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Iasmina Mihailovici 
din Liubcova, un agent 

ecologic voluntar ….”.cu 
vechime”  

VOLUNTARI ÎN 
LUMEA MIRIFICĂ 
A MICROREGIUNII
 DUNĂRE – NERA –

CARAŞ

Un nou eşalon de voluntari 
s-a iniţiat în monitorizarea 

alternativă a mediului. 
La inceputul anului 2008 

centrul transfrontalier de 
voluntariat al GEC Nera a demarat 
training-ul unui nou eşalon de 
voluntari pentru iniţierea în tainele 
monitorizării stării mediului din 
zona parcurilor Porţile de Fier şi 
Cheile Nerei Beuşniţa având în 
vedere că un mare număr de 
voluntari din clasele a XII –a ale 
şcolilor din zonă urmau să-şi 
reducă considerabil activitatea în 

cadrul GEC Nera datorită implicării lor în pregatirea examenului de 
bacalaureat şi a admiterii în învăţamântul superior.

21 iunie 2008 - Voluntari de la Grupul Şcolar Industrial 
Moldova Nouă şi de la Vojvodinašume (Serbia) pregătesc 

monitorizarea traseului Valea Beiului
 din PN Cheile Nerei – Beuşniţa

Partea de asimilare de cunoştinţe teoretice s-a realizat în 
perioada februarie-aprilie 2008 iar în continuare, in perioada mai –

iulie a.c, noii candidaţi pentru poziţia de agent ecologic voluntar 
au realizat, împreună cu voluntarii cu mai multă experienţă,
misiuni de monitorizare alternativă a stării factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii din cele doua parcuri.

La training au participat în total 75 de voluntari dintre care, la 
sfarşitul lunii iulie, 54 au fost legitimaţi ca agenţi ecologici 
voluntari şi li s-au incheiat  câte un contract de voluntariat pe 
următoarele 12 luni.

Până în prezent, principalele 
rezultate ale acestui training sunt 
trei rapoarte lunare de 
monitorizare a mediului care 
prezintă un punct de vedere al 
societăţii civile privind starea 
mediului din zona parcurilor 
precum şi cele mai frecvente 
fenomene de agresiune la care 
este supus patrimoniul natural al 
parcurilor datorită unor activitati 
antropice abuzive şi ilegale. 

Aceste rapoarte au fost 
postate pe pagina web 
www.gecnera.ro şi au fost trimise 
tuturor autorităţilor responsabile 
de protecţia mediului şi presei.

Mulţumim pe această cale 
tuturor jurnalistilor care au facut 
promoţie acestor rapoarte şi au 
luat atitudine faţă de fenomenele 
periculoase de agresiune împotriva patrimonului natural al 
parcurilor din sudul Banatului.

Din păcate, din partea autorităţilor, singura reacţie la aceste 
rapoarte a avut-o Garda Nationala de Mediu care, in luna iulie, a 
trimis o echipa de comisari în zona celor doua parcuri, ocazie cu 
care aceştia au stabilit împreună cu autoritătile locale un plan de 
măsuri pentru îmbunătăţirea stării patrimoniului natural din zonă.

Voluntarii GEC Nera aşteaptă şi rezultate concrete!
●

Cine “vindecă” rănile lăsate de minerit în zona 
parcurilor naturale din sudul Banatului.

La fel ca în multe alte locuri din România mineritul din 
perioada „gloriei comuniste” a lăsat şi în zona parcurilor naturale 
din sudul Banatului multe „puncte fierbinţi” care crează probleme 
serioase cetăţenilor din comunităţile locale situate în imediata 
apropiere a actualelor sau fostelor incinte miniere.

Asemenea situaţii  sunt de actualitate pe teritoriul oraşului 
Moldova Nouă şi  a localităţii Sasca Montană.

La Moldova Nouă incinta, care până anul trecut funcţiona ca 
iaz de decantare a apelor de mină ce proveneau de la fosta SC 
Moldamin, ocupă o suprafaţă de cca 30 ha şi este acoperită în 
prezent cu un deponeu neprotejat si neconsolidat de nisip fin uscat 
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care conţine reziduri provenite de la uzina de preparare a 
minereurilor de cupru.

Minideşertul de la Moldova Nouă
Nisipul din deponeu este antrenat prin  deflatie de mai multe ori 

pe an, cu ocazia vânturilor puterice din zonă, şi este transportat pe 
terenurile agricole şi în localităţile de pe raza oraşului Moldova 
Nouă şi a comunei Pojejena.

Poluarea afectează deasemenea localităţile Vinci, Požeženo şi 
Veliko Gradište din Serbia.

„Duna” de nisp de la Sasca Montană

La Sasca Montană pe o suprafaţă de cca 10 ha situaţia este 
similară numai că aici deponeul de steril provenit de la fosta 
exploatare minieră este sub forma unei  halde cu taluzele şi 
platforma neprotejate iar poluarea se produce numai în România. 
Nisipul antrenat afectează în special terenurile agricole de pe raza 
localităţii Sasca Montană.

Deşi fenomenul este cunoscut de ani buni de către auorităţi, şi 
aceasta şi datorită frecventelor proteste şi notificări făcute de către 
GEC Nera şi autorităţi din Serbia, deocamdata nimeni nu a dat 
semnalul că vor fi întreprinse măsuri concrete pentru stoparea 
acestor fenomene. 

În urma raportului de monitorizare a mediului realizat în luna 
iunie a.c de catre GEC Nera, raport care a fost trimis tuturor 
autoritatile responsabile de protectia mediului în această zonă, din 
partea Gărzii Naţionale de Mediu s-a deplasat o echipă de comisari 
care au promis că instituţia va face demersurile legale pentru ca cei 
responsabili să iniţieze într-un timp căt mai scurt măsuri concrete de 
stopare a poluării în aceste zone.

Obligaţiile asumate de Guvernul României prin protocolul de 
aderare la UE ar trebui să ne ofere ca perspectivă de finalizare anul 
2013 mai ales ca prin Programul Operational Regional 4.2 
« Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru 
noi activităţi »,  Consiliile Locale impreuna cu Consiliul Judeţean Caraş –
Severin au obligaţia şi pot accesa fonduri neramburasabile de la UE pentru 
rezolvarea acestor gen de probleme.

Din păcate, constatînd ce se întămplă în domenii mult mai 
mediatizate unde după aderare mai degraba se observă regrese decât 
progrese, anul 2013 rămâne o perspectivă de rezolvare nesigură 
pentru poluările de la Moldova Nouă şi Sasca Montană.

Turismul  în PN Cheile Nerei – Beuşniţa şi PN 
Porţile de Fier este lăsat la bunul plac al turiştilor.

Judeţul Caraş – Severin se plasează pe locul 2 în România, 
după judeţul Tulcea, în ce priveşte suprafaţa totală de arii naturale 
protejate. Lumea mirifică al celor 5 parcuri  nationale si naturale 
atrage în fiecare an un număr tot mai mare de iubitori de natură.

Dorinţa de a se simţi liberi în sălbăticia acestor locuri îi face 
pe mulţi să uite regula de bază a turismului în ariile naturale 
protejate, adică aceea de a nu lua cu ei de aici decât imaginile 
acestei lumi şi de a nu lăsa în urma lor decât urmele paşilor.

Aşa se face că mulţi dintre turiştii veniţi în aceste locuri din 
alte părţi (dar şi localnicii) braconează; campează după bunul plac
şi abandonează la locul de campare sau popas cantităţi mari de
ambalaje şi deşeuri; taie de zor arbori tineri pentru a face focul 
chear în pădure; dau casetofoanele la maxim; inscripţionează 
stâncile, peşterile şi copacii cu slogane vulgare; îşi spală 
autoturismele în apele naturale; transformă potecile în piste de 
concurs pentru motociclete şi ATV-uri.

Pe lângă  proastele obiceiuri ale turistilor există însă şi alte 
aspecte care contribuie la paracticarea unui tuism anapoda în 
aceste zone. 

Rapoartele de monitorizare a mediului realizate de GEC Nera 
în perioada mai – iulie 2008 constată că în zona PN Cheile Nerei 
Beusniţa şi PN Porţile de Fier nu exista nici o campare omologată, 
marcajele şi indicatoarele turistice sunt insuficiente, punctele de 
atracţie turistică nu sunt echipate cu panouri informative, pe trasee 
nu există puncte de informare privind regulamentul de practicare a 
turismului în ariile naturale protejate, administratorii de terenuri 
(primăriile, ocoalele silvice etc.) nu iau măsuri pentru colectarea şi 
evacuarea ambalajelor şi deşeurilor abandonate în interiorul ariilor 
protejate.

Deponie de deşeuri în zona umedă
 Divici – Pojejena

Intensificarea controalelor din partea autorităţilor 
(administraţia parcurilor, garda de mediu, primării, poliţie, etc.) ar 
putea reduce fenomenele de agresiune împotriva patrimoniului 
natural datorită practicării turismului neorganizat însa acestea 
trebuie acompaniate de măsuri urgente de creare a unei 
infrastructuri privind practicarea ecoturismului prin realizarea 
unor parteneriate public-private în care să fie încurajată
participarea firmelor de turism şi ONG-urilor. In acest sens 
Consiliul Judeţean Caraş – Severin, Consiliile Locale, firmele de 
turism, intreprinzătorii independenţi şi ONG-urile pot accesa 
fonduri nerambursabile de la UE prin Programul Operaţional 



Regional Axa 5.2, Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală Axa 
3.1.3 si Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa 4.

Iniţiativa realizării unor asemenea proiecte ar trebui să o aibe 
administraţiile parcurilor însă aceste structuri continuă să aibe o 
problemă de identitate datorită întârzierii cu care MMDR şi 
MAPDR înţeleg să aplice Aquis-ul Comunitar de mediu în domeniul 
protecţiei naturii.

La final rămâne întrebarea: Cine se face responsabil de lipsa 
unui turizm civilizat în ariile naturale protejate din sudul Banatului ?   

                                                          Echipa Environment News

                              

Parcurile şi rezervaţiile  naturale ale 
mcroregiunii  Dunăre – Nera – Caraş.

PARCUL  NATURAL  MUNŢII  VÂRŞEŢULUI
Date generale
Munţii Vârşeţului sunt cunoscuţi prin flora diversificată, mai 

ales prin plante medicinale şi clima binefacătoare asmaticilor. 
Posibilităţile recreative ale acestei naturi minunate sunt completate   
de partidele de  vânătoare a animalelor mici.

Vârful Guduriţa cu o altitudine de 641 m, deasupra nivelului 
mării, este cel mai înalt punct al Voivodinei.

Munţiii Vârşeţului

Datorită poziţiei unice a Munţilor Vârşeţului  în şesul  
Banatului,  diversităţii florei şi faunei, ecosistemelor bogate în 
păduri, peisajelor şi panoramelor frumoase, cea mai mare parte a 
zonei  muntoase împădurite, în suprafaţa de 4177 ha, este protejată 
din 1982, când a devenit parc natural regional.

Scopul principal al protecţiei mediului în această zonă  este 
îndreptat spre menţinerea , dezvoltarea şi amenajarea  suprafeţelor 
protejate; satisfacerea  necesităţilor de recreere a populaţiei locale şi 
dezvoltarea turismului.

Acest scop  se realizează pe baza unui program de protecţie şi 
dezvoltare a ariilor protejate şi a  unui program special întocmit în 
vederea dezvoltării turismului, programe pe care le aprobă 
administratorul parcului. Trebuie menţionat că protecţia mediului 
planificată pentru Munţii Vârşeţului  nu limitează dezvoltarea 
agrementului şi turismului,  ea contribuind deopotrivă la o 
amenajare şi o dezvoltare mai bună în ceea ce priveşte ecosistemul 
din regiune.

Munţii Vârşeţului,  cu cele 6 mii de hectare împădurite, au 
amenajate terenuri de vânătoare.

Flora  
Flora din Munţii Vârşeţului are o funcţie recreativă şi de 

sănătate şi un pronunţat caracter estetic - decorativ. În acest sens, 
în mod deosebit, aici se evidenţiază vegetaţia pădurilor care se 
întind pe o suprafată de cca. 48 km2  şi cuprind în jur de 28% din 
Munţii Serbiei. Fondul silvic total al acestor munţi este  repartizat 
în modul următor: stejar (Qercus) -1364 ha, tei (Tillia) - 668 ha, 
salcâm (Robinia) -513 ha , păduri de foioase -  fag (Fagus 
sylvatica), paltin (Acer platanoides) etc. -330 ha , pin negru (Pinus 
nigra) - 44 ha.  O prezenţă  importantă  o constituie  pădurile de 
tei şi salcâm care, atunci cand înfloresc, dau acestui spaţiu  o 
aromă specifică intensă, devenind în aceelaşi timp un loc 
ademenitor pentru  turişti  şi  pentru  culegătorii de  plante  
medicinale.

Proprietăţile medicinale şi  recreative, precum şi alte calităţi 
ale vegetaţiei din pădurile Munţilor Vârşeţului, rezultă din 
structura lor biologică.

Fauna
Diversitatea  morfologică, vegetaţia specifică  a pădurilor din 

zona Munţilor Vârşeţului, influenţele climatice favorabile şi alte 
particularităţi locale asigură condiţii favorabile de adăpost pentru 
existenţa numeroaselor specii de vânat  cu blană şi vânat cu  pene. 

Dintre speciile cu blană aici întâlnim căprioara (Capreolus 
capreolus), mistreţul (Sus scrofa), iepurele (Lepus europaeus),
lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), pisica sălbatică (Felis 
silvestris), viezurele (Meles meles) şi dihorul (Mustela putorios)
iar dintre  speciile cu pene fazanul (Argusionus argus),
potârnichea (Alectoris graeca), prepeliţa (Coturnix coturnix), 
turturica (Columbigallina passerina), porumbelul sălbatic 
(Columba livia), raţa sălbatică (Anas acuta), sitarul Llimosa 
limosa), cucuveaua (Athene noctua), corbul (Corvux corax) şi 
gaiţa (Garrulus glandarius) . 

Majoritatea speciilor existente, au valoare deosebită şi sunt 
protejate prin lege.

Marius Olđja – specialist în arhitectura peisjului, Direcţia
                                         Silvică Pančevo (Vojvodinašume)

●
REZERVAŢIA MULINOLOGICĂ 

VALEA RUDĂRIEI
Ansamblul este alcătuit din 22 de mori de apă cu roată 

orizontală, construcţii din lemn de dimensiuni reduse, utilizate 
pentru necesităţile de măcinare de cereale ale comunităţii. 

Rezervaţia este situată de-a lungul cursului Rudăriei, pe o 
lungime de cca. 3 km, pe ambele maluri, atât în interiorul cât şi în 
afara satului Eftimie Murgu.

Complexul mulinologic este alcătuit din mori cu ciutură (roată 
orizontală cu cupe radiale). Potenţialul energetic modest al râului, 
datorat unor diferenţe de nivel nesemnificative, a fost în mod 
excepţional valorificat prin crearea de acumulări în spatele unor 
baraje din trunchiuri de arbori, construcţia de stăvilare, străpungeri 
de tunele în stâncă, jgheaburi, instalarea morilor pe ambele maluri 
şi realizarea admisiei pe ambele părţi ale axului hidraulic vertical. 

Rezervatia este  înscrisa în Lista Monumentelor Istorice din 
Romania ca obiectiv de valoare naţională - grupa valorică A. 

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



Ai călătorit vreodată pe intregul traseu al Carstului 
Bănăţean  de la Oraviţa la Orşova?

Ai văzut  sălbăticia  traseelor Cheile Nerei – Beuşniţa, 
Cheile Caraşului, Cheile Minişului sau a Defileului 

Dunării ?

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

tradiţională bănăţeană ?

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!

Se păstrează şi  sunt în stare de funcţionare şi parţial utilizate 22 
de mori din cele cca. 40 câte se pare că au existat pe valea Rudăriei. 

Autenticitatea sistemului constructiv tehnic este păstrată în 
întregime. Unele roţi şi jgheaburi au fost înlocuite, încă din anii 80, 
cu elemente metalice perfect similare, din motive de eficienţă în 
exploatare. 

Moară pe valea Rudariei

Valorea exceptională, starea avansată de degradare la care 
ansambul ajunsese la sfârşitul anilor 90, precum şi potenţialului său 
turistic, au determinat declanşarea unui program de salvare de către 
specialiştii Complexului Muzeal Naţional ASTRA din Sibiu. Acesta 
a obţinut finanţare europeană şi a avut sprijinul susţinut al 
comunităţii locale, direct interesate în salvarea sitului.

Morile sunt în proprietatea comunităţii fiind fiecare construite şi 
apoi exploatate şi întreţinute, în sistem asociativ, de mai multe 
familii care îşi păstrează şi azi calitatea de rândaşi (după rândul 
cuvenit la măcinarea grânelor în cursul fiecărei săptămâni). 

Măcinatul propriu zis este o operaţie cunoscută şi transmisă din 
tată în fiu, în fiecare dintre familiile utilizatoare. 

Întrucât necesităţile de măcinare ale comunităţii sunt mult 
scăzute faţă de capacitatea celor 22 mori, se încearcă adaptarea 
sistemului de exploatare descris şi utilizarea morilor prin rotaţie, 
fapt ce contribuie implicit la întreţinerea lor. 
                           Cornel Popovici Sturza – presedinte GEC Nera

●

PEŞTERA GAURA CU MUSCĂ
Pe malul Dunării la cca.   3 km mai  jos   de Coronini se află

cea mai  faimoasă peşterã  din Clisura Dunării de Sus,  peştera 
,,Gaura   cu Muscă”.   Aceastã   peşteră ,  în lungime totală de 254 
m, a luat naştere prin infiltrarea apei în roca de tip calcaros.

Peştera a primit   denumirea de  ,,Gaura cu Muscã” deoarece,
dupã  o  legendã, aici s-a nãscut   teribila  muscã    columbacã   
(Culex columbacensis) dintr-un cap al balaurului cu 12 capete  ucis
de  Iovan Iorgovan  ,,braţ de buzdugan”.

 În perioada evului mediu aceastã muscã a fãcut ravagii în 
rândul animalelor. Cãlãtorii strãini care au trecut prin zona Clisurii 
în sec. al XVIII-lea aratã cã mustele columbace nu apãreau anual, 
însã atunci când bântuiau , de obicei în roiuri ca albinele , produceau 
pagube foarte mari în rândul animalelor. Ele pãtrundeau prin toate 
orificiile vitelor si le provocau moartea. Ca mijloace de apãrare , 
când apãreau aceste  insecte , se aprindeau focuri de paie  în preajma 
animalelor , iar pãrtile corpului lor , pe care se aşezau acestea se 
umezeau cu fierturã de pelin. Fumul le alunga, iar mirosul 
pãtrunzãtor al pelinului nu-l puteau suporta. Alt leac nu se cunoştea 
la vremea respectivã.

În prezent specialiştii apreciazã cã aceste teribile muşte nu au 
avut nici o legãturã cu peştera, dezvoltarea ouãlor şi a lavrelor fiind 
posibilã numai în apele Dunãrii înainte de formarea lacului şi în 

vãlãul de sub peşterã. Ridicarea nivelului Dunãrii datoritã 
hidrocentralei de la Portile de Fier a distrus definitiv habitatul care 
a favorizat apariţia muştelor columbace.

                                Mariana Corcodel – profesor de biologie

Umor .....rural !

Badea Gheo vede doi topagrafi măsurând în drum, în faţa 
porţii! Se apropie de ei şi-i întrabă:

-Domnu’  dragă! Dacă nu vă supărţi, de ce masuraţi aici ?
-Bade uite! Pe aici, prin curtea dumitale o sa treacă o cale 

ferată.
-Prin curtea mea? Apoi ce fel de cale ferată ?
-Din aia pe care circula trenuri toata ziua !
-Şi noaptea ?
-Şi noaptea !
-Apoi s-o creadeţi voi ca m-oi scula eu toată noaptea ca să

deschid poarta!
●

Văsălie se întâleşte cu Gheorghe la crâşmă şi-i zice:
-Mai Ghio, auzât-am că te-or bătut ieri huliganii în gară la 

Dej. Adevăratu-i ?
-Cum să fie adevărat ! Aia îi gară ?

●
În Bucureşti, un ardelean lasă bicicleta rezemată de clădirea 

Guvernului. Un poliţist îl vede şi strigă la el:
-Bade nu-i voie să laşi bicicleta acolo ! 
-De ce ?
-Pentru că pe acolo trec oficialităti, primul ministru, miniştrii, 

poate şi preşedintele.
-Nu-i bai, am pus lacăt pe ea !

Publicaţie realizată de
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE  NERA

Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş 
– Severin Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 437197, 

www.gecnera.ro , gecnera@yahoo.com


