
Mahmudia a fost din nou un subiect de 
interes la târgul de ONG-uri RowmaniaFest.

 Organizația WWF-România, partener în 
proiectul „Reconstrucția ecologică a terenurilor 
aparținând domeniului public al Consiliului 
Local Mahmudia în cadrul incintei agricole 
Carasuhat din Delta Dunării”, a prezentat 
proiectul în cadrul evenimentului Festivalului 
bărcilor cu vâsle- Rowmania 2013, organizat de 
către campionul olimpic, Ivan Patzaichin. 

În cadrul târgului, vizitatorii, localnicii sau 
turiștii au avut ocazia să facă pentru prima dată 
cunoștință cu proiectul sau să afle ultimele 
noutăți de pe teren.  Experții proiectului au oferit 
răspunsuri la întrebările tuturor curioșilor 
prezenți. Cu ajutorul materialelor, oamenii au 
reușit să înțeleagă importanța și necesitatea 
proiectului în zona Carasuhat, urmând ca anul 
acesta să revenim cu primele date în urma 
începerii lucrărilor de reconstrucție ecologică din 
această primăvară.

Fix acum doi ani, echipa proiectului 
„Reconstrucț ia  ecologică  a  terenuri lor 
aparținând domeniului public al Consiliului 
Local Mahmudia în cadrul incintei agricole 
Carasuhat din Delta Dunării” se reunea și începea 
să lucreze pentru visul mahmudian: redarea 
deltei naturii.

Lunar, experți din Primăria Mahmudia, 
WWF-România și ARBDD s-au întâlnit, au mers 
împreună pe teren, au  citit sute de pagini, au 
scris tot atâtea,  au curs sute de ore de muncă ca 
să ajungem unde suntem astăzi. Au fost tipărite 
peste 1000 de Foi de Mahmudia care au ajuns la 
cea mai mare parte a localnicilor și nu numai. De 
asemenea, am creat împreună primul din seria de 
trei filme documentare ce ilustrează importanța 
și nevoia realizării lucrărilor de renaturare din 
zona Carasuhat. 

La sfârșitul anului 2012, o parte dintre 
locuitorii din Mahmudia au luat parte la studiul 
socio-economic, cu rezultate extrem de 
interesant, despre care ați putut citi în Foaia de 
Mahmudia nr.3. De asemenea, au fost încheiate 
majoritatea contractelor proiectului :servicii de 
consultanță, studii de fezabilitate, realizarea 
proiectului tehnic, servicii de monitorizare și 
evaluare a proiectului.

Și totuși, suntem abia la mijlocul drumului 
spre a ne atinge visul, un drum deloc ușor, adesea 
presărat cu provocări administrative sau 
legislative cărora echipa de proiect le-a făcut 
mereu față. Următorii aproape doi ani vor fi 
importanți pentru fiecare om din Mahmudia, 
fiind anii în care vor fi realizate lucrările de 
reconstrucție ecologică. În primăvara acestui an 
va fi semnat contractul și vor începe lucrările de 
bază.

Greu de crezut? Următorul număr al Foii de 
Mahmudia va veni cu mai multe informații și 
imagini tocmai din teren, acolo unde lucrările vor 
fi deja în toi.
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LUCRĂRILE DE RECONSTRUCȚIE

ECOLOGICĂ, LA UN PAS DE ÎNCEPERE

INTERES PENTRU MAHMUDIA LA 

FESTIVALUL  ROWMANIA, 

ORGANIZAT DE IVAN PATZAICHIN

NATURA 2000- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

Așa cum am observat în numerele trecute al Foii de Mahmudia, Natura 2000 nu spune stop evoluției și 
dezvoltării, ci pune câteva condiții, astfel încât natura să nu sufere. Un exemplu de „da, se poate!” îl 
reprezintă lucrările de modernizare a portului Le Havre din Franța.

Estuarul fluviului Sena este o arie protejată Natura 2000 (precum zona în care locuiți și dumneavoastră) 
importantă în Franța, cu o suprafață de 188 km². La vărsare se află portul Le Havre, cel mai aglomerat port 
pentru transportul containerelor din Franța și un loc important pentru comerțul mondial.

A fost realizat un proiect de infrastructură care a avut drept scop o mai bună gestionare a volumelor 
transportate în creștere. Dar înainte ca proiectul să fie aprobat s-a efectuat o evaluare a posibilului impact 
asupra mediului. Era evident că o asemenea dezvoltare masivă a portului va avea un impact semnificativ 
asupra mediului, dar în același timp acest proiect era de interes național.

Pentru a reduce pagubele produse asupra mediului și pentru a identifica un set de măsuri compensatorii 
acceptabile pentru toți cei interesați, autoritățile portului au decis încă de la început să colaboreze cu toate 
grupurile interesate, astfel încât toți să înțeleagă funcțiile și utilitatea publică a estuarului. În numai patru 
luni, autoritățile portului au organizat mai mult de patruzeci de consultări publice și, împreună cu adepții 
proiectului, s-au pus bazele unui plan.

În final, au fost stabilite o serie de măsuri compensatorii pentru conservare înainte de începerea 
proiectului însumând mai puțin de 1% din valoarea proiectului final:

construirea, în sudul estuarului, a unei mici insule 
drept loc de odihnă pentru păsările de mare;
crearea unei  zone  secundare de odihnă pentru păsări, 
pe dunele de nisip de pe țărm, pentru a înlocui  zona ce 
avea să fie ocupată prin extinderea portului;
refacerea zonelor mlăștinoase situate în estuarul 
Senei, în amonte de port.

Proiectul de extindere a Portului Le Havre a 
demonstrat că dezvoltarea economică poate coexista în 
ariile protejate Natura 2000, în condițiile respectării 
integrale a legislației și în condițiile existenței unui dialog 
cu toate grupurile de interes, încă din faza de concepere a 
proiectului, astfel încît acestea să devină parte în procesul 
de luare a deciziilor și în găsirea soluțiilor sau a 
alternativelor corespunzătoare.
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DACĂ NATURA ESTE LĂSATĂ SĂ 
LUCREZE, EA VA RENAȘTE! 

Dacă a apărut un nou număr al Foii de 
Mahmudia, atunci avem un nou interviu. Printre 
provocările  administrative și educative de zi cu zi, 
doamna directoare a Liceului Tehnologic „Vasile 
Bacalu“, Florica Stoica, a stat de vorbă cu noi despre 
importanța pe care o are educația, pe de o parte în 
formarea și îndrumarea tinerilor și, pe de altă parte, în 
perpetuarea bogățiilor pe care natura, în speță Delta 
Dunării, ni le oferă.

Foarte important. Noi chiar am luat parte la o 
serie de proiecte, programe și activități pe această 
temă.

Împreună cu primăria am dezvoltat proiecte de 
plantare a puieților, am participat la mișcarea 
națională Let's do it, cu elevii de liceu. Împreună cu 
organizația Mai mult verde am ecologizat o mare 
parte a localității, un proiect în urma căruia școala a 
obținut 7 calculatoare și un laptop, drept premiu. La 
acea vreme a fost un lucru deosebit, copiii s-au 
implicat cu drag, la final am organizat chiar un 
carnaval unde și-au confecționat costumele din 
materiale reciclate. Mi-ar plăcea să fie mult mai atenți 
cu mediul, căci trăiesc într-o zonă extraordinar de 
frumoasă. Mahmudiancă fiind, iubesc natura și iubesc 
foarte mult locul acesta. De asemenea, am luat parte și 
la proiectul Micii ecologiști , împreună cu mai multe 
școli din tot județul. Din toată școala au fost 
selectionați câte 20 de elevi. Au participat la o serie de 
concursuri până au ajuns 5 finaliști care au mers într-o 
tabără de o săptămână în Deltă. În urma acelei 
săptămâni, copiii au venit și le-au prezentat și 
celorlalți copii cele învățate.

CUM ERA MAHMUDIA ODINIOARĂ? CUM 
V-O AMINTIȚI? (La această întrebare doamna 
directoare îmi răspunde oftând)

  Era frumoasă; din anumite puncte de vedere, 
astăzi este mai bogată, oamenii sunt mai gospodari, 
însă din punct de vedere natural, era mirific, o zonă 
deosebită. Eu mi-o aduc aminte, căci copil fiind, tatăl 
meu mă lua cu el în partea Canalului Litcov. Cunosc 
foarte bine zona, am fost copii care am muncit foarte 
mult, ajutându-ne părinții. Exista Grădina Olandeză, 
mi-o amintesc cu drag, cred că în anul 1986 a fost 
desecată, mi-ar fi plăcut să mai existe acel colț de rai. 
Se asemăna foarte mult cu o porțiune din interiorul 
deltei, chiar dacă ne aflăm, oarecum, la periferia 
acesteia, cu vegetație specifică, lacuri, păsări foarte 
multe, pește mult; tatăl meu, pescar înrăit, prindea 
mereu. Pescarii respactau delta, pescuiau ponderat, 
numai cât aveau nevoie să mănânce. 

CREDEȚI CĂ EDUCAȚIA REPREZINTĂ UN 
PION IMPORTANT ÎN SCHIMBAREA PE 
CARE O VISAȚI?

Da, noi încercăm, încercăm permanent. Eu sunt 
profesor de geografie și pentru mine zona are altă 
semnificație. Mereu am discutat cu elevii mei și i-am 
învățat să își protejeze locurile de baștină, e spre 
binele lor, unii dintre ei vor rămâne aici, chiar dacă 
vor lucra sau vor deține o pensiune. Localitatea este 
foarte frumoasă în comparație cu alte localități din 
deltă, are farmecul ei. Realizarea lucrărilor de 
reconstrucție ecologică din incinta Carasuhat este un 
lucru foarte bun, atât pentru dezvoltarea comunității 
locale, cât și pentru natură. Bunăstarea comunității 
locale se răsfrânge și asupra nivelului de implicare a 
localnicilor în educație.  Implicarea părinților este 
alta și noi, dascălii, am observat de-a lungul vremii. 
Atunci când ei nu mai au grija zilei de mâine, se 
implică mai mult, acceptă mai ușor programele, vor 
învățământ de calitate și investesc în copii.

Da, unii părinți chiar au luat parte la activități. Au 

fost de acord, însă eu îmi doresc mult mai mult. Deși îi 

învăț foarte mult la școală, inclusiv cu micile treburi pe 

care le facem în jurul clădirii, observ că odată ce ies pe 

poartă, uită ce i-am învățat și este dureros. Cu toate 

aceastea, am observat că mai sunt cazuri în care copilul 

își învață părintele acasă: „știi că nu trebuie să aruncăm 

gunoiul, trebuie să îl strângem, noi așa am învățat la 

școală.” Copiii trebuie să îi învețe pe părinți, cu toate că 

este greu și poate sunt cazuri în care adulții nu îi ascultă. 

Ne bucurăm că încă există oameni care respectă foarte 

mult natura. Mi-ar fi plăcut să fim mult mai activi.

Pe foștii mei elevi îi sfătuiesc tot timpul, pentru că 

lucrează în timpul vacanței de vară și merg cu turiștii în 

deltă; ei trebuie să fie impecabili, le spun: „Mereu să 

aveți un sac cu voi când mergeți în deltă și să le spuneți 

turiștilor regulile, cum urcă în barcă. Voi sunteți cei care 

păstrați.” Tot timpul le spun lucru acesta și vin din 

vacanță și îmi povestesc: „Doamna, să știți că am făcut o 

faptă bună. Nici nu i-am lăsat să urce în barcă până nu 

le-am arătat sacul de gunoi și nici nu au vrut să arunce 

nimic, văzând ce frumos este la noi.” 

A Ț I  A U Z I T  D E  P R O I E C T U L 
„ R E C O N S T R U C Ț I A  E C O L O G I C Ă  A 
T E R E N U R I L O R  A P A R Ț I N Â N D 
DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI 
L O C A L  M A H M U D I A  Î N  C A D R U L 
INCINTEI AGRICOLE CARASUHAT DIN 
DELTA DUNĂRII”?

Am participat la întâlnirile organizate de 
primărie și WWF încă de acum doi ani. Consider că e 
foarte bine ce urmează să fie făcut. E un lucru 
extraordinar, care va face foarte mult bine localității și 
naturii, în egală măsură. Natura va reînvia și sper să 
apară mai multe „grădini olandeze”, sper din suflet! 
Vor fi din nou ochiuri de apă, vegetația se va dezvolta 
și natura va lucra singură. Este un lucru extraordinar! 
Dacă natura este lasată de către oameni să lucreze, ea 
va renaște. 

NE PUTEȚI VORBI DESPRE CÂTEVA?

PĂRINȚII  COPIILOR VĂ SUSȚIN

ÎN PROGRAMELE DE

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ?

Î N  O P I N I A  D U M N E A V O A S T R Ă , 
PROBLEMELE DE MEDIU OCUPĂ UN LOC 
IMPORTANT ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI A 
INSTITUȚIEI PE CARE O REPREZENTAȚI?
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