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3- 4plan de management aprobat de
către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor. Fără un plan
de management regimul de protecţie şi conservare a
naturii în cele 2 parcuri, care este reglementat în
momentul de faţă prin „Legea 73/2015 de aprobare a OG
20/2014 pentru modificarea OUG 57/2007” nu poate fi
implementat la nivelul cerinţelor UE şi aceasta nu pentru
titlul complicat al legii ci pentru faptul că fară un plan de
management legea operează cu reglementări anacronice,
anterioare statutului României de ţară membră a UE.
După integrarea României în Uniunea Europeană au
fost făcute mai multe proiecte de plan de management
pentru cele două parcuri dar, de fiecare dată aceste
proiecte nu au devenit acte oficiale de reglementare iar
procesul de elaborare a fost reluat.
Principalul beneficiar al deficienţei de reglementare în
acest domeniu este Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA,
al, cărei structuri teritoriale îşi permit să autorizeze tăieri
aproape oriunde în cele două parcuri iar principalul vinovat
este Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor care nu este în

stare să finalizeze procesul de aprobare a planurilor de
management.
În mod concret în zona centrală a parcurilor, care
include zonele de protecţie strictă şi zonele de protecţie
integrală, definite de Legea 73/2015, RNP Romsilva
continuă să recunoască doar ariile speciale de conservare
incluse în Ordinul 552/2003, care reprezintă o suprafaţă
foarte mică în raport cu zonele de protecţie strictă şi
zonele de protecţie integrală propuse de consiliile
ştiinţifice ale parcurilor, Academia Română şi alte foruri cu
competenţe de necontestat în evaluarea patrimoniului
natural care trebuie conservat.
În această situaţie administraţiile celor două parcuri
acordă fără nici o remuşcare aprobări pe bandă pentru
autorizarea parchetelor de tăiere a masei lemnoase în
zone propuse ca zone de protecţie integrală în viitoarele
planuri de management, invocând Ordinul 552/2003 şi
faptul că parcurile nu au planuri de management legal,
aprobate de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor.

Nu este exclus ca în momentul aprobării planurilor
de management a celor două parcuri să nu mai fie mare
lucru de conservat prin ele.
●
Cazuri de nerespectare a Strategiei UE a
Regiunii Dunării (SUERD) constatate
în sudul Banatului
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe în
parteneriat cu Liceul Tehnologic MIHAI NOVAC Oraviţa,
implementează în perioada 1 iulie 2015 – 30 aprilie 2016
proiectul de interes public „Voluntariat pentru protejarea
lumii mirifice din sudul Banatului”. Proiectul este destinat

implicării unui număr mai mare de cetăţeni, în special a
tinerilor din şcoli, în activităţi de voluntariat destinate
protecţiei patrimoniului parcurilor naturale plasate în
sudul Banatului.
Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate pe
http://www.gecnera.ro/prezentare%20proiect%20fond%20
ONG.pdf
În perioada 25-26 septembrie a.c. a avut loc o
monitorizare a stării mediului pe Dunăre, pe un traseu
situat în Parcul Natural Porţile de Fier între localităţile
Moldova Nouă şi Dubova.
Cele mai relevante fenomene de agresiune împotriva
mediului care contravin SUERD şi care au fost constatate
cu ocazia monitorizării au fost următoarele:

Zona umedă Ostrovul Moldova Veche în iulie 2015

- Se constată o revenire a nivelului Dunării la cota
dinaintea momentului aprilie 2015, când a început o cursă
iraţională între factorii responsabili din România şi Serbia
privind uzinarea apei din spatele barajului de la
Hidrocentrala Porţile de Fier I, dar fauna acvatică din zona
umedă Ostrovul Moldova Veche (sit Ramsar) nu s-a refăcut
şi se apreciază că porţiunilor distruse cu ocazia acestui
eveniment le vor trebui cca. 5 ani pentru a reveni la
parametrii iniţiali.
-La 2 km de la ieşirea din oraşul Moldova Nouă, pe DN
57, spre localitatea Coronini, între şosea şi malul Dunării
este amplasat iazul de decantare a apelor de mină Tăuşani
– Boşneag al SC. MOLDOMIN Moldova Nouă. Iazul ocupă o
suprafaţă de cca. 150 ha din care 110 ha este neprotejată.
Prin evaporarea/înfiltrarea apei, particulele de steril
conţinând în special cupru şi zinc în suspensie s-au
constituit în prezent, într-un depozit de nisip fin (praf)
care este antrenat prin deflaţie de către vânturile
predominante din zonă. Informaţiile prezentate de
localnici confirmă faptul că cel mai recent fenomenul de
deflaţie a avut loc în luna iulie 2015 fiind poluate cu
reziduuri provenind din această zonă, localităţi şi terenuri
din România şi Serbia.
-Mai mulţi deţinători de terenuri de pe malul Dunării
(11 cazuri), de pe raza comunelor Sicheviţa, Berzasca,
Şviniţa şi Dubova au executat lucrări de construcţii în albia
minoră a fluviului în dreptul propietăţii. Aceste lucrări
contravin legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor.
-Pe platoul Ciucarul Mare, în zona de protecţie
integrală a rezervaţiei naturale Cazanele Mari – Cazanele
Mici, pasc turme de capre şi oi iar turiştii lasă în urmă

vetre de foc. Au fost întâlnite numeroase exemplare
degradate ale florei specifice
rezervaţiei care sunt
protejate prin lege.
-Între Moldova Veche şi Coronini, pe partea dreaptă a
Drumului Naţional 57, există o mare cantitate de ambalaje
de plastic care au fost transportate de vânt de la deponiile
ilegale de deşeuri menajere din Moldova Nouă. Aspectul
zonei face deservicii majore promovării turismului în
Clisura Dunării.
Printr-un comunicat de presă, în baza legii Legii
544/2001, s-a solicitat autorităţilor direct responsabile un
punct de vedere privind gestionarea fenomenelor de
agresiune împotriva mediului pe care voluntarii le-au
constatatat cu ocazia monitorizării.
Cu ocazia evenimentului din 25 -26 septembrie a.c.
voluntarii GEC Nera au distribuit vizitatorilor pliante
privind promovarea voluntariatului şi a regulamentului
activităţilor antropice din interiorul Parcului Natural
Porţile de Fier.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi
norvegiene se pot accesa paginile Web www.eeagrants.org
şi www.fondong.fdsc.ro .
●
Noi publicaţii editate de către GEC Nera
În perioada iulie – septembrie 2015, în cadrul
proiectului „Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din
sudul Banatului” finanţat prin granturile SEE s-au eleborat
pliantele „Voluntariatul o resursă umană cu potenţial
ridicat pentru protecţia naturii în sudul Banatului” şi
„Sudul Banatului o lume mirifică ce trebuie protejată”.
Aceste publicaţii sunt destinate promovării voluntariatului
pentru protecţia naturii în cadrul campaniilor de informare
pe care voluntarii le realizează în localităţile din aria
proiectului.
Cu sprijinul logistic al GEC Nera a fost realizată şi
cartea „Grădina de Tir din Oraviţa” scrisă de Mariela
Popovici Sturza şi ilustrată de Oana Kubik care sunt
membrii fondatorii ai GEC Nera. În carte sunt descrise cele
mai reprezentative specii de plante specifice zonei
Oraviţa,
a
cărei
climat
este
cu
influenţe
submediteraneene,promovându-se octotirea lor.

●
În luna octombrie 2015 vor fi demarate cursuri
de agent ecologic la Oraviţa şi Anina.
Centrul de voluntariat al GEC Nera realizează în
perioada octombrie 2015 – februarie 2016 un curs de agenţi
ecologici voluntari care urmează a activa în cadrul
proiectelor de protecţia mediului pe care GEC Nera le va
implementa în anul 2016.
Acest curs este destinat creerii la elevii de liceu şi
profesorii implicaţi în curs a unor abilităţi necesare

prestării unor activităţi ce vizează îmbunătăţirea stării
factorilor de mediu şi a biodiversităţii în zona ariilor
naturale protejate din 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 pe teritoriul României şi Serbiei.

Activităţile în care vor fi implicaţi viitorii voluntari
constau în monitorizarea alternativă a mediului,
informarea populaţiei privind starea mediului şi regimul
activităţilor antropice în ariile naturale protejate,
igienizarea ariilor de protecţie specială din interiorul
parcurilor şi rezervaţiilor naturale şi promovarea
ecoturismului. Mai multe detalii pot fi găsite pe
http://www.gecnera.ro/Oferta%20pentru%20voluntariat%2
0la%20GEC%20Nera%20]n%20anul%202015.pps
În curs vor fi implicaţi un număr de cca. 45 de
participanţi de la liceele GENERAL DRAGALINA din Oraviţa
şi MATHIAS HAMMER Anina.

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.

Grupaj de ştiri realizat de Doina Mărgineanu

Dragi prieteni ! Vă aşteptăm în
paginile buletinului informativ
ENVIRONMENT NEWS cu comentarii,
propuneri, articole şi ştiri privind
realizarea unei lumi mai curate în
microregiunea Dunăre – Nera –
Caraş. Materialele vă rugăm să le
trimiteţi pe adresa de e-mail:
gecneara@yahoo.com
VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ DIN
SUDUL BANATULUI
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

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,
Clopoţeii Cazanelor
sălbatice şi un pod natural
(Campanula crassipes)
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.
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.
●

Rezervaţia naturală specială Deliblatska
Pesčara (Dunele Deliblata) - Serbia
Date generale.
În partea de sud-est a Câmpiei 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 temperatcontinentală, lipsa cursurilor de apă de suprafaţă şi solul
nisipos au creeat un climat propice pentru vieţuitoarele
grupate
în zona geografică specială denumită
Deliblaticum.

Liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus)

Rezervaţia Deliblatska Peščara cuprinde aproape 35.000
hectare de teren în care
este aplicat un regim de
protecţie pe trei nivele.
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)
●

Gaura cu Muscă
Peştera este situată pe malul Dunării la 12 km în aval
de Moldova Nouă, pe teritoriul comunei Coronini. Intrarea
în peşteră se află în marele
abrupt calcaros situat nu
departe de stânca Babacai din
albia Dunării, la 3 km în aval
de
localitatea
Coronini.
Altitudinea intrării este de 92
m (28 m deasupra apei
Dunării).
Peştera a fost locuită în
perioada Hallstatt, fiind un
adăpost ideal pentru omul
primitiv. Poziţia ei a facut ca
în epoca medievală să fie
fortificată , deservită de tunuri şi o mică garnizoană de
soldaţi. Astăzi se mai văd fortificaţiile de la intrare făcute
încă de la 1460, refăcute de mai multe ori şi folosite până
prin 1880.
Intrarea în peşteră se face deasupra drumului în
dreptul unui izvor captat. Lungimea peşterii este de 254
m. Numele de Gaura cu Muscă, vine de la musca
columbacă despre care legenda spune că s-a născut dintrun cap al balaurului cu 12 capete ucis de Iovan Iorgovan
,,braţ de buzdugan”.
Această muscă a produs multe probleme localnicilor în
evul mediu atacând vitele pe care le muşca în zonele cu
piele fina iar muşcăturile produceau inflamaţii, care
sufocau animalul în câteva ore sau zile. În pericol erau şi
copiii mici, dacă musca reuşea să patrundă în gură sau
trahee.

UMOR.... RURAL !
Seara în Cluj, badea Gheorghe după ce bea câteva
pahare în plus îşi lasă maşina în parcarea restaurantului şi
înainte de a pleaca la el în sat lasă pe parbriz un bilet cu
următorul conţinut: Nu spargeţi! Nu am casetofon !
A doua zi când vine să-şi ia maşina găseşte în parcare o
cărămidă iar sub cărămidă un bilet pe care scria: Nu-i bai,
îi punem noi !

Material realizat de GEC NERA 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;

