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4 În trecut zonele umede ocu-
pau teritorii extinse în regi-
unea Nistrului de Jos, dar pe 
parcursul ultimilor decenii 

aceste terenuri au fost desecate și ul-
terior exploatate intensiv în agricultu-
ră. Lipsa inundaţiilor și problemele cu 
sistemele de drenaj și de irigare au dus 
la sărăcirea solurilor, la apariţia sără-
turii și ca rezultat – la profit redus sau 
chiar inexistent de pe urma activităţi-
lor din terenurile îndiguite. Astfel, pe 
parcursul ultimilor decenii, ca urmare 
a impactului antropic, zonele umede 
au fost supuse unor procese intense de 
degradare la toate nivelurile, inclusiv 
la cel global, pe lângă reducerea supra-
feţelor zonelor umede. 

Consecinţele sunt dramatice atât 
pentru comunităţile locale care de-
pind din punct de vedere economic și 
social de bogăţia zonelor umede, cât 
și pentru natură și buna funcţionare 
a acesteia. Din păcate zonele umede 
rămase se confruntă cu epuizarea re-
surselor, precum și cu probleme hi-
drologice, ecologice și de mediu. Pre-
ţul economic, social și ecologic plătit 
pentru perturbarea funcţiilor zonelor 
umede este enorm. Iată de ce trebuie 
să conștientizăm importanţa acestor 
zone umede atât pentru conservarea 

mediului, cât și pentru comunităţile 
locale.

Noţiunea de Zone umede include o 
mare varietate de ecosisteme unde pă-
mântul și apa interacţionează în marea 
majoritate a anului. Zonele umede cu-
prind întinderi de bălţi, mlaștini, ape 
naturale sau artificiale, permanente 
sau temporare, unde apa este stătă-
toare sau curgătoare, dulce sau săra-
ta. Plantele și solurile zonelor umede 
joacă un rol important în purificarea 
apei, îndepărtând concentrațiile mari 
de azot și fosfor, iar in anumite cazuri, 
chiar și substanţele chimice toxice. 
Zonele umede îndeplinesc deseori un 
rol crucial in prevenirea inundaţiilor 
excesive. Prin stocarea apei în sol sau 
prin reţinerea acesteia pe suprafaţa la-
curilor sau mlaștinilor, zonele umede 
reduc nevoia unor construcţii scumpe 
de protecţie. 

Zonele umede contribuie la re-
încărcarea acviferelor subterane care 
stochează circa 97 % din apa proaspă-
tă neîngheţată a Terii. Zonele umede 
costale au un rol crucial in multe părţi 
ale lumii în ceea ce privește protejarea 
terenului de furtuni și alte fenome-
ne meteorologice; aceste zone reduc 
vântul, valurile și acţiunile curenţilor, 
iar vegetaţia ajută la stocarea sedi-

mentelor. Zonele umede, de regulă, 
încetinesc viteza apei, contribuind la 
depozitarea sedimentelor care altfel 
vor ajunge în râuri. Aceste zone acţi-
onează ca sisteme de purificare pentru 
apa potabilă, atenuează consecinţele 
inundaţiilor, mărind din acest cont 
productivitatea terenurilor. 

Zonele umede sunt considerate 
cele mai productive ecosisteme din 
lume, structura și funcţiile lor fiind 
determinate în principal de hidrologia 
zonei. Această categorie de ecosisteme 
este aproximativ de zece ori mai pro-
ductivă decât ecosistemele obișnuite, 
deoarece, în afară de aportul de ener-
gie solară, ele primesc un aport ener-
getic suplimentar reprezentat de intră-
rile din zonele cu care se află în contact 
permanent, apa și uscatul. Astfel, cir-
culaţia apei este determinantă pentru 
asigurarea productivităţii lor. Excesul 
de materie organică (biomasa) poate fi 
păstrat sau poate fi exportat în ecosis-
temele învecinate. Zonele umede sunt 
surse importante de pește de apă dul-
ce, în special în calitate de locuri pen-
tru reproducere.

Numeroase zone umede reprezintă 
locaţii de bază pentru turism; activi-
tăţile recreaţionale precum pescuitul, 
vânătoarea și plimbarea cu barca atrag 

1. Zone umede - 
importanţă şi beneficii
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milioane de oameni care cheltuiesc 
sume mari de bani pentru practicarea 
acestor activităţi.  

Fiind cele mai productive, zonele 
umede sunt printre cele mai ameninţa-
te habitate de pe planetă, fiind drastic 
afectate în ultimele decenii din cauza 
regularizării cursurilor fluviilor, con-
strucţiilor de baraje și a transformării 
luncilor inundabile în terenuri agrico-
le și activităţi corelate cu agricultura. 

În condiţiile actuale, când pe te-
ritorii extinse presiunile exercitate de 
modurile diferite de utilizare a terenu-
rilor asupra patrimoniului natural al 
planetei au atins valori critice, protec-
ţia și conservarea naturii este o priori-
tate pentru specialiști. 

Primul tratat interguvernamental 
modern, de anvergură mondială, ce 
ţine de conservarea și utilizarea du-
rabilă a resurselor naturale este ”Con-
venţia asupra zonelor umede de im-
portanţă internaţională în special ca 
habitat al păsărilor acvatice” (În con-
tinuare Convenţia Ramsar) semnată la 
2 februarie anul 1971 în orașul iranian 
Ramsar.

Convenţia Ramsar a fost concepută 
ca un mijloc de atragere a atenţiei opi-
niei internaţionale asupra ritmului de 
dispariţie a habitatelor zonelor umede, 
dispariţie datorată în parte ignorării 
funcţiilor și valorilor acestor zone. 
Convenţia stabilește cadrul acţiunilor 
naţionale și cooperării internaţionale 
pentru conservarea și utilizarea raţi-
onală a zonelor umede și a resurselor 
pe care acestea le oferă. În prezent 
obiectivele principale ale Convenţiei 

se referă la păstrarea, conservarea și 
utilizarea durabilă a zonelor umede în 
ansamblu, a ecosistemelor acestora, a 
florei și faunei și nu numai a păsărilor. 
Totodată este aplicată abordarea eco-
sistemică ce ia în considerație că starea 
acestor zone depinde de sistemele eco-
logice din vecinătate.

Moldova nu poate să se laude cu 
zone umede întinse, deoarece o mare 
parte din ele au fost pierdute în urma 
lucrărilor de ameliorare. Procesul de 
degradare a zonelor umede în țară a 
atins proporţii considerabile, iar în 
unele raioane poartă un caracter ire-
versibil. Republica Moldova a ratifi-
cat Convenţia Ramsar prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 504-XVI din 14 iulie 
1999 și a devenit membru al acestei 
Convenţii în iunie 2000, atunci când 
zona „Lacurile Prutului de Jos” (191,5 
km2), a fost inclusă în Lista zonelor 
umede de importanţă internaţională 
(Zone Ramsar).

La momentul actual în Moldova 
sunt 3 zone Ramsar cu o suprafaţă to-
tală de 94 705 ha - „Lacurile Prutului 
de Jos”, ”Nistrul de Jos” și ”Unguri-
Holoșniţa”. Hotarele acestora sunt sta-
bilite în baza abordării ecosistemice. 
Zonele umede constituie unul din cele 
mai valoroase compartimente ale pa-
trimoniului natural, de starea căruia 
depinde în mare măsură eficienţa dez-
voltării durabile a economiei naţionale 
a Republicii Moldova.

În 2006 zonelor umede de im-
portanţă internaţională li s-a atribu-
it statut de protecţie, fiind incluse în 
fondul ariilor protejate de stat. Inclu-

derea zonelor Ramsar în fondul ariilor 
naturale protejate de stat nu implică 
atribuirea unui regim strict de pro-
tecţie pe întreg teritoriul acestor zone. 
Autorităţilor publice centrale și celor 
locale, agenţilor economici, benefici-
arilor de terenuri proprietate publică 
și privată le aparţine responsabilita-
tea de starea ecologică a zonelor date 
și sunt chemaţi să depună eforturile 
necesare pentru menţinerea, protecţia, 
conservarea și utilizarea durabilă a pa-
trimoniului natural din cadrul zonelor 
umede.  

Legislaţia în vigoare stabilește că 
terenurile zonei umede de importan-
ţă internaţională rămân la dispoziţia 
deţinătorilor, managementul lor rea-
lizându-se conform planurilor de ma-
nagement și Regulamentului-cadru al 
zonelor umede de importanţă interna-
ţională.

În conformitate cu acest regula-
ment zonele Ramsar sunt gestionate 
astfel încât să fie prevenite efectele 
negative ale activităţii economice asu-
pra lor și să fie susţinute și încurajate 
activităţile de utilizare raţională, de 
conservare și dezvoltare durabilă a 
acestora. Printre altele, regulamentul 
creează privilegii pentru proprieta-
rii de terenuri pentru ca aceștia să se 
implice în păstrarea valorilor natura-
le, istorico-naturale și culturale, ob-
ţinând din aceasta beneficii în cazul 
unei abordări raţionale, inclusiv și din 
surse alternative și indirecte de venit 
(folosirea brand-ului, turism, exploa-
tarea resurselor naturale pe termen 
lung).
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Zona Ramsar „Nistrul de 
Jos” a fost desemnată gra-
ţie studiilor, descrierii și 
cartării distribuției valo-

rilor biologice principale, realizate de 
Societatea Ecologică „BIOTICA”. Acest 
teritoriu a primit statut oficial de zonă 
internaţională Nr. 1316 (3MD003) în 
cadrul Convenţiei Ramsar la 20 august 
2003 în baza documentelor pregătite 
în colaborare cu Ministerul Mediului 
și înaintate Secretariatului Convenţi-
ei. Zona dată este amplasată în partea 
de sud-est a Republicii Moldova, la 
8 km în aval de orașul Tighina și 40 
km distanţă de la orașul Odessa. Este 
amplasată preponderent pe teritoriile 
raioanelor Căușeni și Ştefan-Vodă și 
parţial Slobozia de pe malul stâng al 
Nistrului. Suprafaţa zonei constituie 
cca. 60000 ha. Teritoriul se întinde pe 
lunca fluviului cu o lăţime variabilă, 
într-o zonă de meandrare puternică 
și pe terasele adiacente. El cuprinde o 
parte din deltă, iar insula Turunciuc 
deja după hotarul moldo-ucranian se 

mărginește cu limanul Nistrului. Zona 
dată reprezintă un complex de habita-
te naturale și transformate din lunca 
Nistrului, unite prin fluviu și canalul 
ce s-a format în urma construcţiei 
digului naţional anti-viitură. Nucleul 
principal îl constituie sectorul natural 
«Lunca Talmaza», cu o suprafaţă de 
1686 ha, ce include masive de pădure 
cu numeroase poieni, un lac, braţul 
mort în formă de buclă închisă, canale 
cu flux permanent sau periodic, băl-
toace, mlaștini, lunci și terenuri agri-
cole abandonate. 

Fluviul formează în Zona Ramsar 
aproximativ 30 de meandre, multe 
dintre care sunt parţial sau în între-
gime închise. Unele meandre ale flu-
viului conţin grădini și alte terenuri 
agricole, majoritatea cărora sunt înso-
ţite de perdele forestiere. De-a lungul 
malului drept pe alocuri sunt prezente 
heleșteie piscicole, o parte dintre ele 
fiind abandonate. Malul stâng al Nis-
trului este protejat cu preponderenţă 
de perdele forestiere. Terenurile culti-

vate ocupă restul luncii până la hotarul 
moldo-ucrainean.

Teritoriul cuprinde variate bioto-
puri de luncă inundabilă. Deosebit 
de importante sunt albiile vechi ale 
Nistrului de diferite vârste, impor-
tante pentru păsări și altă faună a zo-
nelor umede. Pădurile seculare de 
plop, care aproape că nu s-au păstrat 
în Europa, menţin numeroase specii 
protejate de lilieci. Pădurile de luncă 
de frasin reprezintă un ecosistem de 
importanţă paneuropeană, iar luncile 
cu ierburi înalte reprezintă ecosiste-
me foarte deficitare în regiune. Toate 
acestea sunt parte integrală a luncilor 
Nistrului de Jos, amplasate în zona 
transfrontalieră. 

Terenurile de stepă preponderent 
ocupă pantele abrupte, ușor distructi-
bile, cu râpe, deseori afectate de alune-
cări de teren. Ele sunt modificate pu-
ternic din cauza pășunatului excesiv. 
Totuși, s-au păstrat unele sectoarele 
cu vegetaţie valoroasă și specii prote-
jate.

2.1.  date generale despre  Zona ramsar „nistrul de Jos”

2. Zona ramsar 
”nistrul de Jos” – 
valori şi pericole
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Diversitatea iniţială a 
condiţiilor naturale 
este legată atât de in-
fluenţa fluviului puter-

nic meandrat, cât și de eterogenitatea 
teritoriului. Cele mai mari înălţimi 
ating 193 m de-asupra nivelului mării 
pe cumpenele apelor la vest de comu-
na Talmaza, iar cele mai mici – minus 
1,75 m, se află pe teritoriul luncii între 
comunele Crocmaz și Olănești, înăl-
ţimea medie fiind de 22 m de-asupra 
nivelului mării. Toţi factorii enume-
raţi mai sus contribuie la o înaltă re-
prezentativitate de specii de plante și 
diversitate a ecosistemelor habitatelor 
amplasate de-a lungul Nistrului de 
Jos. Abundenţa specifică și numerică 
a florei și faunei este determinată de 
diversitatea excepţională de biotopuri 
naturale și semi-naturale, care numără 
22 tipuri și cuprind biotopuri acvati-
ce, de păduri de luncă și de colină, de 
stepă, etc. 

Pădurile de luncă sunt reprezen-
tate pe teritoriile respective de către 
toate formaţiunile de pădure din re-
giunea Nistrului de Jos, inclusiv de 
comunităţi rare pentru Moldova de 

frasin; s-au păstrat de asemenea ar-
boreturi naturale seculare. Lunca Tal-
maza reprezintă cel mai integru masiv 
de pădure pe Nistru, ce mai cuprinde 
și multe obiective acvatice de diferite 
dimensiuni și regimuri hidrologice, 
locuri înmlăștinite de dimensiuni mici 
și mari, lunci, etc.

Pădurile de colină sunt reprezenta-
te preponderent de plantaţii artificia-
le sau de arboreturi degradate, multe 
dintre care având un nivel anormal de 
reproducere, dar există de asemenea 
zone preţioase acoperite cu asociaţii 
din stejar pufos (Quercus pubescens) 
cu reproducere semincieră. Fiind 
componente ale silvostepei, ele conţin 
poieni frumoase cu asociaţii ierboa-
se de stepă cu plante deosebit de rare 
în Moldova. Totuși, pentru a păstra 
aceste habitate preţioase de tip medi-
teranean, este necesară o gospodărire 
silvică specială, deoarece șirurile suc-
cesionale nu pot fi restabilite pe o su-
prafaţă prea mică.

Luncile și stepele primare din ţară 
au fost distruse, cu excepţia câtorva 
fragmente neînsemnate; cu toate aces-
tea, recent pe acest teritoriu au fost 

2.2. valoarea naturală a Zonei ramsar ”nistrul de Jos” 



8

descoperite 60 formaţiuni ierboase, 
inclusiv unele primare. Există un po-
tenţial destul de important privind 
restabilirea luncilor pe terenurile ara-
bile, unde prelucrarea activă a solului 
a devenit neavantajoasă, ca rezultat 
al introducerii preţurilor de piaţă la 
carburanţi sau din cauza condiţiilor 
hidroedafice.

E important de menţionat că teri-
toriul este integru și bogat din punct 
de vedere structural pentru populaţia 
îndeosebi de abundentă a păsărilor. 
Alternarea terenurilor agricole cu cele 
naturale creează condiţii atât pentru 
construirea cuiburilor, cât și pentru 
nutriţia tuturor grupurilor ecologi-
ce ale ornitofaunei, inclusiv ale celor 
periclitate și vulnerabile – răpitorii și 
păsările complexului zonelor umede. 
Teritoriul este situat pe artera trans-
frontalieră nistreană de migraţie a pă-
sărilor și include un punct important 

de odihnă și hrană, unicul de valoare 
reală după lacul de acumulare Dubă-
sari. Mai mult ca atât, probabil aici este 
unicul loc din Moldova de concentrare 
în masă a păsărilor hidrofile. 

Teritoriul este folosit pe larg pen-
tru nutriţie de către păsările din com-
plexul zonelor umede, care sosesc din 
Ucraina. Printre ele se observă cu re-
gularitate stoluri de ţigănuș (Plegadis 
falcinellus) (o specie rară – un indi-
cator al bălţilor bine păstrate) în nu-
măr de 200-300 de păsări, pelicani, un 
număr foarte mare de stârci (stârcul 
galben Ardeola ralloides, egreta mică 
Egretta garzetta, egreta mare Ardea 
alba, etc.), cocostârcul alb Ciconia 
ciconia, unele păsări răpitoare (gaia 
neagră Milvus migrans, șorecarul co-
mun Buteo buteo, vinderelul roșu Fal-
co tinnunculus, șoimul rîndunelelor F. 
subbuteo) etc. În total numărul specii-
lor de păsări atinge 228, 127 dintre ele 

cuibărind aici și 101 fiind migratori și 
migratori sezonieri.

Pe terasele superioare locuiesc po-
pulaţii viabile a încă două specii de 
șerpi foarte rari în Moldova: șarpele-
lui-Esculap Elaphe longissima, șarpe-
le-de-alun Coronella austriaca, cu o 
populaţie destul de mare, iar pe terito-
riul luncii – posibil cea mai numeroasă 
populaţie de broaște ţestoase de baltă 
Emys orbicularis. Tot aici poate fi întâl-
nit buhaiul de baltă Bombina bombina 
și brotăcelul Hyla arborea.

Aici vieţuiesc 54 de specii de ma-
mifere, dintre care: vulpi, iepuri, vidra, 
nurca europeană, pisica sălbatică, câr-
tiţe, hermelina, bursuci, liliecii (Myotis 
bechsteinii, Nyctalus lasiopterus)  și al-
tele. Căprioarele sunt destul de nume-
roase printre copitate, mistreţul este 
obișnuit pe aici, dar nu atât de nume-
ros și apare mai des în zonele umede. 
Aici locuiește una dintre cele mai via-
bile două populaţii ale cerbului nobil 
pe teritoriul Moldovei. Pe teritoriu (în 
Lunca Talmaza) este prezentă o con-
centraţie mare de lilieci pentru Europa. 
Libelulele – un grup de insecte carac-
teristic zonelor umede, numără 34 de 
specii, adică 64% din numărul estimat 
de specii din Moldova, fapt ce indică o 
concentrare impunătoare a reprezenta-
tivităţii speciilor. În ecosistemele acva-
tice s-au depistat 83 specii de pești.

Multe specii de amfibieni, reptile, 
mamifere și mai ales păsări, care po-
pulează acest teritoriu sunt incluse în 
listele Convenţiei de la Berna, Direc-
tivele UE privind habitatele și păsările, 
multe sunt prezente în Cartea Roșie a 
Moldovei și a Ucrainei. 
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Din cauza unor circumstanţe, flora 
est-europeană este reprezentată foarte 
puţin în listele internaţionale, de exem-
plu doar 9 specii ce cresc în Moldova 
sunt prezente în listele speciilor strict 
protejate ale Convenţiei de la Berna, 
dar dintre care 7 sunt prezente pe te-
ritoriul respectiv. Aici pot fi întâlnite 
foarte multe specii incluse în Cartea 
Roșie. Printre aceste se numără spe-
ciile de stepă (Ghiocelul-de-toamnă 
Sternbergia colchiciflora, Hodoleanul 
tătăresc Crambe tataria, Volbura line-

ată Convolvulus lineatus, etc), endemi-
cul regiunii de nord-vest a Mării Negre 
(Zăvăcusta Astragalus dasyanthus). 
Sunt prezente specii rare de pădure (Vi-
ţa-de-pădure Vitis sylvestris), de lun-
că și palustre (Nufărul alb Nymphaea 
alba,). Din 244 de specii protejate de 
plante superioare în Moldova, în flora 
Nistrului de Jos sunt incluse 147, iar 27 
se întâlnesc numai aici.

Pădurile de colină sunt protejate 
în rezervaţiile naturale Copanca (167 
ha) și Leuntea (30 ha). Lunca Talmaza 

include o rezervaţie de resurse de sol 
(200 ha), rezervaţiile naturale în luncă, 
pădurea Olănești (108 ha) și Mlaștina 
Togai (50 ha) sunt amplasate în mean-
drele cursului principal, rezervaţia pe-
isagistică „Grădina turcească” (224 ha) 
ocupă două dintre meandrele braţului 
mort. Toate rezervaţiile menţionate 
sunt ocrotite de stat. Teritoriul inclu-
de unele arii care pot fi desemnate ca 
habitate de importanţă europeană în 
conformitate cu programul Uniunii 
Europene NATURA 2000.

2.3. patrimoniul cultural

În zona Nistrului de Jos sunt 
prezente foarte multe monu-
mente arheologice de diferite 
culturi și epoci, de exemplu, 

cimeriene, getice, sarmaţiene și alte-
le (nu toate sunt identificate) – atât pe 
malul drept, cât și pe cel stâng al Nis-
trului. Numărul total al monumentelor 
descoperite și studiate până la începutul 
anului 2004 în zonă era de 116. Această 
cifră poate fi dublată, luând în conside-
raţie includerea în registru a curgane-
lor. 

Omul a valorificat această zonă încă 
în epoca paleoliticului; cele mai vechi 
monumente datează cu circa 30 mii 
de ani în urmă și sunt prezente aproa-
pe lângă fiecare localitate din zonă. În 
mai multe cazuri (Cioburciu, Tudo-
ra) numărul monumentelor este chiar 
mai mare. Monumentele acestei ere se 
referă la astfel de fenomene culturale, 
precum epioriniacul (Răscăeţi) și gra-
vetianul de est (Cioburciu 1, Tudora 1).

Următoarea epocă, în care zona 
Nistrului de Jos a fost dens populată, 
este eneoliticul târziu (4 mii ani î.e.n.), 
care este reprezentat de monumen-
te ale variantei Foltești-Usatovo din  
faza târzie a culturii Cucuteni-Tripoli 

(Purcari, Tudora 2). Aici se găsesc atât 
locuinţe vechi, cât și multe curgane de 
această cultură (partea cea mai mare, 
totuși, deja au fost descoperite prin 
săpături arheologice). Cele mai multe 
curgane sunt prezente în Olănești.
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Epoca bronzului (3-2 mii ani î.e.n.) 
este reprezentată în principal de cur-
gane, care se referă aproape la toate 
culturile cunoscute ale acestei regiuni 
(cultura Iamna, cultura catacombelor, 
cultura ceramicii, Sabatinovca). Cea 
mai abundentă este la fel zona Olă-
nești, precum și Palanca (unde a fost 
descoperit și un grup de locuinţe ale 
culturii Sabatinovca).

În epoca fierului timpuriu (1 mie 
î.e.n. – secolul V e.n.) monumentele 

arheologice ale zonei sunt la fel re-
prezentate în mare parte de curgane. 
Acestea, în principal, aparţin diferitor 
grupe de sciţi și sarmaţi. Îndeosebi se 
remarcă pentru acea vreme necropole 
ale sciţilor târzii în s. Glinoe și Cio-
burciu de pe malul stâng al Nistrului. 
Posedă un interes deosebit pentru 
specialiști și necropola sarmaţiană din 
Talmaza. La fel printre monumentele 
epocii fierului timpuriu trebuie men-
ţionate: necropola getică din Olănești, 

așezarea-orășel getic din Tudora, așe-
zarea greco-barbară în Tudora și Co-
panca; precum și un șir de tezaure – 
Răscăeţi (sciţii) și îndeosebi tezaurul 
de la Olănești, unde printre altele a 
fost descoperit sfeșnicul din templul 
Artemidei din Efes. Prezintă interes și 
așezările culturii Poienești-Lukașevka 
în Purcari.

Cultura Cerniahovsk (secolul 3-4 
e.n.), de încheiere a epocii fierului tim-
puriu este reprezentată de un număr 
foarte mare de monumente în general 
pe teritoriul Moldovei și în special în 
zona Nistrului de Jos. Cele mai repre-
zentative așezări sunt Tudora 9 și Pa-
lanca 7.

Monumentele arheologice ale evu-
lui mediu (sec. 6-17 e.n.) sunt repre-
zentate de slavi, cultura antică ruseas-
că, balcano-dunăreană, diferite gru-
puri de nomazi (pecenegi, cumani), 
monumente ale timpurilor hoardei de 
aur, iar apoi moldovenești timpurii. 
Printre acestea cele mai interesante 
sunt așezările slave de lângă s. Răscăeţi 
și așezarea culturii balcano-dunăreană 
Tudora 3. Majoritatea satelor au fost 
fondate în secolele XV-XVI

2.4. potenţialul turistic al regiunii 

Zona Ramsar „Nistrul de 
Jos” include toate com-
ponentele necesare pen-
tru organizarea activităţii 

turistice cu un spectru destul de larg 
de direcţii, cum ar fi turismul exotic 
și ecologic, agroturismul și drumurile 
vinului, turismul balnear și cel sportiv, 
odihna de vară, etc.

Trăsăturile de bază ale teritoriului 
le constituie: frumuseţea peisajului, bo-
găţia lumii animale și vegetale, obiecte-
le istorice valoroase, posibilitatea de a 
descoperi tradiţiile și obiceiurile naţio-

nale, de a degusta cele mai bune soiuri 
de vinuri din Moldova și altele, precum 
și vecinătatea orașelor și accesibilitatea.

Teritoriul zonei pe întreaga lungi-
me este amplasat de-a lungul fluviului 
Nistru, ceea ce extinde considerabil 
posibilităţile activităţii turistice în as-
pectul organizării diferitor tipuri de 
odihnă pe malul apei sau asociate cu 
deplasarea pe apă.

Zona nu este destinată doar pen-
tru păstrarea, reabilitarea și studierea 
naturii, prezenţa acesteia trebuie folo-
sită pentru stimularea dezvoltării eco-

nomice și sociale a localităţilor de pe 
acest teritoriu. De aceea ideea creării 
condiţiilor de dezvoltare a activităţii 
turistice este atractivă pentru popu-
laţia locală. În cazul unei organizări 
corecte, turismul permite stimularea 
și susţinerea activităţilor de restabilire 
a naturii, amenajare a teritoriului lo-
calităţilor etc., precum și soluţionarea 
problemelor dificile legate de colabo-
rarea centrelor raionale și localităţilor 
incluse în Zona Ramsar.

Elementele de peisaj natural foar-
te impresionante includ: fragmente de 
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gârneţ cu poieni frumoase; un frag-
ment de stepă bine păstrat; o pădure 
seculară de luncă, meandre aproape 
închise, zone umede pitorești. Posibi-
lităţile de observaţie asupra naturii vii 
includ elemente frumoase de vegetaţie 
primară și faună de insecte, inclusiv 
unele specii rare. Sunt prezente puncte 
de observare ascunsă asupra păsărilor 
hidrofile și de baltă, inclusiv și a celor 
rare; un punct foarte comod de obser-
vare asupra migrării, se prea poate cel 
mai bun din regiune. În timpul plim-
bărilor este foarte probabilă întâlni-
rea și efectuarea observărilor ascunse 
asupra cerbului nobil, căprioarelor etc. 
Este posibilă întâlnirea speciilor rare 
de șerpi, efectuarea observărilor asu-
pra liliecilor cu ajutorul echipamentu-
lui special.

Pe teritoriul sectorul natural 
«Lunca Talmaza» există un loc de în-
truniri tradiţionale ale turiștilor care 
organizează competiţii la tehnica 

turismului acvatic și, de asemenea, 
traversări ale traseului acvatic Nistru 
– Marea Neagră, care funcţionează de 
mulţi ani. Aici este comodă efectuarea 
pe fluviu a plimbărilor cu caiacul și 
cu alte bărci sportive, iar la intrare în 
braţul Turunciuc se află un fragment 
complicat de terasă. Aceasta permite 

organizarea armonioasă a unei odihni 
active a persoanelor de diferite cate-
gorii de vârstă, îmbinând elemente de 
plimbări cu slalomul nautic, care face 
parte din grupul sporturilor extrema-
le și este solicitat tot mai mult de către 
amatorii de odihnă activă din ţările 
dezvoltate.

2.5. obiecte  deosebit de valoroase din Zonă

Albia veche a Nistrului  
(Nistrul Orb)

Albia veche reprezintă cel 
mai mare bazin acvatic 
natural din ţară, care 
conţine rezerve pisci-

cole bogate și este utilizat pentru iri-
gare. Este un habitat al multor păsări, 
al unor specii rare de plante, insecte, 
pești, mamifere și păsări. La momen-
tul actual este foarte înnămolit, în par-
tea de nord pe o lungime considerabilă 
canalul este îngustat până la 10 m, iar 
apoi practic se egalează cu pământul. 
Totuși, pe cea mai mare parte a teri-
toriului, lăţimea albiei ajunge la 80 
m, iar cea mai lată parte are lăținea de 
circa 120 m. Pe alocuri albia este în-
treruptă de diguri artificiale; pe teri-

toriile unde acestea au fost nu o dată 
reconstruite s-au format bancuri lungi 
de nisip. Pe alocuri între satele Leun-
tea și Talmaza albia este plină cu pă-
mânt, în urma alunecărilor de teren, 
totodată se mai dezvolă înca un pro-
ces de alunecare nou. Regimul fâșiei 
riverane de protecţie a apelor (lăţimea 
20 m) nu se respectă în mare parte pe 
întreaga distanţă. De aceea capacitatea 
albiei s-a micșorat considerabil. Dato-
rită faptului că apa nu mai circulă, iar 
adâncimea albiei s-a micșorat, acest 
ecosistem viu, dar foarte vulnerabil, 
s-a transformat într-un șir de bazi-
ne acvatice cu condiţii de putrefacţie. 
Suprafaţa de acumulare a apei este de 
numai 113 km2, nu are afluenţi perma-
nenţi și puternici, la fel nu sunt nici 

curenţi subterani. Mărirea suprafeţei 
oglinzii apei are loc numai în perioa-
dele ploioase și atunci când nivel apei 
fluviului Nistru este ridicat. Apele de 
viitură nimeresc câteodată în albia ve-
che datorită unui canal nu prea mare 
săpat de către locuitorii s. Talmaza, 
dar acest lucru permite intrarea apelor 
doar în timpul inundaţiilor mari.  

Nistrul Orb avea o importanţă 
mare pentru irigarea culturilor agrico-
le în lunca întinsă, pentru drenarea ei 
naturală. În prezent suprafaţa terenu-
rilor cu culturi irigabile s-a micșorat 
de câteva ori, deoarece posibilităţile de 
alimentare electrică cu apă din albia de 
bază a Nistrului sunt limitate. Cauză 
sunt condiţiile de piaţă și posibilităţile 
reduse ale utilizatorilor de apă; Guver-
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nul a mai finanţat periodic alimentări 
sporadice cu apă din Nistru, însă iriga-
rea din Nistrul Orb reprezintă o prac-
tică obișnuită.

Venirea apei de viitură din fluviu 
(precum s-a întâmplat în 2010) favori-
zează diluarea și îmbunătăţirea calităţii 
apei în albia veche. Restabilirea legă-
turii permanente cu fluviul ar rezolva, 
în mare măsură, problemele Nistrului 
Orb, în special în cazul măririi capa-
cităţii de acumulare – curăţarea, prin 
îndepărtarea nămolurilor acumulate 
împreună cu alte impurităţi. Nistrul 
Orb poate primi stabil apă din fluviu 
prin scurgere liberă, deoarece nivelul 
suprafeţei solului pe tot teritoriul în-
vecinat este aproape de nivelul albiei 
cursului principal al fluviului. Nistrul 
Orb se învecinează cu rămășiţele me-
andrelor vechi, unul dintre care (iazul 
Laptura) poate fi conectat din nou.

Lunca Olăneşti-Crocmaz
Condiţiile de sol și umiditatea lun-

cii sunt asemănătoare cu cele ale lun-
cii, în care este amplasat Nistrul Orb, 
dar sunt mai dinamice, deoarece ni-
velul solului este mai jos decât nivelul 
Nistrului, iar nivelul apelor subterane 
variază mai puternic, deseori atingând 
suprafaţa solului.

Intensitatea de inundare a rocilor 
sedimentare atinge 20-30 m, adân-
cimea apelor subterane variază între 
0.3 și 5-7 m. Oscilaţiile nivelului ape-
lor subterane de cele mai multe ori nu 
sunt mai mari de 1m, deși pot atinge și 
2 m. Între stratul superior și cel inferior 
există o legătură hidraulică nemijloci-
tă, de aceea nivelurile apelor subterane 
de aici se stabilesc la aproximativ ace-
eași cotă. Având un coeficient de filtra-
re mai mic, sedimentele luncii filtrează 
apa mai lent atunci când nivelul apei 
fluviului Nistru scade, ceea ce condiţi-
onează reţinerea ei în depresiunile reli-
efului în această perioadă și formarea 
de sectoare înmlăștinite în luncă.

În perioada de valorificare a lun-
cii a fost formată o reţea de canale de 
drenaj, pentru scăderea nivelului era 
pompată apa din canalul de acumula-
re în fluviu, proces care a fost întrerupt 
din cauza situaţiei economice. 

Întreaga luncă are o importanţă 
considerabilă pentru conservarea bi-
odiversităţii, chiar și terenurile prelu-
crate, unde, de exemplu, pe canale își 
găsesc hrană stârcii. În centrul ei se 
află sectorul Aivazia, în care, la mij-
locul primei decade a acestui secol pe 
sectorul mlăștinos al ei, mărginit de 
terenuri saline, se afla o zonă de dez-
voltare naturală ocupată de trestie și 

lunci, precum și o fâșie de lunci de-a 
lungul canalului de acumulare. Acest 
sector era foarte bogat în specii rare, 
iar conform criteriilor, corespundea 
ariilor-nucleu ale reţelei ecologice 
locale. În Aivazia se află cel mai jos 
punct al ţării. În anul 2010 aceste te-
renuri din fondul de rezervă al pri-
măriei erau, în mare parte, ocupate de 
porumb.

Lunca Talmaza
Acest teritoriu este foarte valoros. 

Este o zonă reprezentativă cu bucle 
ale fluviului aproape închise, tipice 
pentru bazinul de nord-vest al Mării 
Negre, cu braţuri moarte formate de 
cursul schimbător al fluviului și cu alte 
formaţiuni umede. Aici sunt prezente 
păduri seculare de plop, tip care s-a 
păstrat foarte puţin în Europa, o parte 
a cărora se află în condiţii de vegetaţie, 
ce au asigurat dezvoltarea comunită-
ţilor de plop pe parcursul a mai mult 
de 40 de ani de la începutul înrăută-
ţirii regimului acvatic legat de debi-
tul Nistrului. Tot aici sunt prezente 
păduri inundabile seculare de frasin, 
tip de păduri răspândit preponderent 
în Europa de Vest, unde acestea sunt 
incluse în habitatele naturale, ale că-
ror protecţie necesită alocarea unor 
zone speciale de protecţie. Aici a fost 
înregistrată prezenţa unor comunităţi 
importante de Peștișoară Salvinia na-
tans și Cornaci Trapa natans – specii 
strict protejate de către Convenţia de 
la Berna, de asemenea existenţa unei 
populaţii numeroase de Viţă-de-pă-
dure Vitis sylvestris (toate aceste trei 
specii sunt înscrise în Cartea Roșie). 
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Complexul este amplasat pe o arteră 
principală de migrare și este utilizată 
de către păsări, multe dintre care sunt 
rare. Aici pot fi întâlnite multe specii 
de păsări vulnerabile incluse în Lista 
Roșie Internaţională (IUCN – 2013), 
cum ar fi Cristelul Crex crex, perio-
dic Cormoranul mic Phalacrocorax 
pygmaeus, Raţa-cu-ochi-albi Aythya 
nyroca, Eretele alb Circus macrourus, 
Codalbul Haliaeetus albicilla.

Aici vieţuiesc multe alte specii din 
Lista Roșie Internaţională, cum sunt 
nevertebratele –  libelula mercuriu 

Ceonagrion mercuriale Charp. și lipi-
toarea medicinală Hirudo medicinalis, 
amfibieni -  brotăcelul Hyla arborea, 
mamifere răpitoare – nurca europeană 
Mustela lutreola  vidra Lutra lutra, lili-
eci - noptarul de iaz Myotis dasycneme 
și Nictalul gigantic Nyctalus lasiopte-
rus, precum și multe specii din Cartea 
Roșie a Moldovei și a Ucrainei. Aici 
este cea mai mare concentraţie de spe-
cii de libelule (Odonata) din ţară – 23 
de specii. 

Din 21 de specii de lilieci care vie-
ţuiesc în Moldova, în luncă sunt înre-

gistrate 14, dintre care 12 strict prote-
jate în Europa și 6 înscrise în Cartea 
Roșie a Moldovei și Ucrainei. În total 
sunt peste 12000 de lilieci.

Una din problemele acestei zone-
nucleu sunt inundaţiile prea puternice 
și prelungite care alternează cu secete-
le. Şi unele, și altele aduc daune bio-
diversităţii, conducând la degradarea 
ecosistemelor, în special a celor silvice. 
Iată de ce pentru reglementarea regi-
mului acvatic a fost construită o ecluză 
(SE “BIOTICA”).

2.6. probleme şi pericole ale Zonei ramsar ”nistrul de Jos”

În pofida existenţei unei bo-
găţii mari a biodiversităţii, a 
multor specii rare de plante 
și animale, precum și a mo-

numentelor culturale, totuși există 
multe probleme ce duc la degradarea 
resurselor naturale. În prezent lipsește 
un organ de administrare a zonei sau 
a unităţilor teritoriale mari ce ar putea 
contribui la protecţia resurselor bio-
diversităţii, precum și la o dezvoltare 
durabilă în zonă.

Ecosistemele naturale silvice și 
ierboase în mare parte sunt izolate și 
prezentate de teritorii cu suprafeţe de 
la câteva hectare până la puţin mai 
mult de o mie de hectare. Ele sunt în-
conjurate de terenuri arabile extinse și 
plantaţii artificiale, deseori sunt înde-
părtate unul de altul. Impactul mare al 
agriculturii a contribuit într-o măsură 
considerabilă la distrugerea și degra-
darea ecotonilor (ce posedă caracte-

ristici deosebite de sectoare marginale 
ale ecosistemelor) și vegetaţiei de stepă 
și la răspândirea comunităţilor sărăcite 
cu o productivitate redusă. Este slab și 
sistemul de perdele forestiere, inclusiv 
cele riverane de protecţie a apelor, în 
special în treimea sudică de colină a 
zonei. Toate acestea reduc considera-
bil schimbul genetic între populaţiile 
nenumeroase izolate. În special aces-
ta este mai dificil la animalele mari 
și puţin mobile, plantele și animalele 
rare legate de habitatele de stepă, de 
exemplu șerpii. Aceasta se referă și la 
multe alte specii, la care succesul răs-
pândirii și valorificării teritoriilor noi 
au un caracter probabil și/sau legat de 
pieirea și instalarea locală a populaţii-
lor. Fragmentarea preîntâmpină resta-
bilirea ecosistemelor de stepă și luncă, 
chiar și în locurile unde se reduce și se 
stopează pășunatul și folosirea în cir-
cuitul arabil.

Ecosistemele silvice de luncă
În trecut lunca era acoperită de 

păduri, preponderent de dumbrăvi 
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cu copaci potriviţi pentru construi-
rea corăbiilor cu amestec de plop alb 
și frasin. În prezent pădurile seculare 
deosebit de valoroase cu o regenera-
re bună semincieră și sectoarele săl-
batice greu de trecut ce au un aspect 
de pădure virgină s-au păstrat doar 
în fragmente. Chiar dacă gradul de 
împădurire a teritoriului luncii este 
destul de mare, suprafaţa pădurilor 
naturale este redusă. Predomină pă-
durile derivate cu provenienţă din lăs-
tari de plop alb (78%), ce se dezvoltă 
în condiţii modificate de umezire, se 
caracterizează printr-o productivita-
te destul de redusă. Arboreturile sunt 
slăbite, sărăcite, cu o structură afectată 
și care sunt invadate de specia invazivă 
Acer negundo. Regenerarea semincieră 
a speciilor de bază este foarte redu-
să. Stejarul este prezent în exemplare 
unitare, ceea ce limitează rolul lui în 
regenerarea semincieră. Sunt deficita-
re locurile favorabile pentru vieţuirea 
speciilor rare de animale, în special 
adăposturile pentru lilieci. Deficitul se 
intensifică în urma tăierilor arborilor 
cu crengi uscate și scorburoși, extrage-
rii copacilor căzuţi. Deseori etajul de 
subarboret lipsește, sunt puţine liziere 
de calitate satisfăcătoare, ceea ce limi-
tează numărul copitatelor și altor ani-
male. Este practicat pășunatul, deseori 
excesiv în păduri.

Ecosistemele silvice 
de pe terase
Predomină arboreturile de prove-

nienţă din lăstari sau mixtă, slăbite în 
rezultatul tăierilor multiple, cu modi-
ficarea compoziţiei de specii și struc-
turii. Structura pădurii este distrusă: 
deseori este slab pronunţată structura 
verticală, lipsește sau este rărit subar-
boretul, dar sunt sectoare cu o dezvol-
tare excesivă a arbuștilor, unde este re-
dus rolul etajului ierbos. Ecosistemele 
de silvostepă naturală sunt în mare 
parte înlocuite: introducenţii (salcâm 
alb, pin negru, nuc, mai rar glădiţă 
etc.) predomină în 40% din plantaţii. 
Fragmentele de păduri naturale dese-

ori sunt înconjurate de aceste plantaţii, 
uneori conţin mulţi arbori de introdu-
cenţi (în primul rând arţarul american 
spontan pătruns și mai rar ailantul). 
Se practică o pășunare nereglementa-
tă a vitelor, preponderent pe poieni și 
liziere, tot acolo are loc cositul nesiste-
matic, iată de ce compoziţia floristică 
este modificată, iar covorul ierbos este 
degradat și îmburuienit.

Ecosistemele de stepă 
şi de luncă
Terenurile de stepă preponderent 

ocupă versanţii abrupţi afectaţi ne-
potriviţi pentru fi araţi, adică pantele 
abrupte, ușor distructibile, deseori 
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afectate de alunecări de teren, cu râpe. 
Ele sunt modificate puternic din ca-
uza pășunatului. Cauzele înrăutăţirii 
stării covorului ierbos sunt: pășunatul 
excesiv (normele capacităţii pășunilor 
nu se respectă), nerespectarea terme-
nilor de pășunare și lipsa folosirii sis-
temice ale acestora, folosirea pășunilor 
concomitent pentru diferite tipuri de 
vite, lipsa îngrijirii pășunilor și a peri-
oadelor de odihnă pentru restabilirea 
covorului ierbos. Pășunile de stepă în 
a doua jumătate a verii sau mai devre-
me simt un deficit mare de umiditate 
și se usucă, atunci se intensifică acut 
deficitul de furaje. Reducerea bogăţiei 
faunei deseori este legată de deficitul 
de ecosisteme semi-aride de tranzit de 
calitate satisfăcătoare. Acest deficit este 
acutizat de pregătirile dezordonate de 
fâneţe, pășunatul animalelor și tăierile 
structurilor de lizieră ale pădurilor pe 
sectoarele limitrofe stepei. Aproape că 
nu se realizează măsuri de îngrijire și 
de reconstrucţie a pășunilor.

Cu excepţia unor puţine locuri, 
luncile s-au păstrat în fragmente mici 
împrejmuite de păduri și plantaţii, 
precum și de-a lungul canalelor de iri-
gare și valurilor anti-viitură. În trecut 
în luncă erau răspândite diverse vari-
ante de comunităţi de luncă veritabilă 
și înmlăștinită, ce formau fertilitatea 
solului. În prezent are loc simplificarea 
de mai departe a structurii comuni-
tăţilor și reducerea în covorul ierbos, 
chiar până la dispariţie, a ponderii 
leguminoaselor (principalii fixatori 
ai azotului atmosferic). În legătură cu 
aceasta se reduce diversitatea florei și 
faunei nevertebratelor.

Lipsesc planurile locale de dez-
voltare a teritoriului, inclusiv planuri 
de dezvoltare peisajeră și de măsuri 
antierozionale, sunt foarte puţine mij-
loace pentru o planificare, proiectare 
și control corespunzător asupra stării 
solurilor. Are loc o creștere a supra-
feţelor de soluri erodate, care ocupau 
în anii 80 cca. 1/3 din suprafaţă și care 
s-au extins până în 2005 de aproape 
1,5 ori. Lipsește controlul în domeniul 
protecţiei solului din partea Statu-
lui și a administraţiei locale. Una din 
cauze constă în faptul că legislaţia nu 
prevede un mecanism de control și o 
obligaţie de a lua măsuri. O altă cauză 
este că în Moldova practic lipsește un 

asolament corect, deoarece la baza lui 
stau culturile furajere perene (în foar-
te puţine locuri s-au păstrat mijloace 
de curăţare a seminţelor acestor cul-
turi), iar condiţiile de piaţă nu stimu-
lează creșterea animalelor cornute. O 
parte din fermieri nu au nici cele mai 
elementare cunoștinţe ecologice în 
domeniul agriculturii. Unele sectoare 
privatizate și prelucrate sunt amplasate 
pe fâșia riverană de protecţie a apelor, 
unde cultivarea lor este ilegală. Protec-
ţia plantelor nu funcţionează ca sistem 
la nivel local. 

Lumea animală
Condiţiile vieţuirii lumii animale 

în regiunea Nistrului de Jos sunt într-
atât de dinamice, încît creează perico-
le pentru bogăţia acesteia, în pofida 
apariţiilor noilor habitate din contul 
abandonării terenurilor înnămolite și 
înmlăștinite. Totodată, unele impac-

turi serioase (tăieri ilicite, exploatarea 
nesistemică a pășunilor și fâneţelor, 
incendierea resturilor vegetale pe câm-
puri) au un caracter distrugător și se 
desfășoară permanent. Sunt distruse 
trunchiurile voluminoase în proces de 
putrezire ale arborilor, pe care deseori 
se aprind ruguri, sunt adunate vreas-
curile și crenguţele uscate care consti-
tuie microhabitate importante pentru 
unele specii. În consecinţa degradării 
habitatelor și micșorării productivită-
ţii ecosistemelor se reduc resursele de 
vieţuire pentru multe specii. Se înrău-
tăţește starea populaţiilor de lilieci și 
altor mamifere vulnerabile, păsări și 
reptile. Toate acestea duc la reducerea 
diversităţii lumii animale și naturale a 
luncii în ansamblu, în legătură cu dis-
pariţia multor specii rare.
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Oamenii folosesc resur-
sele naturale, defrișea-
ză pădurile, poluează 
aerul și apa, prelucrea-

ză solul în moduri ce duc la erodare. 
Totodată ca consecinţă dispar specii 
de plante și animale, se extind proce-
sele de alunecări de terenuri, inundă-
rile devin distrugătoare, se reduce fer-
tilitatea solului, toate acestea ducând 
inevitabil la creșterea problemelor de 
sănătate, reducerea profitului din agri-
cultură, apar dezastrele naturale, cum 
ar fi furtunile, inundaţiile, vânturile 
mari.

Apa este componentul principal al 
mediului înconjurător și este în strân-
să interdependenţă cu celelalte ele-
mente ale acestuia. Orice modificare 
în unul din componentele mediului se 
va răsfrânge corespunzător și asupra 
celelalte elemente. De aceea, calitatea 
apei va depinde și de calitatea aerului, 
a solului și a celorlalte elemente. 

Trebuie de menţionat că conform 
datelor anului 2010, apele de suprafaţă 
din fântânele din lunca Nistrului nu 
corespondeau standardelor după con-
ţinutul de nitraţi, duritatea, reziduul 
fix, sulfaţi (Talmaza – 90% , Olănești - 
60% , Tudora – 100% , Răscăeţi – 50%, 
Crocmaz -75% , Popeasca – 100%). 
Conform datelor de analiză a apelor 
freatice făcute în anul 2005, 75% din 
numărul total  de probe investigate n-a 
corespuns cerinţelor igienice după in-
dicii bacteriologici.

Principalele surse de poluare a ape-
lor în toate localităţile sunt gunoiștile 
autorizate, gunoiștile neautorizate și 
spontane amplasate în preajma surse-
lor de apă, depozitele de pesticide, de-
șeurile rezultate din creșterea anima-
lelor în sectorul privat, întreprinderile 
de prelucrare a fructelor și legumelor, 
fabricile de vin, parcurile auto și brigă-
zile de tractoare, colectoarele de cana-
lizare și staţiile  de epurare.

O sursă importantă de poluare a 
resurselor acvatice sunt apele uzate 
deversate în bazinele acvatice neepu-
rate sau epurate insuficient. Lipsesc 
staţii de epurare a apelor reziduale, iar 
acelea ce există sunt într-o stare nesa-
tisfăcătoare. Nu sunt amenajate rampe 
de depozitare a deșeurilor menajere și 
ca rezultat apele de suprafaţă și din r. 
Nistru sunt poluate de compuși orga-
nici și neorganici.

Conform datelor statistice, apa fo-
losită în scopuri potabile este un factor 
ce determină până la 20-25% din cau-
zele de bolile diareice acute și hepatita 
virală A și 15-20% din bolile somatice. 
Iată de ce este foarte important de a re-
duce poluarea apelor și a contribui la 
reducerea riscurilor. 

Dacă este să vorbim despre fluviul 
Nistru, o problemă majoră este lip-
sa totală sau starea nesatisfăcătoare 
a perdelelor riverane de protecţie a 
apelor, care trebuie soluţionată prin 
reconstrucţia sau crearea perdelelor 
forestiere, după caz, în limitele fâșii-

lor riverane de protecţie a apelor con-
form legislaţiei în vigoare. Legislaţia 
prevede că lăţimea pentru râuleţe și 
râuri mici este de cel puţin 20 metri; 
pentru râuri mijlocii - cel puţin 50 
metri; pentru râuri mari - cel puţin 
100 metri sau de la brâul meandrelor 
sau de la taluzul digului de apărare 
contra inundaţiilor (din păcate uneori 
este foarte aproape de mal). Totodată 
malurile râurilor și ale bazinelor de 
apă din perimetrul fâșiilor riverane 

3. importanţa protecţiei 
patrimoniului natural 
şi a apelor

3.1. protecţia resurselor acvatice 
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de protecţie a apelor se consolidează 
în mod obligatoriu prin plantarea de 
arbori și arbuști hidrofili. 

În limitele fâșiilor riverane de pro-
tecţie a apelor se interzice aratul tere-
nurilor, pășunatul, ceea ce cu regret în 
prezent are loc frecvent. Pentru a re-
duce poluarea este necesar de a stopa 
pășunatul ilegal pe malurile râurilor.

Zonele umede au un rol important 
în acumularea și păstrarea resurse-
lor de apă, precum și pot servi drept 
locuri naturale de epurare a apelor 
prin procese chimice și biologice. Iată 
de ce este important de a restabili re-
gimul hidrologic al teritoriului din 
contul restabilirii și reglementării co-
nexiunii principalelor sisteme natu-

rale (Nistrul) și transformate (Nistrul 
Orb, Lunca Talmaza, teritoriile din 
meandrele Nistrului și adiacente la 
Turunciuc). Este necesară efectuarea 
treptată a reconstrucţiei ecologice a 
ecosistemelor acvatice (Nistrul Orb) 
și a regimurilor (Lunca Talmaza, unele 
meandre ale Nistrului) în zona de lun-
că inundabilă.

3.2. protecţia şi utiliZarea raţională a patrimoniului natural

Pentru a contribui la soluţi-
onarea problemelor exis-
tente în regiune este nece-
sar de a forma regimul de 

protecţie a Zonei Ramsar în corespun-
dere cu zonarea acesteia, de a menţine 
și a restabili complexele naturale, lan-
dșafturile și obiectele natural-istorice. 
Crearea fragmentului local al reţelei 
ecologice are o mare importanţă pen-
tru menţinerea sistemelor ecologice și 
a condiţiilor agroecologice favorabile, 
inclusiv pentru atenuarea consecinţe-
lor schimbărilor climatice. Integritatea 
fragmentului trebuie susţinută de cori-
doare biologice locale.

a) Ecosistemele silvice
Este importantă restabilirea comu-

nităţilor silvice naturale și formarea 
unui raport dintre plantaţiile naturale 
și artificiale, acceptabil din punct de 
vedere al conservării biodiversităţii 
și producţiei silvice, ţinând cont de 
schimbările climatice. Trebuie  păstra-

te pădurile seculare, în special cele de 
importanţă europeană. Este necesa-
ră lupta cu speciile agresive invazive, 
crearea și/sau reconstrucţia zonelor de 
lizieră și completarea cu specii silvice 
fructifere și de pomușoare.

Coridoarele ecologice trebuie să 
facă conexiune între complexele na-
turale de bază; dezvoltarea sistemelor 
de perdele forestiere și de arbuști de 
protecţie va asigura legătura populaţii-
lor de animale și plante, va îmbunătăţi 
microclimatul pe teritoriile agricole și 
protecţia apelor. 

Măsuri necesare pentru protecţia 
pădurilor

Printre măsurile importante pot fi 
enumerate următoarele:
a) intensificarea activităţilor de asi-

gurare a regimului de protecţie și 
preîntâmpinarea tăierilor ilicite ale 
pădurii, pășunatului ilegal, colec-
tării ilegale și excesive a speciilor 
de plante medicinale și decorative, 
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braconajului și a altor activităţi ile-
gale;

b) conservarea pădurilor seculare și 
dezvoltarea silvică a plantaţiilor 
valoroase, pentru mărirea suprafe-
ţelor de pădure seculară;

c) înlăturarea de peste tot (în pro-
cesul tuturor lucrărilor de gospo-
dărire silvică) a introducenţilor 
agresivi, în primul rând a arţarului 
american și a ailantului;

d) organizarea și amenajarea locuri-
lor pentru odihnă și turism;

e) consolidarea/extinderea suprafe-
ţelor sectoarelor silvice existente 
și crearea coridoarelor ecologice 
pentru asigurarea schimbului ge-
netic și al migraţiei;

f) asigurarea în procesul de efectua-
re a lucrărilor silvice a conservării 
și extinderii populaţiilor de plante 
silvice rare și pe cale de dispariţie;

g) asigurarea stării sanitare corespun-
zătoare a plantaţiilor silvice, prin 
realizarea unei supravegheri per-
manente asupra apariţiei posibile a 
patologiilor forestiere și efectuarea 
măsurilor active oportune de com-
batere, tăieri sanitare argumentate 
ș.a.;
Un alt lucru important este și re-

construcţia și formarea lizierei de 
pădure. Lizierele reprezintă o piedi-
că naturală, biologică și mecanică, 
care nu permite distrugerile din cau-
za vântului, pătrunderea în pădure a 
buruienilor, dăunătorilor, animalelor 
domestice, poluanţilor diferiţi. În ge-
neral, lizierele joacă un rol important 
în asigurarea stabilităţii pădurilor faţă 
de impacturile nefaste, atât de natură 
antropogenă cât și naturală. La fel sunt 
importante și lizierele interne – cele 
din jurul poienelor, de pe marginile lu-
minișurilor, cele amplasate de-a lungul 
drumurilor și potecilor din pădure, în 
zonele de contact a diferitor sectoare, 
au un efect ecologic, biocenotic, ci-
negetic-gospodăresc. Aceste elemente 
ale pădurii atrag animalele, îndeosebi 
entomofagii, păsările și copitatele, care 
preferă să se alimenteze în condiţii de 
vizibilitate bună, accesibilitate a hrănii 
și practicabilitate. 

b) Ecosistemele ierboase
Pentru restabilirea funcţionării 

stepelor și mărirea productivităţii 
acestora în calitate de pășuni și rezer-
vaţii genetice este necesară formarea 
sistemelor de teritorii din terenurile 
ierboase naturale, seminaturale și arti-

ficiale reconstruite, inclusiv din contul 
extinderii suprafeţei.

Este foarte important de a aduce 
șeptelul de animale care pasc în con-
cordanţă cu posibilităţile terenurilor 
de pășune, transferarea animalelor 
rămase la întreţinerea în grajduri și 
utilizarea asolamentelor cu ierburi 
multianuale. Pentru a crește producti-
vitatea și diversitatea biologică trebuie 
reconstruite terenurile de pășune, de 
asemenea este dezirabilă extinderea 
lor din contul sectoarelor care și-au 
pierdut productivitatea, mai ales a ce-
lor degradate.

Pentru îmbunătăţirea stării ecosis-
temelor ierboase este necesar de reali-
zat următoarele sarcini:
1) realizarea reconstrucţiei pilot pe 

anumite terenuri pășunabile prin 
intermediul semănatului ierburilor 
furajere și extinderea suprafeţelor 
de pășuni îmbunătăţite.

2) identificarea măsurilor de aducere 
a numărului de animale menţinut 
în corespundere cu capacitatea de 
asigurare cu furaje a pășunilor.

3) crearea sectoarelor pentru produ-
cerea seminţelor de ierburi multia-
nuale, folosite pentru reconstrucţia 
pășunilor și fâneţelor.



194) excluderea terenurilor nepotrivi-
te pentru prelucrare din circuitul 
arabil – cele cu o productivitate 
redusă, puternic erodate, regulat 
inundate și cele salinizate.

5) realizarea îmbunătăţirii de suprafa-
ţă pentru anumite pășuni și a îm-
bunătăţirii fundamentale pentru 
altele conform planului de manage-
ment elaborat de SE BIOTICA pen-
tru Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”;

6) realizarea rării arbuștilor pe unele 
pășuni;

7) semănatul unui amestec de semin-
ţe de stepă cu o prelucrare de su-
prafaţă a solului pe sectoarele rela-
tiv netede;

8) crearea pe terenurile afectate de 
eroziune rapidă de fragmente ale 
complexului de pădure și poieni;

9) crearea fâșiilor din arbuști ghim-
poși (măceș, păducel) și neco-
mestibile (scumpie) pe marginea 
pășunilor îndreptate spre sectoare 
abrupte cu pericol de eroziune.
Gospodărirea mlaștinilor ierboase

Întru evitarea unei dezvoltări în 
masă a trestiei, aceasta urmează a fi 
cosită în iulie după creșterea ei, pre-
cum și după încheierea clocirii păsări-
lor complexului acvatic și palustru, în 
sectoare în jurul lacurilor și alte locuri. 
Suprafaţa totală a teritoriului cosit nu 
trebuie să întreacă 20%; cositul urmea-
ză a fi organizat de către autorităţile 
locale cu implicarea populaţiei locale 
ce primesc trestia în scopuri gospodă-
rești.

Este necesară promovarea dezvol-
tării justificate din punct de vedere 
economic și ecologic a agriculturii și 
folosinţei durabile a resurselor agro-
biodiversităţii, contribuirea la con-
servarea solurilor și, pe cât e posibil, 
la restabilirea covorului de sol, men-
ţinerea sistemului de activităţi antie-
rozionale. 

Pe întreg teritoriu principalele 
obiective sunt susţinerea unei exploa-
tări raţionale și nedistrugătoare a re-
surselor naturale de către agenţii eco-

nomici, o creștere social-economică 
îndreptată spre o dezvoltare durabilă. 
Este necesară aplicarea măsurilor an-
tierozionale, stabilirea măsurilor de 
control asupra stării solurilor. Totoda-
tă este necesară aplicarea unui asola-
ment corect în baza culturilor furajere 
perene. Poate oare acest lucru fi făcut 
pe fundalul unei pieţi deformate în 
ţară? Ar trebui cel puţin să fie formu-
lată părerea și necesităţile business-
ului local în acest domeniu. Are sens 
de dezvoltat producerea produselor 

alimentare în baza schemelor agroeco-
logice, folosind certificarea lor la nivel 
naţional și internaţional, organizarea 
creșterii produselor agricole de cali-
tate înaltă în baza creșterii animalelor 
pe pășuni și dezvoltarea turismului cu 
utilizarea acestui produs și a sectoare-
lor de stepă pentru recreare.

Este nevoie de soluţionat problema 
terenurilor neprofitabile și abandonate. 
Ele trebuie folosite pentru extinderea 
pădurilor comunale și private și conso-
lidarea reţelei de plantaţii de protecţie 

3.3. Îmbunătăţirea folosinţei terenurilor 
şi preÎntâmpinarea pericolelor posibile
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a câmpurilor (fâșii forestiere și de ar-
buști), pentru crearea în baza acesto-
ra a noilor fânaţuri și terenuri pentru 
pășunatul vitelor, cu folosirea taberelor 
temporare ale șeptelului cu containere 
de acumulare temporară a gunoiului 
de grajd (pentru a fi folosite pentru în-
grășăminte), menţinerea în grajduri ale 
animalelor și pășunatului în parcele. 

Populaţia locală trebuie să înţe-

leagă că o arie protejată nu înseamnă 
doar interdicţii, de fapt doar anumite 
locuri fiind strict protejate (de cele 
mai multe ori amplasate departe de 
localităţi și incomode de a fi prelucra-
te). O arie protejată în cazul unei ad-
ministrări corespunzătoare înseamnă 
și o dezvoltare durabilă, ce va aduce 
mai multe beneficii populaţiei locale.  
Brandul ariei protejate va contribui la 

promovarea unui produs turistic atră-
gător, iar pe pieţele externe - a produ-
selor locale. Toate acestea vor contri-
bui la o dezvoltare locală armonioasă. 
Din punct de vedere al potenţialului 
turismului rural, are sens de păstrat și 
de restabilit posibilităţile de producere 
a soiurilor tradiţionale și locale de viţă 
de vie și a culturilor fructifere, soiuri-
lor tradiționale de legume.

Pentru păstrarea lumii ani-
male este necesar:

- conservarea arborilor 
scorburoși în dependenţă 

de mărimea scorburilor folosite de 
unele insecte deosebit de rare ce 
folosesc lemnul mort, precum și de 
un șir de specii de animale și pă-
sări, inclusiv rare;

- păstrarea arborilor foarte înalţi și 
a sectoarelor de pădure seculară în 
arboreturile tinere;

- păstrarea arborilor cu scoarţa stra-
tificată, sub care are loc dezvoltarea 
reprezentanţilor speciilor rare ale 
entomofaunei și se ascund liliecii;

- păstrarea arborilor cu cuiburi mari 
sau unde au fost remarcaţi liliecii și 
urmele de aflare a acestora;

- păstrarea arborilor mari doborâţi 
de vânt, folosiţi în calitate de adă-
posturi pentru mamiferele mici și 
ca substrat pentru unele insecte 
rare;

- crearea, inclusiv folosind progra-
mele de odihnă și educaţia tineri-
lor, de;

	adăposturi pentru lilieci și păsări 
în formă de căsuţe special con-
fecţionate, amplasate în special în 
plantaţiile tinere și livezi,

	locuri artificiale de înmulţire pen-
tru păsările de pradă și acvatice;

	locuri de observaţie privind secto-
rul vânătoresc pentru păsări răpi-
toare;

- păstrarea sectoarelor deschise, am-
plasate în adâncul sectoarelor (po-
ieni, liziere), care reprezintă locuri 
cu o concentrare înaltă a diversită-
ţii înalte de animale;

- lăsarea pe liziere a unor grămezi 
mici de uscături în calitate de adă-
posturi pentru reptile;

- respectarea strictă a interzicerii 
tăierilor în anumite perioade ale 
anului, iar în cazul tăierilor rase, în 
perioada rece este necesar de a lăsa 
neatinși arborii scorburoși;

- limitarea în perioada de înmulţi-
re a vertebratelor terestre pe cât e 
posibil a deranjului și nivelului de 
presiune recreaţională;

- la planificarea rutelor excursionale 
trebuie evitată vizitarea insulelor 
nisipoase (cu excepţia locurilor 
special amenajate) și limbilor de 

3.4. măsuri speciale pentru protecţia faunei



21

3.5. propuneri pentru deZvoltarea infrastructurii şi protecţia 
patrimoniului istoric şi cultural

nisip, râpelor, desișurile riverane;
- reglementarea numărului de ani-

male, ce influenţează negativ asu-
pra înmulţirii altor specii (câini și 
pisici vagabonde, uneori ciori);

- păstrarea printre terenurile agri-
cole a fragmentelor cu desișuri de 

arbuști, grupuri nu prea mari și ar-
bori unitari;

- restabilirea și dezvoltarea sisteme-
lor de fâșii de protecţie a câmpuri-
lor de arbori și arbuști și păstrarea 
lizierelor pentru fauna variată folo-
sitoare (polenizatori, entomofagi, 

organisme de sol);
- păstrarea și îmbunătăţirea locuri-

lor naturale de adăpare cu apă, for-
marea celor artificiale;

- propaganda cunoștinţelor despre 
fauna plaiului natal și educaţiei 
ecologice.

Dezvoltarea infrastruc-
turii pentru recreare 
și pentru businessul 
turismului poate avea 

loc doar în locurile unde sunt pregă-
tiţi pentru acest lucru. Alt mijloc ar fi 
atragerea investiţiilor mari, fapt ce este 
greu de înfăptuit, și restituirea acestora 
s-ar produce nu repede.

Cea mai puţin costisitoare parte 
a infrastructurii sunt indicatoarele 
(inclusiv cele care desemnează ho-
tarele zonei, ce trebuie să fie insta-
late conform legislaţiei) și panourile 
informaţionale ce conţin itinerarele 

turistice și informaţii succinte despre 
însemnătatea obiectelor culturale, 
istorice și naturale, despre locurile 
posibile de cazare și alimentare. In-
dicatoarele și panourile trebuie să fie 
simple și atrăgătoare, și, în primul 
rând, trebuie instalate în locurile cele 
mai animate, preferabil protejate, și 
acolo, unde deja se întreprind călăto-
rii și excursii.

În locurile de odihnă în masă vi-
zitate cu regularitate este necesar de a 
instala standuri cu regulile de odihnă, 
cu informaţii despre servicii și nume-
rele de telefon ale organelor de drept, 
medicale și celor de salvare.

Elementele de bază ale infrastructu-
rii pentru dezvoltarea turismului ecolo-
gic și sportiv, aprobate în lume, sunt:
1. parcări amenajate pentru efectua-

rea itinerarelor cu caracter sportiv 
și ecologic, cu focuri mari de tabă-
ră și cu hotare bine delimitate.

2. terenuri pentru activităţi cu carac-
ter sportiv și ecologic pentru vizi-
tatori numeroși.

3. itinerare cu indicatoare și informa-
ţii succinte despre lumea animală 
și vegetală pe parcursul acestora.

4. poteci ecologice pentru vizitarea 
obiectelor deosebit de valoroase, 
fără dreptul de a ieși de pe ele.
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5. locuri special amenajate pentru în-
ceputul și sfârșitul plimbărilor pe 
apă,
5.1) pe Nistru e mai ușor de în-

deplinit acest lucru în locu-
rile unde cotiturile bruște ale 
fluviului oferă posibilitatea 
de întoarcere, aproximativ la 
punctul iniţial (sectorul între 
Răscăeţi și Purcari), sau

5.2) sau în locul, unde este posibilă 
apropierea de mal lângă com-
plexul de recreare (sectorul 

Olănești-Crocmaz și Tudora-
Palanca);

6. turnuri pentru examinarea pano-
ramei teritoriilor pitorești și im-
portante din punct de vedere al 
protecţiei naturii (ele ar putea fi 
construite acolo unde ar putea fi 
protejate, de exemplu, pe teritoriul 
fostei fermei de fazani, a fabricii de 
vin din s. Grădiniţa, a grădiniţei 
de copii din s. Crocmaz, de unde 
se deschide o priveliște a luncilor 
sălbatice din Ucraina);

7. locuri de cazare în gospodăriile ţă-
rănești.

8. puncte de dare în chirie a echipa-
mentului pentru parcurgerea rute-
lor și organizarea odihnei cu carac-
ter ecologic.
Elementele importante ale infras-

tructurii pentru turism sunt centrele 
instructive și educative cu muzee și 
literatură tematică, parcurile ș.a. Aici 
au loc nu doar activităţi pentru po-
pulaţia locală și instruirea tineretului, 
dar pot fi organizate și vizite ale turiș-
tilor, inclusiv pe calea lor înspre zonă.

Cea mai eficientă administrare 
poate fi doar în baza instituirii unui 
parc naţional ca o instituţie specializa-
tă pentru dezvoltarea teritoriului, pro-
tejarea eficientă a patrimoniului natu-
ral și istoric, organizarea interacţiunii 
dintre diferite unităţi teritoriale admi-
nistrative și sectoare ale economiei, în 
special pentru dezvoltarea turismului. 
Doar prezenţa unei astfel de instituţii 
poate asigura o promovare de succes 
a produsului turistic al zonei pe piaţa 
internaţională și cu atât mai mult pen-
tru o atragere a investiţiilor străine. 
Crearea parcului naţional trebuie să 
fie primul pas în obţinerea din partea 
UNESCO a statutului de rezervaţie a 
biosferei și în crearea unei arii prote-
jate transfrontaliere în colaborare cu 
Ucraina.



3.6. rolul autorităţilor locale şi a societăţii 
În protecţia patrimoniului natural

Protecţia mediului consti-
tuie o obligaţiune genera-
lă a locuitorilor ţării, la fel 
și respectarea legislaţiei în 

acest domeniu.
Autorităţile publice locale sunt res-

ponsabile pentru protecţia mediului și 
folosirea raţională a resurselor naturale 
în limitele teritoriului administrat și 
asigurarea unui mediu favorabil pentru 
viaţa și activitatea populaţiei. Totodată 
autorităţile publice sunt responsabile 
de protecţia și reconstrucţia ecologică 
în limitele obiectelor și complexelor 
din fondul ariilor protejate. Tot ele tre-
buie să exercite un control permanent 
asupra respectării legislaţiei.

Conform legislaţiei, autorităţile 
publice locale sunt responsabile pen-
tru întreţinerea corpurilor de apă de 
suprafaţă și a zonelor și fâșiilor de 
protecţie a apelor. Trebuie acordată 
o atenţie deosebită stării fâșiilor rive-
rane de protecţie a apelor Nistrului 
și ale afluenţilor săi, a izvoarelor și a 
lacurilor, precum și perdelelor fores-
tiere  cu diferită destinaţie și înlătura-
rea încălcărilor depistate. Autorităţile 
publice locale sunt responsabile de 
restabilirea și menţinerea raportului 
știinţific argumentat între terenurile 
arabile, pajiști, păduri și ape pentru a 
păstra echilibrul natural în ecosiste-
me, asigurarea realizarea măsurilor de 
prevenire și combatere a alunecărilor 
de teren, eroziunii, salinizării, com-
pactării și poluării solului cu îngrășă-
minte minerale și pesticide. Totodată 
organele locale repartizează terenuri 
pentru asigurarea gradului necesar 
de împădurire, îndeosebi în zonele cu 
deficit de păduri, organizează împădu-
rirea terenurilor agricole impractica-
bile, sădirea și întreţinerea perdelelor 
forestiere de protecţie, aliniamentelor 
de arbori și arbuști, spaţiilor verzi, par-
curilor și grădinilor vii.

Autorităţile publice locale realizea-
ză gestionarea raţională și contribuie 
la menţinerea și îmbunătăţirea calităţii 
ecosistemelor terenurilor destinate pă-
șunilor, pentru a nu admite diminua-
rea calităţii și chiar dispariţia acestora. 
Ele delimitează terenurile pentru pă-
șunat, luînd în considerare încărcarea 
lor cu animale, potenţialul de produc-
ţie, numărul de vite și cerinţele de pro-

tecţie a solului și vegetaţiei.
Legislaţia prevede direct că autori-

tăţile publice locale trebuie să contri-
buie la instituirea reţelei ecologice na-
ţionale. Totodată autorităţile publice 
locale au dreptul de a constitui reţelele 
ecologice locale din contul terenuri-
lor proprietate publică și privată cu 
acordul deţinătorilor și beneficiarilor 
acestora, deci este principalul subiect 
responsabil de extinderea reţelei eco-
logice naţionale la nivel local. 

Cu referire la Zona Ramsar, admi-
nistraţiile primăriilor, în coordonare 
cu arhitectul-șef al raionului, urmează 
să introducă indicatoare de frontieră 
simple în locurile principale de intrare 
pe teritoriu. 

Un rol aparte îi revine administra-
ţiei locale în organizarea refacerii pei-
sajelor și reconstrucţia zonelor afectate 
profund sub aspect ecologic cum sunt: 
terenurile de exploatări miniere la su-
prafaţă, haldele de cenușă, fosfoghips, 
depozitele de șlamuri industriale din 
contul agenţilor eco-
nomici care au produs 
afectarea.

ONG-urile locale 
pot să-și asume rolul 
de informatori și pro-
motori ai protecţiei 
mediului în regiune. 
Activităţile acesto-
ra pot cuprinde or-
ganizarea acțiunilor 
de informare pentru 
populaţie, cu scopul 
educării patriotismu-
lui faţă de plaiul natal 
și creșterea nivelului 
de cunoștinţe des-
pre valorile acestuia, 
cum ar fi diversitatea 
biologică ce se păs-
trează aici, în special 
pădurile seculare și 
speciile protejate la 
nivel internaţional și 
naţional, monumen-
tele arheologice, na-
tural-istorice și cultu-
rale, istoria satelor și 
tradiţiile lor, folclorul 
local. În colaborare cu 
profesorii ar fi bine să 
se organizeze ”lecţii 

verzi”, inclusiv în natură. Totodată 
este dezirabilă susţinerea meșteșugu-
rilor populare și a muzeelor care ar 
putea deservi turiștii, folosind mijloa-
ce bugetare și extrabugetare.

Este necesar de a elabora și a rea-
liza programul de creștere a nivelului 
de informare și instruire pentru po-
pulaţia locală, ce ar include: creșterea 
nivelului de cunoștinţe ecologice, re-
gulile producerii responsabile ecologi-
ce și producţia ecologic pură, condiţi-
ile exportului, informarea și creșterea 
cunoștinţelor despre condiţiile pieţii 
producţiei agricole, promovarea turis-
mului ecologic și rural și a securităţii 
ecologice.

Pentru o conservare mai efici-
entă a patrimoniului natural din 
regiune este necesar de a demara 
implementarea planului de mana-
gement al Zonei Ramsar ”Nistrul de 
Jos” elaborat de SE BIOTICA și avi-
zat pozitiv de Academia de Ştiinţe a 
Moldovei.



24 Activitatea Societăţii Ecologice ”BIOTICA” 
în regiunea Nistrului de Jos a început încă 
în anii 90 ai secolului trecut.  Anume graţie 
studiilor şi activităţilor pregătitoare efectu-

ate de SE BIOTICA această zonă a primit statut oficial 
de zonă internaţională Nr. 1316 (3MD003) în cadrul 
Convenţiei Ramsar la 20 august 2003. Printre ultimele 
activităţi importante realizate în această regiune este elab-
orarea proiectului planului de management şi a rutelor 
turistice propuse pentru această zonă cu asistenţa Uniu-
nii Europene în cadrul proiectului „Susţinerea Măsurilor 
de Promovare a Încrederii”. Pe parcursul anilor 2013-
2014 cu finanţarea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare 
din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare 
(ADC) au fost realizate mai multe activităţi practice în 
zonă. Printre acestea se numără efectuarea reconstrucţiei 
şi plantării în fâşiile riverane de protecţie ale Nistrului 
pe ambele maluri pentru îmbunătăţirea integrităţii şi 
capacităţii funcţionale ale acestora pe o suprafaţă totală 
de cca. 35 ha.  

Pentru a soluţiona problema inundaţiilor prelungite 
şi secetelor ce duc la degradarea ecosistemelor în zona-
nucleu ”Lunca Talmaza” a fost proiectată şi construită o 

ecluză care va permite reglarea nivelului apelor în luncă. 
Tot în 2014 în sprijinul eforturilor locale a fost îmbunătăţit 
sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru populaţia 
din s. Talmaza prin construirea unui nou rezervor de apă 
în sectorul ”centru” al acestui sat şi conductei de conec-
tare cu fântâna arteziană. 

În cadrul proiectului finanţat de Programul de Gran-
turi Mici GEF, implementat de PNUD, SE BIOTICA în 
colaborare cu autorităţile publice locale a creat 3 pep-
iniere de material silvic cu specii autohtone în satele 
Talmaza, Popeasca şi Cioburciu pentru crearea  în contin-
uare a plantaţiilor cu rol de coridoare ecologice şi pentru 
diversificarea resurselor biologice locale, în cadrul Zonei 
Ramsar “Nistrul de Jos”. Informația din broșura dată se 
bazează pe informația din Planul de management pentru 
Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” (proiect), Chișinău, 2011 
(http://biotica-moldova.org/library/Management%20
Plan%20Lower%20Dneister.pdf) și Convenţia Ramsar şi 
zonele umede de importanţă internaţională în Republica 
Moldova, Chișinău 2008 (http://biotica-moldova.org/
library/Ramsar%20Unguri-Holosntia%20BROSURA.
pdf), precum și alte materiale SE BIOTICA.

4. activităţi realiZate de  
se  biotica În regiune  

O informaţie mai detaliată şi publicaţiile editate de către 
SE BIOTICA pot fi găsite pe 

www.biotica-moldova.org


