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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Noi publicaţii realizate
de GEC Nera

În perioada iunie septembrie
2011 GEC Nera a editat în
cadrul proiectului ,,Poluarea
transfrontalieră cu deşeuri
miniere
pe
Dunăre,
Vipera
realitate şi în acelaşi timp
(Vipera berus)
bombă mediatică’’ finanţat
prin Programul IPA de
Cooperare
Tranfrontalieră
În acest număr:
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perpetuarea acestui caz de poluare transfrontalieră timp
de peste 40 de ani.

●
Ecologizarea iazului Tăuşani – Boşneag din
Moldova Nouă ar putea fi făcută prin
fitoremediere.
Deşeurile miniere din iazul Tăuşani – Boşneag conţin
următoarele metale, care sunt considerate agenţi
poluanţi: Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, cu un accent
deosebit pe Cu, ca şi componentă dominantă a
exploatărilor miniere din zonă.
Într-un studiu făcut de către Universitatea Bucureşti - Centrul de cercetări şi studii de impact asupra
mediului s-a constatat existenţa unor concentraţii mari
din aceste metale în organismele unor specii de plante
precum sălcioara (Eleagnus angustifolia), salcâmul
(Robinia pseud-accacia), cătina albă (Hippophae
rhamnoides) folosite cu succes în anii ‘90 la consolidarea
vegetativă a unei porţiuni din iaz.
Cuprul este componenta principală atât în deşeurile
din iaz cât şi în solurile din apropiere. Din păcate
absorbţia acestuia de către plante este destul de
scăzută. Molibdenul este un caz special. Concentraţia sa
în steril nu este mare, dar are un excelent coficient de
bioabsorbţie (BCF). Coeficientul de bioabsorbţie
reprezintă raportul dintre concentraţia metalului în
deşeurile din iaz şi concentraţia metalului în organismul
plantelor. Utilizarea plantelor pentru eliminarea
poluanţilor din mediu se numeşte fitoremediere.
Fitoremedierea poate fi sub formă de:
-fitoextracţie,
care
constă
în
consolidarea
iazului
cu plante ce elimină
metalele
din
sol,
concentrându-le
în
părţi
aeriene
disponibile
pentru
recoltare.
-fitodegradare,
care
constă
în
consolidarea
iazului
cu
plante
ce
Cătina albă - un fitoremediu
degradează
singure
important pentru iazul
Tăuşani - Boşneag

poluanţii sau odată ajunşi în plante poluanţii sunt
degradaţi de bacterii şi de microbi.
-rizofiltrare, care constă în consolidarea iazului cu
plante a căror rădăcini introduse în apele tehnologice
deversate în iaz absorb metalele poluante.
-fitostabilizare, - consolidarea iazului cu plante care
reduc mobilitatea contaminanţilor şi/sau biodisponibilitatea. Biodisponibilitatea este raportul dintre
cantitatea de substanţă poluantă şi viteza cu care odată
cedată organismului aceasta ajunge la locul de acţiune şi
işi manifestă efectul biologic.
-fitovolatilizare, - consolidarea iazului cu plante care
volatilizează poluanţii în atmosferă.
Fitoremedierea are unele avantaje în comparaţie cu
alte tehnici de refacere. În primul rând este vorba de a
reduce costurile implicate şi dorinţa de a folosi o
remediere "verde" în cazul depozitelor de deşeuri miniere.
●

Contribuţia societăţii civile la implementarea
Planului Local de acţiune pentru îmbunătăţirea
managementului deşeurilor miniere din iazul
Tăuşani Boşneag
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în parteneriat cu
NVO Škola Plus Bela Crkva şi cu Consiliul Local Pojejena,
implementează în perioada decembrie 2010 – decembrie
2011 proiectul ,,Poluarea transfrontalieră cu deşeuri
miniere pe Dunăre, realitate şi în acelaşi timp bombă
mediatică’’ finanţat prin Programul IPA de Cooperare
Tranfrontalieră România – Republica Serbia.

Campanie de informare a populaţiei din Moldova Nouă
realizată de voluntarii GEC Nera.
În acest context specialişti de la GEC Nera, APM Caraş –
Severin, CONVERSMIN Bucuresti, SC MOLDOMIN Moldova
Nouă au elaborat Planul local de acţiune pentru
îmbunătăţirea
managementului
deşeurilor
miniere
(PLAIMDM) din incinta iazului Tăuşani – Boşneag aparţinând
SC Moldomin Moldova Nouă.
Un loc important în cadrul PLAIMDM este acordat
măsurilor prioritare ce urmează a fi realizate prin
implicarea ONG-urilor participante la realizarea acestui
proiect. Este vorba de măsurile 24-28 ce includ:
-Campanii publice de informare şi conştientizare a
populaţiei privind factorii responsabili de producerea
poluării în zona iazului de decantare şi cauzele pentru care
trenează realizarea de măsuri concrete destinate stopării
fenomenului de poluare.

-Monitorizarea alternativă a stării factorilor de mediu
, a biodiversităţii şi informarea populaţiei din zona
iazului de decantare.
-Monitorizarea alternativă a implementării PLAIMDM
de către factorii direct responsabili.
- Implicarea ONG-urilor şi a şcolilor în realizarea
activităţilor de consolidare cu lucrări vegetative a
platformei şi a taluzelor iazului.
-Implicarea ONG-urilor şi a şcolilor la realizarea
activităţilor de refacerea habitatelor naturale şi a
speciilor degradate in urma activităţii desfăşurate pe iaz.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Fascinantul peisaj al Cheilor Nerei este în
contradicţie cu infrastructura de vizitare
În perioada 5-7 august a.c Grupul Ecologic de
Colaborare Nera, a realizat o monitorizare alternativă a
stării factorilor de mediu şi biodiversităţii pe traseul
Cheile Nerei din interiorul PN Cheile Nerei – Beuşniţa.
Activitatea a fost realizată de către un grup de 17
voluntari, de la Grupul Şcolar „Mathias Hammer” Anina,
Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, Grupul Şcolar Industrial
Moldova Nouă şi Asociaţia SPEO CARAŞ Oraviţa care
activeză, în baza unui contract, în cadrul centrului de
voluntariat al GEC Nera.
Fenomenele de agresiune împotriva mediului
întâlnite pe traseu sunt de mică amploare şi au fost
generate, de regulă, de practicarea turismului
neorganizat.
-În poienile de la cantonul silvic Damian şi Lacul
Dracului covorul vegetal este ars de numeroase vetre de
foc. În unele cazuri focul este întreţinut cu arbori tineri
tăiaţi din pădurile din apropiere.
-Pe traseu, în 4 cazuri, stâncile sunt inscripţionate cu
nume de persoane şi cu mesaje, unele dintre ele vulgare.
- Pe întregul traseu există depozitate pe malul râului
Nera ambalaje din plastic, dar în cantităţi considerabil
reduse faţă de anii precedenţi.
În ce priveşte infrastructura de vizitare aceasta este
inadecvată pentru practicarea unui ecoturism civilzat.
-În zona monitorizată nu există campări autorizate. În
campările improviziate nu există un minim de dotări
pentru nevoi igienico – sanitare, colectarea deşeurilor şi
prepararea hranei. Agresiunile împotriva patrimoniului
natural în aceste zone se manifestă sub forma distrugerii
covorului vegetal, tăieri de arbori tineri, poluare cu
deşeuri, ambalaje şi gunoi menajer a apelor naturale şi a
solului.
-Cablurile de siguranţă de la poteca în stâncă de la
Cârlige şi de la puntea suspendată de la Vogiun sunt
uzate şi prezintă riscuri pentru vizitatori. La punte
lipsesc porţiuni din podină.
-Peste poteca de pe traseu , în 3 locuri, există
copaci prăbuşiţi din cauza vântului care îngreunează
trecerea.
-Este nevoie de mai multe panouri de informare, în
special în dreptul punctelor turistice de interes deosebit

(Lacul Dracului, cărări în stâncă, tuneluri, unicate de floră
etc.)
Alin Şuşan – coordonator al centrului de voluntariat
al GEC Nera

maligne şi boli ale tractului respirator al populaţiei,
cauzate de contaminarea cu compuşi de cupru şi zinc,
indică faptul că este nevoie urgentă de stoparea poluării
cu deşeurilor provenite de la iazul Tăuşani – Boşneag.
Voluntarii prin activităţile lor au atras atenţia asupra
existenţei acestor probleme care au nevoie de o
rezolvare urgentă.

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
ORAVIŢA – un oraş în care trecutul
este plin de premiere.

Cărări în stâncă cu risc ridicat la trecere la Cârlige
●

Labudovo Okno poluată cu deşeuri miniere
din România
Grupul Ecologic de Cooperare Nera din România, în
parteneriat cu Škola Plus din Bela Crkva, Serbia,
implementează proiectul "Poluarea transfrontalieră cu
deşeuri miniere pe Dunăre, realitate şi în acelaşi timp
bombă mediatică", finanţat prin programul IPA de
colaborare transfrontalieră România - Republica Serbia în
cadrul căruia se realizează şi o monitorizare a calităţii
mediului în zona umedă (Ramsar) Labudovo Okno din
cadrul rezervaţiei naturale speciale Deliblatska Peščara.
În cadrul proiectului voluntarii din Serbia şi România
sunt familiarizaţi cu conceptul de sit Ramsar şi de
asemenea sunt informaţi cu privire la necesităţile specifice
de conservare şi de gestionare raţională a acestor
ecosisteme care, în toată lumea,
sunt extrem de
vulnerabile.
În Labudovo Okno
cuibăreşte
pasărea
ibis, şi păsări rare de
pradă
precum
vulturul cu coadă
albă
şi
vulturul
negru. Dintre speciile
rare
de
plante
amintim nuferi albi
si şi nuferii galbeni
de apă precum şi
Voluntari din România şi Serbia
multe varietăţi de
igenizează locurile de cuibărit
orhidee.
Labudovo
din Labudovo Okno
Okno este mediul
natural de reproducere al celor mai mari peşti de pe cursul mijlociu al
fluviului Dunărea şi cel mai mare loc de popas al păsărilor
migratoare din această parte a Peninsulei Balcanice. Din
păcate, o parte din praful de deşeuri miniere de la iazul de
decantare Tăuşani – Boşneag din Moldova Nouă (România)
este antrenat de vânt şi ajunge şi în Labudovo Okno iar pe
calea lanţului alimentar cuprul şi zincul conţinut de către
acest praf ajunge în carnea de peşte şi bovine din marile
centre de consum din Serbia. Creşterea numărului de boli

În 1816 se construieşte primul teatru din România
(Teatrul Mihai Eminescu)
În 1854 se dă în funcţiune linia ferată Oraviţa-Baziaş,
prima linie ferată din România.
În 1875 se dă în funcţiune linie ferată Oraviţa-Anina,
prima linie ferată montană din România.
Denumirea de Oraviţa este de origine slavă putând
fiind dedus din “hora”(deal) sau “ohra” (nucă).
Oraşul Oraviţa este aşezat la întretăierea drumurilor
între Moldova Nouă - Bozovici, Reşiţa - Anina, Bozovici Timişoara.
Flora
din
acest teritoriu
prezintă unele
caracteristici
ale unui climat
cu
influenţe
mediteraneene.
Aici creşte smochinul,
castanul, liliacul şi
migdalul. Oraviţa este înconjuTeatrul - muzeu “ Mihai
rată de păduri
Eminescu “ , cel mai vechi
de foioase şi
teatru din România
conifere.
Cadrul
natural
deosebit
oferă
vizitatorilor
posibilitatea de a vizita în apropiere : Pădurea de liliac
din rezervaţia naturală Valea Ciclovei – Ilidia; Gorunul cu
icoană - un loc renumit datorită icoanei sfinte care
este bătută pe trunchiul său, al carei autor s-a pierdut în
negura timpului; Poiana Iuliei înconjurată de păduri de
foioase şi conifere - un loc excelent pentru recreere;
Piatra Rolului Nou - o stânca solitară de 987 m ţâşnind
din mijlocul pădurii care
este vizibilă de la mari
depărtări şi Peştera lui Adam Neamţu – loc de adăpost în
timpuri de restrişte a celebrului haiduc Adam Neamţu.
In oraş şi în împrejurimi mai pot fi vizitate Farmacia muzeu Knoblauch, Catedrala ortodoxă "Adormirea Maicii
Domnului",
Biserica
romano-catolică,
Mănăstirea
ortodoxă ”Călugara”, Mănăstirea catolică "Maria
Ciclova".
Oraviţa este deasemenea un punct de plecare pentru
traseele turistice Cheile Minişului, Cheile Nerei şi Clisura
Dunării.
În 20 iulie, de Sf. Ilie, are loc ruga bisericii şi
petreceri populare în cartierul Oraviţa Română iar în 15
august, de Sf. Maria (Adormirea Maicii Domnului) are loc
ruga bisericii şi petreceri populare în cartierul Oraviţa
Montană.

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.
Rezervaţia este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice
din România ca obiectiv de valoare naţională - grupa
valorică A. 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.
Morile sunt în
proprietatea comunităţii fiind fiecare
construite , apoi
exploatate şi întreţinute, în sistem
asociativ, de mai
multe familii care
îşi păstrează şi azi
calitatea de rândaşi (după rândul
Moară pe valea Rudariei
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.
Gheorghe Chiran – preşedintele As. SPEO CARAŞ
●

Bela Crkva (Biserica Albă)
Comuna Bela Crkva este situată în frumoasa şi întinsa
vale a râului Nera în sud – vestul Voivodinei. Este
înconjurată de ramificaţiile lanţului muntos carpatin, iar la
vest comuna deschide Câmpia Panonică la cca 100 km de
Belgrad.

În imediata apropiere a oraşului se află cursurile
apelor Dunării, Nerei, Caraşului, Canalului Dunăre –Tisa –
Dunăre şi un număr mare de lacuri cristaline. De aici şi
denumirea oraşului, căruia i se mai spune şi” Veneţia
Voivodinei”.
Oraşul şi-a primit
numele după o veche
bisericuţă pe care au
găsit-o în
acest loc
primii colonişti. La
numai 15 km de oraş se
află Deşertul Delibata
(Deliblatska Pescara),
unicul teren nisipos din
Europa,
cunoscut
Carnavalul de la Bela Crkva
punct turistic şi teren
din 2011
de vânătoare pentru
vânat mare.
Teritoriul comunei Bela Crkva se întinde
pe o
suprafaţă de 35.845 ha. Pe lângă oraşul propriu-zis, de
comună mai aparţin localităţile Kaluderovo, Kruscica,
Vracev Gaj, Crvena Crkva, Stara Palanka, Kajtasovo,
Grebenac, Dupljaja, Jasenovo, Banatska Subotica,
Dobricevo, Cesko Selo.
Comuna are 21.499 ha teren arabil, 6.158 fâneţe şi
păşuni, 2.704 ha păduri şi în jur de 160 ha viţă de vie şi
livezi .
În comună se cultivă cu precădere cereale, plante
industriale, legume, fructe şi viţă de vie.
Din totalul de 25.639 locuitori, în oraş trăiesc 12.304
persoane (dupa recensământul din 1991 ). Structura
populaţiei pe naţionalităţi este următoarea : 19.212
sârbi, 2.105 români, 1.102 cehi, 722 unguri, 2.493 alte
naţionalităţi. După confesiunea religioasă, cei mai
numeroşi sunt creştinii de religie ortodoxă şi romanocatolică. Majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura,
pe o suprafaţă arabilă de cca. 20.000 ha. Bela Crkva este
cunoscut ca un oraş turistic, cu împrejurimi pitoreşti, cu
minunate lacuri, cu faţade în stil baroc, cu multe parcuri
şi renumitul “Carnaval al florilor” (Karnaval cveca), cu
fructe şi vinuri de calitate.
Jasmina Turturea – preşedinte Škola Plus

Umor .....rural !
Badea Gheorge trece cu bicicleta prin Bucureşti şi o
lasă rezemată de sediul Guvernului.
Un poliţist de la SPP îl vede şi strigă la el :
- Ce faci bade ? Ia-o de aici rapid !
- Da de ce ?
- Nu se poate să o laşi pentru ca pe aici trec
miniştrii, oficialităţi, poate şi preşedintele.
- Domnule dragă, nu-ţi fă griji ! Am pus lacăt pe ea !
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