Despre potopul din Valea Alm
Almăăjului - 1910
La 13 Iunie 1910, în sudul Banatului, deci inclusiv în Almăj, a avut loc o rupere de
nori, soldată cu numeroase pierderi de vieți omenești și importante pagube materiale.
Evenimentul a rămas în memoria locală, fapt consemnat la Bozovici și pe una dintre
cărțile de la biserică*, fiind cunoscut cu denumirea de Potop!
Din cele povestite, a rezultat că ploaia torențială, deosebit de puternică din Munții
Aninei și Semenicului, a adus din păduri multe lemne, bușteni și vreascuri, care au format
Între Stănuri, puțin mai sus de cascada Bigăr, pe râul Miniș, un baraj natural cu înălțimea
de circa 20 m. Prin anii '60, într-o scobitură din peretele de stâncă, încă era o cruce de
lemn care marca înălțimea atinsă de apă (Fig. 1 și 2, punctele marcate).
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În amonte de acest baraj natural (Fig. 3, punctul marcat indică înălțimea barajului), la
Bertul Poneschii, valea se deschide, fiind delimitată de Coama Leului (imaginea din Fig.
3), Zăbăl și începutul Cununii Gozna, ceea ce a permis acumularea unei cantități
impresionante de apă; se povestea că într-una dintre colibele din zonă, nivelul apei a
depășit înălțimea camerei, concluzia fiind trasă pe baza faptului că toate obiectele mici
din lemn (fuse de tors, linguri de lemn etc.), aflate inițial în cameră, au fost regăsite în
pod, fiind ridicate de apă.

Fig. 3
Sub presiunea cantității enorme de apă acumulată, barajul natural a cedat și s-a
produs o viitură care a măturat totul în cale: colibele și morile de pe malul râului, câteva
case și podul de lemn de peste Miniș de la Bozovici (Fig. 4 - podul înainte de Potop și Fig.
5 - imediat după Potop); cele mai mari stricăciuni și pierderi de vieți omenești s-au
produs în comuna Șopotul Nou deoarece satul era situat chiar lângă Niăgăni.

Fig.4

Fig. 5 (datarea este greșită, este vorba de 13 iunie)
În continuare, vă prezentăm două articole de ziar din perioada respectivă: un raport
oficial despre Potop și efectele sale și unul, despre activitatea politicienilor din acel timp.
* Pe o filă a unui Antologhion ... este descrisă marea inundaţie din nul 1910: ,,În anul 1910, mai 31, vechi / iunie 13
nou, luni seara la 8 ore s-au descărcat asupra comunei şi a unui mare teritoriu din jur o mare rupere de nori. Toată
noaptea a plouat, rîurile au ieşit din matcă, mulţimea de apă a rupt mai multre căşi şi între ruini numai în această
comună şi-au aflat moartea 12 suflete omeneşti. Multe pământuri roditoare au fost înecate şi nimicite cu rodul lor cu tot.
Această ploaie teribilă mi-a făcut impresia unui potop.
Bozovici, 17 iulie 1910, Teodor Chirilean, învăţător-diriginte la şcoala comunală.”
După N. Magiar și E. Magiar, Monografia comunei Bozovici, editia a II-a, Ed. Tim, Reșița, 2008

