
Alarmă  
pe Nistru

Nistru, cel mai mare fluviu din Moldova, asigură 
cu apă mai mult de jumătate din populația țării. 
Din păcate, râul, care își are izvorul în Carpații 
ucraineni, se confruntă în prezent cu probleme 
de mediu cauzate de poluare, dezvoltarea ramu-
rii hidroenergetice, schimbările climatice și defri-
șările pădurilor. Pe segmentele de mijloc și de jos 
a Nistrului, în prezent râul este împovărat de trei 
baraje, care deja au afectat serios ecosistemul 
fluviului și au cauzat deficite periodice de apă. 
Din cauza interesului Ucrainei referitor la cosn-
trucția a încă șase centrale hidroelectrice (CHE), 
societatea civilă din ambele țări își exprimă îngri-
jorarea referitor la impactul negativ asupra me-
diul ambiant și a consecințelor socio-economice. 

Asociația internațională a 
Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS 
(Moldova, Ucraina) a fost 
înființată în 1999 de ONG-uri ce 
funcționează în bazinul fluviului 
Nistru pentru a proteja râul și 

a consilia guvernele, autoritățile și cetățenii 
cu privire la modul de asigurare a gestionării 
durabile a Nistrului. Astăzi, Asociația reunește 
51 de organizații și inițiative ce de comun au 
lansat campania Salvează Nistrul.

ARNIKA este o organizație 
neguvernamentală cu mulți ani 
de experiență în promovarea 
justiției de mediu și a unei lumi 

fără poluanți toxici și cu râuri naturale și vii. Ea 
participă la proiecte în Europa Centrală și de 
Est, Caucaz și Asia Centrală. 

Acest prospect a fost făcut public în 2020 cu sprijinul financiar din cadrul  
Programului de promovare a tranziţiei a Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă.
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Oamenii împotriva 
naturii și a lor înșiși
ameninţări și impacturi potenţiale

De multe ori nu ne dăm seama ce impacturi 
semnificative au barajele asupra mediului 
și comunităților locale. Conform conclu-

ziilor Comisiei Mondiale a Barajelor, aceste im-
pacturi sunt de obicei subestimate, în timp ce 
beneficiile lor sunt adesea exagerate. Din cauza 
barajelor, de obicei în aval, râurile trebuie fortifi-
cate și canalizate, astfel fiind lipsite de caracte-
rul lor firesc cât și de funcțiile ecologice, cum ar 
fi: capacitatea de autocurățare, adăpostirea bio-
diversității, reglarea microclimatului, menținerea 
apei și reținerea valurilor de inundații etc. Baraje-
le au și un impact dezastruos asupra populațiilor 
de pești, în special asupra speciilor migratoare. 
În special în zonele joase, sedimentele din baraje 
sunt pline de substanțe nutritive sau chiar polu-
anți toxici, dezvoltând alge toxice în apa liniștită, 
care ulerior se acumulează în țesuturile peștilor. 
Respectiv, alimentându-ne cu pește poluat, ne 
otrăvim pe noi înșine. 

E timpul să acționăm!
Ce putem face în această privinţă
Avem dreptul să influențăm deciziile cu privire la 
proiectele ce ne afectează existența și mediul în 
care locuim. Să nu renunțăm la aceste drepturi! 
l Răspândiți vestea și informați alte persoa-

ne despre pericolul de amenințare a fluviului 
Nistru. Organizându-vă și atrăgând mai mul-
te persoane la această cauză, veți deveni mai 
puternici. Puteți organiza o discuție publică 
în localitatea dvs. sau să distribuiți materiale 
informațioanale în vecinătate. Implicați auto-
ritățile publice locale pentru a proteja intere-
sele comunității. 

l Folosiți rețelele de socializare pentru a răs-
pândi informații despre problemele comuni-
tății dvs. 

l Cereți autorităților să protejeze fluviul Nis-
tru. Îi puteți contacta la nivel local și națio-
nal, pentru a le cere să ia măsuri.

l Reduceți impactul negativ asupra fluviului 
Nistru, evitând poluarea și pescuitul excesiv 
și informând Inspectoratul de mediu cu privi-
re la astfel de cazuri.

l Protejați și reînnoiți arborii și arbuștii de pe 
malurile Nistrului, cât și de-a lungul afluenți-
lor săi – aceștia reprezintă cea mai bună pro-
tecție împotriva inundațiilor și secetelor. Nu 
permiteți bovinelor, ovinelor și caprinelor să 
pască învelișul ierbos de pe malul râului.

l Contactați-ne pentru asistență
 Str. Teatrală 11A,  

Chișinău MD 2012,  
MOLDOVA

 ecotiras@mail.ru
 (+ 373-22) 225615
 www.eco-tiras.org

Este adevărat că barajele pot oferi protecție 
împotriva inundațiilor mici și mijlocii, însă prăbu-
șirea lor reprezintă un risc sporit pentru comu-
nitățile din aval în cazul inundațiilor extreme. În 
plus, barajele constribuie negativ la schimbările 
climatice prin generarea gazului de metan, cât și 
prin înlocuirea ecosistemelor forestiere și ale al-
tor ecosisteme cu rol de absorbție a carbonului.
comunitățile locale mai sunt afectate și de trafi-
cul sporit, cât și de nivelul crescut de praf și zgo-
mot.  La construirea barajelor mari, sate întregi 
sunt re-amplasate sau demolate, iar comunități-

le locale sunt afectate de traficul sporit, cât și de 
nivelul crescut de praf și zgomot, fapt ce limitea-
ză comunitățile locale la utilizarea resurselor de 
apă din râu, influențând negativ viața și condiți-
ile de trai, iar în consecință și economia locală.
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