo),
rădaşca (Lucanus cervus), croitorul cenuşiu (Morimus
funereus)
-avifauna precum
lopătarul (Platalea leucorodia),
egreta mare (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta),
buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), cormoranul mic şi
cormoranul mare mare (Phalacrocorax pygmaeus, P. carbo),
raţa roşie (Aythya nyroca), gaia neagră (Milvus migrans),
uliganul pescar (Pandion haliaetus) etc.
●

Valea Şuşarei
In imediata vecinatate a satului Sasca Montană, urmând
cursul râului Şuşara se află Valea şi Cheile Şuşarei,
caracterizate prin păduri de fag cu vegetaţie abundentă.

Din Oraviţa, se ajunge în zonă pe DN 57 până la
intersecţia cu DJ 571. Se urmează, apoi şoseaua până în
Sasca Montană.
In zonă a fost constituită rezervaţia naturală Cheile
Şuşarei, în cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei
–
Beuşniţa, având o suprafaţă de 247,80 hectare de tip Mixtă
- ZCS / RN - Categoria I.
Flora caracteristică este reprezentată prin alunul
turcesc (Corylus colurna), vişinul turcesc (Podus mahaleb),
nucul comun (Jugleus regia), maceşul de Beuşniţa (Rosa
stylosa var beucensis), tisa (Taxus baccata), mojdeanul
(Fraxinus
ornus), cărpiniţa
(Carpinus orientalix),
ghimpele (Ruscus
aculeatus), cornişorul
(Ruscus
hypoglosum), stânjenelul (Iris graminea), bujorul de
pădure (Peonia tenuifolia var triternatifolia), săbiuţa
(Gladiolus
illiricus), garofiţa bănăţeană (Dianthus
banaticus), bujorul bănăţean (Peonia officinalis var
banatica).
Speciile caracteristice ale faunei sunt ursul (Ursus
arctos), râsul (Lynx lynx), vulturul alb (Neophran
perenopterus), lăstunul mare (Apus melba), lăstunul de
stâncă (Hirunda rupestris), rândunica roşcată (Hirunda
daurica), pietrarul bănăţean (Oenanthe hispanica), presura
bărboasă (Emberiza cirulus), vipera cu corn (Vipera
amodytes), şarpele orb (Anguis fragilis colticus), scorpionul
(Euscarpius carpathicus), liliacul mediteranean (Rhinolopus
luryale).
Pe cărările uşor accesibile, turiştii pot ajune repede la
principala atracţie a acestei zone, Cascada Şuşara. Se pot
vizita deasemenea Pştera cu Apă şi Peştera cu Nisip.
Mariela Popovici Sturza – profesor de biologie

Umor …. eco
Un motan se plimba pe câmp. O vacă îl întreabă:
-Aşa mic şi deja ţi-a crescut mustaţa ?
-Şi tu aşa mare şi tot fără sutien?
●

Un vanător este intrebat:
-Ce calităţi îi trebuie unuia care vânează animale
sălbatice?
-Ochi buni, mâna sigură şi voce tare.
-Voce tare ? Prntru ce ce?
-Să fii auzit dacă stai în vârful copacului şi ceri ajutor.
●

Trei lilieci pe-o creangă. Primul zboară, după o ora
vine înapoi plin de sânge şi zice:
-Vedeti turma aia de vaci? Praf am facut-o !
Al doilea zboară şi după 30 minute vine înapoi plin de
sânge:
-Vedeţi turma aia de miei? Praf i-am facut !
Al treilea zboară, după 2 minute vine înapoi plin de
sânge:
-Vedeţi turnul de biserică?
-Da, raspund ceilalţi.
-Eu nu l-am văzut !

Cascada Şuşara

Drumul până aici ,trece pe lângă Cabana Şuşara,
construită în 1855 care, în decursul timpului a funcţionat
atât ca restaurant şi ca loc de cazare pentru turişti, cât şi ca
tabară şcolară, centru de cercetări, iar mai târziu ca staţie
seismică.
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