
Despre Zona Umedă Ramsar 
„Nistrul de Jos”
Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos” 
(ZURNJ) recunoscută oficial drept zonă 
umedă de importanță internațională a 
Convenției Ramsar, cuprinde o suprafață 
de circa 61000 km2, fiind unică din 
perspectiva diversității de plante și 
animale. 

ZURNJ este localizată în partea de 
Sud-Est a Republicii Moldova, ocupând 
următoarele localități de pe ambele părți 
ale râului Nistru, din raioanele: 

Căușeni (satele Plop-Ştiubei, Grădiniţa, 
Leuntea, Copanca Cârnăţeni);

Ștefan Vodă (satele Olăneşti, Talmaza, 
Purcari, Cioburciu, Popeasca, Palanca, 
Crocmaz, Tudora, Răscăieţi;

Slobozia (satele Cremenciuc, Chițcani, 
Ciubruci, Glinoie, Corotnoe, 
Nezavertailovca).

În perspectivă, aici se preconizează 
crearea Parcului Național “Nistrul de Jos”. 

Valoare naturală
ZURNJ este o arie naturală protejată cu 
cea mai mare biodiversitate din Republica 
Moldova. Datorită condițiilor naturale, pe 
cât de diferite, pe atât de favorabile, 
teritoriul este locuit de o multitudine de 
specii de plante și animale, unele dintre 
acestea fiind foarte rare. 

Bunăoară, o specie caracteristică acestui 
ținut este barza neagră, care reprezintă și 
un simbol al zonei. Totodată, pădurile 
seculare de plop, dispărute aproape în 
totalitate în Europa, adăpostesc specii 
protejate de lilieci, în timp ce pădurile de 
frasin amplasate în luncă sunt un 
ecosistem de importanță paneuropeană, 
iar luncile cu iarbă înaltă sunt ecosisteme 
deficitare în regiune. Tot aici s-au păstrat 
fragmente mici de gârnețuri și stepă. 

Valoare culturală și științifică
ZURNJ reprezintă un interes deosebit și 
din punct de vedere arheologic, datorită 
descoperirilor de elemente din culturile 
antice. De exemplu, cele mai vechi 
monumente descoperite aici (de altfel, 
prezente în toate localitățile din zonă), au 
o vechime de peste 30 de mii de ani. 

Olănești este satul în care s-au descoperit 
cele mai multe morminte străvechi, 
aparținând culturii Iamna, culturii 
catacombelor, ceramicii, sau Sabatinovca. 
Dovezi ale prezenței diferitor civilizații în 
acest ținut au fost descoperite și în satele 
Palanca, Tudora, Talmaza, Copanca, Purcari, 
Cioburciu și Glionoe din stânga Nistrului. 

În unele sate ale ZURNJ funcționează mai 
multe muzee în care sunt expuse 
numeroase obiecte vechi dar și elemente de 
zestre ale patrimoniului cultural unic în țară.

Totodată, prezența speciilor de plante rare 
din teritoriu, cu efecte curative, prezintă un 
interes deosebit pentru cercetători din 
diverse domenii științifice.

Valoare turistică
ZURNJ include componentele necesare 
organizării turismului exotic și ecologic 
(inclusiv vinicol), turismului balnear și 
sportiv, dar și a odihnei de vară. Valoarea 
peisagistică, bogăția lumii animale și 
vegetale, obiectele istorice, tradițiile și 
obiceiurile naționale, industria vinicolă 
dezvoltată ș.a. sunt foarte apreciate de 
turiștii naționali și internaționali.  

Tot aici pot fi exploatate mai multe puncte 
de observație a naturii, și anume a 
vegetației primare și a faunei de insecte. 
Zona este de un interes aparte și pentru 
ornitologi, care studiază populațiile 
păsărilor hidrofile și de baltă, cât și 
migrarea păsărilor. Mai pot fi observați 
cerbii nobili, căprioarele, reptilele și 
amfibienii, dar și liliecii. 

Ce putem face pentru a contribui 
la conservarea resurselor naturale 
din ZURNJ
- Să menținem curată zona. Aruncând 

deșeurile în locuri autorizate și îngrădite, ne 
asigurăm un mediu îngrijit și sănătos. Astfel, 
poate fi evitată dezvoltarea diferitor boli și 
infecții și pot fi prevenite cazurile de otrăvire 
sau chiar pieire a păsărilor și animalelor din 
cauza substanțelor nocive sau a particulelor 
de plastic pe care acestea le pot înghiți.

- Să prevenim înnămolirea albiei râurilor mici 
din teritoriu. Prin reabilitarea albiei poate fi 
prevenită inundarea terenurilor din imediata 
apropiere, în caz de precipitații abundente 
sau, invers, secarea parțială/integrală a 
râurilor în lipsa îndelungată a precipitațiilor, 
fapt ce duce la reducerea dramatică a 
faunei și florei. Conservarea biodiversității și 
a resurselor acvatice în zonă contribuie la 
menținerea echilibrului ecosistemelor la 
nivel național.

- Să plantăm copaci. Acțiunile de împădurire 
vor avea efecte benefice în timp: copacii 
rețin un volum mare de apă, fapt ce 
contribuie la menținerea aerului umed și la 
reducerea temperaturilor înalte. Procesul de 
evaporare a apei este mai intens, iar apa se 
reîntoarce în natură sub formă de precipitații, 
prevenind seceta.  

- Să respectăm prevederile legale privind 
pășunatul, vânatul, pescuitul în perioade 
locuri interzise, agricultura intensivă și alte 
forme de exploatare abuzivă a resurselor 
naturale, în special într-o zonă protejată. 
Unele sectoare agricole private sunt 
amplasate chiar pe fâșia riverană de 
protecție a apelor, lucru care este interzis.

- Să contribuim la elaborarea și realizarea 
planurilor locale de dezvoltare a teritoriului. 
Pentru ZURNJ a fost creat un Consiliu de 
Administrare, care este responsabil de 
implementarea unui astfel de plan, 
împreună cu populația locală.

Inițierea procesului de gestionare a deșeurilor în 
Zona Umedă Ramsar ”Nistrul de Jos” este un proiect 
ce urmărește îmbunătățirea aspectului estetic și 
ecologic al Zonei. Aceasta este renumită pentru 
diversitatea biologică și resursele vitale de neprețuit, 
supuse unui risc major acum, pentru că în zonă lipsește 
un mecanism de gestionare adecvată a deșeurilor.

În cadrul proiectului vor fi identificate platformele 
neautorizate de acumulare a deșeurilor, periculoase 
pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Apoi, 
aceste platforme vor fi transpuse pe o „hartă a 
deșeurilor”, care va fi monitorizată continuu. 

Totodată, vor fi elaborate un set de recomandări și 
soluții privind remedierea terenurilor și gestionarea 
integrată a deșeurilor, în baza strategiei și a studiilor de 
fezabilitate existente.

Toate acțiunile planificate au ca punct focal populația 
din Zona Ramsar. 

Ești ceea ce respiri. 
Respiră verde, respiră curat!

IMPLICĂ-TE 
ÎN ACȚIUNILE DE 
CONSERVARE A 

RESURSELOR NATURALE 
DIN LOCALITATEA TA 

ȘI AJUTĂ NATURA 
SĂ RĂMÂNĂ VERDE! 

Acest material este editat în cadrul proiectului Inițierea procesului de gestionare a deșeurilor în Zona 
Ramsar ”Nistrul de Jos” implementat de AO EcoContact, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece 
pentru Dezvoltare - unitate operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Ține cont de acești pași și ajută solul și apele din localitate să rămână curate

Dacă nu găsești potrivit niciunul din pașii de mai sus, 
FOLOSEȘTE TOMBERONUL! 

Nu arunca la întâmplare lucrurile de care nu mai ai nevoie: pe trotuare, în stradă, în 
parcuri sau păduri, în râuri sau lacuri, în șanțuri sau pe malurile apelor din apropiere. 

Fii responsabil față de mediul în care trăiești și vei fi răsplătit pe măsură.

REDUCE consumul 
articolelor de unică 
folosință. Astfel, îți vei 
mări spațiul din 
gospodărie și vei produce 
mai puține deșeuri.

REFOLOSEȘTE 
lucrurile care încă îți 
mai pot fi utile. Fii 
isteț! Nu te grăbi să 
arunci un lucru, dacă 
îl mai poți folosi.

REUMPLE vasele 
recent folosite în loc să 
procuri altele noi. 
Conținutul e cel care 
contează!

REPARĂ sau 
REORIENTEAZĂ. 

Adică, găsește o altă 
destinație pentru 

obiectele care au ieșit 
din uzul obișnuit. 

ÎNLOCUIEȘTE sau 
schimbă produsele 

periculoase din 
gospodărie cu cele 

sigure: decât un 
detergent necalitativ, 
mai bine o soluție de 

curățare verificată. 

RECICLEAZĂ 
deșeurile. Este mai 
ieftin, mai sănătos, 

mai responsabil.
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