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VOLUNTARI ÎN 
LUMEA MIRIFICĂ 
A MICROREGIUNII 
 DUNĂRE – NERA – 

CARAŞ 
 

RealitatăŃile din zona 
umedă transfrontalieră 
Balta Nera – Dunăre & 

Labudovo Okno cer 
implementarea de urgenŃă 

a unui plan comun de  
management al acestei 

zone. 
După construirea barajului de 

la PorŃile de Fier, lacul de 
acumulare din spatele acestuia, a 
creat condiŃii favorabile pentru ca 
la confluenŃa râului Nera cu 

Dunărea să ia naştere delta Nerei, un ecosistem care în prezent este 
situat atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul Serbiei.  

 
Punct de informare  

în zona umedă (Ramsar) Labudovo Okno 
 

Potrivit Conventiei de la Ramsar delta Nerei îdeplineşte 
condiŃiile pentru a fi declarată zonă umedă (site Ramsar) însă până 
în prezent numai autorităŃile din Serbia s-au îngrijit să obŃină acest 
statut pentru zona Labudovo Okno (site Ramsar din 2002), care 
include delta Nerei situată pe teritoriul Serbiei precum şi câte o fâşie 
de cca 15 Km cu lăŃimea medie de 500 m pe ambele maluri ale 
Dunării în amonte de frontiera cu Romania. Având statut de site 

Ramsar, managementul zonei umede  Labudovo Okno este 
susŃinut financiar, în mod generos, din fonduri ONU, fapt care a 
permis subvenŃionarea comunităŃilor locale, în special a 
agricultorilor  pentru practicarea unor activităŃi ecologice în zonele 
II şi III de protecŃie şi pentru dezvoltarea infrastructurii de 
practicare a turismului (poteci tematice, observatoare pentru păsări 
şi animale, sistem informaŃional, etc.). 

 
„Muzeul” PET – urilor din Europa 
la Km 0 al Dunării româneşti 

 

In Romania, la intrarea în delta Nerei, de pe şoseaua Pojejena 
– Socol, esti întâmpinat de de un „muzeu” al ambalajelor de 
plastic din Europa, realizat ad – hoc, în aer liber, sub forma unei 
deponii haotice la Km 0 al Dunării româneşti de către apele de 
viitură care s-au succedat în fiecare an.  

Este o imagine care cu siguranŃă crează unui turist neavizat 
senzaŃia că se găseşte undeva prin India sau Africa şi nu într-o Ńară 
membră a UE. 

În delta Nerei a fost instituită, potivit legislaŃiei româneşti,   
zona umedă Balta Nera – Dunăre care face parte din Parcul 
Natural PorŃile de Fier şi este administrată de DirecŃia Silvică 
MehedinŃi prin intermediul AdministraŃiei PN PorŃile de Fier de la 
Orşova. 

 Cât de bine se poate administra ceva pe teritoriul unui judeŃ 
de catre o entitate care are aria de acŃiune pe teritoriul altui judet 
ştiu numai Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile şi 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, autorităŃi  
responsabile de aplicarea politicilor de protectie a naturii în 
România. Cele două ministere dau senzaŃia că nu au ajuns la un 
consens în ce priveşte modalitatea de aplicare a OUG Nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice ori dificultăŃile de 
administrarea  PN PorŃile de Fier  pornesc tocmai de aici. 

Problemele din delta Nerei nu se opresc numai la „muzeul” 
PET-urilor din Europa.  
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Turismul destinat valorificării capitalului natural al zonei este 
un vis îndepărtat. Pescari ....având pe epoleŃi stele multe şi alte 
persoane suspuse pescuiesc în voie pe canalul Nera Moartă chear în 
perioada de prohibiŃie iar poliŃiştii de frontieră fac de .....şase în 
cazul în care autorităŃile de mediu fac imprudenŃa să apară prin zonă 
în momente nepotrivite. Atât pentru pentru Balta – Nera Dunăre cât 
şi pentru celelalte zone umede din apropiere de pe malul Dunării 
(Insula CalinovăŃ, Fâşia Pojejena – Divici, Ostrovul Moldova 
Veche)  nu exista un program de testare a stării de sănătate a 
păsărilor migratoare în vederea prevenirii îmbolnăvirii păsărilor 
domestice de boli care nu demult au făcut ravagii  în România. Şi 
exemplele pot continua. 

GEC Nera a elaborat în anul 2007,  în parteneriat cu autorităŃile 
locale responsabile de protecŃia naturii, din Romania şi Serbia, o 
propunere privind un posibil plan de management al rezrvaŃiei 
transfrontaliere Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno. Acest 
document se găseşte în posesia celor interesaŃi şi pe pagina web 
www.gecnera.ro. El include elemente ale experienŃei DirecŃiei 
Silvice Pancevo (Vojvodinasume) în administrarea site-ului Ramsar 
Labudovo Okno şi ar putea constitui baza demarării unei acŃiuni 
destinate asigurării, cel puŃin,  a unui management ştiinŃific comun 
pentru această zonă.  

În acest sens în 2007 Vojvodinasume a propus Administrartiei 
PN Portile de Fier realizarea unui protocol de colaborare care să 
aibe ca rezultat final un plan comun de management pentru 
rezervaŃia transfrontaliera Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno.  

Deocamdata însă nimic concret nu a fost demarat. Probabil se  
aşteaptă  finalizarea aplicării OUG Nr. 57/2007 (?!) 

● 
Săptămâna NaŃională a Voluntariatrului în parcurile 

naturale din sudul Banatului 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a organizat cu ocazia 

Săptămânii NaŃionale a Voluntariatului (14 – 19 aprilie a.c) 
prezentări cu tema „ Principii  şi criterii de practicare a 
ecoturismului în  parcurile naturale din sudul Banatului”  la Şcoala 
cu clasele I – VIII nr.3  OraviŃa,  Grupul Şcolar Indudustrial 
Moldova Nouă şi  la Şcoala cu clasele I – VIII Naidăş, judetul Caraş 
– Severin; şcoli care furnizeaza în momentul de faŃă Centrului de  
Voluntariat al GEC Nera un important numar  de voluntari care 
presteaza servicii ecologice de interes public în perimetrul Parcului 
Natural Portile de Fier si Parcului NaŃional Cheile Nerei Beuşnita.  

Prezentările au prefaŃat lansarea sezonului ecoturistic iunie -
septembrie 2008, perioada  în care voluntarii GEC Nera vor realiza 
activităŃi de monitorizare altermativă a stării ecologice a celor doua 
parcuri naturale, informare a  populaŃiei şi turiştilor privind  
regulamentul parcurilor şi igienizăre a ariilor speciale de protecŃie.  

 
Misiune de monitorizare a rezervaŃiei Balta Nera – Dunăre de 
către echipa de voluntari PorŃile de Fier de la Grupul Şcolar 

Industrial Moldova Nouă 

În ultimii doi ani lăstunii nu s-au mai întors 
 la Valea Divici. 

Voluntari ai Grupului Ecologic de Colaborare Nera împreună 
cu agenŃi ai AdministraŃiei Parcul Natural PorŃile de Fier au 
realizat în comun, în data de 10 mai a.c, o monitorizare a stării 
ecologice a factorilor de mediu şi a biodiversităŃii în Clisura de 
Sus a Dunării, pe teritoriul comunelor Pojejena si Socol, acolo 
unde sunt amplasate ariile speciale de protectie Pojejena – Divici 
(zonă umedă), Insula CalinovăŃ (zonă umedă), Râpa cu Lăstuni – 
Valea Divici (rezervaŃie avifaunistică), Baziaş (rezervaŃie 
forestieră) şi Balta Nera – Dunăre (zonă umedă). 

 
Lăstunii au spus Adio ! coloniei de la Valea Divici 

 
Concluziile raportului de monitoriazare arată, printre altele, că 

nici în acest an lastunii (Hirundo daurica) de la Valea Divici, 
specie protejată care cuibărea în abrupturile loessoide cuaternare 
ale zonei, nu s-au mai întors în colonie. Se pare că încalzirea 
globala şi-a arătat şi aici colŃii. 
                                                           Echipa Environment News 
 

RezervaŃiile  naturale ale mcroregiunii 

 Dunăre – Nera – Caraş. 
 

RezervaŃia Bigăr 
RezervaŃia Bigăr este o arie specială de protecŃie inclusă în 

Parcul NaŃional Cheile Nerei – BeuşniŃa.  
În rezervaŃie se poate junge pe DN 57 B Anina – Bozovici cu 

acces în dreptul punctului turistic Paralela 45 de pe Cheile 
Minişului. 

SuprafaŃa rezervaŃiei este de 270,9 ha şi este încadrată ca 
rezervaŃie mixtă - ZCS / RN - Categoria I. 

Coordonate geografice: Lat. 45 º00', Long. 21 º57'. 
Geologie: calcare de Valea Aninei, calcare de Plopa, calcare 

de Miniş. 
Morfologie: chei, pereŃi calcaroşi, lapiezuri, doline, peşteri, 

avene, ponoare, izbucuri. 

Dragi prieteni vă aşteptăm în paginile buletinului 
informativ ENVIRONMENT NEWS cu comentarii, 
propuneri, articole şi ştiri privind activitatea 
partenerilor din România şi Serbia destinată 
realizării unei lumi mai curate în microregiunea 
Dunăre – Nera – Caraş. Materialele vă rugăm să 
le trimiteŃi pe adresa de e-mail: 
gecneara@yahoo.com 



 
Cascada Bigăr 

 

Speologie: Peştera lui Tibi, Peştera din Valea Minişului, Avenul 
de sub Cota, Peştera cu Apă de la Bigăr. 

Flora: ghimpele (Ruscus aculeatus), bujorul de pădure (Peonia 
mascula var triternotifolia), alunul turcesc (Corylus colurna), nucul 
comun (Jugleus regia). 

Fauna: râsul (Lynx lynx), ursul (Ursus arctos), presura bărboasă 
(Emberiza cirlus), vipera cu corn (Vipera ammodytes). 

Obiective turistice: Izbucul Bigărului, Cascada Bigăr. 
                          Mariana Corcodel  – profesor de biologie 

● 

RezervaŃia specială Dunele Deliblata 
(Deliblatska Pesčara) 

Date generale 
În partea de sud-est a Câmpei Panoniei, în Banatul sârbesc se 

află cele mai mari dune de nisip din Europa continentală. Ele au luat 
naştere  în timpul erei glaciare prin puternica depunere a stratului  
de nisip format din carbo-silicat. În timpurile moderne, vântul 
Coşava a  modelat un relief de dune, care se află  aproximativ între 
70 m şi 200 m  desupra mării. Clima temperat-continentală, lipsa 
cursurilor de apă de suprafaŃă  şi solul nisipos au creeat un climat 
propice pentru vieŃuitoarele grupate  în zona geografică specială 
denumită Deliblaticum. 

 RezervaŃia Deliblatska Peščara cuprinde aproape  35.000 
hectare de teren în care   este aplicat un regim de protecŃie pe trei 
nivele. 

 
VegetaŃia şi flora este de patru categorii: forestieră, de nisip 

(deşert),  de stepă, şi de mlaştină. Aici întâlnim bujorul banăŃean 

(Paeonia officinalis subsp.), oŃetarul (Rhus continus), laleaua 
pestriŃă  (Fritillaria degeniana), pelinul (Artemisia pancicii), 
clocoticiul (Rindera umbelata), măciuca ciobanului – varietatea 
banatica (Echinops banaticus), bujorul (Paeonia tenuifolia), 
ruscuŃa de primăvară (Adonis vernalis) 

Fauna este prezentă în funcŃie de tipurile de vegetaŃie şi 
floră menŃionate mai sus. În rezervaŃie trăiesc  peste 1200 specii 
de insecte.  

Dintre reptile trebuie menŃionate  guşterul de stepă 
(Podarcis taurica), şarpele de apă (Coluber caspius), guşterul 
(Lacerta viridis), broasca de uscat (Pelobates syriacus) iar dintre 
păsări şoimul dunărean (Falko cherrug), acvila de câmp (Aquila 

heliaca), acvila de copaci (Aquila pomarina), viesparul (Pernis 

apivorus), pasărea ogorului (Burchinus oedicnemus), cormoranul 
mic (Phalacrocorax pygmaeus), colonii de lăstuni de mal (Riparia 

riparia). 
Fauna terestră este reprezentată de veveriŃele de stepă (Sicista 

subtilis), orbetele (Spalax leucodon), popândăul (Scirius citelus), 
liliacul cărămiziu  (Myotis emarginatus), lupul (Canis lupus), 
lynxul (Linx linx) 

Marius Olñja – specialist în arhitectura peisjului, DirecŃia 

                                         Silvică Pančevo (Vojvodinašume) 

 

Legende din parcurile naturale  

ale Banatului de Sud 
 

 

Legenda de la Lacul Ochiu Bei 
În timpul stăpânirii turceşti a Banatului, un bei  foarte  bogat a 

fost la vânătoare prin aceste meleaguri.  Ajuns in Poiana Florii, o 
frumoasă fată ce îşi păştea oile l-a  făcut  să  se  oprească... Pe  loc  
s-a indrăgostit  foc  de  ea,  aşa   că   venea deseori     să o     
întâlnească,    părăsind Cetatea Terezia ridicată  de  catre  turci şi 
ale  cărei   ruine  se  mai  văd  şi  azi  pe Dealul CetăŃii, lângă satul 
Potoc din Parcul NaŃional Cheile Nerei - BeuşniŃa.     

Cum    a    aflat    tatăl  beiului  de   dragostea   dintre   cei   
doi,  a hotarât să-i despartă. În grabă a trimis un  călău  să  omoare  
fata  ce  îi  sucise minŃile fiului său.  

Beiul  îndragostit  şi-a găsit  iubita   injunghiată   în  locul  
unde acum  este   lacul   Ochiu   Bei,   a varsat  multe   lacrimi   
după   care   si-a infipt hangerul în inimă.  

Din lacrimile lui s-a format izvorul care ii poartă numele. 
● 

Legenda de Lacul Dracului 
Lacul este  situat  la o altitudine de 700 m, imediat după 

intrarea în Cheile Nerei din Poiana meliugului. Se spune despre el 
că nu   i  s-a   descoperit fundul,     având     probabil     o     
legatură subterană    cu   râul   Nera.   Este   un   lac întunecat,  
înfricoşător   la   prima   vedere, care însă dezvăluie  privirii  
imagini  unice.  

Se spune că un păstor îsi păzea caprele pe pajiştea  de  lângă  
Lacul  Dracului.   La   un moment    dat     apare     un    omuleŃ   
mic,  dracul,  care  îl  provoacă   pe   păstor   să-i frigă un peşte fără 
ca peştele să  se  îndoaie. Păstorul acceptă, cu condiŃia ca dracul 
să-i frigă un cap de Ńap fară ca Ńapul să  rânjească.  Dracul acceptă 
iar păstorul ia peştele, infige un băŃ în el şi îl frige fară să se 
îndoaie. Dracul ia şi el un cap de Ńap, îl leagă, dar când  îl  pune la 
prăjit,  botul  Ńapului  îsi  arată  dinŃii.  De ciudă, dracul s-a aruncat 
în lac. 

 Lacul are o culoare   albastru-verzuie,   impresionantă. De  
fapt,  ochiul  de  apă  s-a  format  prin bararea  gurii   unei  peşteri,  
de  către aluviunile Nerei,  iar bolta   peşterii   s-a  prabuşit   în 
zona  intrării.  Apa  din  lac  vine  din  Nera, prin fisurile   carstice. 

Stepa din Deliblatska Pesčara 



Ai călătorit vreodată pe intregul traseu al 
Carstului BănăŃean  de la OraviŃa la Orşova? 

 
Ai văzut  sălbăticia  traseelor Cheile Nerei – 

BeuşniŃa, Cheile Caraşului, Cheile Minişului sau a 
Defileului Dunării ? 

 
Ai  luat  masa  la  un  sălaş  din  Valea  Almăjului 
consumând produse curate, preparate după 

bucătăria tradiŃională bănăŃeană ? 
 

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 deoarece ea are un prieten loial: 

 
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA 

 
Fii alături de noi în tururile ecoturistice pe care le 
organizăm în perioada iunie – septembrie a 

fiecărui an, în zona parcurilor  naturale din sudul 
Banatului, apoi,  sigur vei putea să le spui  

tuturor: 
 

AM VĂZUT ACOLO O LUME MIRIFICĂ CARE 
TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ CURATĂ! 

  Este   considerat  cel mai  mare   lac   carstic   din   Ńară,   cu   
un diametru de 20 de metri şi  cu  o  adâncime de  9,3  metri 

 
 

 
Legenda stâncii Babacai  

 
Babacai  este  o  stâncă cu înălŃimea de 7 m deasupra  apei,    în    

mijlocul    Dunării,    în apropiere    de    Coronini.  În   jurul   
acestei stânci s-au Ńesut mai multe legende. 

Una spune că un voievod  sârb şi-ar fi  legat nevasta de  ea,  
spunându-i:  „Babo, kaji se“, ceea ce ar  însemna „Nevastă,  căieşte-
te“. Orgolioasă,  în  timp  ce  era   scufundată  în apă, aceasta, în 
ultima ei clipă de viaŃă, ar  fi ridicat degetul din apă  în  semn  că  
rămâne neînduplecată.  Ba  mai  mult,  ea ar  fi rugat vântul  
predominant  în  zonă,   Coşava   sau Gorniacul, să sufle mai tare  şi  
să  le  aducă astfel aminte oamenilor că i-au făcut o mare nedreptate. 
De atunci, Coşava a pus  mereu în dificultate, în dreptul stâncii, 
vasele care treceau pe-aici. 

 

 
Stânca Babacai  de la Coronini – crăiasa tăcută a Dunării 

 
O   altă   legendă   aduce   în   prim-plan   un căpitan al cetăŃii 

Coronini, care ar fi   răpit  o cadână din haremul  paşei  din  
GolubăŃ,  de pe celălalt mal al Dunării, şi ar fi fugit  cu  ea pe malul 
stâng. Numai că, în  dreptul  stâncii Babacai el ar fi fost prins  şi 
scurtat de cap. La rândul său, fata a  fost Ńintuită  de  stâncă şi lăsată 
pradă  corbilor,  cu  capul  iubitului atârnându-i de gât. 

 
                              Mărioara Cherecheş – profesor de geografie 

 
  

Umor rural…… 
 

 
 

Un pictor trece pe un câmp şi vede un cioban cu oile la 
păscut.  

Merge la el şi îl întreabă:  
- Bade îmi dai voie sa-Ńi pictez oile?  
La care ciobanul zice:  
- Ba deloc, ca mie îmi plac aşa cum sunt! 

● 
Doi ardeleni se întâlnesc pe drum, iar unul ducea o vacă de 

lanŃ. Celălalt îl intreabă:  
- No, dară unde duci vaca?  
- Apoi o duc la veterinar.  
- Dapoi ce-o păŃit?, i-o intrat vreo piatră între unghii ? 
- Nuuuuu! 
 -Dapoi, o muşcat-o vreun şobolan?  
- Nuuuuuu! 
 - No atunci de ce o duci la veterinar ? 
 - Păi dacă îi a lui. 
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