Nr. 62
Mai – August 2019

Egreta albă mică
(Egretta garzetta)

În acest număr:

EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Garda de Mediu ezită
în momentul când
trebuie să aplice
legea în ariile
naturale protejate
din Caraș- Severin.

Grupul
Ecologic
de
Colaborare Nera (GEC NERA);
Ochiul Beiului a
organizaţie nonguvernamendevenit scăldătoare
tală, apolitică şi nonprofit
pentru turiști.
(detalii pe www.gecnera.ro);
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Zona Ochiul Beiului este și un sit Natura 2000 și se
suprapune peste habitatul european prioritar ,,7220
Izvoare petrifiante cu depunere de travertin,,
iar
activități de genul celor notificate autorităților de către
GEC Nera vor degrada în timp acest habitat.
Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin a a
identificat cu promptitudine făptașii iar informațiile au
fost transmise Comisariatului Caraș-Severin a Gărzii
Naționale de Mediu în vederea luării măsurilor legale.
Comisariatul Caraș-Severin a Gărzii Naționale de Mediu
a ignorat atribuțiile legale ce-i revin în acest caz, și a
considerat că făptuitorii identificați de Poliție sunt
„posibili” făptuitori iar Administrația PN Cheile NereiBeușnița s-a convenit ca administrația parcului trebuie să
continue căutarea posibililor vinovați. Nici vorbă în răspuns
despre vreo deplasare la fața locului a CJCSGNM, de vreo
sancțiune care să fie aplicată Administrației Parcului care
are obligații de pază clare în cazul prezentat, de sesizarea
Agenției Naționale a Ariilor Naturale Protejate (ANANP) si

de Informarea Ministerului Mediului că Administrația
Parcului nu și-a îndeplinit obligațiile legale prevazute in
contractual de administrare.
Cazul seamănă cu cel din anul 2016 când deversorul
cascadei Beușnița a fost scrijelit iar făptașii au rămas
neidentificați.

Agresiuni împotriva patrimoniului natural
al PN Cheile Nerei – Beușnița

GEC Nera a cerut, printr-un comunicat de presă, Gărzii
Naționale de Mediu și Ministerului Mediului sancționarea
reprezentanților Comisariatului
Caraș-Severin a Gărzii
Naționale de Mediu pentru modul de acțiune în cazul
Ochiul Beiului,
pe care îl consideră lipsit de
responsabilitate, și oferirea de răspunsuri, în baza Legii
544/2001 (reactualizată în 2018),
privind finalizarea
acestui caz.
●

Promovarea ecoturismului transfrontalier
la granița dintre Romania și Serbia

Asociația Aurora din Bela Crkva (Serbia) a realizat în
această primăvară un workshop cu tema Promovarea
valorilor și dezvoltării rezervației naturale Karas –
Nera.

Workshop la Bela Crkva privind dezvoltarea
ecoturismului transfrontalier

În cadrul workshop-ului GEC Nera a fost invitată să
prezinte valorile ecoturistice ale ariilor naturale protejate
din Romania, situate în sudul Banatului la granița cu
Serbia.
Milan Belobabic, președintele Asociației Aurora și
Cornel Popovici Sturza președintele GEC Nera au discutat
despre aspecte concrete ale colaborării dintre cele două
ONG – uri în scopul promovării turismului transfrontalier la
granița dintre Romania și Serbia.

Alertă pentru nivel depășit de radiații
la Ciudanovița
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a monitorizat în
data de 15 mai a.c starea nivelul radiațiilor în zona
haldelor de deșeuri miniere de la fosta exploatare de
minereu de uraniu din Ciudanovița.

Secţiune realizată de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera

●

VOLUNTARIAT PENTRU PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATURAL DIN SUDUL
BANATULUI
ȘCOALA ALTFEL - 2019 la Pojejena

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie

nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro , https://www.facebook.com/GECNERA ),
a realizat în data de 9 mai a.c activităţi de educaţie civică
destinate protecţiei mediului în cadrul programului ŞCOALA
ALTFEL 2019, un program derulat de către Ministerul
Educaţiei Naţionale la nivelul tuturor şcolilor din România.
Activităţile au fost derulate în cooperare cu Școala
Gimnazială ATANASIE COJOCARU din Pojejena şi au vizat
conştientizarea tinerilor din școală în legătură cu valorile
patrimoniului Parcului Natural Porțile de Fier și cu nevoia
de a proteja şi promova acest patrimoniu.
În cadrul acestor activităţi 14 elevi participanți la
cursul de agent ecologic voluntar, realizat de către GEC
Nera în cooperare cu școala în perioada decembrie 2018 –
aprilie 2019, au primit certificate de absolvire a cursului
într-un cadru festiv.

Monitorizarea cu detectorul RADEX a a nivelului radiațiilor în
zona haldei mari de deșeuri radioactive din Ciudanovița

Pe străzile din interiorul localității nivelul radiațiilor nu
depășește limita de alertă la radiații ( 0,3 μSv/oră ) dar pe
drumul de acces la halda mare precum și pe haldă nivelul
radiațiilor depășește valoarea de 1,3 μSv/oră.
Haldele de deșeuri miniere din zona Ciudanovița, unele
vechi de peste 60 de ani, nu au fost ecranate în momentul
închiderii exploatării minereului de uraniu. Pe halde a
crescut vegetație spontană și pasc animale.
Nu există panouri de avertizare privind interzicerea
pășunatului iar din informațiile furnizate de cetățeni
rezultă că ouăle, carnea, și laptele se vând prin piețele din
Reșița, Anina și Oravița.
Rezultatele monitorizării au fost trimise autorităților
printr-un comunicat de presă.
●

Deșeuri menajere abandonate în natură
între Lăpușnicel și Șumița

În interiorul peșterii Gaura cu Muscă

”Este vârsta la care se formează deprinderi destinate
protecției naturii iar acest curs i-a ajută pe elevi să învețe
modalități practice de implicare” – a spus cu ocazia
evenimentului Adriana Andronache, directoarea Școalii
Gimnaziale ATANASIE COJOCARU din Pojejena.
După festivitate a fost realizat un traseu de promovare
a ecoturismului în PN Porțile de Fier, pe ruta Pojejena –
punctul turistic Tabula lui Baross Gabor din apropiere de
Coronini.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera a monitorizat în a
doua parte a lunii iunie a.c starea mediului în localități din
zona Almăjului, jud. Caraș Severin.
Monitorizarea s-a făcut la cererea localnicilor de către
voluntarii organizației special instruiți pentru astfel de
activități și a vizat impactul poluării localităților cu
deșeuri, ambalaje din plastic și gunoi menajer precum și
nivelul de implicare a Comisariatului Județean Caraș Severin al Gărzii de Mediu în combaterea acestui tip de
agresiuni împotriva mediului.
Concluziile activității au fost înaintate autorităților
prin intermediul unui comunicat de presă.
O situație mai gravă a fost întâlnită în localitatea
Lăpușnicel unde o deponie haotică de deșeuri, situată la
1,5 km de la ieșirea spre Șumița din localitate, poluează o
suprafață de cca 0,5 ha. Conform informațiilor primite de
la cetățeni apariția acestei deponii ar fi fost încurajată
chiar de către reprezentanții Primăriei Lăpușnicel.
Pentru a lămuri situația acestei deponii GEC Nera
solicitat Comisariatului Județean Caraș / Severin al Gărzii

de Mediu detalii în legătură cu acțiunile întreprinse pentru
restabilirea unei situații normale în zonă.
În răspunsul oferit, Comisariatului Județean Caraș Severin al Gărzii de Mediu precizează că cele sesizate de
GEC Nera reprezintă o situație reală iar în acest context
Primăria Lăpușnicel a fost amendată și i-a fost impus un
plan de conformare pentru stoparea poluării.
În această situație sunt încă 9 localități din județul
Caraș - Severin, iar în unele dintre ele amenzi și planuri de
conformare sunt o practică curentă, chiar și de 15 ani,
practică desigur legală dar în baza unei legi ”strâmbe”.
În final multe amenzi de acest gen sunt anulate în
instanță, iar după expirarea termenului planului de
conformare se dă altă amendă și se impune alt plan de
conformare.

Deponie haotică de deșeuri la ieșirea
din Lăpușnicel spre Șumița

În acest timp deșeurile evacuate în natură
solul și apa subterană sau din cursurile naturale.

otrăvesc

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 !

LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
CHEILE NEREI

Traseul începe din localitatea Șopotu Nou, este marcat
cu banda roșie și urmează cursul râului Nera pe un drum de
caruță pe partea stângă.
La începutul traseului, valea Nerei este largă, cu multe
poieni și numeroase sălașe. După ce se traversează puntea
la Meliug se urcă în zona La Scaune şi apoi se coboară în
talvegul Ogașului Porcului. Urmează apoi o porțiune
strâmtă formată din CârșiiIe Dese și Cârșia Căprarului, iar
Iângă potecă se află Peștera Boilor. Pe traseu se pot
admira cârșiile de la confluența Văii Rele cu Nera.
În locul numit La Cârlige se trece Nera prin vad și se
continua traseul pe o potecă săpată în stâncă. Pe malul
stâng se pot vedea intrările peșterilor Porcului și Dubova,
cele mai frumoase din Cheile Nerei. Urmând poteca prin

pădure și admirând Turnul lui Beg se ajunge la ruinele
cantonul Silvic Damian unde este și loc de popas.

Cărare în stâncă pe Cheile Nerei

În aval de canton drumul forestier urmărim meandrele
Nerei, trecem pe sub Cleanțurile Rolului, apoi Turnul Mic
(Begul Mic) şi Cleanțurile Baltanului. De la confluența Văii
Beiului cu Nera se poate vedea Dealul Caraula cu stâncile
şi grohotișurile sale. Trecând Podul Bei se părăseşte
drumul forestier, cotind la stânga se trece prin cele şase
tunele săpate în stâncă, apoi pe poteca săpată în stânca
situată la 15 m deasupra Nerei. După ce trecem pe puntea
suspendată ajungem la Sasca Română.
Parcurgerea traseului se face pe jos traseu în timp de
aproximativ 9 ore cu o distanţa aproximativă de parcurs de
24 km (banatour.eu).
●
Rezervația naturală specială
Deliblatska Peščara
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
deasupra mării. Clima temperat
continentală, lipsa cursurilor de apă de suprafaţă şi solul
nisipos au creeat un climat propice pentru viețuitoare,
grupate
în zona geografică specială denumită
Deliblaticum.
Rezervaţia Deliblatska Peščara cuprinde aproape
35.000 hectare de teren în care este aplicat un regim de
protecţie pe trei nivele.

Deliblatska Peščara

Vegetaţia şi flora este de patru categorii: forestieră,
de nisip (deşert), de stepă, şi de mlaştină. Aici întâlnim
bujorul banăţean (Paeonia officinalis subsp.), oţetarul
(Rhus continus), laleaua pestriţă (Fritillaria degeniana),
pelinul
(Artemisia
pancicii),
clocoticiul
(Rindera
umbelata), măciuca ciobanului – varietatea banatica
(Echinops banaticus), bujorul (Paeonia tenuifolia), ruscuţa
de primăvară (Adonis vernalis)
Fauna este prezentă în funcţie de tipurile de vegetaţie
şi floră menţionate mai sus. În rezervaţie trăiesc peste
1200 specii de insecte.
Dintre reptile trebuie menţionate 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 veveriţele de
stepă (Sicista subtilis), orbetele (Spalax leucodon),
popândăul (Scirius citelus), liliacul cărămiziu (Myotis
emarginatus), lupul (Canis lupus), lynxul (Linx linx)
●

Cheile Gârliștei

Rezervaţia naturală Cheile Gârliştei este o arie
protejată de Categoria IV (IUCN). Căile de acces spre
rezervaţie sunt DN Reşiţa –Anina şi DN Oraviţa - Anina. Din
Anina se merge spre nord pe firul râului Gârlişte. Este o
rezervaţie naturală mixtă (forestieră, geomorfologică şi
geologică) situată în Munţii Aninei şi se întinde pe o
suprafaţă de 517 hectare la o altitudine maximă de 690
metri. Rezervaţia face parte din Parcul Naţional Semenic –
Cheile Caraşului.

Schlucht al Aninei. Timpul de parcurgere al acestui traseu
este de circa trei ore şi jumătate. Trebuie menţionate ca
atracţii turistice Cleanţul Cerbilor (la baza versantului
găsindu-se câteva peşteri), Peştera Galatiului, Peştera cu
Apă (cea mai lungă peşteră din chei). O porţiune a cheilor,
situată între Cleanţul Gherii şi abruptul nordic al Dealului
Moghila, prin sălbăticia şi frumuseţea ei, se situează
printre cele mai deosebite din ţară.
●

Peştera Ponicova

Peştera Ponicova este situată în Muntele Ciucaru Mare
pe care îl străbate până în Cazanele Mari. Intrarea
principală, cea mai accesibilă în peştera este situată în
Cheile Ponicovei unde se ajunge din DN57, coborând pe
lângă podul de peste pârâul Ponicova şi continuând mersul
pe vale până la intrarea în peşteră. Lungimea totală a
galeriilor peşterii este de 1666 m. Peştera are o galerie
principală activă cu înălţimi de până la 26 m. La cca. 20-30
m deasupra acesteia se găsesc două galerii fosile dintre,
care una adăposteşte o colonie de lilieci. Peştera este
ocrotită prin lege în cadrul Parcului Natural Porţile de Fier.
În
peşteră
există
numeroşi lilieci din genurile
Myotis
Miniopterus
şi
Rinolophus. In perioada
aprilie-august, în peşteră se
poate întâlni o colonie de
lilieci
din
cca.
1500
exemplare născute chiar
aici,
iar
în
perioada
octombrie-aprilie, se poate întâlni o colonie de hibernare
formată din cca. 1000 lilieci.
Galeria activă, poate fi vizitată în tot timpul anului.
Echipamentele de vizitare necesare sunt cizmele,
şalopeta, casca şi cel puţin o sursă de lumină de persoană.
Grupurile de vizitatori trebuie să fie formate din minimum
două si maximum zece persoane.Timpul de vizitare este de
2-3 ore.
Secțiune realizată de Mariela Popovici Sturza

UMOR .....DIN LUMEA
VIEȚUITOARELOR !

Portalul din Cheile Gârliștei

Cheile sunt situate între localităţile Anina şi Gârlişte şi
sunt străbătute de pârâul Gârlişte. Traseul are o lungime
de cca. 9 km, începând la 3-4 km după ieşirea din Anina şi
terminându-se cu aproximativ 1 km înainte de a intra în
satul Gârlişte. Aceste chei sunt spectaculoase prin
porţiunile foarte sălbatice cu pereţi calcaroşi acoperiţi cu
vegetaţie ce se ridică chiar din apa pârâului. Sunt
impresionanţi şi versanţii calcaroşi abrupţi, dar şi turnurile
şi hornurile calcaroase.
Traseul turistic Anina- Cheile Gârliştei este marcat
turistic cu punct roşu, începând de la ieşirea din cartierul

Zice porcul către măgar:
-Măi știulete cu urechi, uită-te în ce hal arăți, plin de
paie, de balegă, pune lumea pe tine și te încarcă de nu
poți duce, numele tău a ajuns de batjocură....
Uită-te la mine ! Guiț odată și vălăul se umple de
mâncare, stăpânul mă spală, am paie curate tot timpul....
Măgarul se enervează și-i zice porcului:
-Așa-i că tu nu ești porcul care, tot așa, mă făcea în
fel și chip anul trecut înainte de Crăciun ?

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

