
Știați că:

Fluviul Nistru, cu izvorul în
munții Carpați la altitudinea
de 911 m, are o lungime totală
de 1350 km și este cea mai
importantă arteră acvatică a
Republicii Moldova, pe
teritoriul căreia lungimea
cursului de apă (Naslavcea–
Palanca) este de 636 km. 



Cu o suprafață
totală de peste 72,1
mii km², bazinul
Nistrului, în limitele
Republicii Moldova,
are o suprafață de
19,2 mii km², sau
26,5% din teritoriul
total al bazinului.

Știați că:



Știați că:

În cadrul Districtului Nistru
sunt delimitate 14 sub-bazine
hidrografice. Din punct de
vedere administrativ,
Districtul Nistru include 39
de orașe și 554 de sate,
ocupând integral sau parțial
teritoriul a 19 raioane.



Districtul Nistru, care
ocupă cca 57% din
suprafața Republicii
Moldova, concentrează
în subsolul său cca
80% din resursele de
exploatare ale apelor
subterane ale țării.

Știați că:



Știați că:

Din volumul resurselor de
apă ale bazinului Nistru, în
limitele teritoriului
Republicii Moldova, este
estimat a fi disponibil cca
500 m3/cap de locuitor/an,
ceea ce plasează Republica
Moldova în categoria țărilor
cu insuficiență de apă și cu
un risc sporit la impactul
schimbărilor climatice. 



Cele mai mari lacuri
naturale în
Districtul Nistru
sunt Bîc, Roșu și
Nistrul Vechi. Cele
mai mari lacuri
artificiale sunt
Dubăsari pe fluviul
Nistru și Ghidighici
pe râul Bîc.

Știați că:



Rețeaua hidrografică a
Districtului Nistru este
reprezentată de 1591 de râuri,
inclusiv 5 cu lungimea de
peste 100 km și altele 153 cu
lungimea de peste 10 km.
Cele mai lungi rîuri din cadrul
Districtului Nistru sunt Răut,
Bîc și Botna.

Știați că:



Peste 84,3% din apa
captată în districtul
hidrografic Nistru
este din surse de
suprafaţă și doar
14,9% din surse
subterane.

Știați că:



Știați că:

Districtul Nistru are o
contribuție semnificativă în
fondul ariilor naturale
protejate de stat – cca 42%
din ele se află pe teritoriul
său, printre care rezervațiile
naturale Codru, Iagorlîc,
Plaiul Fagului și primul Parc
Național Orhei, creat în 2013.


