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Deşi suprafaţa iazului ce
urmează a fi umectată
seamănă cu un peisaj lunar, soluţia de stopare a poluării
găsită de Ministerul Economiei constă în umectarea iazului
cu instalaţii de stropire folosite în irigarea culturilor
agricole, şi ar fi urmat ca potrivit deciziei CJCE să fie
finalizată în luna august 2018.

De curând Ministerul Economiei a informat GEC Nera că
a obţinut din partea CJCE o amânare a termenului de
punere în funcţiune a instalaţiei de umectare iar la
sfârşitul lunii decembrie 2018 aceasta va funcţiona.
Oficialii afirmă corect că este vorba de o soluţie
provizorie pentru conformare la decizia CJUE iar GEC Nera
mai adaugă că soluţia tehnică este una mai degrabă
pompieristică şi improvizată, care nu are legătură cu
realitatea din teren şi prin care se cheltuiesc cca 1,7
milioane de Euro de la bugetul stat.

În acest număr:

Praf ce urmează a fi „irigat” de Ministerul Economiei pe
suprafaţa depozitului de deşeuri miniere de la Moldova Nouă.

Praful toxic de deşeuri miniere ajuns pe obiectele din
gospodăriile populaţiei dar APM Cara – Severin ……nu a
constatat în timp depăşirea limitelor de praf în aerul din
Clisura Dunării.

La sfarsitul lucrarii destinate umectării iazului este
foarte posibil să nu se producă schimbările aşteptate în ce
priveşte stoparea poluării deoarece costurile de umectare
pe 120 ha sunt foarte mari iar bani nu vor exista exact
când începe furtuna de praf. Pe de altă parte aceşti bani
cel mai probabil vor fi administraţi de lichidatorul judiciar
al SC MODOMIN care în trecut a mai „lichidat” fonduri
destinate aceluiaşi scop fără nici un efect asupra poluării.
Nu trebuie neglijat şi riscul ca instalaţia de umectare să fie
furată de pe iaz aşa cum s-a întâmplat în trecut şi cu
conductele de descărcare în acelaşi iaz a apelor industriale
provenite de la uzina de preparare a cuprului a SC
MODOMIN.
GEC Nera consideră că rostul lucrarilor de umectare a
iazului este, în primul rând, de a stopa poluarea celor cca
18000 de locuitori de pe ambele maluri ale Dunarii, nu de
a raporta Curţii Europene de Justiţie că au fost luate
măsuri şi îşi menţine punctul de vedere, exprimat încă din
anul 2016, că trebuie acţionat imediat după finalizarea
instalaţiei de umectare cu măsuri de consolidare
vegetativa a iazului, chiar şi cu vegetaţie spontană
deocamdată, deoarece consolidarea vegetativă este
singura soluţie durabilă şi cu costuri mici de întreţinere.

Este necesar ca această consolidare vegetativă a
iazului să înceapă imediat după punerea în funcţiune a
instalaţiei de umectare iar GEC Nera afirmă că cheia
problemei consta în introducerea în apa de stropire a unei
combinatii de substanţe fertilizante, a un agregant pentru
praf si a unor substanţe neutralizante pentru rezidurile de
Cu, Zn si S din deşeul depozitat pe iaz, toate acestea în
cantităţi care să nu blocheze duzele aspersoarelor.
O mare responsabilitate în acest sens o au APM Caraş –
Severin şi Primăria Moldova Nouă care trebuie să impună,
prin actele de reglementare ce urmează să le emită cu
privire functionarea instalaţiei de umectare, luarea unor
astfel de măsuri încă de la punerea în funcţiune a
instalaţiei.
●

Ministerul Mediului, complice al
Romsilva la dispariţia Parcului Natural
Semenic – Cheile Caraşului.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA);
organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit
(detalii pe www.gecnera.ro ); a monitorizat în permanenţă
procesul de elaborare al planului de management (PM) al
Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului (PNSCC),
proces care tinde să devină etern. Acest proces este în
desfăşurare de 14 ani, încă de la înfiinţarea PNSCC, fără ca
în momentul de faţă parcul să aibă un PM aprobat de
Ministerul Mediului.
Este chiar greu de înţeles ce anume administrează aici
RNP Romsilva, titularul contractului de administrare a
protecţiei naturii în parc, fără a exista acest document
strategic de administrare iar răspunsul este acela că RNP
Romsilva administrează de fapt doar tăierea pădurii.
Trebuie menţionat că pădurea este habitatul cel mai
valoros al parcului iar conservarea acestuia este scopul
principal în baza căruia a fost înfiinţat Parcul Naţional
Semenic – Cheile Caraşului.

Răspunsul primit de la RNP Romsilva şi semnat de domnul
director general Dragoş Pahonţu, deşi abundă în justificări
şi cifre, întăreşte convingerea GEC Nera că proiectul PM
promovat de însăşi RNP Romsilva este departe de a
respecta Aquis-ul Comunitar în domeniul protecţiei naturii
şi îşi propune de fapt să promoveze tăierea în interiorul
parcului a unei suprafeţe cât mai mare de pădure în
detrimentul activităţilor de conservare a acestui habitat.
Fie că este vorba de GEC Nera sau de alte ONG-uri şi
grupuri civice, consultarea publică făcută de către RNP
Romsilva în cazul PM al PNSCC a avut un caracter formal
fără intenţia de a se ţine cont de opinia societăţii civile.
O asemenea poziţie a RNP Romsilva este încurajată şi
de Ministerul Mediului care a permis funcţionarea timp de
14 ani a Administraţiei PNSCC fără existenţa unui PM şi nu
a luat nici o măsură după ce în anul 2016 Administraţia
PNSCC a primit calificativul “nesatisfăcător” din partea
Agenţiei Naţionale a Ariilor Naturale Protejate (ANANP). În
acest context trebuie menţionat şi că în ultimul an doi
directori ai ANANP, care este organismul specializat al
Ministerului Mediului destinat monitorizării respectării
Aquis-ul Comunitar al UE şi legislaţiei naţionale în parcurile
şi rezervaţiile naturale, au fost schimbaţi de conducerea
ministerului. Surse din interiorul agenţiei confirmă că în
ambele cazuri a fost vorba de intenţia acestor directori de
a cere în instanţă anularea contractului de administrare a
PNSCC pe care RNP Romsilva îl are încheiat cu Ministerul
Mediului tocmai din cauza ilegalităţii de bază pe care o
include, adică parcul nu are un PM aprobat aşa cum
prevede contractul.
GEC NERA a mai afirmat şi cu alte ocazii că Ministerul
Mediului dă senzaţia că face “jocuri pe sub masă” cu RNP
Romsilva pentru distrugerea PNSCC şi cere intervenţia
Guvernului Romaniei pentru finalizarea corectă şi cât mai
rapidă a procesului de promovarea şi aprobare a PM al
PNSCC şi intrarea în legalitate în ceea ce
priveşte
administrarea acestui parc. Guvernul Romaniei ar trebui să
ia în considerare şi varianta emiterii unui act de
reglementare prin care Administraţia Parcului Naţional
Semenic – Cheile Caraşului să fie trecută în subordinea
Agenţiei Naţionale a Ariilor Naturale Protejate, singura
măsură prin care toate problemele de fond generate de
conflictul de interese dintre RNP Romsilva şi activitatea de
protecţie şi conservare a naturii ar putea fi rezolvate.
Secţiune realizată de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera

VOLUNTARIAT PENTRU CONSERVAREA
PATRIMONIULUI NATURAL DIN SUDUL
BANATULUI

Este greu de înţeles cum a putut admite legiuitorul că
activitatea de protecţie a naturii în parc poate coexista cu
activitatea economică de exploatare a pădurii în situaţia
că aceasta din urmă furnizează aproape în totalitate
criteriile de performanţă ale RNP Romsilva.
În acest context GEC NERA a trimis observaţii şi
propuneri la proiectul PM aflat pe pagina web a
Administraţiei PNSCC cu scopul ca acest document să
respecte în final spiritul şi litera criteriilor şi principiilor
cerute de Aquis-ul Comunitar al UE şi legislaţia naţională.

Activităţi de monitorizare a mediului în
Clisura de Sus a Dunării

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (detalii pe
www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/ GECNERA)
a realizat în data de 13 mai a.c. o monitorizare a stării
mediului şi a modului de practicare a ecoturismului în
Parcul Natural Porţile de Fier pe un sector al Dunării
cuprins între localitatăţile Berzasca şi Baziaş, căruia
localnicii îi mai spun Clisura de Sus a Dunării.
Principala agresiune ce are loc de mai bine de 12 ani,
atât împotriva patrimoniului natural al Parcului cât şi a
localităţilor din România şi Serbia plasate în Clisura de Sus

a Dunării, este poluarea cu praf de deşeuri miniere
provenit de pe iazurile de decantare ale SC MOLDOMIN
Moldova Nouă pe care vântul îl antrenează aproape în
permanenţă. Fenomenul afectează direct cca. 18.000
locuitori de pe ambele maluri ale Dunării precum şi
biodiversitatea din Ostrovul Moldova Veche care este o
zonă de protecţie integrală a Parcului Natural Porţile de
Fier. ministerul Mediului a anunţat iniţial că lucrări de
ecologizare a iazului vor fi finalizate până la mijlocul lunii
august, ulterior s-a revenit asupra acestui termen iar
ultimul termen fixat este decembrie 2018.
Din informaţiile transmise de localanici, numărul de
exemplare a cailor sălbatici de pe Ostrovul Moldova Veche
a scăzut în ultimii 2 ani datorită subnutriţiei din timpul
iernii. Caii sunt un element de atracţie turistică al insulei.
Traseul de acces spre peştera Gaura cu Muscă situată pe
teritoriul comunei Coronini este accidentat, fără elemente
de siguranţă şi cu risc ridicat de prăbuşire de pe stâncile
abrupte. Din păcate peştera, cu o istorie şi o legendă
interesantă, nu este accesibiliă pentru o mare parte dintre
cei care doresc să o viziteze.
În rezervaţia naturală Balta Nera – Dunăre situată pe
teritoriul comunei Socol există mari cantităţi de PET-uri
aduse de râul Nera şi depozitate în spatele arborilor
prăbuşiţi în albie. Rezervaţia este o zonă de protecţie
integrală iar fenomenul afectează locurile de cuibărit ale
păsărilor de apă. De multe ori păsările din delta Nerei
migrează în amonte pentru a-şi face cuiburile, ele fiind
întâlnite în acest an şi pe teritoriul comunei Sasca
Montană.
Exemplarele de lăstun de mal (Riparia riparia) au
părăsit în mare parte habitatul rezervaţiei Râpa cu Lăstuni
– Valea Divici de pe teritoriul comunei Pojejena. Pe
parcursul monitorizării s-a constatat prezenţa acestora în
abrupturile din golful Dunării de la Baziaş.

realizat în data de 15 iunie a.c. o monitorizare a stării
mediului şi a modului de practicare a ecoturismului în
sudul Banatului, pe traseele Valea Minişului Cheile Rudăriei
şi linia ferată Oraviţa – Anina.
Principala agresiune împotriva mediului, cu impact
negativ asupra drumurilor şi gospodăriilor populaţiei din
Anina, o reprezintă haldele de deşeuri miniere neprotejate
rezultate în urma defunctului minerit din zonă. Ploile
căzute în această primăvară pot produce în orice moment
alunecări ale materialului din depozite cu blocarea
drumurilor şi afectarea caselor din imediata apropiere.
Transporturile
masive de buşteni
nemarcaţi într-o zi
de weekend, pe
ambele sensuri ale
DN 57 B de pe Valea
Minişului, par a face
parte din activităţi
ilegale iar tendinţa
evidentă este cea de
a lăsa şi aceste
locuri fără păduri.
Marea
afluenţă
de turişti, provocată
de
brand-ul
Cascadei Bigăr, nu
este asigurată prin
toalete ecologice în
zonă iar malurile
Punctul de informare
pârâului Miniş fac
ecoturistică al GEC Nera din
faţă cu greu unor
interiorul rezervaţiei naturale
asemenea nevoi.
Izvorul Bigăr.
Pe trenul de pe
linia ferată Oraviţa – Anina nu există informaţii specifice
despre emoţionantele legende ale Semmering-ului
Bănăţean astfel că de cele mai multe ori nu se primeşte
nici un răspuns la întrebările vizitatorilor iar dacă
conductorul de pe tren îşi face timp să răspundă, între
momentele când scrie de mână biletele de călătorie,
informaţiile furnizate sunt distorsionate şi în doi peri.
Secţiune realizată de Alin Şuşan – coordonator al centrului de
voluntariat al GEC Nera

Dragi voluntari ! Vă rugăm să ne trimiteţi pe adresa de
e-mail gecnera@yahoo.com, informaţii despre starea
mediului din localitatea voastră si alte articole pe teme
de protecţia mediului pentru ENVIRONMENT NEWS.
Această publicaţie este la dispoziţia voastră !

Recoltări de probe de praf la depozitul de deşeuri miniere
Tăuşani – Boşneag din Moldova Nouă

Imagini şi alte comentarii privind evenimentul pot fi
accesate pe https://www.facebook.com/pg/
GECNERA/photos/?tab=album&album_id=1703323683095328.
●

De ce nu sunt toalete ecologice în locurile
aglomerate ale rezervaţiilor naturale
plasate în sudul Banatului ?
Grupul Ecologic de Colaborare Nera (detalii pe
www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/GECNERA) a

LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Cascada Bigăr locul de intrare în „Tărâmul
Regăsirii Dorului”.

Demult, trăia pe meleagurile mirifice ale Văii Almăjului
o familie de ţărani gospodari a căror singură amărăciune
era lipsa unui urmaş care să le ducă numele mai departe.
Într-o noapte, femeii i se arătă în vis o vrăjitoare care îi
spuse că doar dacă va bea apă de la izvorul de sub stâncă,

va naşte o fată căreia nu-i va fi îngăduit niciodată să se
îndrăgostească, dacă va dori să trăiască. Femeia merse la
izvor şi bău apă iar nu după multă vreme, născu o fetiţă.

comunităţile 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
Situl arheologic Lepenski Vir
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 arată 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.
●

Lacul Dracului

Copila fermeca cu privirile orice fiinţã omenească ce
stătea în preajma-i iar mai târziu, deveni o fecioarã râvnită
de toţi flăcăii ţinutului, însă inima ei tânjea după un singur
flăcău, pe nume Bigăr. Simţind primejdia morţii, tatăl fetei
o închise în grota de deasupra izvorului dintre lumi.
Strigătele de disperare ale fecioarei fură auzite de o
vrăjitoare care îi şopti: ,,Singurul lucru pe care pot să-l fac
pentru tine, este să-ţi transform părul într-o cascadă pe
care vor aluneca lacrimile tale. Vuietul cascadei îl va aduce
pe cel pe care-l iubeşti aproape de tine dar, nu veţi putea
niciodatã trăi în această lume. El va trebui să moară înecat
în lacrimile tale şi tu vei muri odată cu el spre a renaşte
apoi în cealaltă lume, în „Tărâmul Regăsirii Dorului”.
Toate se petrecură întocmai cum sortise vrăjitoarea iar
cascada rămase mărturie iubirii care a învins limitele fiinţei
umane dar şi a faptului că dragostea înseamnă fericire şi
sacrificiu deopotrivă.
●

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 s-a descoperit,
arhitectură sacră şi sculpturi monumentale din perioada
anilor 7000 – 6000 îCH. care a 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. Urmele
civilizaţiei 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

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 fără ca ţapul
să rânjească. Şi dracul acceptă.
Păstorul ia păstrăvul, înfige 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 îşi arată
dinţii.
De
ciudă,
dracul s-a aruncat în
lac !

UMOR.... RURAL !
Într-un sat din Ardeal, agentul de acţiune la inundaţii
al Primăriei iasă din crâşmă frânt de beat şi după câţiva
paşi se împiedică şi cade într-o băltoacă plină cu apă.
Oamenii din sat îi sar imediat în ajutor dar agentul le
strigă:
- Nu pe mine ! Mai întâi salvaţi copii, bătrânii şi
bolnavii.
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA
Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş –
Severin Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 437197,
gecnera@yahoo.com, www.gecnera.ro
https://www.facebook.com/GECNERA

