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Localitatea Bulboaca este traversată de râul Bîc pe o lungime de 3 km, râu care s-a transformat 

într-un canal de evacuare a apelor reziduale și deșeurilor, preluate din municipiul Chișinău și 
localitățile situate în preajma râului. Astăzi în Bîc nu există nici floră, nici faună, iar apele acestuia 
contaminează 14 fântâni de mină care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă de către localnici. 
Acest lucru crește de la an la an incidența bolilor cauzate de o apă cu o concentrație sporită de 
amoniac și hidrogen sulfurat. Mirosul puternic neplăcut cauzează crize astmatice la persoanele cu 

insuficiențe respiratorii.  

Din cauza acestor factori Centrul localității este practic nelocuibil, persoanele pur și simplu ocolesc 

zona adiacentă râului, iar o suprafață considerabilă din intravilanul satului nu poate fi utilizat în 
interes public sau introdus în circuitul economic al localității, fapt ce puternic afectează atât 
populația, cât și agenții economici.  

Prin proiectul „Plantăm sălcii”, A. O. ”Din Dragoste” urmărește să îmbunătățească potențialul de 
adaptare la schimbările climatice al satelor Bulboaca și Roșcana, precum și al orașului Anenii Noi 
prin desfășurarea activităților educaționale în domeniul protecției mediului și reabilitarea și 
conservarea biodiversității luncii râului Bîc.  

Acest obiectiv se va realiza prin: 

▪ Instruirea a 50 de tineri și adulți privind importanța plantării fâșiilor de protecție a 
apelor râurilor în sporirea adaptării comunităților la schimbările climatice; 

▪ Reabilitarea biodiversității cursului inferior al luncii râului Bîc prin plantarea a 1 400 de 
arbori și arbuști;  

▪ Conservarea biodiversității luncii râului Bîc prin îngrădirea a 1 700 de arbori și arbuști 
pentru a fi protejați de acțiunile invazive ale animalelor din zonă; 

▪ Informarea locuitorilor din satele Bulboaca și Roșcani și din orașul Anenii Noi privind 
importanța fâșiilor de protecție a apelor râurilor în sporirea adaptării comunităților la 
schimbările climatice. 

Pe termen lung, prin plantarea de arbori și arbuști, proiectul va reabilita biodiversitatea luncii 
râului Bîc, creând o barieră verde, densă, ce ar ajuta restabilirea regimului hidrologic al râului, ar 
reduce mirosul neplăcut și ar reintroduce în circuitul economic o suprafață considerabilă de teren. 
Odată cu reducerea mirosului neplăcut și îmbunătățirea aspectului estetic al comunității, ar crește 
și bunăstarea familiilor din zona luncii râului Bîc. 


