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Organizaţiile nonguvernamentale şi cercetătorii ştiinţifici: Tangenţe oportune
Cercetările ihtiologice de
ultimă oră vorbesc despre faptul,
că sub acţiunea complexului
antropogen – cel mai puternic
factor (de ex.: bararea, aşa numita “asanare a locurilor urâte”,
“confiscarea” hidrobiotopurilor
naturale, poluarea lor chimică şi
termală, implicit eutrofizarea
progresivă, etc.) componenţa
specifică şi numerică a peştilor
autohtoni în ecosistemele acvatice ale Nistrului s-a redus considerabil. Totodată, pe lângă această influenţă, au avut loc unele
modificări ale ihtiocenozei şi
prin introducerea intenţionată/
incidentală ale multor (după
calculele noastre - 14) specii alogene de peşti şi agravarea
situaţiei ihtiopatologice. Adesea
după interesele naţionale se
ascunde atârnarea necugetată,
iar uneori exploatarea hrăpăreaţă a naturii şi surselor ei, fapt
care duce la înrăutăţirea mediului pentru vietăţi şi pentru om,
creând probleme ecologice acute.

În anul 2011 a fost realizat
un Proiect de către ONG-urile
„Vitality” (or. Tiraspol) în
parteneriat cu „Renaşterea Rurală”
(s. Tohatin), “Eco-Tox” (Chişinău)
şi membrii Asociaţiei Internaţionale Ecologice a Păstrătorilor Râului
„Eco-TIRAS” - „conservarea biodiversităţii acvatice a Nistrului de
Jos” şi finanţat de Programul de
Granturi mici al Fundaţiei Ecologice Globale (GEF) prin Programul de dezvoltare al ONU în
Moldova (UNDP). Pe lângă activitatea socială şi ecologică de bază
pe proiect, pentru realizarea obiectivelor lui în faţa experţilor, cercetătorilor ştiinţifici de pe ambele
maluri ale fluviului Nistru din R.
Moldova şi Ucraina – Chişinău,
Goian, Tiraspol, Odesa, antrenaţi
în proiect, s-au propus spre rezolvare următoarele sarcini: a) aprecierea diversităţii ihtiofaunei din
acvatoriul Nistrului de Mijloc şi de
Jos în limitele R. Moldova şi
Ucrainei; b) analiza derivei larvelor de peşti în perioada de reproducere; c) investigarea albiei/
fundului fluviului şi cartarea
porţiunilor care necesită protecţie
pentru asigurarea vieţuirii peştilor
valoroşi (locurile de reproducere,
creştere, iernare şi concentrare
temporară); d) aprecierea răspândirii la peşti a paraziţilor cu
importanţă epizootica / epidemiologică; e) elaborarea unor reco-

mandări privind ocrotirea biotopurilor conform “Acordului din-tre
Guvernul R. Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglarea pescuitului în fluviul Nistru
(a.2010)” şi prezentarea lor Serviciilor Piscicole din R. Modova şi
Ucraina.
Putem spune cu certitudine,
că obiectivele Proiectului au fost
îndeplinite, desigur reieşind din
quantuumul lui şi nicidecum din
dorinţa exagerată a experţilor de a

duce totul pâna la capăt. Câteva
cuvinte referitor la rezultatele obţinute. În primul rând, prin pescuirile de control pe tot tronsonul
fluviului au fost evidenţiate specii
anterior insuficient studiate de
peşti şi cele taxonomic problemice
(guvizii, zglăvoacele, porcuşorii,
etc.) cu identificarea lor specifică
reieşind din schimbările taxonomiei / nomenclaturii ihtiologice
recente. În al doilea rând, în unele
( vezi în continuare )

(continuare)
staţii investigate ale fluviului (Purcari, Talmaza şi Delacău) a fost
evidenţiată accentuata pondere a
exemplarelor de hibrizi naturali
interspecifici /intergenerici de peşti
ciprinizi. Acest fapt bine cunoscut,
se datorează apropierii sau deficitului de boişte şi depunerii sincronice de icre. Toate aceste momente
indică asupra nefavorabilităţii în
sensul asigurării peştilor din porţi-

unile date ale Nistrului cu porţiuni
destule pentru reproducere.
În al treilea rând, cercetările parazitologice au evidenţiat
la peşti cca 160 specii de paraziti,
dintre care cca 30 sunt cunoscuţi
ca agenţi de boli frecvente pentru
peşti. Pe lângă aceasta, peştii
Nistrului s-au dovedit a fi purtători
de stadii larvale ale 9 agenţi de
helminto-zoonoze (trematode – 6
şi nematode – 3), fapt ce trebuie să
pună în gardă serviciile veterinar şi
medical. Şi încă un lucru nelipsit
de importanţă: rezultatele ihtiologice obţinute au completat cu date
noi informaţia referitoare la
răspândirea biotopică şi diferenţierea peştilor în grupuri ecologiste.
Am putut urmări în detalii
variaţiile şi particularităţile abiotice/biotice de vieţuire a peştilor,
fapt care ne-a oferit multe răspunsuri referitor la diversitatea şi
ponderea numerică a populaţiilor

piscicole din aceste locuri. Prin
lucrările desfăşurate am putut da

propuneri pentru a treia ediţie a
Cărţii Roşii a R. Moldova privind
redarea altui statut de raritate
pentru speciile de peşti din aceste
sectoare ale Nistrului. Astfel,
activităţile în cadrul proiectului au
contribuit considerabil şi la dezvoltarea societăţii civile, consolidarea
cooperării atât între tinerii de pe
ambele maluri ale fluviului Nistru
– informarea şi orientarea profesională a lor, cât şi la diversificarea
lucră-rilor de colaborare dintre
cercetă-torii ştiinţifici. Sigur, nu
avem pretenţia de a fi soluţionat
prob-lemele pe deplin, dar am
încercat să atragem atenţia şi să
deschidem drumul pentru o
colaborare şi cercetare ulterioară.
Spre deosebire de responsabilitatea profesională (internă) a
cercetătorilor ştiinţifici, responsabilitatea socială se realizează
numai în relaţiile dintre ştiinţă şi

societate. Ultima poate fi caracterizată ca o etică externă a ştiinţei.
În acest caz trebuie de avut în
vedere faptul, că în viaţa de zi cu
zi a cercetătorilor, problemele eticii interne/profesionale şi externe/
sociale sunt în strânsă legătură
între ele, mai ales astăzi, când
funcţiile sociale ale ştiinţei devin
tot mai diverse şi responsabile,
când în continuu creşte spectrul şi
intensitatea relaţiilor dintre ştiinţă

şi viaţa societăţii. Se poate spune,
că în ştiinţa reală şi etica ei s-au
produs modificări care fac imposibilă păstrarea idealului vechi - de
a cunoaşte pentru a şti. Astăzi însă
evenimentele şi schimbările mondiale au modificat acest ideal. Un
mare rol în atragerea atenţiei publice la urmările aplicării realizărilor ştiinţei şi tehnicii a jucat
mişcarea ecologistă din timpul aşazisului proces în societate “перестройка”. În această perioadă în
conştiinţa publică se trezeşte neliniştea legată de creşterea poluării
mediului, epuizarea resurselor
naturale ale planetei şi de acuitizara problemelor la scară globală.
Anume responsabilitatea socială a
cercetătorilor a servit drept impuls
de start care i-a pus la început pe
ei, iar mai apoi şi opinia publica să
conştientizeze seriozitatea situaţiei
create care ameninţă viitorul
omenirii. Anume atitudinea responsabilă a cercetătorilor s-a trezit
până la acel moment, când situaţia
în general devine iremediabilă.
Astăzi, în fond, mişcarea ecologistă a devenit una ştiinţifică, care
antrenează reprezentanţii celor mai
diverse domenii ale ştiinţei.
Responsabilitatea socială a
cercetătorilor este unul din factorii
care determină tendinţele dezvoltării ştiinţei, a disciplinilor aparte
şi a direcţiilor de cercetare. Iar
aceasta înseamnă, că manifestarea
sentimentelor de responsabilitate
socială şi îngrijorarea sunt nu
numai acceptabile în societate, dar
şi salutate şi stimulate de societate.
Aceasta a devenit o formă de
comportament social la cercetători.

Reprezentanţii ştiinţei nu
rareori sunt duşi în eroare de
politicienii lipsiţi de clarviziune şi
a conducătorilor economici iraţi-

onali, care traiesc cu ziua de azi.
Însă problemele ecologice sunt
simultan şi problemele moralei,
deoarece de la înţelegerea şi soluţionarea lor depinde viitorul nostru.
Astăzi de la cercetători se cere
buna cunoaştere a eticii ecologice
şi o strictă dirijare de normele ei în
creaţia lor. Dar, graţie colaborării
dintre cercetători şi organizaţiile
ecologiste din republică au fost
obţinute nume-roase şi preţioase
date ştiinţifice, noi cunoştinţe, noi
metode şi proceduri, ce au permis
de a monitoriza în ansambru starea

mediului.
Mişcarea ecologistă din R.
Moldova sperăm că prezintă un
fenomen stabil de participare
obştească, necătând la diversitatea
grupelor care o compun. Organizaţile acestei mişcări, de regulă,
formează sectorul trei care includ
structuri ce nu aparţin sectorului
guvernamental şi nici antreprenoriatului particular. Numeroase organizaţii ale mişcării ecologiste din
R. Moldova se diferenţiază după
direcţiile şi repertoriul de activi-

tate, tipurile de mobilizare, motivaţiile de participare, caracterul de

lider, structurile organizaţionale şi
alţi parametri de activitate. Ele
prezintă prin sine o nişă socioecologică, care există în cadrul
organizaţiilor de stat, care a şi
servit ca sursă de formare/instituire
a mişcării ecologiste independente.
S-au format grupuri solidare, colective de amici cu idei comune, gata
la acţiuni coordonate în comun,
orientate spre protecţia mediului.
Anume aici apare un tip deosebit
de personalitate care e sensibil la
problematica ecologică şi este gata
la participare de iniţiativă.
Pe de altă parte, ONG-urile
ecologice se ciocnesc de aceleaşi
probleme de funcţionare şi instabilitate ca şi alte organizaţii ale
sectorului trei ale regiunii. În
condiţiile contemporane, la dezvoltarea mişcării ecologiste favorizează procesele de globalizare, iar
ca mediu nutritiv pentru ea devin
organizaţiile şi fundaţiile ecologiste internaţionale. Una din principalele cauze de formare a acestor
structuri şi participarea în activitatea lor a cercetătorilor denotă
criza ştiinţei din R. Moldova.

Obiectivele şi sarcinile de
bază ale acestor organizaţii ecologiste sunt monitoringul ecologic,
studierea presingului tehnogen
asupra mediului, elaborarea şi
implimentarea tehnologiilor ecologice, lucrul de expertiză, consultativ şi de cercetare. Ele menţin
legături diverse în comunitatea
ştiinţifică din regiune, de asemenea
şi cu alte organizaţii ecologiste ale
sectorului trei. Repertoriul activităţii organizaţiilor ecologiste include: formele de lucru de cercetare şi
expertiză, consultative, lobbing-ul
şi proiectele de instruire, cercetări

ecologice pe teren. Aceste organizaţii combină lucrul de informare
cu cel de cercetare, dezvoltă programe de instruire şi de cercetare
pentru şcoli, licee şi universităţi,
adesea analizează şi pun în discuţie
expertizele ecologice şi participă la
implementarea proiectelor de producere. Reprezentanţii acestor societăţi consultă şi uneori coordonează lucrul de propagandă şi folosire a celor mai eficace şi ecologic
inofensive metode de gospodărire
şi agricultură.

Desigur, nu poate fi modest, dar ne-am permite unele constatări. Strucrturile de cercetare
prezintă un mediu de generare a
majorităţii ONG-urilor şi totodată
un mediu de recrutare a experţilor
pentru soluţionarea problemelor
diverselor grupuri de ecologişti.
Organizaţiile ecologiste obşteşti
creează noi posibilităţi pentru acei
cercetători, care nu sunt satisfăcuţi
nici de remunerarea mică a muncii,
nici de perspectivele realizării profesionale personale în instituţiile
de stat. Are loc îmbinarea structurilor de Stat şi a celor nonguvernamentale, care se însoţeşte de
utilizarea mutuală a resurselor.
Astfel, majoritatea cercetătorilor membrilor ONG-rilor combină
activitatea lor din organizaţiile sectorului trei cu lucrul din structurile
statale. În multe cazuri organizaţiile obşteşti folosesc resursele
materiale şi tehnice ale departa-
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mentelor/secţiilor / laboratoarelor
(mijloacele de legătură, tehnica,
aparatajul, teritoriul). La rândul lor
structurile statale şi persoanele
aparte îşi ameliorează situaţia
financiară din contul granturilor
obţinute de ONG.
Contribuţia structurilor de
cercetare ştiinţifică pentru dezvoltarea mişcării ecologiste depinde
de doi factori. Pe de o parte,
deprinderile/calificarea profesională, cunoştinţele şi aptitudinele
cercetătorilor experţi sunt solicitate
de mişcarea ecologistă. Fără resursele lor informaţionale mişcarea
ecologistă practic nu-şi poate
atinge obiectivele. Pe de altă parte,
creând ONG-ul sau, participând în
activitatea lui pe bază de contract
sau voluntariat, cercetătorii experţi
tind de a continua în cadrul lor
lucrul asupra temelor academice.
Activitatea cercetătorilor, cel mai
adesea, este orientată la soluţionarea unei probleme concrete,
deaceea ei, de regulă, sunt antrenaţi în proiecte ce ţin de problematica de cercetare. Formele de
participare acestor specialişti este
de expertiză şi consultaţie. Un alt
factor care favorizează venirea
experţilor profesionişti în mişcarea
ecologistă este criza organizaţională şi economică a cercetării de
stat din R. Moldova. Pentru mulţi
cercetători un motiv de o importanţă excepţională de participare în
mişcarea ecologistă este posibilitatea de a primi susţinere finaciară,
întrucât finansarea bugetară a
ştiinţei s-a redus în mod dramatic.
În opinia noastră, ONGurile îndeplinesc fincţia de menţinere a cercetării ştiinţifice din R.
Moldova în condiţiile crizei.

Ne folosim de această
ocazie şi ne face o deosebită plăcere, dar avem şi mandatul de la
colegii din cercetare, totodată, să
mulţumim ONG – urile ecologiste
anterior numite şi finanţatorilor,
pentru luarea în consideraţie a
celor expuse, respectul şi susţinerea noastră.
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