
Titlul Proiectului: Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Obiectivul primar: consolidarea potenţialului local și îmbunătăţirea peisajului local în arealul „Nistrul de Jos”

AO SOCIETATEA ECOLOGICĂ „BIOTICA”

CONTEXTUL PROIECTULUI

Zona „Nistrul de Jos” este foarte valoroasă din punct de vedere al
bogăţiei diversităţii biologice, fiind recunoscută în calitate de
zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar
(Nr.1316). De asemenea, aceasta face parte din fondul ariilor
naturale protejate de stat.
Zona Ramsar „Nistrul de Jos” găzduiește cea mai largă
biodiversitate înregistrată în ariile protejate ale republicii. Aici
pot fi observate plante superioare – 950 specii, mamifere – 54,
păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18, inclusiv specii din Lista
Roșie Mondială IUCN.
În 2014, a fost consultat și aprobat Planul de management al
Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”. Implementarea acestuia este o
cerință obligatorie pentru autoritățile locale din raioanele Ștefan
Vodă și Căușeni.
Proiectul vine să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei
de Ţară a Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de
Mediu (GEF SGP), prin împădurirea a cca. 8 ha în satele Popeasca
şi Talmaza, prin crearea posibilităților de valorificare a biomasei
în Popeasca şi amenajarea a două trasee (indicatoare) în limitele
localităților Cioburciu, Răscăieți și Talmaza din raionul Ștefan
Vodă.

ACTIVITĂŢI ŢINTĂ

Editarea Planului de management pentru Zona Ramsar „Nistrul
de Jos”;

Plantarea a cca. 5 ha de perdele de protecţie a câmpurilor
agricole și bazinelor acvatice în s. Popeasca şi cca. 3 ha în Lunca
Talmaza, potrivit hărților tehnologice și schemelor plantărilor;

Contribuirea la valorificarea biomasei obținute din vegetație în s.
Popeasca;

Contribuirea la asigurarea funcționalității sistemului anti-viitură
din s. Cioburciu;

Identificarea şi amenajarea cu indicatoare a două trasee turistice
în limitele localităților Cioburciu, Răscăieți și Talmaza din raionul
Ștefan Vodă, pe o lungime de cca. 15 km;

Organizarea unui tur informaţional pentru operatorii turistici şi
alte persoane interesate de traseele turistice;

Editarea materialelor ilustrative şi informative pentru populaţia
din Zona Ramsar;

Mediatizarea și comunicarea rezultatelor proiectului.

Indicatoare turistice pe traseele de promovare a Zonei
Ramsar „Nistrul de Jos”

Donatorii proiectului:
Programul de Granturi Mici al Facilității Globale
de Mediu (GEF SGP)
Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
Fondul Ecologic Național
AO SE „BIOTICA”
Primăria Popeasca

Regiunea:
Zona Ramsar „Nistrul de Jos”,
Republica Moldova

Beneficiarii şi alte părţi interesate:

Autorităţile Publice Locale din Zona Ramsar 
„Nistrul de Jos”
Populaţia din satele Popeasca, Cioburciu şi 
Talmaza
Turiştii care vor vizita regiunea

Durata proiectului

Mai 2017 – Noiembrie 2018
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DATE DESPRE PROIECT



REZULTATELE PROIECTULUI

Editarea și distribuirea Planului de management și a
materialelor ilustrative și informative: broșurile „Nistrul de
Jos” pentru copii, „Posibilități de dezvoltare a Zonei
Umede Ramsar „Nistrul de Jos”; bannere cu informații
despre speciile rare și periclitate din Zona Ramsar.
Materialele ilustrative au fost distribuite în localitățile
Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”.

Plantarea a cca. 8 ha de perdele de protecție a câmpurilor
agricole și bazinelor acvatice în Popeasca şi Talmaza.
Lucrările au fost efectuate în baza hărților tehnologice și a
schemelor de plantare elaborate de specialiștii în
domeniu.

Achiziționarea tocătorului de biomasă pentru masa
lemnoasă. Utilajul a fost transmis cu titlu gratuit primăriei
Popeasca. Pe parcursul lunilor noiembrie 2017-mai 2018
utilajul a fost folosit timp de peste 300 de ore pentru
prelucrarea materiei prime de pe teritoriul public al
primăriei – circa 200 tone de biomasă sub formă de masă
lemnoasă cu diametru mic și mediu.

Curățarea unei porțiuni de canal a sistemului anti-viitură din
satul Cioburciu. Sistemul anti-viitură a fost reconstruit cu
suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, dar pentru
asigurarea durabilității funcționării a fost nevoie de
curățarea canalului adiacent. În cadrul acestui proiect a
fost curățată o lungime de peste 300 m de canal, conform
proiectului tehnic aprobat. În rezultatul lucrărilor, 61 de
proprietari din satul Cioburciu nu vor mai avea pierderi ca
urmare a inundațiilor periodice.

Amenajarea a două trasee de turism pedestru şi ciclism, cu 
o lungime de cca. 15 km , în limitele teritoriale ale satelor 
Popeasca, Cioburciu și Talmaza. Au fost organizate 2 tururi 
informaționale cu participarea operatorilor turistici. 
Traseele au fost incluse în ofertele agențiilor de turism și 
au fost promovate la expoziții de turism. 
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PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 
DESPRE PROIECT CONTACTAȚI

Sector plantat în localitatea Talmaza, în Zona Ramsar
„Nistrul de Jos”

Tocătorul de la Talmaza a devenit indispensabil în
pregătirea biomasei pentru încălzirea instituțiilor
educaționale din localitate

Valea „Nistrului de Jos” la Popeasca: teren degradat
selectat pentru împădurire

Fotografie de grup la bannerul proiectului, după excursia de
prezentare a traseelor turistice
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