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Tinerii din Republica Moldova 
reprezintă factorii de decizie de 
mâine. Ei sunt cei care peste un 

deceniu vor prelua cârma societății și 
vor trasa direcțiile în care se va îndrep-
ta lumea în care vor trăi. Este foarte 
important ca încă de pe acum să li se 
ofere oportunitatea de a înțelege cum 
îi va afecta modul curent de gestionare 
a mediului înconjurător, astfel încât să 
își poată exprima gândurile, opiniile și 
să se implice în problemele care îi vor 
afecta în cele din urmă.

Ca răspuns la această provocare 
socială, Mișcarea Ecologistă din Mol-
dova a demarat din luna noiembrie a 
anului trecut, proiectul „Abilitarea 
tinerilor pentru a proteja patrimoniul 
natural al Moldovei”. Acesta vine ca 
răspuns la criza de mediu cu care se 
confruntă Republica Moldova și la 
problema socială a neglijării tinerilor, 
care creează un cerc vicios în societa-
tea noastră: tinerii nu sunt implicați 
de adulți în problemele curente, iar 
aceștia la rândul lor dezvoltă o apatie 
și o lipsă de interes față de mediul 
înconjurător.

Însă tinerii pot aduce o mare 
contribuție comunității locale atunci 
când sunt încurajați să participe la 
evenimente orientate spre natură. De 
aceea, adunând la un loc elevii din 
comunitățile care se învecinează cu 
arii protejate din Republica Moldova, 
le dăm posibilitatea să descopere, să 
respecte și să aibă grijă de aria lor 
protejată locală.

Prin urmare, proiectul „Abilitarea 
tinerilor pentru a proteja patrimoniul 
natural al Moldovei” și-a propus să 
ofere condiții prielnice tinerilor pen-
tru a cunoaște mai bine aria protejată 
de lângă localitatea lor. Acești tineri, 
caracterizați de dorința schimbării, 
sunt viitori cetățeni care vor să-și 
cunoască mai bine moștenirea lăsată 
de buneii lor: vor să înțeleagă la modul 
concret de ce este importantă o arie 
naturală și cum pot să se implice pen-
tru a contribui la protejarea mediului 
înconjurător din zona natală. Tocmai 
de aceea, scopul proiectului este de a 
stimula implicarea civică a tinerilor 
pentru a-i determina să producă 
schimbări în comunitățile lor.

Drept urmare, în cadrul pro-
iectului au fost selectate cinci arii 
protejate ale Republicii Moldova, 
renumite pentru importanța lor la 
nivel național: Rezervația Naturală 
„Codrii”, Rezervația Naturală „Plaiul 
Fagului”, Parcul Național „Orhei”, 
Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” 
și Rezervația Peisagistică Țâpova. 
Comunitățile rurale care se înveci-
nează cu aceste rezervații reprezintă 
nucleele de tineri care beneficiază de 
activitățile desfășurate de Mișcarea 
Ecologistă din Moldova: satele Lozo-

va, Vorniceni, Pănășești, Micleușeni, 
Dolna, Scoreni, Codreanca, Țigănești, 
Romănești (r. Strășeni); Ciuciuleni, 
Drăgușenii Noi (r. Hâncești); Sipo-
teni, Bahmut, Temeleuți, Vălcineț, 
Bahmut (r. Călărași); Rădenii Vechi, 
Bumbăta, Cornești (r. Ungheni), 
Milești, Bălănești (r. Ungheni); Lalova, 
Horodiște (r. Rezina); Slobozia Mare, 
Văleni, Brâ nza, Manta, Giurgiulești, 
Colibași, Vadul lui Isac, Pașcani, 
Crihana Veche (r. Cahul); Tabăra, 
Camencea, Teleșeu, Lucășeuca, Seliște, 
Puțintei, Ivancea, Vatici, Furceni, 
Trebujeni, Piatra, Orhei, Mașcăuți 
(r. Orhei).

Toți tinerii care provin din aces-
te localități au avut ocazia să facă 
cunoștință între ei în cadrul eveni-
mentului de lansare al proiectului, 
care s-a desfășurat pe data de 27 ianu-
arie 2022. Cele 280 de persoane parti-
cipante au aflat detalii despre scopul și 
obiectivele proiectului în cadrul căruia 
s-au înscris. Totodată, pe parcursul 
lunilor februarie și martie, elevii din 
localitățile participante au beneficiat 
de cunoștințe importante cu privire 
la ecosistemele locale, fauna sălbatică, 
conservarea biodiversității și patrimo-
niului natural din regiunea natală. De 
asemenea, în viitorul apropiat li se vor 
oferi instrumente specifice, sub formă 
de granturi, pentru a monitoriza și 
îmbunătăți starea habitatelor care 
înconjoară sau se suprapun cu cele 
cinci arii protejate.

Proiectul „Abilitarea tinerilor 
pentru a proteja patrimoniul natu-
ral al Moldovei” a venit cu un șir de 
activități menite să stimuleze curio-
zitatea tinerilor:

Curs de instruire axat pe conserva-
rea naturii: acesta a fost constituit din-
tr-un curs online despre cunoașterea 
ariei protejate din zona natală, despre 
specificul florei și faunei, precum 
și dintr-o excursie tematică în aria 
protejată respectivă pentru a docu-
menta habitatele importante pentru 
biodiversitate. 

Concurs pentru tineri dedicat cer-
cetării/monitorizării patrimoniului 
natural din zona natală: acest concurs, 
numit „Fii schimbarea!”, a demarat 
la mijlocul lunii aprilie și propune 
tinerilor participanți un mod inedit de 
a-și cunoaște plaiul natal. Competiția 
are ca scop cercetarea/monitorizarea 

situației de mediu a unei anumite 
resurse naturale/obiect de patrimoniu 
natural din împrejurimile localității 
sau ariei protejate: pădure, izvor, mal 
de râu, stâncă, peșteră sau alt obiectiv 
de interes natural). Tinerii vor colecta 
informații și vor întocmi un raport de 
monitorizare care va include imagini, 
video și o scurtă descriere a situației 
ecologice a locației, prin completarea 
unui formular furnizat de organi-
zatorii competiției. De asemenea, 
participanții vor organiza o campanie 
de informare la nivel local privind 
starea mediului în comunitatea lor 
și problemele identificate în timpul 
procesului de monitorizare. 

Concurs de mini-granturi și 
implementarea mini-proiectelor 
la nivel local: tinerii din localitățile 
care se învecinează cu ariile protejate 
incluse în proiect se vor organiza în 
grupuri de inițiativă pentru a înainta 
o cerere de finanțare orientată spre 
soluționarea problemei identifi-
cate în cadrul competiției sau spre 
îmbunătățirea situației ecologice 
a patrimoniului natural care a fost 
cercetat (plantări, curățenie, activități 
de salubrizare etc.). Beneficiarii de 
granturi vor efectua o activitate de 
evaluare a impactului și își vor pre-
zenta rezultatele la finalul proiectului.

În acest mod, Mișcarea Ecologistă 
din Moldova își propune să determine 
tinerii să se implice, împuternicindu-i 
să-și ajute localitatea să fie mai deschi-
se către protejarea activă a naturii. Ca 
rezultat, toate localitățile participante 
vor asigura consolidarea, promovarea 
și conservarea ecosistemelor protejate 
din rezervațiile naturale aflate în veci-
nătatea lor. 

Proiectul „Abilitarea tinerilor 
pentru a proteja patrimoniul natural 
al Moldovei” reprezintă o continuare 
a unui șir de trei proiecte similare, 
desfășurate în anii trecuți de Mișcarea 
Ecologistă din Moldova cu sprijinul 
Departamentului pentru Programe 
Internaţionale al US Forest Service: 
“Abilitarea tinerilor pentru activi-
tăţi de interpretare și conservare a 
naturii” (2020), “Tinerii din Orheiul 
Vechi – vocea pentru promovarea 
durabilă a rezervației“ (2019) și „For-
tificarea educației ecologice în școli. 
Competențe și experiențe de învățare 
a naturii” (2018).

Mișcarea Ecologistă din Mol-
dova lansează o provocare 
inedită tinerilor care provin 

din localitățile rurale care se învecinea-
ză cu cele mai importante arii protejate 
din Republica Moldova! O competiție 
în care tinerii sunt răsplătiți pentru 
curiozitatea lor față de mediul încon-
jurător, de natură și de plaiul natal!

Protecția mediului înconjurător 
este un proces îndelungat, care se 
transmite de la o generație la alta sub 
forma unei eștafete complicate și pro-
vocatoare. Este bine știut că primul pas 
pentru o protecție adecvată este repre-
zentat de o monitorizare temeinică, 
menită să identifice starea concretă a 
unui teritoriu și problemele existente. 
Monitorizarea eficientă înseamnă de 
cele mai multe ori documentarea la 
fața locului, efectuarea de vizite de 
cercetare, notarea meticuloasă a tutu-
ror factorilor care influențează starea 
teritoriului studiat. Din teren lucrurile 
se văd clar: deșeuri, exploatări fores-
tiere, construcții, incendii, poluare și 
multe altele. Identificarea acestor pro-
bleme stă la baza unei strategii corecte 
de protecție și valorificare, de aceea 
procesul de monitorizare și cercetare 
în teren este foarte important pentru 
orice inițiativă de mediu.

Așadar, miza concursului anunțat 
de Mișcarea Ecologistă din Moldova 
este cercetarea amănunțită a zonelor 
care alcătuiesc eșantioanele repre-
zentative de natură ale Republicii 
Moldova. De aceea, competiția „Fii 
schimbarea!” se adresează tinerilor 
elevi din localitățile învecinate cu cinci 
arii protejate din Republica Moldova: 

1. Rezervația Naturală Prutul de Jos 
(Pașcani, Crihana Veche, Colibași, 
Brânza, Văleni, Slobozia Mare, 
Giurgiulești);

2. Rezervația Naturală Plaiul Fagului 
(Sipoteni, Bahmut, Temeleuți, Rădenii 
Vechi, Bumbăta, Cornești, Bălănești);

3. Rezervația Naturală Codrii (Lozo-
va, Vorniceni, Micleușeni, Scoreni, 
Ciuciuleni, Drăgușenii Noi);

4. Rezervația Peisagistică Țâpova 
(Lalova, Țâpova);

5. Parcul Național Orhei (Tabăra, 
Camencea, Teleșeu, Lucășeuca, Necu-
lăieuca, Trebujeni, Piatra, Orhei, 
Mașcăuți, Codreanca, Romănești).

Tema competiției: Natura din 
preajma localității (peisaje și habitate, 
monumente ale naturii, floră și faună, 
resurse naturale).

Metoda de participare: Lucru în 
grup (5-7 membri per echipă). Cerce-
tare în teren în scopul monitorizării 
resursei naturale și completării unei 
fișe de evaluare.

Vârsta participanților: între 12-18 
ani.

* * *
Această competiție are ca scop 

cercetarea/monitorizarea situației de 
mediu a unei anumite resurse natu-

rale/obiect de patrimoniu natural 
din împrejurimile localităților care 
se învecinează cu ariile protejate 
menționate mai sus: pădure, izvor, mal 
de râu, stâncă, peșteră sau alt obiectiv 
de interes natural). 

Modalitatea de participare:
1. Tinerii participanți la competiție 

vor trebui să identifice o resursă natu-
rală (ex: pădure, izvor, râu, stâncă, 
peșteră, pajiște sau alt obectiv natural) 
din preajma localității natale.

2. Participanții vor efectua minim 2 
vizite de monitorizare a resursei iden-
tificate, în cadrul cărora vor completa 
o fișă de monitorizare, furnizată de 
organizatorii competiției. 

3. Tinerii vor documenta fiecare 
vizită de monitorizare cu cel puțin 4 
fotografii și 1 video cu durata de un 
minut. Materialele foto/video trebu-
ie să afișeze diversitatea și valoarea 
patrimoniului natural studiat, precum 
și probleme sau provocări existente 
în zonă. 

4. În paralel, participanții vor orga-
niza o mini-campanie de informare 
la nivel local, sub formă de flashmob 
online, interviuri, articole în presa 
scrisă sau postări pe social media etc. 
Echipa de lucru va publica și distribui 
mat erialele către publicul larg pe 
diverse canale (Youtube, Facebook, 
Twitter, Tik-tok). Campania trebuie să 
aibă un titlu și un mesaj cheie pe care 
grupul vrea să-l transmită oamenilor 
din comunitate.

Participanții sunt rugați să expedi-
eze în format digital, la adresa mem@
mem.md, următoarele rapoarte:

1. Raport privind resursa din loca-
litate (scurtă descriere, anexe: fișele 
de monitorizare, foto, video, o scurtă 
descriere a situației ecologice a resursei 
monitorizate).

2. Raport privind campania media 
(un document word în care vor fi indi-
cate link-urile unde pot fi găsite pro-
dusele realizate în cadrul campaniei 
publicate online sau prin intermediul 
altor canale media).

În textul mesajului indicaţi: denu-
mirea resursei naturale, denumirea 
grupului de lucru, numele și prenu-
mele membrilor grupului, localitatea 
și date de contact a cel puţin unuia din 
membrii grupului. Termenul limită de 
expediere a rapoartelor: 31 mai 2022.

În cadrul jurizării, vor fi aplicate 
următoarele criterii de evaluare:
 Gradul de completare al chestio-

narului de monitorizare, 
 Respectarea condiţiilor concur-

sului, 
 Calitatea materialelor foto-video, 
  Vizibilitatea campaniei (nr. de 

vizualizări și aprecieri). 
Echipa câștigătoare va fi desem-

nată în urma evaluării calității 
cercetării în teren (demonstrată 
prin gradul de completare a fișei de 
evaluare) și a impactului campaniei 
de informare.

Parcurile Naționale sunt părți din paradisul Terrei. A.R.

NATURA ŞI TINERII

Ajutăm tinerii să cunoască Natura Ajutăm tinerii să cunoască Natura 
din ariile protejate și ținutul nataldin ariile protejate și ținutul natal

Competiţia 

„ F i i  s c h i m b a r e a ! ”„ F i i  s c h i m b a r e a ! ”
Documentează starea mediului înconjurător 

din localitatea ta și câștigă premii!

Rezervația peisagistică ȚâpovaRezervația peisagistică Țâpova

Pelicani pe lacul Beleu. Foto: L.R.Pelicani pe lacul Beleu. Foto: L.R.
Rezervația Naturală Rezervația Naturală 
„Plaiul Fagului”„Plaiul Fagului”

Căprioare în Rezervația Căprioare în Rezervația 
Naturală „Codri”Naturală „Codri”
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Pui aici, iar de pe restul foto scoate A.R.

NATURA ŞI TINERII

Mulți  dintre noi ne-am 
născut la țară, în locuri 
pitorești care și-au păstrat 

frumusețea de-a lungul deceniilor. 
Cu toții purtăm în suflet peisajele 
baștinei: pădurea de la marginea 
satului, izvorul dintre vâlcele, movi-
la de pe care se văd împrejurimile. 
Frumusețea naturii a fost pentru 
fiecare dintre noi un cadou de la 
sine-înțeles, o moștenire fără de care 
nu ne putem închipui traiul nostru în 
această țară.

Unii dintre noi, mai norocoși, 
au văzut lumina zilei în locuri care 
au ajuns să fie arii protejate - zone 
unde regenerarea Naturii a devenit 
o prioritate națională. Ei au fost 
binecuvântați cu aceste meleaguri 
ieșite din comun, căci aici, pe lângă 
frumusețea milenară a peisajelor, 
VIAȚA își găsește adăpost pentru a 
se renaște din sine însăși. 

Din păcate, în Republica Moldova 
mulţi oameni încă nu au cunoștințe 
temeinice despre ariile protejate de 
la noi. Problema e cu atât mai gravă 
în cazul comunităților care se înve-
cinează cu aceste zone, adică în cazul 
localnicilor care își duc viața de zi cu 
zi la hotar cu rezervațiile și parcurile 
naționale. 

Din acest motiv, în cadrul pro-
iectului „Abilitarea tinerilor pentru 
a proteja patrimoniul natural al 
Moldovei”, Mișcarea Ecologistă din 
Moldova a decis să ofere condiții 
prielnice tinerilor pentru a cunoaște 
mai bine aria protejată de lângă loca-
litatea lor. Acești tineri, caracterizați 
de dorința schimbării, sunt viitori 
cetățeni care vor să-și cunoască mai 
bine moștenirea lăsată de buneii lor: 
vor să înțeleagă la modul concret de 
ce este importantă o arie naturală 
și cum pot să se implice pentru a 
contribui la protejarea mediului 
înconjurător din zona natală.

În acest scop, în perioada februa-
rie-martie 2022 au fost organizate 
cinci cursuri de instruire, pentru 
tinerii din comunitățile ce se înveci-
nează cu fiecare arie protejată inclusă 
în proiect: Rezervația Naturală 
„Codrii”, Rezervația Naturală „Plaiul 
Fagului”, Parcul Național „Orhei”, 
Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” 
și Rezervația Peisagistică Țipova. 
Toate cele cinci lecții teoretice s-au 
desfășurat on-line, prin interme-
diul aplicației Zoom, și a întrunit 
profesori și elevi din localitățile 
care se învecinează cu fiecare arie 
protejată menționată anterior. Cele 
cinci cursuri de instruire au constat 
dintr-o parte introductivă, menită să 
ofere informații despre importanța 
biodiversității la nivel general, și 
dintr-o parte specifică axată pe spe-
cificul natural local al fiecărei arii 
protejate. În cadrul lecțiilor, tinerii 
participanți au aflat în primul rând 

că mediul înconjurător reprezintă 
locul în care oamenii co-există ală-
turi de multe alte forme de viață, cu 
care își împarte resursele esențiale 
precum hrana, energia, aerul și apa. 
Aceste resurse sunt vitale și pentru 
multe alte ființe, care în totalitatea 
lor alcătuiesc biodiversitatea – acea 
imensă și variată suflare vie a pla-
netei Pământ. Participanții la lecție 
au înțeles că biodiversitatea este 
prezentă în orice colț al lumii și al 
țării noastre, iar pentru a exemplifi-
ca acest lucru, au analizat diversele 
forme de viață care există în cele mai 
obișnuite habitate ale noastre: lacuri, 
câmpuri agricole, pajiști și imașuri 
de la margine de sat. Ei au înțeles 
că fiecare habitat oferă, pe lângă 
peisaje încântătoare, și condiții de 
viață pentru diverse specii de plante 
și animale adaptate acestor locuri. 
De asemenea, împreună cu elevii și 
profesorii s-a pus în discuție con-
ceptul de varietate: cu cât un habitat 
este supus într-o măsură mai mare 
presiunii umane, cu atât mai puțină 
biodiversitate va putea găzdui acesta. 
Acest fenomen, cunoscut pe larg sub 
numele de „pierderea biodiversității”, 
reprezintă una dintre cele mai mari 
probleme ale secolului în care trăim, 
punând omenirea în fața unor pro-
vocări complexe ce afectează în lanț 
multe generații.

În acest context, participanții 
la cursurile de instruire au aflat că 
există conceptul de „conservare a 
biodiversității”, care presupune apli-
carea măsurilor pentru a stopa sau 
încetini pierderea vieții pe pământ. 
Una dintre aceste metode este cre-
area de arii protejate, unde lumea 
sălbatică beneficiază de refugiu 
pentru a se reproduce în continuare. 
Astfel, elevii au aflat de existența 
rețelei naționale de arii protejate 
din Republica Moldova, gestionată 
de Ministerul Mediului, formată 
din rezervații naturale, parcuri 
naționale, monumente naturale și 
alte zone importante pentru natură. 
Întrucât accentul proiectului „Abi-
litarea tinerilor pentru a proteja 
patrimoniul natural al Moldovei” a 
căzut pe cinci arii protejate repre-
zentative, elevii și profesorii au aflat 
lucruri importante despre rezervația 
cu care se învecinează.

De aceea, în cadrul lecției teore-
tice axate pe patrimoniul natural și 
biodiversitatea Rezervației „Prutul 
de Jos”, care a avut loc pe data de 
11 februarie 2021, au fost tratate 
aspecte legate de ecosistemul zonei 
umede din sudul țării. Lecția a fost  
desfășurată în colaborare cu doamna 
Viorica Paladi, șefa secției Știință în 
cadrul rezervației „Prutul de Jos”, 
care deține o experiență de 26 de ani 
în domeniu. În cadrul evenimentului 
au participat 35 de elevi din câteva 

localități ce se învecinează cu aceas-
tă arie protejată: Crihana Veche, 
Colibași, Brânza, Văleni, Slobozia 
Mare și Giurgiulești, împreună cu 
profesorii lor. Ei au aflat de la doam-
na Paladi numeroase informații 
importante despre această rezervație: 
specificul natural al zonei, felul în 
care arăta acest loc cu 200 ani în 
urmă, necesitatea protecției întregii 
zone și înființării unei rezervații, 
suprafața rezervației și habitatele 
care intră în componența acesteia, 
speciile reprezentative de floră și 
faună din această arie protejată.  
Tinerii participanți au avut ocazia 
să vadă imagini spectaculoase făcute 
la fața locului, cu diverse specii de 
păsări cuibăritoare și cu specii de 
plante incluse în Cartea Roșie. Cel 
mai tare i-a impresionat vizualizarea 
unui filmuleț făcut cu ajutorul unei 
camere de înregistrări, în care apă-
rea cea mai nouă specie de mamifer 
observat la Rezervația „Prutul de 
Jos”: castorul.

Lecția teoretică despre biodiver-
sitatea Rezervației „Prutul de Jos” a 
fi urmată de alte 4 instruiri similare, 
axate pe biodiversitatea altor 4 arii 
protejate din Republica Moldova: 
Rezervația „Codri”, Rezervația „Pla-
iul Fagului”, Parcul Național Orhei 
și Rezervația Peisagistică „Țîpova”. 
Cursul de instruire despre patri-
moniul natural și biodiversitatea 
Rezervației „Codrii” a fost organizat 
pe data de 23 februarie 2022, în cola-
borare cu doamna Natalia Jardan, 
vice-director al acestei rezervații. La 
lecție au participat circa 45 de elevi 
din câteva localități ce se învecinează 
cu rezervația „Codri”: Ciuciuleni, 
Drăgușenii Noi, Scoreni, Lozova, 
Vorniceni și Micleușeni, împreună 
cu profesorii lor. Participanții au avut 
parte de aceeași lecție introductivă 
despre importanța biodiversității 
la nivel general, însă de la doamna 
Jardan au aflat mai multe detalii des-
pre istoria și activitatea rezervației 
„Codrii”, despre cadrul geografic și 
habitatele care compun rezervația, 
precum și despre cele mai reprezen-
tative specii de plante și animale ce se 
întâlnesc aici. De exemplu, doamna 
Natalia Jardan a oferit audienței 
informații despre speciile de cerbi 
care locuiesc în rezervație și obice-
iurile lor de trai.

O altă lecție teoretică, de data 
aceasta axată pe patrimoniul natural 
și diversitatea Rezervației „Plaiul 
Fagului”, a avut loc pe data de 25 
februarie 2022, desfășurată în cola-
borare cu domnul Petru Ciorchină 
– ghid în cadrul acestei rezervații. 
La acest eveniment educativ au 
participat elevi din localitățile Sipo-
teni, Bahmut, Temeleuți, Cornești, 
Milești, Bălănești, alături de pro-
fesorii lor. Participanții au aflat de 
la domnul Ciorchină informații 
prețioase despre acest teritoriu pro-
tejat, despre eforturile întreprinse 
de autorități pentru a proteja imen-
sele habitate forestiere alcătuite din 
diverse specii de foioase precum 
stejarul, carpenul și fagul. Elevii 
au pătruns în modul de organizare 
teritorială a rezervației, au înțeles cu 
ce se ocupă diverși angajați ai ariei 
protejate și au admirat fotografii 
cu speciile de mamifere și păsări ce 
trăiesc aici. Cel mai impresionant 
moment a fost vizualizarea unui 
filmuleț, surprins cu ajutorul unei 
camere de înregistrări, în care o 
turmă de cerbi se hrănesc din mân-

carea pusă la dispoziție de pădurarii 
rezervației.

Ultimele două lecții teoretice au 
avut loc pe data de 2 și 3 martie 2022, 
când s-au întrunit elevi și profesori 
din comunitățile ce se învecinează 
cu Parcul Național Orhei și respectiv 
cu Rezervația Peisagistică Țîpova. 
Ambele cursuri de instruire au fost 
organizate în colaborare cu domnul 
Vitalie Starodub, care activează în 
calitate de inginer-șef la întreprinde-
rea silvică Orhei. Pe data de 2 martie, 
domnul Starodub a oferit tinerilor 
din localitățile aflate în arealul Par-
cului Național Orhei (Lucășeuca, 
Neculăeuca, Teleșeu, Camencea, 
Tabăra, Orhei, Trebujeni, Piatra și 
Mașcăuți) informații importante 
despre amplasarea și cadrul geogra-
fic al acestei arii protejate unice în 
Republica Moldova. Participanții 
au avut oportunitatea să afle pe larg 
despre totalitatea speciilor de floră și 
faună prezente și despre rațiunile de 
îngrijire și conservare a habitatelor 
forestiere care intră în componența 
Parcului Național Orhei, și s-au 
convins că acest parc reprezintă un 
mozaic complex de arii și nuclee de 
protecție ce necesită multă dedicație 
și profesionalism. Lecția dedicată 
patrimoniului natural al Rezervaței 
Peisagistice Țîpova a avut loc pe 
data de 3 martie, la care elevii din 
localitatea Lalova au învățat lucruri 
noi despre speciile de plante și 
animale care s-au adaptat acestui 
habitat inedit: ferigi și mușchi care 
cresc pe stânci, șopârle și șerpi ce se 

adăpostesc prin peșteri, insecte care 
polenizează plantele de pe versanți și 
arbori care cresc în solurile pietroase 
din rezervație. 

Toate cele cinci lecții teoretice au 
fost desfășurate în cadrul proiectului 
„Abilitarea tinerilor pentru a proteja 
patrimoniul natural al Moldovei”, 
implementat de Mișcarea Ecologistă 
din Moldova cu suportul financiar 
al US Forest Service. Scopul aces-
tor activități educative a fost de a 
oferi elevilor participanți un set de 
informații esențiale despre ariile 
protejate alături de care trăiesc. În 
urma acestor cursuri de instruire teo-
retice, tinerii din cele 45 de localități 
participante au înțeles mai bine 
importanța patrimoniului natural 
cu care se învecinează și au pătruns 
în activitatea profesioniștilor care 
acționează zi de zi pentru protecția 
mediului înconjurător. 

Setul de cinci lecții teoretice au 
oferit o oportunitate de confirmare 
a faptului că tinerii sunt interesați 
cu sinceritate de problemele de 
mediu ale țării noastre și că sunt 
îngrijorați de lipsa instrumentelor 
necesare pentru protecția adecvată 
a Naturii, așa cum există în alte țări 
dezvoltate. Credem că implicarea 
tinerilor în acțiuni de protecție a 
mediului ar putea fi stimulată odată 
cu îmbunătățirea comunicării din-
tre ei și angajații ariilor protejate, 
precum și promovarea participării 
acestora în procesele de guvernanță 
de mediu care impactează propriile 
localități și comunități.  
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„Acest material a fost editat și publicat în 
cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru 
a proteja patrimonial natural al Moldovei”, 
desfășurat de Mișcarea Ecologistă din Moldo-
va cu sprijinul Departamentului pentru Pro-
grame Internaţionale al US Forest Service.”
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