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Servicii de ecosistem pentru o economie durabilă!
Primele întâlniri a factorilor interesaţi locali (stakeholders) din zona Niraj - Târnava Mică din cadrul
proiectului “Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj
-Târnava Mică” au avut loc în cursul lunilor iulie – septembrie și au stabilit lista celor mai importante bunuri
şi servicii de ecosistem din regiunea vizată. Acestea sunt: apa, turismul și identitatea locală, eroziunea
solului, capacitatea de stocare a dioxidului de carbon, lemnul, mierea și polenizarea, fructele de pădure,
dar și fânul.
Managerul proiectului Kelemen Katalin este de părere că ” în acest moment, conceptul de servicii
de ecosistem nu este folosit în politicile de profil, dar nici oamenii nu sunt obișnuiți cu el. Serviciile de
ecosistem alese ar putea asigura o platformă comună, atât pentru cei care iau deciziile de dezvoltare ale
regiunii, cât și pentru locuitori. Obiectivul nostru este ca toată lumea să ia cunoștință de aceste bunuri pe
care le oferă gratuit Natura.”
Iniţial, lista constituită în urma interviurilor realizate cu localnicii, vânătorii, autorităţile locale, a
cuprins 12 servicii şi bunuri de ecosistem grupate în jurul a două teme principale: schimbarea peisajului
şi a agriculturii, şi respectiv, managementul apei. De asemenea, au fost realizate o serie de chestionare
aplicate la peste 300 de localnici din zona Niraj – Târnava Mare. Rezultatele acestea au fost supuse
analizei factorilor interesați din regiune, astfel, conturându-se lista celor opt servicii de ecosistem din
zona de proiect.
Grupul factorilor interesaţi din zona Niraj - Târnava Mică este format din reprezentanţi ai
comunităţii locale şi a organizaţiilor nonguvernamentale, specialişti în managementul apei, reprezentanţi
APIA, agent de turism și autorități locale. Scopul acestui grup de lucru este de a conlucra cu
implementatorii proiectului ca rezultatele acestuia să ţină cont cât mai mult de problemele şi nevoia de
dezvoltare locală.
Scopul și obiectivul general al proiectului este cartarea şi identificarea principalelor servicii ale
ecosistemelor din cadrul ariei Niraj –Târnava Mică, care vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuţia
serviciilor de ecosistem la principalele sectoare economice. Aproximativ 80.000 locuitori din cele 132 de
localități acoperite de zona vizată de proiect vor fi informați și conștientizați cu privire la importanța
serviciilor ecosistemelor.
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