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Comunicarea cu localnicii, o componentă importantă
în managementul sitului (II)
Implicarea comunităților în procesul de planificare
reprezintă un obiectiv cheie, asumat de Asociația Pentru
Conservarea Diversității Biologice. O nouă sesiune de informări
și discuții cu reprezentanți ai comunităților locale au avut loc în
cadrul proiectului:
·
5 februarie 2015, la Primăria Braniștea, au participat
localnici din comunele Braniștea, Independența, Schela,
Șendreni
·
6 februarie 2015, la Primăria Siliștea, au participat
localnici din comunele Siliștea, Vădeni, Măxineni
·
13 martie 2015, la Casa de Cultură ”Emanoil Petruț”
Mărășești, au participat localnici din localitățile Mărășești,
Garoafa.

S co p u l î ntâ l n i r i l o r a co n stat î n I nfo r m a re a ș i
conștientizarea localnicilor cu privire la măsurile de
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar și
modul în care pot beneficia de statutul de sit Natura 2000
pentru creșterea valorilor produselor locale în aria de
protecție specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior. Echipa ACDB, împreună cu experții ce au contribuit la
dezvoltarea planului de management, au dezbătut cu
reprezentanți ai comunităților locale probleme legate de:
·
Necesitatea de îmbunătățire a managementului
resurselor naturale.
·
Valorificarea statutului de sit Natura 2000 prin
finanțare nerambursabilă, posibilități de dezvoltare.
·
Informarea localnicilor asupra
necesității implicării în acțiunile de
conservare și de protecție.
Pe timpul derulării întâlnirilor au
fost proiectate materiale de
prezentare și susținere a tematicii.
Acțiunile de informare și dezbatere
a problemelor de mediu din Lunca
Siretului Inferior vor continua în
perioada următoare, dar și ulterior
finalizării proiectului, deoarece
considerăm că a comunica cu membrii
comunităților locale reprezintă un
element cheie în conservarea valorilor
naturale, ce facilitează un mod de viață
sănătos.

Interesul copiilor pentru natură – speranță pentru viitor
Copiii au primit o atenție deosebită în cadrul proiectului
„Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat
natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior și ariile
protejate suprapuse“ cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională, prin programul POS Mediu 2007-2013
axa Prioritară 4. Programul ,,Să înțelegem NATURA",

dedicat integral copiilor, a vizat organizarea a 5 excursii în ariile
naturale protejate din Lunca Siretului Inferior. Ultimele două
excursii ale programului au avut loc în 23 mai 2015, respectiv 6
iunie 2015, la acestea participând peste 70 de elevi din clasele
V-VIII.
Ariile protejate Dunele de Nisip de la Hanul Conachi și
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca au fost vizitate în luna mai
de 40 de elevi, împreună cu 6 profesori însoțitori aparținând
școlilor din localitățile Nicorești, Movileni, Umbrărești, Ivești,
Liești, Tudor Vladimirescu. Un alt grup de 35 de elevi, împreună
cu 7 profesori însoțitori, din localitățile Vânători, Biliești, Suraia,
Vulturu, Nănești, Nămoloasa și Hanul Conachi au apreciat
biodiversitatea celor două arii naturale protejate.
Copiii au avut ocazia să aplice metodele practice de
investigare a ecosistemelor naturale prezentate de specialiștii
ACDB și să folosească instrumente de specialitate, precum
determinatoare de floră și lunete de observare avifaună, busole
și GPS-uri, pentru a descoperi specii protejate din
cele două arii naturale. Au fost organizate și
jocuri educative dedicate înțelegerii biologiei
păsărilor răpitoare și importanței simțurilor
dezvoltate, necesare supraviețuirii acestora.

corcodel cu gât negru sau chirighița neagră, corcodel mare, dar
și specii de plante precum Viola hymetia si Rindera umbelatta

Copiii au fost încântați să identifice singuri mai multe specii
de păsări protejate, precum lebăda de vara, gâsca de vară,

Dezbateri cu instituțiile publice și autoritățile locale privind gestiunea
valorilor naturale ale Siretului Inferior
În perioadele 15-17 aprilie 2015, respectiv 27-29 mai 2015,
Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice a organizat
în județele Vrancea, Galați și Brăila dezbateri privind planul de
management al sitului de protecție avifaunistică ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior.

La dezbateri au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor,
autorităților locale și organizațiilor cu activități specifice de
gospodărire a resurselor naturale sau a infrastructurii publice
ori private din zona sitului Lunca Siretului Inferior. La întâlnirile
organizate în cele trei județe au fost prezenți și și-au exprimat
punctul de vedere reprezentanți ai Instituției Prefectului,
Primăriilor și Consiliilor Locale, Sistemului de Gospodărire a
Apelor, Inspectoratelor Județene ale Jandarmeriei, Regiei
Naționale a Pădurilor Romsilva, Agențiilor Naționale de
Îmbunătățiri Funciare, Inspectoratelor Județene pentru Situații
de Urgență, Direcțiilor pentru Agricultură, Agențiilor pentru
Protecția Mediului, Comisariatelor Județene ale
Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatului de
Regim Silvic și Vânătoare, Asociațiilor Județene a
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, Agenției
Naționale de Piscicultură și Acvacultură,

Agențiilor de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, CNTEE
Transelectrica SA, FDEE Electrica - Distribuție Muntenia Nord,
Grupurilor de Acțiune Locală, proprietari și administratori de
fond forestier.
Activitățile desfășurate au vizat armonizarea obiectivelor și
activităților ce urmează a fi implementate conform Planului de
management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
Participanții la întâlniri au împărtășit necesitatea asigurării unui
management participativ în ceea ce privește gestiunea valorilor
naturale prezente în sit și, mai ales, au agreat abordarea
deschisă a Planului de management față de dezvoltarea
economică și protecția socială a comunităților situate în Lunca
Siretului. Au fost discutate, în cadrul întâlnirilor, aspecte legate
de oportunitatea și modul de realizare a unor activități de
exploatare a resurselor naturale, astfel încât acestea să nu
afecteze negativ speciile și habitatele. De asemenea, a fost
discutată problema activităților agricole, fiind concluzionat că
acestea nu vor fi supuse unor restricții, altele decât cele
prevăzute de legislație și ghiduri de bune practici agricole. Un
prim pas important făcut în cadrul întâlnirilor a fost
recunoașterea necesității realizării de activități cu caracter
preventiv, în comun și nu independent, cu scopul reducerii
riscurilor la inundații, protecției malurilor și a digurilor și
îmbunătățirii peisajului în Lunca Siretului.

Alimentare cu Apa Potabilă, în vederea coroborării acestora cu
direcțiile de management ale ariei protejate.
Credem că în urma acestor întâlniri, ce au fost pe alocuri
marcate de dezbateri aprinse între participanți, o viziune
coerentă și integrată a tuturor obiectivelor este singura soluție
pentru a asigura sănătatea și siguranța celor ce locuiesc în zona
Siretului Inferior. Acesta viziune însă trebuie pusă în practică de
către toate instituțiile și organizațiile ce desfășoară activități în
zonă. Ne bucură faptul că proiectul a reușit să deschidă un
dialog matur și profesionist între reprezentanții factorilor
interesați, iar acest dialog a condus la realizarea unui plan de
management integrat mai apropiat de nevoile sociale și
economice.
De asemenea, au fost discutate modificările propuse de către
factorii interesați Planului de management integrat al ariei
speciale de protecție avifaunistică și a ariilor naturale protejate
suprapuse. A fost abordată și problematica altor planuri locale,
precum Planurile Urbanistice Generale, Planuri de Amenajare
Silvică a Pădurilor, Planuri de Intervenții Operative, Planuri de
Apărare, Strategii de Dezvoltare Turistică a Zonei, Planuri de
Amenajare Agropastorale, Planuri de Gestionare a Deșeurilor și

Comunitățile vor un mediu sănătos!
Studiile științifice realizate în cadrul sitului nu au vizat doar
inventarierea și cartarea speciilor de păsări. Studii ample au fost
realizate pentru a identifica opinia localnicilor și viziunea lor în
ceea ce privește armonizarea dezvoltării cu păstrarea valorilor
naturale, respectiv păstrarea unui mediu sănătos. Cercetarea
sociologică desfășurată în perioada iunie – iulie 2015 a
presupus desfășurarea unei anchete sociologice pe bază de
chestionar. Populația țintă a fost reprezentată de persoanele cu
vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, ce au domiciliul în
localitățile aflate în zona de suprapunere cu arealul proiectului.
Volumul eșantionului a fost de 1200 de respondenți,
corespunzător unei marje de eroare statistică de +/-3%; Acest
volum include și o cotă de aproximativ 12% din totalul
chestionarelor pentru acoperirea eventualelor erori de
aplicare, numărul final de chestionare valide obținut fiind de
1057, proiectându-se o marjă de eroare de ± 3%, la un interval
de încredere de 95%.
Urmare a activităților de comunicare desfășurate în cadrul
proiectului, apreciem că deschiderea localnicilor pentru
problemele de mediu este tot mai mare. Aproximativ 91%
dintre persoanele intervievate consideră că protejarea
mediului înconjurător este foarte importantă sau importantă.

Din această perspectivă, comunitățile consideră că problema
deșeurilor este cea mai gravă, urmată de problematica
inundațiilor.
Referitor la existența sitului Natura 2000 Lunca Siretului

Inferior și a ariilor naturale suprapuse, pentru a nu fi acuzați de
subiectivism am decis să nu menționăm în aceste buletin
informativ rezultatele studiului. Vă invităm să răsfoiți originalul
la sediul nostru.
Vă spunem doar că natura reprezintă încă o valoare
inestimabilă pentru comunitatea noastră și că deschiderea și
interesul dumneavoastră pentru conservarea naturii este cu
mult peste așteptările noastre. Așa că putem spera la un viitor
mai bun.

Mulțumim copiilor ce au
fost adevărații ambasadori
ai ariilor protejate din
Lunca Siretului Inferior!

Planul de management al ariilor naturale protejate din Lunca
Siretului Inferior, pregătit pentru a fi aprobat de
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor
După o muncă asiduă de 3 ani, zeci de experți implicați, sute
de zile petrecute în Lunca Siretului Inferior, zeci de întâlniri și
dezbateri publice putem afirma fără dubiu că:
”Scopul Planului de management integrat pentru aria
specială de conservare avifaunistică Lunca Siretului Inferior și
ariile naturale suprapuse este de a crea cadrul organizațional
optim integrării obiectivelor și activităților necesar a fi realizate
pentru menținerea stării de conservare favorabilă și
îmbunătățirea stării de conservare nefavorabile a speciilor
pentru care a fost desemnată aria naturală protejată, luând în
considerare dezvoltarea culturală, socială și economică a
comunităților locale. Planul de management vizează
planificarea activităților de conservare, armonizarea utilizării
resurselor naturale cu obiectivele asumate prin declararea
ariilor naturale protejate, armonizarea obiectivelor majorității
factorilor interesați și promovarea valorilor naturale ale zonei.”
Elaborarea Planului de management s-a făcut în baza
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007
aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare și a fost dezvoltat pentru
următoarele arii naturale protejate:
·
Situl de protecție avifaunistică ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior.

·
Rezervația Naturală Lunca Siretului (trupurile Pădurea
Neagră și Pădurea Dumbrăvița)- Cod 2827

·

Rezervația Naturală Balta Potcoava- Cod 2411

·

Rezervația Naturală Balta Tălăbasca- Cod 2412

·

Rezervația Naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului.

·
Situl Natura 2000 ROSCI0072 și · Rezervația Naturală
Dunele de Nisip de la Hanul Conachi - Cod 2402

·
Situl Natura
2000 ROSCI0162 Lunca
Siretului
Inferior

Modelul folosit pentru realizarea prezentului Plan de
management este cel realizat de Agenția Națională pentru
Protecția Mediului, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de
Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura
2000”. Această structură a planului de management a fost
realizată pentru a facilita integrarea planurilor de management
și a datelor și informațiilor referitoare la speciile și habitatele
rezultate ca urmare a implementării proiectelor finanțate din
Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 în
Sistemul informatic realizat în cadrul proiectului „Sistem
Integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei
Natura 2000”.

Elaborarea Planului de management adaptat situației locale
reprezintă una dintre necesitățile de importanță majoră și o
condiție esențială pentru dezvoltarea unui sistem adecvat de
gospodărire a sitului Natura 2000 și a ariilor naturale protejate
suprapuse. Planul de management a fost elaborat împreună cu
factorii interesați, atât la nivel local, cât și național.
Pentru asigurarea unei largi participări, au fost invitați
reprezentanți ai grupurilor de interese și ai custodelui, respectiv
ai autorităților locale, aceștia fiind implicați în dezbateri asupra
Planului de management în cadrul întâlnirilor realizate. Au fost
difuzate spre consultare, către toți cei interesați, rezultatele
obținute care folosesc la elaborarea Planului de management.
Atât cadrul intern, cât și cel extern în care managementul
sitului este realizat sunt într-o permanentă schimbare,
deoarece fenomenele naturale sunt imprevizibile, fie ele și pe o
suprafață restrânsă și, de asemenea, cadrul administrativ nu
este unul suficient de stabil.

De-a lungul perioadei de
implementare a planului se pot
produce schimbări care impun
reconsiderarea măsurilor de
co n s e r va re a d i ve rs i tăț i i
biologice. Prezența și
activitatea factorului antropic
p o ate p ro d u c e /a c c e nt u a
schimbările cadrului natural.
De asemenea, noi orientări în
ceea ce privește problematica
în domeniu, atât la nivel politic,
cât și tehnico-științific pot
induce schimbări în modul de
abordare a managementului
unei arii protejate. Un
considerent important pentru
realizarea planului de management este factorul economicosocial care influențează modul de utilizare a resursele naturale.
A c e e a ș i fa c t o r i e c o n o m i c i ș i s o c i a l i i n f l u e n țe a ză
disponibilitatea resurselor necesare activităților specifice
gestiunii unei arii naturale protejate. Având în vedere aceste
aspecte, Planul de management a preluat principiile de bază ale
unui management adaptabil, care permit o anumită flexibilitate
a deciziilor, în funcție de schimbările ce pot apare. Planurile
detaliate de acțiune vor fi elaborate anual de către custode,
având la bază prevederile Planului de management, dar luânduse în considerare și situația curentă care poate implica atât
factorul biodiversitate, cât și resursele de management sau
comunitățile locale.
Procesul parcurs pentru elaborarea planului de
management a implicat o evaluare detaliată a diversității
biologice, a impactului antropic asupra elementelor de interes.
Au fost stabilite măsuri de conservare pentru fiecare dintre
speciile care au stat la baza desemnării ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse.
Planul de management poate fi consultat integral pe pagina
web a proiectului (http://luncasiretului.biodiversitate.ro) sau la
sediul ACDB, din strada Ion Creangă nr. 12, Focșani.
În perioada următoare, echipa ACDB va demara
implementarea planului de management, sperăm noi, cu
suportul factorilor interesați, astfel încât scopul Planului de
management să fie atins.

Râul botezat în vechea limbă greacă a lui Ptolemeu, Hierasus adică ”Sfântul” era descris de Dimitrie Cantemir Vodă, cărturar de
seamă al Moldovei:"Și Siretul este un râu al Moldovei, venind dinspre hotarul ei de sus, dinspre Lehia, curge spre miazăzi și se varsă
în Dunăre prin două guri. E un râu lat și adânc, însă, fiind înconjurat din toate părțile de păduri și munți, iar pe alocuri împiedicat de
vaduri, până acum nu s-a putut deschide pretutindeni o cale pentru corăbii".
Pesemne că era aducător de viață și în acele vremuri apuse, în care apele erau pline de pești feluriți, iar malurile păzite de plopi și
sălcii erau împânzite de capre, mâțe, jderi, vidre și alte fiare. Sfântul a plâns ani la rând cărând aurul verde al codrilor Bucovinei
către Înalta Poartă Otomană. A spălat îndurerat, de nenumărate ori sângele moșilor noștri. Și acum plânge! Din cauza fiarelor ce îl
rănesc săpând adânc în inima lui. Plânge cărând alene plastic, în loc de hrană. Dar încă e dătător de viață pentru mii de
necuvântătoare și pentru cei ce vor încă să se bucure de liniștea lui. Acesta e Siretul! Harnicul Sfânt uitat al Moldovei.
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