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STUDIU INTEGRAT PRIVIND CONTRIBUŢIA ECOSISTEMELOR DIN ARIILE PROTEJATE NATURA 2000:
PRICOP‐HUTA‐CERTEZE ŞI TISA SUPERIOARĂ LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR LOCALE
(SIENPHCTS)
Proiectul „RO02‐0013” este finanțat printr‐un grant acordat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia
Program RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1,
al cărui Operator de Program este Ministerul Mediului.
Acest newsletter își propune să informeze asupra progreselor înregistrate în cadrul proiectului “SIENPHCTS”.
Este un buletin informativ online pe care îl puteți găsi în format electronic la adresa: http://eeagrants‐tisa.ro.

F

inalizare studiu calitatea apei
În decursul lunii aprilie 2017, membrii echipei
Promotorului de proiect au definitivat studiul
dedicat calității apei și varilor tipuri de
valorificare economică a resursei acvatice.
Totodată au fost analizate și riscurile la
inundații și justificarea existenței în teritoriu a
unor suprafețe îndiguite, menite a evita viitoare
catastrofe naturale.

ACTIVITĂȚI

Râul Tisa, perspectivă dinspre
malul românesc
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A

inalizare studiu integrat
În decursul lunii aprilie a fost elaborat și
definitivat studiul integrat asociat, parțial, unor
studii individuale dar și a rezultatelor cele mai
importante din cercetarea întreprinsă în cadrul
proiectului SIENPHCTS. Axat pe unele servicii ale
ecosistemelor din siturile Natura 2000 Pricop‐
Huta Certeze și Tisa Superioară, lucrarea
elaborată punctează, pornind de la habitatele
identificate în teren, importanța pentru
comunitățile locale a serviciilor de aprovizionare
(fondul cinegetic, calitatea apei și variile tipuri
de valorificare economică, impactul anumitor
specii la nivelul ecosistemelor) și a celor socio‐
culturale (turistice). De asemenea, percepțiile
locuitorilor, ca beneficiari direcți ai acestor
servicii ecosistemice, au fost la rândul lor
reperate în cadrul studiului, în urma realizării
unei anchete sociologice.

pariție materiale mass‐media
Alte articole de presă asociate reultatelor proiectului
(pe tematica defrișărilor din cele două situri
gastronomia maramureșeană, calitatea apelor,
percepții ale comunităților locale privind beneficiile
ecosistemelor etc.) au fost diseminate în ziare locale
(Gazeta de Maramureș, Știrile Maramureș) sau reviste
naționale de mediu (Descoperă, Greenly Magazine).
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