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În acest număr:

Monitorizarea stării mediului la halda de deşeuri
miniere de la Sasca Montană

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în România.
●
Poveşti cu peştii de pe Nera care mor loviţi
de copitele cailor
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit a solicitat
Apelor Române, Poliţiei şi Gărzii de Mediu detalii în
legătură cu accidentul ecologic din data de 1 mai a.c.
când, aşa cum se spune în informaţiile transmise de
cetăţenii din zonă, „Nera a fost albă” timp de 5 ore între
Bozovici şi Şopotu Nou din cauza peştilor morţi sau
degradaţi în urma unei poluări accidentale.
Deşi informaţia cheie primită de la cetăţeni şi
transmisă de către GEC Nera autorităţilor în 4 mai a.c. a
fost că este posibil ca, sursa de poluare să fie descărcarea
în Nera de către un agent economic din zonă, a unei
cantităţi considerabile de rumeguş fin de fag, răspunsurile
pe care le-am primit nu se referă la verificarea
rezultatelor cercetării asupra acestei ipoteze.
În răspunsul Comisariatulului Judeţean Caraş – Severin
al Gărzii Naţionale de Mediu poluarea cu rumeguş nu a
existat deoarece aşa au spus primarii din zonă, cărora
CJCSGNM le-a cerut informaţii. Ar fi fost culmea ca
primarii să dea bătăi de cap CJCSGNM şi să spună altceva
când localităţile şi albiile cursurilor de apă sunt pline de
gunoaie şi PET-uri aruncate la întâmplare aspect pentru
care , în faţa Gărzii de Mediu, primăriile sunt direct
respnsabile.
În schimb Administraţia Bazinală de Apă Banat nu
neagă fenomenul dar are totuşi o explicaţie, aceea că
peştii au fost omorâţi la trecerea utilajelor şi atelajelor
prin vadurile de pe Nera din zonă ...şi peştii au murit loviţi
în cap de copitele cailor deducem noi !
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş – Severin
deasemenea nu a reuşit să afle ceea ce toţi cetăţenii de pe
cursul Nerei ştiau, adică faptul că sursa de poluare a fost
rumeguşul descărcat accidental şi iresponsabil în râul Nera.
Acesta a fost şi motivul pentru care localnicii, atunci
când au aflat vestea sufocării peştilor cu rumeguş, au
alergat cu năvoadele pentru a prinde cât mai mult peşte
deoarece nu prezenta nici un pericol din punct de vedere
alimentar.
Este adevărat că dintre cele 7 persoane care au
telefonat la GEC Nera în data de 3 mai a.c. pentru a ne
informa în legătura cu evenimentul, nimeni nu a conservat
în frigider o probă, peştii morţi. Probabil că unii dintre cei
care au telefonat nu au făcut-o dintr-un reflex civic de
apărare a biodiversităţii de pe Nera, ci au fost pur şi
simplu supăraţi că nu au mai găsit peşte.
GEC Nera a protestat cu ocazia ZILEI MONDIALE A
BIODIVERITĂŢII, împotriva modului cum autorităţile înţeleg
să acţionze pentru stoparea unor astfel de fenomene.

GEC Nera şi Comuna Veliko Gradište îşi menţin
îngrijorarea în legătură cu starea mediului
pe Dunăre.
Reprezentanţii Grupul Ecologic de Colaborare Nera şi ai
Municipalităţii Veliko Gradişte au realizat în data de 4 mai
a.c. o evaluare a stării mediului de-a lungul Dunării, pe
sectorul aferent judeţului Caraş – Severin şi a Comunei
Veliko Gradište din Serbia.

Depozitul de deşeuri miniere - Tăuşani Boşneag, o sursă
permanentă de poluare pentru locuitorii din Clisura Dunării.

Parteneriatul dintre GEC Nera şi Comuna Veliko
Gradište pentru implementarea în comun a unor proiecte
comune de protecţia mediului a început în anul 2005 iar
întâlnirea s-a constituit şi ca o aniversare a 10 ani de la
începutul acestei colaborări.
Problema cea mai importantă de pe agenda întâlnirii
de la Veliko Gradište a fost evaluarea stadiului de
implementare a măsurilor de combatere a poluării
transfrontaliere cu praf cu deşeuri miniere antrenate de
vânt, care provin de la depozitul neprotejat de deşeuri
miniere Tăuşani – Boşneag aparţinând societăţii MOLDOMIN
Moldova Nouă.
Primarul Comunei Veliko Gradište, d-l Dragan Milić, şia exprimat cu fermitate protestul faţă de superficialitatea
cu care autorităţile române au abordat acest caz de
poluare menţionând că de la încetarea în anul 2006 a
activităţii societăţii MOLDOMIN, când poluarea a devenit
activă, nu s-a facut nimic pentru stoparea fenomentului.
„Este ruşinos să avem în 2015 un asemenea caz grav de
poluare transfrontalieră în mijlocul Europei iar el să ajungă
să fie rezolvat de către Curtea Europeană de Justiţie ca
urmare a acţionării în instanţă a Statului Român de către
Comisa Europeană” a spus preşedintele GEC Nera, dr.ing
Cornel Popovici Sturza.
Acţiunea a fost realizată cu ocazia Zilei Mondiale a
Mediului iar activităţile au continuat şi în data de 5 mai
printr-o deplasare în teren, pe malul românesc al Dunării,
unde au fost percepute în mod direct problemele de mediu
discutate cu ocazia întâlnirii de la Veliko Gradişte.

Dunării 2015 în cadrul unei întâlniri care a avut loc în zilele
de 27 şi 28 iunie a.c. în localitatea Stara Palanka din
apropierea zonei umede (Ramsar) Labudovo Okno.
La întâlnire au participat voluntari de la cele două
ONG-uri precum şi specialişti care activează în domenii
specifice ale dezvoltării durabile pe Dunăre.
În prima zi a acestei întâlnirii, a fost organizat un
simpozion în cadrul căruia au fost prezentate cele 5 arii
naturale protejate din România şi Serbia care sunt situate
în sudul Banatului, la graniţa dintre cele două ţări,
respectiv parcurile naţionale Cheile Nerei Beuşniţa,
Semenic – Cheile Caraşului, Parcul Natural Porţile de Fier,
rezervaţia naturală Karaš – Nera şi zona umedă Labudovo –
Okno. Prezentările au vizat atât valorile patrimoniul
natural al acestor zone cât şi posibilităţile de practicare a
ecoturismului transfrontalier.
Programul zilei a inclus şi o igienizarea a malului stâng
al Dunării pe o lungime de 500 m în apropierea confluenţei
cu râul Nera, unde zona este îmbâcsită cu PET-uri aduse de
Dunăre din întreaga Europă şi care aşteaptă prima viitură
pentru a fi transportate în România. În continuare a fost
organizată o excursie pe o potecă tematică a Deltei Nerei
din Serbia.
A doua zi participanţii la întâlnire au convenit asupra
unui program comun de cooperare în viitor care să fie
destinat protecţiei naturii şi promovării ecoturismului şi
care să se integreze în Strategia Uniunii Europene a
Regiunii Dunării (SUERD).
●

Zonele umede din Clisura Dunării au fost
răvăşite în urma disfuncţionalităţilor apărute la
barajul de la hidrocentrala Porţile de Fier I.
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a realizat în 30 mai
2015 o monitorizare a stării biodiversităţii din Clisura de
Sus a Dunării inclusă în Parcul Natural Porţile de Fier .
Alături de eterna poluare transfrontalieră cu deşeuri
miniere de la iazul de decantare Tăuşan – Boşneag
aparţinând SC Moldomin Moldova Nouă, care îşi aşteptă
sentinţa din partea Curţii Europene de Justiţie într-un
proces în care Uniunea Europeană a acţionat în instanţă
Statul Român pentru refuzul de a stopa poluarea, în Clisura
de Sus a Dunării a mai apărut în acest an un caz grav de
agresiune împotriva mediului.

Grupaj de ştiri realizat de Doina Mărgineanu

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ DIN
SUDUL BANATULUI
Ziua Dunării 2015 printre egrete şi cormorani
........ dar şi printre PET-uri
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, împreună cu
Asociaţia Deliblatica din Pančevo (Serbia) au marcat Ziua

Ecosistemul din Ostrovul Calinovăţ profound afectat
de scăderea nivelului Dunării

Este vorba de scăderea nivelului Dunării cu cca. 2,5 m
ca urmare a disfuncţionalităţilor apărute în ultimele luni la
exploatarea barajului de la centrala electrică Porţile de

Fier I - Đerdap. Cel mai afectat este ostrovul Decebal de la
Moldova Veche unde, la retragerea apelor Dunării, tone de
peşti au murit imobilizaţi în vegetaţia acvatică de pe malul
insulei. În acelaşi timp a fost distrusă mini şi microfauna
acvatică de pe zeci de hectare. În amonte au mai fost
afectate zonele umede Pojejena – Divici şi insula
Calinovăţ.
Până în prezent ancheta Ministerului Mediului Apelor şi
Pădurilor nu a oferit detalii clare în legătură acest grav
eveniment ecologic de pe Dunăre. Nici cu ocazia
comemorării Zilei Dunării, oficialii nu au furnizat un
răspuns în legătură cu cele întâmplate în zonele umede din
Clisura de Sus a Dunării şi a măsurilor luate pentru a
preveni asemenea evenimente.
●

Promovarea ecoturismului în Munţii Aninei
GEC Nera organizează în fiecare an, în perioada
sezonului turistic mai – octomrie, activităţi de promovare a
ecoturismului în zona parcurilor şi rezervaţiilor naturale
din sudul Banatului.

În ecoturism atractivitatea zonei este bazată pe "o
poveste adevărată" despre natura interpretată educativ.
Criteriile care trebuie respectate în ecoturism sunt
urmatoarele:
• parte din venituri şi acţiuni sunt direcţionate spre
conservarea naturii şi a zonelor protejate;
• marea parte din veniturile de pe urma turismului
rămân populaţiei locale;
• caracter educativ atât pentru turişti dar şi pentru
localnici;
• minimalizarea influenţei negative asupra mediului.
• produsele ecoturistice, prin aplicarea în practică a
principiilor de ecoturism,
diferă faţă de produsele
obişnuite oferite de operatorii în turism. Aceste principii se
pot implementa prin intermediul celor trei sectoare:
agenţii de turism, turoperatori, ghizi; destinaţii
ecoturistice. Potenţialele destinaţii ecoturistice pot fi, o
localitate sau o serie de localităţi din vecinătatea unor
zone naturale. Spaţiile de cazare sunt în general pensiunile
cu un număr limitat de camere (max. 25).
Pentru a fi considerate ,,produse ecoturistice" acestea
trebuie să îndeplinească în cât mai mare măsură anumite
criterii de determinare, bazate pe 8 principii de organizare
a produselor ecoturistice şi anume: focalizarea pe zone
naturale, interpretarea produsului ecoturistic, activităţi
durabile din perspectiva protejării mediului natural,
contribuţie la conservarea biodiversităţii, contribuţie
constructivă la dezvoltarea comunităţilor locale,
sensibiltate faţă de culturile şi tradiţiile locale, grad
adecvat de satisfacere a turiştilor şi marketing corect.
Alin Şuşan – Coordonatorul centrului de voluntariat al GEC Nera

MICROREGIUNEA
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Promovarea ecoturismului pe linia ferată Oraviţa Anina

Ghizii voluntari de promovare a ecoturismului care
participă la astfel de activităţi sunt instruiţi în cadrul unor
cursuri destinate acestui scop pe care GEC Nera le
organizează în fiecare an în perioada decembrie – martie.
În cadrul cursurilor voluntarii parcurg teme şi exerciţii de
comunicare în domeniul turistic şi învaţă modul de
promovare a ecoturismului prin intermediul potecilor
tematice. În cadrul activităţilor de promovare le sunt
prezentate vizitatorilor şi cetăţenilor din comunităţile
locale atât valorile patrimoniului natural al parcurilor cât
şi regulamentul activităţilor umane care pot fi realizate în
interiorul parcurilor.
În data de 20 iunie a.c. voluntarii GEC Nera au realizat
activităţi de promovare a liniei ferate Oraviţa – Anina, cea
mai veche cale ferată montanistică din România, precum şi
a Cascadei Bigăr, locul I în top-ul 8 cascade unice în lume
realizat de revista The world Geography din SUA.

Oraviţa turistică
Studiile materialelor arheologice descoperite pe
actuala vatră a oraşului şi în împrejurimi indică
întemeierea Oraviţei în timpul romanizării Banatului.
Între anii 1690 –1700 Oraviţa este atestată ca localitate
aparţinând districtului Palanca. Denumirea de Oraviţa este
de origine slavă putând fiind dedus din “hora”(deal) sau
“ohra” (nucă). Oraşul Oraviţa este aşezat la ramificaţia
drumurilor între Timişoara – Oraviţa – Bozovici şi Timişoara
– Oraviţa – Moldova Nouă.

●

Principii şi criterii de practicare a ecoturismului
Ce este ecoturismul? Este un turism care constă în
călatorii/excursii legate de natură fără folosirea unor
mijloace de transport poluante, practicat adesea în
zone/arii protejate.
Principiile ce trebuie respectate în practicarea
activităţilor ecoturistice:
• Zona trebuie să aibe un înalt potenţial natural;
• Trebuie să existe o cerere turistică.

Interior Teatrul Vechi MIHAI EMINESCU

Flora din acest teritoriu prezintă unele caracteristici
ale unui climat cu influenţe mediteraneene. Aici creşte
smochinul, castanul, liliacul şi migdalul. Oraviţa este
înconjurată deasemenea de păduri de foioase şi conifere.

Populaţia oraşului, în mare majoritate este formată din
români dar în oraş mai locuiesc germani, maghiari, rommi
şi sârbi. Satele aparţinătoare sunt Răchitova, Broşteni,
Brădişorul de Jos, Ciclova Montana şi Agadici.
Obiectivele turistice ale oraşului şi împrejurimilor au
în centrul atenţiei Teatrul Vechi, obiectiv construit în anul
1817 şi care este primul teatru zidit din România.
Gara Oraviţa, construită în 1849, este prima gară din
ţară construită înaintea celei din Tokio şi San Francisco.
Linia de cale ferată Oraviţa – Anina străbate un ţinut
muntos, cu păduri întinse şi este considerată o minune
inginerească chiar şi în prezent. Terminată în 1863, linia
este prima cale ferată montană din ţară şi este presărată
cu numeroase tuneluri şi poduri care oferă ochiului un
spectacol unic.
Mănăstirea Călugăra, aşezată în creierul munţilor,
este vizitată de mii de credincioşi care vin aici să se roage,
sau să fie tămăduiţi de către icoana făcătoare de minuni
din incinta mănăstirii.
Farmacia- muzeu Knoblauch reprezintă prima
farmacie montanistică din ţară, păstrând încă în incinta ei
urmele instrumentelor farmaceutice ale sfârşitului
secolului al XVIII-lea.
Peştera lui Adam Neamţu aminteşte turistului de
vremuri de demult de pe vremea celebrului haiduc Adam
Neamţu care a folosit peştera în vremuri de restrişte.
●

Scurtă prezentare a microregiunii de
colaborare transfrontalieră
Dunăre – Nera – Caraş
În România, microregiunea Dunăre - Nera – Caraş
cuprinde zona de frontieră cu Serbia situată pe teritoriul
administrativ al judeţului Caraş – Severin care include
oraşele Oraviţa Anina şi Moldova Nouă şicomunele
Berzasca, Sicheviţa, Coronini, Pojejena, Socol, Naidăş,
Ciuchici, Berlişte, Vrani, Vărădia, Grădinari, Forotic,
Ticvaniu Mare, Caraşova, Goruia, Ciclova Română, Sasca
Montană, Cărbunari, Şopotu Nou, Lăpuşnicu Mare, Bănia,
Dalboşeţ, Bozovici.
În Serbia microregiunea
cuprinde zona de frontieră
situată
pe
teritoriul
administrativ al comunelor,
Golubac, Veliko Gradište,
Bela Crkva şi Vršac.
Microregiunea Dunăre Nera – Caraş este situată pe
cursul inferior al râurilor
Nera, Caraş şi pe cursul
mijlociu
al
Dunării.
În
imediata apropiere a localităţii Socol, râul Nera se varsă în
Dunăre formând o deltă cu denumirea locală Balta Nera.
Această deltă include teritorii din România şi Serbia. În
România o sup. de 10 ha din Balta Nera a fost declarată
zonă specială e protecţie sub denumirea de Rezervaţia
Naturală Balta Nera – Dunăre în cadrul Parcului Natural
Porţile de Fier.

Pe teritoriul microregiunii sunt amplasate 5 arii
naturale protejate fapt care o plaseaza pe un loc
important în Europa în ce priveşte capitalul natural.
Microregiunea mai include pe teritoriul României parcurile
naţionale Cheile Nerei - Beuşniţa şi Semenic – Cheile
Caraşului si cca. 60% din Parcul Natural Porţile de Fier iar
pe teritoriul Serbiei cca. 15% din Parcul Naţional Dierdap,
Rezervaţia Naturală Specială Deliblatska Pescara (Dunele
Deliblata) şi Parcul Natural Regional Vrsacke Planine
(Munţii Vârşeţului).
Pe teritoriul Serbiei în zona de confluenţă a Dunării cu
râurile Nera şi Caraş, pe ambele maluri ale Dunării, a fost
instituită zona umedă (Ramsar) Labudovo Okno care pe
malul stâng al Dunării este inclusă în rezervaţia Deliblatska
Pescara.
În anul 2005 mai multe ONG-uri şi primării din
microregiune au constituit Asociaţia DUNCA COOPERATION
de cooperare transfrontalieră în microregiunea Dunăre –
Nera – Caraş.
În perioada 2005-2015 secretariatul tehnic al asociaţiei
a iniţiat şi implementat mai multe proiecte de cooperare
transfrontalieră în domeniul protecţiei mediului.
●

Lacul Dracului
Lacul este situat în M-ţii Locvei,
în aval de sălaşul lui Trifu şi moara
lui Untan, în partea de început a
Cheilor Nerei. Misterioasa lume de
la Lacul Dracului. Lacul s-a format
prin prăbuşirea tavanului unei
peşteri şi are o adâncime de până la
9 metri şi o apă cristalină în care îşi
fac veacul numeroşi peşti (păstrăv
şi clean). Ca şi alte multe locuri
mirifice de pe Cheile Nerei şi Lacul
Dracului are propria sa legendă. Se
spune că un păstor îşi păzea caprele
pe pajiştea de lângă lac. La un moment dat apare un
omuleţ mic, dracul, care îl provoacă pe păstor să-i frigă un
peşte fără ca peştele să se îndoaie. Păstorul acceptă cu
condiţia ca şi dracul să-i frigă un cap de ţap fară ca ţapul
să rânjească. Şi dracul acceptă. Păstorul ia păstrăvul,
infige un băţ în el şi îl frige fără ca peştele să se îndoaie.
Dracul ia şi el un cap de ţap, îl leagă, dar când îl pune la
prăjit, botul ţapului îsi arată dinţii.
De ciudă, dracul s-a aruncat în lac !

UMOR.... RURAL !
Într-un sat izolat din Ardeal, moare măgarul primăriei,
cu care ,vara, se căra apă pentru cei care lucrau la câmp.
Speriat, angajatul care avea măgarul în primire, aleargă la
un telefon şi îi zice primarului:
-Domn‘ primar ! Ştiţi ce s-o întâmplat ? O murit
măgaru‘ ! Daaaa……Daaaaa……măgaru‘ ăla cu care cărăm
apă la câmp. O murit! Acum ce facem, cumpărăm altu‘ sau
vă aşteptăm pe dumneavoastră ?

Material realizat în cadrul proiectului “Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din sudul
Banatului” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE
2009 – 2014;

