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Pes te  o  su tă  de  În ansamblu este pe cale de a avea loc pe 4-8 noiembrie 
v o l u n t a r i  l a  D o l n a ,  fi aprobată şi Strategia 2010 la Chigago, SUA. 
Micleuşeni (în imagine), rîuleţului Bucovăţ pentru Activităţile de pe Bucovăţ 
Lozova şi Vorniceni au dat următorii 10 ani, care au avut un impact pozitiv 
u n  r ă s p u n s  f e r m  prevede şi alte măsuri de asupra membrilor juriului. 
fenomenului  încălzir i i  protecţie – nu numai Credem că la fel se va 
globale. Mai mult ca atît – plantări. întîmpla şi în finală.
t e r e n u r i l e  a g r i c o l e ,   ...Zilele trecute am Iar
amplasate  în  preajma fost invitaţi  la finala 
rîuleţului, vor avea numai de concursului International 
cîştigat după o perioadă de Aw a r d s  f o r  L i v e a b l e  
2-3 ani. Communities 2010, care va Cor. „A” 

 în vara anului 
curent 3 participan?i la 
plantări s-au odihnit la 
tabăra “  - 2010”.Nistru

În toamna anului trecut si în primăvara anului curent 
pe rîuleţul Bucovăţ au fost plantaţi 12489 puieţi



Adevărul, nr. 2 (62) august 2010 2

  
imagini de la data de

  
Cum aratã
(

 



Adevărul, nr. 2 (62) august 2010 3

plantãrile: 
18 iulie 2010)
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deoarece odată cu plantările au avut loc şi lucrări de O viaţă sănătoasă există numai într-
curăţare a spaţiului pe care se întinde rîuletul.un mediu îngrijit

Rezultatul ecologic este de mari proportii. E Rîuletul Bucovăt străbate în lungimea sa de 32 
bine cunoscut faptul că apele sunt cel mai sacru tezaur, km cîteva dintre localitătile raionului Straseni: Dolna, 
iar datoria noastră, a oamenilor care se folosesc de Micleuseni, Lozova si Vorniceni.
toate bunurile pe care le-a creat natura, este să ne Rîuletul se află sub tutela Reţelei Naţionale 
aducem aportul la îngrijirea şi păstrarea acestor Rurale de Centre de Voluntariat pentru Apă din anul 
bunuri. Deci, lucrările efectuate în scopul salvării unui 2003.
rîuleţ, aproape dispărut, au un impact pozitiv asupra În toamna anului trecut au demarat plantările de 
mediului şi asupra păstrării resurselor naturale de care puieţi în zona de protecţie a rîuleţului. Aceasta a avut 
dispunem.loc graţie proiectului “Democratizarea administrării 

Realizarea proiectului a fost posibilă doar cu rîului Nistru” . Plantările de copaci constituie un prim 
ajutorul populaţiei din localităţile în care s-a pas în lupta cu încălzirea globală. 
desfăşurat proiectul si deasemenea datorită implicării Ultimii ani au fost decisivi pentru soarta 
active a voluntarilor. Aducem profunde multumiri rîuleţului, dacă luăm în consideraţie faptul că vara 
tuturor  celor care au contribuit la desfăşurarea acestor trecută nu mai rămăsese nici un strop de apă. Datorită 
lucrări. contribuţiei factorului uman la ameliorarea situaţiei, 

Nu fiţi indiferenţi faţă de starea în care se află în prezent imaginea rîuleţului poate fi privită sub un 
mediul înconjurător. Nu uitaţi că acesta este mediul în aspect mult mai pozitiv. Plantarea copacilor are 
care noi trăim. Viaţa noastră se scurge printre rezultate atît ecologice, cît şi estetice. În urma 
picături de neglijenţă aruncate asupra unui copac ce lucrărilor  desfăşurate,  teritoriul ocupat de rîule?ul 
se usucă fără ca omul să-i toarne puţină apă la Bucovăţ va deveni o zonă mult mai atractivă decît în 
rădăcină, a unui rîu ce seacă fără ca omul să-l trecut. Imaginea rîuleţului poate fi apreciată la nivel 
îngrijească doar un pic. Va ajunge o zi în care nu vom mai înalt. Unul dintre punctele forte poate fi 
mai putea respira aerul îngheţat şi intoxicat cu menţionat la capitolul “maluri îngrijite”, ar suna un 
neglijenţă... fiţi receptivi la necesităţile mediului.pic banal, dar e real. Datorită lucrărilor desfăşurate, pe 

Cortac Olgamalul rîuleţului Bucovăţ poţi merge sigur şi plăcut, 

Această publicaţie a fost editată datorită proiectului „Democratizarea administrării rîului 
Nistru”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe a Olandei şi realizat de Asociaţia 
Internaţională „Eco-TIRAS” în parteneriat cu Asociaţia „Femeile din Europa pentru un viitor 
comun”.


