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Sondaj de opinie în

La începutul anului 2013 a fost finalizat primul sondaj de

opinie realizat în zona proiectului Reconstrucţia ecologică

a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului

Local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din

Delta Dunării. Sondajul a fost realizat de către firma

Research & Consul�ng Grup, finan�at de Programul

Opera�ional Sectorial de Mediu- POS Mediu, prin Fondul

European de Dezvoltare Regională, pe un eșan�on de

1000 de locuitori ai localită�ii Mahmudia.

Conform studiului, 83% dintre locuitorii localită�ii

Mahmudia nu ş�u nimic sau foarte pu�ine informa�ii

despre reţeaua de arii protejate Natura 2000 ,cu atât mai

pu�in faptul că zona în care locuiesc face parte dintre

aceste arii. Pe fondul lipsei de informaţii și a pu�inelor

experien�e din zonă, a�tudinea faţă de statutul de arie

protejată �p Natura 2000 este una pozi�vă.

Studiul a arătat și că numai 36% dintre localnici sunt

preocupa�i de problemele de mediu, principalele

îngrijorări fiind legate de impactul chimicalelor folosite în

produsele de zi cu zi asupra sănătă�ii, calamită�ile naturale

Aceste date relevă și gradul scăzut de informare în legătură

cu aceste probleme; peste 50% dintre intervieva�i consideră

că sunt destul de pu�in informa�i.

28% dintre locuitorii localită�ii Mahmudia sunt conș�en�i că

sănătatea lor este influen�ată de calitatea mediului, însă și

calitatea aerului, apei și cură�enia sunt factori importan�i în

ceea ce privește rela�ia om- natură. Majoritatea

responden�ilor consideră că trăiesc într-o comunitate curată

catalogând drept bune calitatea solului, aerului și a apei în

localitate.

„Rezultatele studiului nu ne surprind având în vedere modul

în care a fost realizată implementarea re�elei Natura 2000

în România. Persoanele care locuiesc sau de�in terenuri în

situri, ca factori direct interesa�i, nu au fost consulta�i.

Consecin�ele sunt lipsa de informare cu privire la beneficiile

și obliga�iile pe care aceste persoane le au.”, a declarat

Gheorghe Demidov manager de proiect. „Rezultatul,

studiului ne va ajuta în dezvoltarea unei noi abordări în

comunicarea cu locuitorii Mahmudiei. Ne dorim o

informare cât mai corectă și eficientă în ceea ce privesc

beneficiile atât a lucrărilor de reconstruc�ie ecologică din

zona Carasuhat, cât și a implementării re�elei Natura 2000

în zonă”, a adăugat Gheorghe Demidov.

Existen�a re�elei Natura 2000 asigură un mediu de via�ă

sănătos în care oamenii pot trăi în armonie cu natura.

De asemenea, acestea aduc o serie de beneficii și

obliga�ii pentru comunită�ile locale și proprietarii de

terenuri.

- ,con�nuarea prac�cării ac�vităţilor în cazul eleşteelor

piscicole;

- se pot dezvolta o serie de ac�vită�i care să atragă

iubitorii de natură: plimbări de-a lungul zonei,

observarea păsărilor etc.

- e�chetă ecologică pentru produsele și serviciile

locale;

- promovarea specificului zonei;

-sprijin pentru accesarea fondurilor europene;

-creearea de locuri de muncă;

-evitarea ac�vită�ilor care ar putea afecta în mod

semnifica�v speciile sau habitatele (mediile de

via�ă) pentru care a fost desemnată zona;

-respectarea măsurilor necesare pentru conservarea

naturii.

Natura 2000 nu înseamnă scoaterea din uz a

terenurilor, ci păstrarea prac�cilor tradi�ionale care

nu dăunează patrimoniului natural existent.

În numărul viitor vom avea câteva exemple de

poveș� de succes din alte arii protejate Natura 2000

din Europa.

Natura 2000 - pentru oameni si natura

Ce beneficii și obligaţii aduc ariile protejate Natura 2000?

Beneficii :

Obligaţii :



Suntem în Mahmudia într-o zi aparent normal de vară.
Este după-amiază i pornesc pe strada goală să măș
întâlnesc cu Elena Stanciu, unul dintre locuitorii
Mahmudiei care încearcă i nu renun�ă să creadă căș
România și implicit Mahmudia are o șansă la
dezvoltare.
Nostalgică Elena ne povestește pe repede înainte
câteva lucruri despre ea. Născută în Mahmudia, la
vârsta de 14 ani a plecat să își con�nue studiile la oraș,
în Tulcea. În urmă cu 12 ani își ia inima în din�i și
părăsește �ara sperând să își schimbe viitorul; însă
vorba: nicăieri nu este mai bine ca i acasă seș
adeverește și în cazul ei. În anul 2008 aceasta se
întoarce în localitatea natală cu dorin�a de a încerca să
își creeze un rost în comunitatea deltaică.
Experimentând diferite medii atât în �ară, cât și înafara
grani�elor, Elena a în�eles cât este de importantă
implicarea fiecăruia dintre noi în schimbarea unei
lumi; ea crede și are încredere că lumea se va schimba
pornind de la copii, �neri și până la adul�ii care încep
să în�eleagă treptat importan�a responsabilizării.

„Atâta �mp cât este respectă fiecare vietate
din jur, fie ca vorbim despre păsări, peș� sau nuferi,
delta va oferi o sursă de venit și de dezvoltare
permanentă comunită�ilor din jurul ei”, ne mai
spune Elena. Ea ne asigură că cea mai mare parte a
localnicilor în�eleg acest aspect, ei iubesc și pre�uiesc
natura însă lipsește un cadru în care fiecare om să
în�eleagă i să aplice regulile de bun sim� care stau laș
baza unei bogă�ii naturale con�nue. În general, aceș�a îi
încurajează pe vizitatori să nu rupă flori sau plante și nici
să nu deranjeze în vreun fel păsările pe care le văd în
imediata lor apropiere. Calitatea vie�ii deltei este foarte
importantă i depinde în cea mai mare parte de calitateaș
aerului, a apei, care printr-un comportament atent fa�ă de
natură, poate fi îmbunătă�ită.

este„Proiectul din zona Carasuhat
un proiect pentru care Primăria
Mahmudia s-a zbătut foarte mult.
Acesta ne va ajuta pe to�i și va
ajuta la refacerea naturii în zonă.”
ne declară Elena.„Vreau să vă spun

că în copilăria mea, această zonă

era o zonă care apar�inea

rezerva�iei și era prac�c, o zonă,

mirifică populată de o mul�ime de

păsări. Toate acestea se întâmplau

înaintea lucrărilor de desecare din

anii '70. Aveam în jur de 16 ani,

când încă era inundată incinta și,

într-adevăr, era frumos, plin de

nuferi, plin de păsări.”

Lucrările de reconstruc�ie
ecologică din zona Carasuhat vor
contribui semnifica�v la acest
capitol.
Elene Stanciu, respondenta noastră
de astăzi este mândră de zona în
care își desfășoară ac�vitatea și
alături de ceilal�i locuitori ai
Mahmudiei își dorește să trăiască
visul mahmudian împlinit. De
asemenea, ea își dorește să vadă
din ce în ce mai multă ini�ia�vă la
nivel local, ac�vită�i de voluntariat
care să sus�ină toată strădania
naturii de a reveni la via�ă.

„Schimbarea pornește din familie.”

Ea consideră că educa�ia joacă un rol
esen�ial în formarea viitorilor locuitori
ai Deltei, însă este important și
comportamentul pe care �nerii îl
întâlnesc acasă. Copiii sunt cei mai
buni imitatori, as�el fi un exemplu
bun de imitat, spunea o vorbă.
Responsabilitatea fa�ă de natură cu
tot ceea ce are ea, stă la baza
dezvoltării deltei.

Despre visul mahmudian și natură cu
Elena Stanciu


