
 

Apel către autorităţi cu privire la monumentele naturale din valea Prutului de Mijloc 

 

Către 

Comisia Parlamentară de Ecologie, 

Guvernul Republicii Moldova, 

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor 

şi Amenajării Teritoriului, 

Agenţia Naţională de Turism 

 

Apel 

 

Noi, participanţii la expediţia ecoturistică internaţională “Perlele Prutului 2002”, organizată de către 

Mişcarea Ecologistă din Moldova, în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului ecologic în bazinul 

Prutului de Mijloc”, sprijinit de Centrul Regional de Mediu din sursele Comisiei Europene, am parcurs un 

traseu de la Criva, judeţul Edineţ până la Cubani, judeţul Bălţi şi am luat cunoştinţă de starea 

ecosistemelor, monumentelor naturale şi cultural-istorice din valea Prutului de Mijloc şi am constatat că 

starea lor este în pericol: 

• Peştera “Emil Racoviţă” – până în prezent aici se exploatează prin detonare resursele de gips şi se 

distruge una dintre cele mai mari peşteri din lume, care ar putea să aducă mari beneficii turismului 

naţional şi să ne reprezinte cu certitudine ţara; 

• Recifele calcaroase de la Corjeuţi până la Balatina reprezintă un landşaft paleomaritim de o 

frumuseţe rară, însă exploatarea lor antiecologică, deşeurile apărute în urma extragerii de piatră, au lăsat 

munţi de moluză care poluează apele, înrăutăţeşte calitatea biodiversităţii şi ameninţă sănătatea 

oamenilor. Pe traseu am identificat peste 10 cariere de piatră neautorizate, am văzut dezastrul provocat de 

vărăriile de la Trinca, unde se practică arderea cauciucurilor care afectează sănătatea populaţiei şi a 

mediului înconjurător; 

• Rezervorul Costeşti-Stânca, deşi are un potenţial ecoturistic deosebit, nu este valorificat în nici un 

fel, fiind limitat accesul la el; 

• Rezervaţia peisagistică “Suta de Movile” – metodic este distrusă în urma acaparării terenurilor 

agrare şi extragerii neautorizate de nisip; 

• Pădurile care se află în gestionarea primăriilor sunt distruse în urma tăierilor şi păşunatului extensiv, 

iar cele din fondul forestier naţional sunt lăsate de izbelişte; 

• În comunele din regiunea dată nu sunt autorizate şi amenajate gunoiştile. 

 

Aceşti factori, în ultima instanţă, influenţează direct sau indirect asupra sănătăţii oamenilor şi 

nivelului lor de viaţă, nu favorizează dezvoltarea ecoturismului ca sursă de venit pentru comunităţile locale. 

 

 



În această ordine de idei pledăm pentru: 

1. Includerea monumentelor enumerate într-o categorie de arii protejate cu un regim de protecţie 

foarte strict; 

2. Stoparea distrugerii recifilor coralieri; 

3. Utilizarea deşeurilor calcaroase; 

4. Amenajarea locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor menajere; 

5. Stoparea defrişării fâşiilor forestiere şi împădurirea zonelor vulnerabile; 

6. Recultivarea terenurilor carierelor de piatră; 

7. Cooperarea transfrontalieră pentru lansarea unor programe comune cu partea română. 

8. Legiferarea traseului ecoturistic: Criva – rezervaţia “Pădurea Domnească” 

 

Declarăm drept probleme de interes naţional şi regional: 

Extinderea rezervaţiei “Pădurea Domnească” prin anexarea monumentelor naturale din Lunca Prutului 

Inferior: “Suta de Movile”, recifele Buteşti, “Stânca Mare”, canioanele Ciuhurului şi Ciuhureţului care ar 

asigura paza şi protecţia conform legislaţiei de mediu în vigoare; 

În baza formaţiunilor de recifi “Toltrele Prutului”, a peşterii “Emil Racoviţă”, a rezervaţiilor 

peisagistice şi monumentelor naturale şi cultural-istorice, a arealului “Pădurea Domnească” de creat Parcul 

Naţional “Prutul de Mijloc” cu statut de arie protejată regională. 

 

Participanţii la expediţia ecoturistică internaţională “Perlele Prutului 2002” 

28 august 2002 

 

Sursa: Revista „Natura”, nr. 8-9 (125-126) august-septembrie 2002 


