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Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare activează în 
aproximativ 170 de țări și teritorii, contribuind la eradicarea 
sărăciei și reducerea inegalităților și a excluderii. Ajută țările să 
elaboreze politici, să dezvolte capacități de leadership, abilități de 
creare a parteneriatelor, capacități instituționale și să consolideze 
reziliența pentru a menține rezultatele de dezvoltare. The 
Centrul de Politici Globale cu privire la Ecosistemele Reziliente și 
Deșertificare (GC-RED) cu sediul în Nairobi, este unul din Centrele 
de Politici Globale ale PNUD-ului. GC-RED este responsabil de 
promovarea gândirii globale și de împărtășirea cunoștințelor cu 
privire la dezvoltarea incluzivă și durabilă ce țin de zonele aride 
și alte ecosisteme fragile.

Rețeaua pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (BES-Net) 
reprezintă ”o rețea printre rețele” de împărtășire a capacităților 
care promovează dialogul dintre știință, politică și practică 
pentru a obține o gestionare mai eficace a biodiversității și 
ecosistemelor, contribuind la bunăstarea oamenilor pe termen 
lung și la o dezvoltare durabilă. Rețeaua este sprijinită de 
activitățile directe de consolidare a capacităților (Trialogurile 
BES-Net), de un centru pentru stabilirea relațiilor și de un 
portal performant – în cadrul căreia toate componentele  se 
consolidează reciproc. BES-Net este găzduită de GC-RED PNUD. 

Autorul contribuitor: Carolina Proaño- Castro

Designer: Alessandra Blasi

Tradus din engleză în română de: Rodica Pisica

Declinarea responsabilității: Prezenta publicație are doar un scop informativ. Punctele de vedere exprimate în 
această publicație sunt doar cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale PNUD-ului sau ale 
partenerilor săi. 

Recunoștință: 
Autoarea își exprimă gratitudinea față de toți experții care au oferit comentarii și informații de valoare prin intermediul 
interviurilor și procesului de evaluare inter pares. Evaluatorii inter pares externi ai documentului îi includ pe Agnes 
Rortais, Andrea Bevanda-Hrvo, Anikó Kovács-Hostyánszki, Axel Paulsch, Christian Maus, Hajnalka Szentgyorgyi, 
Irena Djimrevska, Maxim Vergeichik, Senka Barudanovic, Simon Potts, Snezana Dragojevic, Tamar Pataridze, Teona 
Karchava, și colegii din cadrul Dezvoltării Rurale prin Managementul Integrat al Pădurilor și Resurselor de Apă în 
Europa de Sud-Est (LEIWW) a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH și din cadrul 
Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).  Îndrumări și sprijin de valoare au fost obținute de 
asemenea  de la următorii membri ai echipei BES-Net: Pippa Heylings, Solene Ledoze și Yuko Kurauchi.

Elaborarea prezentului document și organizarea primului Trialog BES-Net cu privire la Polenizatori, Siguranța 
Alimentară și Dezvoltarea Rurală nu ar fi fost posibilă fără parteneriatul cu Ministerul Federal al Mediului și Turismului  
al Bosniei și Herțegovinei și suportul generos oferit de  Fondului Regional Deschis pentru Europa de Sud-est  – 
Biodiversitatea (ORF-BD), care este finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) 
și implementat de GIZ.

Resilient Ecosystems 
   and Deserti�cation



3

CUPRINS
CUPRINS
 
MESAJE CHEIE 

De ce sunt importanți polenizatorii? 
Care este problema? 
Care este problema în regiune? 
Ce știm (și ce nu știm) despre opțiunile viabile de soluționare a problemei? 
Ce considerente cu privire la implementare trebuie să fie luate în calcul? 

I. INTRODUCERE 

II. DESCRIEREA PROBLEMEI LA NIVEL GLOBAL ȘI REGIONAL 

III. DESCRIEREA PROBLEMEI LA NIVEL NAȚIONAL 
Albania 
Bosnia și Herțegovina 
Muntenegru 
Georgia 
Moldova 

IV. REZUMATUL CARACTERISTICILOR PROBLEMEI ÎN REGIUNEA EST-EUROPEANĂ 

V. OPȚIUNI DE ABORDARE A PROBLEMEI ÎN REGIUNEA EUROPEI DE EST 

LISTĂ DE REFERINȚE

  3
  
  4
  4
  5
  5
  7
  9
  
10

12

16
16
16
17
17
18

19

20

24

3© BES-Net



4

MESAJE CHEIE  

De ce sunt importanți polenizatorii?

• La nivel global, aproximativ 90 de procente din speciile de plante cu flori, sălbatice depind, cel puțin parțial, 
de transferul polenului de către animale. Plantele sunt esențiale pentru funcționarea continuă a ecosistemelor 
deoarece acestea oferă hrană, formează habitate și furnizează alte resurse pentru un șir larg de alte specii (IPBES, 
2016a).

• Culturile care depind de polenizatori se bazează, în măsură diferită, pe polenizarea asigurată de animale pentru 
a da roade și/sau pentru a asigura calitatea acesteia. Se estimează că între 5-8 procente din producția actuală a 
culturilor la nivel global, cu o valoare de piață anuală de $235 miliarde-$577 miliarde (în 2015, în dolari SUA) în 
lume, se datorează direct polenizării asigurate de animale (IPBES, 2016a).

• Produsele alimentare care depind de polenizatori au o contribuție importantă la regimul alimentar și nutriția 
sănătoasă a oamenilor. Speciile care depind de polenizatori includ numeroase fructe, legume, semințe, nuci 
și uleiuri, care aduc proporții majore de micronutrienți, vitamine și minerale în regimul alimentar al oamenilor 
(IPBES, 2016a).

• Conform celor enunțate de José Graziano da Silva, Directorul General al FAO în 2016: 
“Serviciile polenizatorilor reprezintă o ‘resursă agricolă’ care asigură producerea culturilor. Toți agricultorii, 
în special agricultorii de familie și micii agricultori în întreaga lume, beneficiază de aceste servicii. 
Îmbunătățirea densității și diversității polenizatorilor are un impact pozitiv direct asupra roadei culturilor, 
prin urmare, promovând securitatea alimentară și a nutriției. Deci, sporirea serviciilor polenizatorilor este 
importantă întru atingerea Scopurilor de Dezvoltare Durabilă, precum și pentru a contribui la adaptarea 
agricultorilor de familie la schimbările climatice (FAO, 2016)”.  

• În cele din urmă, polenizatorii oferă beneficii multiple în afară de producerea alimentelor. Valoarea acestora are 
de asemenea un aspect cultural și social important. Multe mijloace de subzistență și practici culturale depind de 
polenizatori,  produsele acestora și multiple beneficii precum medicina, fibrele, materiale pentru instrumentele 
muzicale, surse de inspirație pentru artă, literatură, dacă e să enumerăm doar câteva (IPBES, 2016a).

4 © BES-Net



5

Care este problema?

• La nivel global, există un declin bine-documentat al unor specii de polenizatori sălbatici și o lipsă importantă 
de date privind statutul majorității speciilor sălbatice. Cu privire la speciile gestionate, numărul de albine 
producătoare de miere de regulă sporește, cu decline locale și pierderi sezoniere importante a roiurilor înregistrate 
în câteva țări. Ca rezultat, sunt pierderi aferente diversității genetice și adaptărilor locale ale populațiilor de albine 
producătoare de miere. Populațiile de polenizatori se confruntă cu numeroase amenințări și există un șir larg de 
posibile soluții rezultate din cunoștințe indigene și locale și din știință (IPBES, 2016a). 

• Marea majoritate a speciilor de polenizatori sunt sălbatice, care includ peste 20 000 de specii de albine, unele 
specii de muște, fluturi, molii, viespi, gândaci, tripși, păsări, lilieci și alte vertebrate.  Câteva specii de albine 
sunt pe larg gestionate în lume, inclusiv albina meliferă vestică (Apis mellifera spp.), albina meliferă estică (Apis 
cerana), unii bondari, unele albine fără ac și câteva albine solitare. Albina meliferă vestică este cel mai răspândit 
polenizator gestionat în lume, și la nivel global sunt în jur de 81 de milioane de șepteluri apicole care produc 
estimativ 1.6 de milioane de tone de miere anual (IPBES, 2016a).

• Multiple cauze sunt legate de declinul populației de polenizatori precum modificarea utilizării terenurilor, 
gestionarea agricolă intensivă, riscurile aferente pesticidelor și substanțelor specifice (insecticide și ierbicide) 
asociate cu culturile Genetic Modificate (GM), patogeni, dăunători, prădători, schimbările climatice, speciile 
alogene invazive și diverse interacțiuni dintre aceste amenințări.  

Care este problema în regiune?

• În Europa Centrală și de Est, unde se situează Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina (BiH), Georgia și 
Muntenegru, există puțină documentare cu privire la biodiversitate, valorile economice, sociale, culturale ale 
majorității polenizatorilor sălbatici (bondarilor, albinelor solitare și Syrphidae precum: Bombus lapidarius, 
Anthidium manicatum, Helophilus pendulus printre altele (IPBES, 2016a)) și gestionați (Apis mellifera spp. și 
Bombus terrestris (IPBES, 2016a)), în afară de unele estimări ale valorii economice și sociale a albinelor producătore 
de miere în unele din aceste țări (PNUD, 2017a).

5
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• Declinul polenizatorilor și legătura acestui fapt cu siguranța alimentară nu este privită ca un subiect prioritar. 
Se pare că s-a acordat o atenție scăzută subiectului în general (în afară de mortalitatea excesivă a albinelor 
producătoare de miere) și rolului pe care polenizarea și polenizatorii îl joacă în agricultură și serviciile ecosistemice 
au fost subestimate de către diferite agenții publice și private din regiune (PNUD, 2017a). 

• Regiunea suferă schimbări continue în utilizarea terenurilor, inclusiv abandonarea pământurilor, modificări 
neregulate a acoperirii forestiere și extinderea rapidă a zonelor urbane și semi-urbane care rezultă din migrația 
în creștere din zona rurală spre cea urbană (Alix-Garcia et al., 2016). Majoritatea parcelelor rurale mici dispun de 
drepturi de proprietate neclare și, în mod individual, contribuie la procentul scăzut al PIB-ului țării  lor.  

• Prioritizarea reformelor agricole la nivel național/local și armonizarea acestora cu trecerea la agregarea 
exploatațiilor agricole de dimensiuni mici pentru a crea o agricultură pe o scară mai largă, competitivă nu este 
deocamdată atât de evidentă în regiune, cu toate că ar putea prezenta o amenințare potențială pe viitor pentru 
polenizatori datorită transformării terenurilor și creării monoculturilor pe scară largă. 

• Nivelul de utilizare a substanțelor (pesticide, îngrășămintelor și adjuvanților acestora) de către proprietarii mici 
de pământuri nu este clar.  

• În general, contextul regional relevă următoarele caracteristici specifice ale problemei în aceste cinci țări. În 
regiune se pare că:

1. În afară de albinele producătoare de miere, există puțină documentare a valorilor majorității polenizatorilor 
sălbatici și gestionați;

2. Reducerea polenizatorilor nu este un subiect prioritar și acest fapt se datorează, în mare parte, indisponibilității 
datelor sau dificultății de a înțelege legătura directă dintre pericolele specifice și reducerea polenizatorilor;

3. Există informații limitate cu privire la statutul și tendințele polenizatorilor în regiune;
4. Există capacitate internă limitată de a aborda problema la diferite niveluri;
5. Toate cele 5 țări dispun de factori similari care determină declinul polenizatorilor, cum ar fi modificarea utilizării 

terenurilor, gestionarea integrată necorespunzătoare a serviciilor ecosistemice în general și împărtășirea 
contextului politic similar inclusiv alinierea politicilor cu privire la agricultură, terenuri și dezvoltării rurale la 
standardele UE și la acordurile comerciale care ar putea pe viitor schimba imaginea locală; și

6. Poziția acestora cu privire la cele două probleme politice și extrem de litigioase, ridicate de evaluarea globală a 
IPBES: pesticidele și Culturile Genetic Modificate, variază de la o țară la alta și în unele dintre ele este ambiguă. 

6 © Steven Falk
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Ce știm (și ce nu știm) despre opțiunile viabile de soluționare a problemei?

Există un șir larg de posibilități de soluționare recunoscute la nivel global pentru a aborda amenințările aferente 
declinului populației de polenizatori. Ambițiozitatea și cadrul temporal al acestor opțiuni variază de la soluții 
imediate, relativ directe care reduc sau evită riscurile, la soluții pe o scară relativ largă și pe termen lung, care au 
drept scop transformarea agriculturii sau relației societății cu natura (IPBES, 2016b). 

Unele din opțiunile sugerate includ (Dicks et al. 2017, IPBES, 2016b): 

Adaptate din Tabelul rezumatului pentru factorii de decizie politică SPM1 (IPBES, 2016b)

TABEL SPM. 1

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONDIȚIILOR 
ACTUALE PENTRU 
POLENIZATORI ȘI/
SAU MENȚINEREA 
POLENIZĂRII

GESTIONAREA 
RISCURILOR 
IMEDIATE

Crearea unor zone necultivate, cum ar fi 
acostamentele, cu o vegetație cu o perioadă de 
înflorire extinsă
Gestionarea înfloririi culturilor ce înfloresc în masă
Modificarea gestionarii pajiștilor
Premierea  agricultorilor pentru practicile 
prietenoase polenizatorilor
Informarea agricultorilor despre cerințele cu privire la 
polenizare
Sporirea standardelor cu privire la evaluarea riscului aferent 
pesticidelor și organismelor genetic modificate (OGM)
Dezvoltarea și promovarea utilizării tehnologiilor care 
ar reduce pulverizarea pesticidelor și practicilor agricole 
care ar micșora expunerea la pesticide
Prevenirea infectării și tratarea bolilor polenizatorilor 
gestionați; reglementarea schimbului de polenizatori 
gestionați
Reducerea utilizării pesticidelor (incluzând 
Managementul Integrat al Dăunătorilor, IPM)

UTILIZE IMMEDIATE 
OPPORTUNITIES

Sprijinirea certificării produselor și abordarea mijloace-
lor de subzistență
Îmbunătățirea creșterii gestionate a albinelor
Dezvoltarea gestionată a polenizatorilor alternativi 
Cuantificarea beneficiilor polenizatorilor gestionați 
Gestionarea acostamentelor*
Gestionarea drepturilor de trecere și terenurilor vacante 
din orașe pentru a sprijini polenizatorii

Prezentare generală a soluțiilor strategice pentru riscuri și oportunitățile aferente polenizatorilor și polenizării.  Se 
propun exemple de soluții specifice, care se selectează din capitolele 5 și 6 din raportul de evaluare pentru a ilustra aria 
de aplicabilitate a fiecărei strategii sugerate. Aceasta nu este o listă cuprinzătoare de răspunsuri disponibile și reprezintă 
aproximativ jumătate din opțiunile disponibile acoperite în raportul de evaluare. Nu toate răspunsurile propuse pentru 
“îmbunătățirea situațiilor actuale” vor aduce beneficii polenizatorilor pe termen lung, iar cele cu efecte potențial adverse 
precum și pozitive sunt marcate cu o steluță. Toate răspunsurile din capitolul 6 care deja se implementează undeva în lume 
și dispun de probe bine-stabilite de beneficii directe (mai degrabă decât presupuse sau indirecte) pentru polenizatori sunt 
incluse în table și sunt evidențiate. 
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AMBIȚIE STRATEGIE EXEMPLE DE SOLUȚII

TRANSFORMAREA 
TERENURILOR 
AGRICOLE

INTENSIFICAREA 
AGRICULTURII ÎN 
MOD ECOLOGIC 
PRIN GESTIONAREA 
ACTIVĂ A 
SERVICIILOR 
ECOSISTEMICE

Sprijinirea sistemelor agricole diversificate
Promovarea agriculturii fără arătură
Adaptarea agriculturii la schimbările climatice
Încurajarea agricultorilor să coopereze în vederea 
planificării terenurilor: implicarea comunităților 
(managementul participativ)
Promovarea Managementului Integrat al Dăunătorilor 
(IPM)
Monitorizarea și evaluarea polenizării pe terenurile 
agricole
Instituirea plăților pentru schemele serviciilor de 
polenizare
Dezvoltarea și instituirea piețelor pentru polenizatorii 
gestionați alternativi
Sprijinirea practicilor tradiționale de gestionare a 
eterogenității habitatului, rotația culturilor și co-
producerea cunoștințelor între deținătorii de cunoștințe 
indigene și locale, oamenii de știință și părțile interesate

CONSOLIDAREA 
SISTEMELOR 
AGRICOLE 
DIVERSIFICATE 
EXISTENTE

Sprijinirea sistemelor de agricultură organică; și 
securitatea alimentară, inclusiv abilitatea de a stabili 
propriile politici alimentare și agricole, reziliența și 
intensificarea ecologică 
Sprijinirea abordărilor de conservare  a ”diversității 
Bio-culturale” prin recunoașterea drepturilor, posesiei 
și prin consolidarea cunoștințelor indigene și locale și 
guvernarea tradițională care sprijină polenizatorii 

INVESTIREA ÎN 
INFRASTRUCTURA 
ECOLOGICĂ

Restabilirea habitatelor naturale
Protejarea siturilor de patrimoniu și a practicilor
Sporirea conexiunii între zonele habitatelor
Sprijinirea planificării utilizării terenurilor pe scară largă 
și practicilor tradiționale de gestionare a eterogenității 
habitatului și a ”biodiversității culturale”

8 © BES-Net
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Ce considerente cu privire la implementare trebuie să fie luate în calcul?

• Multe dintre acțiunile menite să sprijine polenizatorii sălbatici și gestionați și polenizarea ar putea fi implementate 
mai eficient cu ajutorul unei guvernări îmbunătățite  (IPBES, 2016b).

• Acțiunile coordonate de cooperare și împărtășirea cunoștințelor care stabilesc legături intersectoriale (spre ex. 
agricultura și conservarea naturii), între jurisdicții (spre ex. private, Guvernamentală, non-profit), și între diferite 
niveluri (spre ex. local, național, global) ar putea conduce la schimbări pe termen lung care sunt benefice pentru 
polenizatori  (IPBES, 2016b).

AMBIȚIE STRATEGIE EXEMPLE DE SOLUȚII

RELAȚIA SOCIETĂȚII 
CU NATURA

INTEGRATE 
PEOPLE’S DIVERSE 
KNOWLEDGE AND 
VALUES INTO 
MANAGEMENT

Transpunerea studiilor cu privire la polenizatori în practici 
agricole
Sprijinirea co-producerii și schimbul de cunoștințe între 
deținătorii de cunoștințe indigene și locale, oameni de 
știință și părți interesate
Consolidarea cunoștințelor indigene și locale care 
promovează polenizatorii și polenizarea și schimbului de 
cunoștințe între cercetători și părțile interesate
Sprijinirea activităților de polenizare inovatoare care 
să implice părțile interesate atașate de multiple valori 
socio-culturale ale polenizatorilor

ASIGURAREA 
LEGĂTURII ÎNTRE 
PERSOANE ȘI 
POLENIZATORI 
PRIN ABORDĂRI 
COLABORATIVE, 
INTER-SECTORIALE 

Monitorizarea polenizatorilor (colaborarea dintre 
agricultori, comunitatea mai largă și experții în 
polenizare)
Sporirea experienței taxonomice prin educație, instruire 
și tehnologii
Programe educaționale și de sensibilizare
Gestionarea zonelor urbane pentru polenizatori și 
pentru asigurarea căilor de colaborare
Sprijinirea inițiativelor și strategiilor de polenizare la 
nivel înalt

9
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I. INTRODUCERE  
Documentul de referință ce urmează va sprijini primul Trialog BES-Net care va desfășura în Sarajevo, Bosnia 
Herțegovina la 18-20 octombrie 2017. Trialogurile BES-Net sunt niște dialoguri care implică mai multe părți interesate 
din cele trei comunități: politică, științifică și practică, care se axează pe întrebări de politici specifice la nivel național și 
regional. Discuțiile din Sarajevo au drept scop sprijinirea implementării constatărilor ca urmare a evaluării efectuate 
de Platforma Interguvernamentală științifico-politică cu privire la Biodiversitate și Serviciile Ecosistemice (IPBES)1. În 
cadrul Trialogului vor fi discutate subiecte-cheie privind mai bune modalități de protejare a polenizatorilor pentru a 
asigura o agricultură și o producere alimentară durabilă. 

Evaluarea IPBES cu privire la polenizatori, polenizare și producerea alimentelor prezintă situația cunoștințelor la 
acest subiect (IPBES, 2016). Aceasta oferă o evaluare critică a probelor cu privire la valoarea, statutul, tendințele și 
amenințările la adresa polenizatorilor și polenizării. Se expun riscurile aferente acestor amenințări și se oferă soluții 
politice și de gestionare posibile pentru fiecare dintre ele. Se concluzionează că există un declin bine-documentat 
al unor specii de polenizatori sălbatici, o lipsă importantă de date privind statutul majorității speciilor sălbatice și 
decline la nivel local și o pierdere sezonieră importantă  a roiurilor ceea ce afectează polenizatorii gestionați care sunt 
importanți din punct de vedere economic și social. Populațiile de polenizatori se confruntă cu amenințări multiple 
și există un șir larg de soluții posibile pentru conservarea polenizatorilor și gestionarea serviciilor de polenizare care 
rezultă din cunoștințele Indigene și locale ți știință (IPBES, 2016a).  Totuși, adoptarea lipsește deocamdată din cauza 
cunoașterii și stimulentelor limitate precum și datelor lipsă cu privire la statutul și tendințele polenizatorilor care 
sunt necesare pentru a induce schimbări politice.  

1 IPBES (2016). Raportul de evaluare al Platformei Interguvernamentale Științifico-politice cu privire la Biodiversitate și Serviciile Ecosistemice 
privind polenizatorii, polenizarea și producerea alimentelor. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, și H. T. Ngo, (eds.). Secretariatul Platformei 
Interguvernamentale Științifico-politice cu privire la Biodiversitate și Serviciile Ecosistemice, Bonn, Germania. 552 pagini.

© BES-Net
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Evaluarea Polenizatorilor, Polenizării și Producerii Alimentelor descrie următoarele șase caracteristici ale subiectului:

i. Biodiversitatea: revizuiește diversitatea polenizatorilor și sistemelor de polenizare și relația acestora cu 
producerea alimentelor, bunăstarea oamenilor și biodiversitatea. Raportul conchide că polenizatorii sunt 
diverși. Majoritatea polenizatorilor sunt specii sălbatice și doar 20 de specii sunt gestionate în mod activ. 
Polenizatorii au o legătură directă cu producerea alimentelor și diversitatea plantelor. Dependența culturilor 
variază dar în general o producere mai mare de alimente este legată de diversitatea mai mare a polenizatorilor.   

ii. Promotorii schimbării: se evaluează promotorii schimbării polenizatorilor. În această privință se conchide 
că multiple amenințări sunt legate de declinul polenizatorilor inclusiv: modificarea utilizării terenurilor, 
gestionarea agricolă intensivă (inclusiv gestionarea polenizatorilor), pesticidele, culturile Genetic Modificate 
(GM), patogenii și dăunătorii, schimbările climatice, speciile alogene invazive și diversele interacțiuni dintre 
aceste amenințări.  

iii. Serviciile ecosistemice: se evaluează starea și tendințele aferente polenizatorilor, rețelelor de polenizare și 
polenizarea ca proces și serviciu ecologic semnificativ atât în ecosistemele gestionate de oameni cât și cele 
naturale terestre. În această privință se conchide că dependența securității alimentare și bunăstării oamenilor 
este înaltă.  

iv. Evaluarea economică: se revizuiesc metodologiile economice pentru determinarea valorii polenizării pentru 
producerea alimentelor și impactele economice ale declinului populațiilor de polenizatori relevanți pentru 
producerea alimentelor. În această privință se conchide că între $235 de miliarde de dolari SUA și $577 de miliarde 
de dolari SUA a producției alimentare anuale la nivel global se bazează pe contribuțiile directe ale polenizatorilor.  

v. Evaluarea neeconomică: se axează pe evaluarea neeconomică, cu un accent special asupra experienței 
comunităților indigene și locale, pe impactele declinului diversității și/sau populațiilor de polenizatori. În 
această privință se concluzionează că polenizatorii dispun de o valoare holistică și culturală puternică la nivel 
global și că Cunoștințele Indigene și Locale (ILK) care promovează supraviețuirea polenizatorilor, reprezintă 
o parte importantă a soluției globale privind polenizatorii care se află în pericol. 

vi. Soluțiile posibile: se evaluează soluțiile pentru riscurile aferente degradării polenizării și oportunităților de 
restabilire și consolidare a acelor servicii (IPBES, 2016a).

Prezentul document de referință va utiliza constatările raportului de evaluare descris mai sus, în plus la un set de 10 
interviuri semi-structurate cu persoanele interesate de bază din comunitatea științifică, politică și practică pentru 
a cerceta caracteristicile-cheie ale acestui subiect în Europa de Est precum și lacunele în politici și oportunitățile 
politice ajustate la cinci țări din regiune: Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Georgia și Moldova. 

Documentul de Referință de asemenea identifică importanța de a încorpora dimensiunea de gen în analiza riscurilor 
și în soluțiile posibile. Cu toate că evaluarea IPBES nu se axează în mod explicit pe dimensiunea de gen, egalitatea de 
gen și emanciparea femeilor este esențială pentru realizarea SDS privind securitatea alimentară, după cum acestea 
sunt percepute de FAO în ceea ce ține de  “realizarea egalității de gen pentru asigurarea securității alimentare, nutriției 
și agriculturii sustenabile” (FAO, 2017). Majoritatea soluțiilor posibile identificate de evaluarea  IPBES se referă la 
modificarea utilizării terenurilor și îmbunătățirile practicilor agricole. Asigurarea egalității de gen în aceste domenii, 
a soluțiilor posibile depinde de recunoașterea dreptului de proprietate a femeilor asupra terenurilor, după cum 
se stipulează în ținta 5a a SDS): “Efectuarea reformelor pentru a le oferi femeilor drepturi egale asupra resurselor 
economice, precum și accesului la proprietate și controlul asupra terenurilor și altor forme de proprietate, servicii 
financiare, moștenire și resurse naturale, în conformitate cu legile naționale”2. Ca parte a inițiativei regionale în Balcanii 
de Vest cu privire la terenuri și gen, au fost produse date defalcate pe genuri de către fiecare țară, care au indicat 
un nivel scăzut de proprietate aparținând femeilor. Guvernele din regiune au fost surprinși să afle că drepturile de 
proprietate ale femeilor în unele localități erau la un nivel scăzut de 3%, și în majoritatea cazurilor nu au depășit 30%.  

Structura documentului reprezintă o îmbinare: 1) a unei versiuni adaptate a abordării lui Moat et al., 2014 și Lavis et 
al., din 2009  privire la elaborarea documentelor pentru a sprijini luarea deciziilor politice informate, în baza probelor 
și 2) a recomandărilor oferite de Pippa Heylings, Facilitator la nivel Global, și de echipa BES-Net. 

2 FAO este o agenție de custode pentru acest indicator, în colaborare cu agențiile și partenerii contribuitori. 
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II. DESCRIEREA PROBLEMEI LA NIVEL GLOBAL ȘI REGIONAL
Valorile polenizatorilor și polenizării    

Polenizatorii și polenizarea au multe valori economice, de mediu și socio-culturale recunoscute la nivel global  
(IPBES, 2016a).

Din punct de vedere al mediului, polenizatorii sunt esențiali pentru menținerea biodiversității și serviciilor 
ecosistemice. Aproximativ 90 de procente din speciile de plante cu flori sălbatice depind, cel puțin parțial, de 
transferul polenului de animale iar plantele sunt esențiale pentru funcționarea generală a sistemelor sociale și de 
mediu (IPBES, 2016a).

Din punct de vedere economic, se estimează că 5-8 procente din producția care depinde de polenizatori valorează 
între $235 de miliarde-$577 de miliarde (în 2015, în dolari SUA) pe piață (IPBES, 2016a).

Din punct de vedere socio-cultural, polenizatorii oferă multipli beneficii în afară de producerea alimentelor și nutriției. 
Valoarea acestora are, de asemenea, un aspect cultural și social important. Multe mijloace de subzistență și practici 
culturale depind de polenizatori,  produsele acestora și numeroasele beneficii precum medicina, fibrele, materialele 
pentru instrumentele muzicale, surse de inspirație pentru artă, literatură dacă e să enumerăm doar câteva (IPBES, 2016a).

Situația în Europa Centrală-de Est:

În Europa Centrală și de Est, unde este situată Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina (BiH), Georgia și Muntenegru, 
este puțină documentare a biodiversității, valorilor economice, sociale, culturale a majorității polenizatorilor sălbatici 
(bondarilor, albinelor solitare și Syrphidae precum: Bombus lapidarius, Anthidium manicatum, Helophilus pendulus, 
printre altele (IPBES, 2016a)) și gestionați (Apis mellifera spp. și Bombus terrestris (IPBES, 2016a)) în afară de unele 
estimări ale valorii economice și sociale a albinelor producătore de miere în unele din aceste țări (PNUD, 2017a).

Amenințările/Promotorii Schimbării  

La nivel global, există un declin bine-documentat a unor specii de polenizatori sălbatici și o lipsă importantă de date 
privind statutul majorității speciilor sălbatice. Cu privire la speciile gestionate, numărul de albine producătoare de 
miere de regulă sporește, cu decline locale și pierderi sezoniere importante a roiurilor, înregistrate în câteva țări. Ca 
rezultat, există pierderi a diversității genetice și adaptărilor locale a populațiilor de albine producătoare de miere. 
Populațiile de polenizatori se confruntă cu numeroase amenințări și există un șir larg de soluții potențiale rezultate 
din cunoștințe indigene și locale și din știință (IPBES, 2016a).  

Consensul la care au ajuns oamenii de știință este că interacțiunea multor factori precum schimbarea utilizării 
terenurilor, gestionarea agricolă intensivă (inclusiv creșterea în masa a polenizatorilor), pesticidele, riscurile aferente 
culturilor Genetic Modificate (GM), patogenilor și dăunătorilor, schimbării climatice, speciilor alogene invazive și 
diversele interacțiuni dintre aceste amenințări cauzează declinul atât al polenizatorilor gestionați cât și a celor 
sălbatici (IPBES, 2016a). În cazul pesticidelor, puținele studii în teren disponibile care evaluează efectele expunerii 
realiste în natură, oferă probe contradictorii (Godfray et al., 2015). Actualmente, nu este clar cum efectele subletale 
ale expunerii la pesticide, înregistrate în cazul insectelor în mod individual, afectează roiurile și populațiile de 
albine gestionate și polenizatorii sălbatici, în special pe o perioadă mai îndelungată. Studiul recent care s-a axat 
pe insecticidele neonicotinoide vine cu probe privind efectele letale și subletale asupra albinelor și cu unele probe 
privind impactele asupra polenizării pe care le au acestea. Există dovezi oferite de un studiu recent care arată 
impactele neonicotinoidelor asupra supraviețuirii și reproducerii polenizatorilor sălbatici la expunerea naturală 
efectivă (Rundlöf et al. 2015). Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) actualmente revizuiește 
evaluarea riscurilor aferente albinelor din partea a trei neonicotinoide utilizate pentru tratarea semințelor și 
grăunțelor.  Rezultatul acestei  revizuiri se așteaptă să fie prezentat până la finele anului 2017. 

Pentru fiecare dintre aceste amenințări, evaluarea IPBES prezintă, în linii generale, riscurile asociate și soluțiile 
posibile acceptate la nivel global, rezultate din cunoștințele Indigene și locale și din știință (IPBES, 2016a). Soluțiile 
posibile ar putea servi drept punct de plecare pentru discuțiile din cadrul Trialogului și ar putea fi prioritizate și 
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ajustate conform regiunilor. Prezentul document utilizează abordarea din  evaluare pentru a descrie problema la 
nivel global și regional. 

Riscurile și Soluțiile Posibile

i) Modificarea utilizării terenurilor
Riscurile: La nivel global, riscurile aferente Modificării modului de utilizare a Terenurilor (agricole, naturale și în mediul urban) 
includ reducerea nutriției, cuiburilor și altor resurse pentru polenizatori, precum și pierderea habitatului, fragmentarea și 
degradarea acestuia. De asemenea cauzează pierderile practicilor bazate pe cunoștințele indigene și locale.  

Soluțiile posibile: Abordarea acestor amenințări este posibilă prin îmbunătățirea analizei biodiversității și serviciilor 
ecosistemice în procesele de planificare a spațiului, păstrând habitatele naturale, și unde e posibil, utilizându-le pe 
cele convertite; oferirea resurselor pentru nutriție și cuiburi pentru polenizatori; gestionarea și restabilirea zonelor 
naturale ale habitatului; stabilirea unei rețele de zone protejate, inclusiv, diferite tipuri de habitate naturale; sporirea 
eterogenității habitatului și favorizarea diversității în grădini și mediul natural. 

Situația în Europa Centrală –de Est: multe dintre modificările de utilizare a terenurilor, inclusiv abandonarea 
terenurilor, schimbări neregulate în acoperirea forestieră și extinderea rapidă a zonelor urbane și semi-urbane 
rezultă din migrația masivă din zona rurală în cea urbană (Alix-Garcia et al., 2016). În regiune, diferențele politice, 
socio-economice și instituționale inerente au creat căi divergente de tranziție în țări, cu o variație subsecventă în 
modificarea utilizării terenurilor (Alix-Garcia et al., 2016). Spațiile din cadrul zonelor protejate variază de la o țară la 
alta însă totuși sunt limitate.  

În ceia ce privește egalitatea de gen și drepturile la proprietate asupra terenurilor deținute de femei, există 
exemple regionale de practici bune. În Albania, consimțământul soților este obligatoriu pentru orice tranzacție care 
implică proprietatea matrimonială. În Bosnia și Herțegovina proprietatea obținută pe durata  relației consensuale/
nematrimoniale se consideră a fi o co-proprietate sau proprietate comună. Există un plan strategic privind Dezvoltarea 
Agriculturii și Zonelor Rurale în Republica Srpska din Bosnia și Herțegovina care oferă stimulente financiare de 5% 
dacă o femeie este deținătoare a unei gospodării agricole (FAO, 2017). 

13© Bego Vega
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ii) Gestionare agricolă intensivă  
Riscurile: Riscurile aferente gestionării agricole intensive includ: pierderea zonelor necultivate de habitat, câmpuri 
de mărimi mari cu monoculturi, o utilizare intensă a substanțelor chimice, păscut intens. 

Soluțiile posibile: Unele opțiuni de abordarea a acestor amenințări: crearea zonelor habitatelor bogate în flori, sprijinirea 
agriculturii organice și consolidarea sistemelor agricole diversificate, premierea agricultorilor pentru bunele practice. 

Situația în Europe a de Est: prioritizarea la nivel național/internațional a reformei agrare și armonizarea la standardele 
care presupun cumularea terenurilor pentru o agricultură la o scară mai largă, nu reprezintă la momentul de față 
un promotor major al modificării modului de utilizare a  terenurilor în regiune. Totuși, acesta ar putea constitui un 
promotor potențial pe viitor când va fi asociat cu modificările tehnologice și cu promovarea monoculturilor ca parte 
a accederii la UE sau la acordurilor de liber schimb. 

iii) Pesticidele
Riscurile: Riscurile aferente utilizării pesticidelor includ un șir larg de efecte letale sau sub-letale. Impactele variază 
în dependență de toxicitatea componentului/componentelor, nivelurile expunerii/co-expunerii în timp și spațiu, 
localizarea, sensibilitatea și trăsăturile speciilor de polenizatori. Pentru a ilustra acest ultim punct, în cazul albinelor 
producătoare de miere, ar putea exista diferențe potențiale la nivel de subspecii. Riscul sporește dacă etichetarea 
nu este suficientă sau nu este respectată, dacă echipamentul aplicat este defect sau nu se potrivește scopului, și 
atunci când nu se efectuează o evaluare a riscurilor sau reglementarea este insuficientă. Utilizarea neonicotinoidelor 
a oferit dovezi privind efectele letale sau sub-letale asupra albinelor și impactului asupra polenizării (IPBES, 2016a). 
Dimpotrivă, o expunere realistă în natură și efectele potențiale sinergetice pe termen lung a pesticidelor (și 
amestecurile acestora), rămân a fi necunoscute.   Aceste probe negative au condus la interzicerea utilizării celor 
trei produse neonicotinoide de către Uniunea Europeană. Datorită acestei interziceri, proprietarii pământurilor ar fi 
putut utiliza în locul neonicotinoidelor alte pesticide care au și ele efecte  potențial dăunătoare.

Soluțiile posibile: Unele opțiuni de abordare a acestor amenințări sunt: sporirea standardelor de evaluare a 
riscurilor și de reglementare a utilizării pesticidelor. Reducerea utilizării, identificarea formelor alternative de control 
al dăunătorilor (Managementul Integrat al Dăunătorilor), instruirea agricultorilor și gestionatorilor de terenuri cu 
privire la bunele practice. Adoptarea tehnologiilor pentru a reduce devierea pulverizării și emisiei de praf. 

Situația în Europa de Est: nivelul de utilizare a pesticidelor nu este clar. Se pare că pesticidele neînregistrate și alte 
produse agricole sunt importate și utilizate în țările din Europa de Est fără a fi supuse controlului și unei manipulări 
adecvate. La nivel de țară, Moldova beneficiază de asistența UE/BM pentru a elimina utilizarea pesticidelor învechite 
iar în Bosnia și Herțegovina, instruirea agricultorilor privind utilizarea adecvată și păstrarea pesticidelor este privită 
ca o intervenție-cheie (IPBES, 2017a). 

iv) Culturile Genetic Modificate (GM)
Riscurile: Riscurile eferente utilizării culturilor genetic modificate sunt bivalente:  1) Culturile Rezistente la Ierbicide 
(HT) ar putea reduce cantitatea furajelor care necesită polenizare și 2) Culturile Rezistente la Insecte (IR) au efecte 
subletale în mare parte necunoscute.

Soluțiile posibile: Unele opțiuni de abordare a acestei amenințări sunt: sporirea standardelor de evaluare a riscurilor 
privind aprobarea culturilor GM și cuantificarea efectelor directe și subletale a culturilor GM asupra polenizatorilor.

Situația în Europa de Est: Conform raportului din 2015 cu privire la Statutul Biotehnologiei Comercializate/Culturilor 
GM la nivel Global al Serviciului Internațional pentru Procurarea Aplicațiilor Agrobiotehnologice (ISAAA), 28 de țări 
din lume au plantat în 2015 culturi biotehnologice (ISAAA, 2015). Dintre acestea nici una nu făcea parte din cele cinci 
țări participante din Europa Centrală și de Est. De asemenea, cu referire la hectare, din cele 28 de țări care au plantat 
culturi biotehnologice în 2015, mai puțin de 1% din hectare au fost plantate în Europa. 
Legea Bosniei și Herțegovinei (BiH) cu privire la OMG este armonizată la legislația UE. În 2009, BiH s-a alăturat țărilor 
care au elaborat un cadru legal care se referă la toate aspectele OMG ce țin de securitatea alimentară. Georgia a 
interzis utilizarea OMG-urilor la cel mai înalt nivel politic prin introducerea unei legi3. Cu privire la celelalte trei țări 
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participante nu sunt informații disponibile. 

v) Patogenii și dăunătorii
Riscurile: Polenizatorii gestionați sunt pe larg afectați de viruși, patogeni, bacterii, prădători etc. Comercializarea, 
creșterea în masă și transportarea albinelor în scopuri comerciale sporesc riscul de răspândire a patogenilor în cadrul 
și în rândurile speciilor gestionate și sălbatice, și a invaziei și concurenței cu polenizatorii sălbatici. 

Soluțiile posibile: Unele dintre opțiunile de abordare a acestor amenințări sunt: îmbunătățirea  producerii apicole 
gestionate respectând principiile Bunelor practice apicole și a regulamentelor de prevenire, tartare și eradicare a bolilor; 
o depistare și gestionare mai eficientă a bolilor; programe de creștere pentru asigurarea rezistenței la boli; îmbunătățirea 
regulamentelor privind comerțul și reproducerea în masă (la nivel național și internațional); instituirea unui sistem de 
informare a publicului cu privire la specii, căile patogene și bazele de date și hărțile privind distribuirea acestora.  

Situația în Europa de Est: Infrastructura sectorului apicol este actualmente într-o stare deplorabilă în Moldova, 
Bosnia și Herțegovina și Georgia (PNUD, 2017a). Totuși, există activități importante de consolidare a capacităților și 
proiecte de asistență tehnică care au scopul de a ajusta practicile apicole care se desfășoară în regiune la cerințele 
și standardele UE (Srb-Hib, 2017).  

vi) Schimbarea climatică   
Riscurile: Riscurile aferente schimbării climatice (în conformitate cu raportul IPCC) pentru unii polenizatori sunt: 
variațiile domeniului, abundența modificată, schimbările în activitățile sezoniere, riscul perturbării în polenizarea 
culturilor viitoare, apariția speciilor alogene invazive noi. În general schimbările climatice ale mediului ar putea 
depăși abilitățile de dispersare a speciilor.  Există de asemenea dovezi că schimbările climatice ar putea avea un 
impact negative asupra bolilor și ecotipurilor albinelor producătoare de miere (Le Conte & Navajas, 2008). 

Soluțiile posibile: opțiunile de abordare a acestor pericole sunt în mare parte netestate și includ: crearea orientată 
a habitatului sau restabilirea acestuia pentru gestionarea refugiilor, conservarea habitatului natural și conexiunii și 
sporirea diversității culturilor. 

Situația în Europa de Est: Rasmont et al. (2015) a prevăzut condițiile climatice viitoare potrivite pentru bondari în 
Europa utilizând scenarii de schimbări climatice. Studiul conchide că schimbarea ar putea afecta negativ numărul 
de albine și abilitățile de dispersare ale acestora din cauza pierderii zonelor potrivite pentru acestea. Un alt studiu 
demonstrează că bondarii în Europa nu s-au mișcat spre nord și se confruntă cu distribuiri care se îngustează spre 
capătul zonei sudice de răspândire a acestora (Kerr et al, 2015).  

vii) Speciile alogene invazive
Riscurile: Riscurile aferente speciilor alogene invazive includ impacte negative pentru plante, polenizatori, prădători 
și controlul bolilor. Unele exemple includ: varroa, gândacul mic de stup (pentru albinele producătoare de miere) și 
viespile asiatice (care au impact asupra tuturor albinelor dar cele mai afectate sunt roiurile de albini producătoare 
de miere). 

Soluțiile posibile: opțiunile de abordare a acestor amenințări sunt bivalente. Pe de o parte, opțiunile pentru acele 
specii alogene invazive care încă nu au sosit sunt: elaborarea de politici și practici de prevenire a invaziilor noi. Pe 
de altă parte, opțiunea de a limita expansiunea celor care deja au sosit, include: eradicarea și controlul, cu toate că 
succesul este rar obținut și această soluție este foarte costisitoare.   

Situația în Europa de Est: speciile alogene invazive afectează agricultorii din BiH și impactele polenizatorilor 
gestionați asupra populației sălbatice rămân a fi necunoscute în regiune.  

3 https://matsne.gov.ge/en/document/download/2516880/1/en/pdf 
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III. DESCRIEREA PROBLEMEI LA NIVEL NAȚIONAL

ALBANIA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: Există informații limitate despre evaluarea polenizării și polenizatorilor 
disponibile în limba engleză.  

Tendințele Amenințărilor: Agricultura reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei albaneze, 
contribuind aproximativ cu 21 % la Produsul Intern Brut  (PIB) al țării și la angajarea a 48 % din populația țării care 
trăiește în zonele rurale. Sectorul agricol joacă un rol foarte important în producerea alimentelor; gestionarea 
biodiversității; economiei rurale; conservarea  in-situ a speciilor locale; soiurilor și animalelor domestice. Dezvoltarea 
acestui sector se orientează către diversificarea regională a culturilor (GOA, 2015) și la momentul actual nu sporește 
riscurile pentru polenizatori. 

Soluțiile posibile: Politicile Strategice privind Protecția Biodiversității stabilite de Guvernul Albaniei (GOA, 2015), 
includ obiective care ar putea contribui la atenuarea problemelor aferente polenizării/polenizatorilor, precum: 
variabilitatea/diversificarea agriculturii, agricultura organică, controlul biologic și interzicerea pesticidelor cu impact pe 
termen lung (GOA, 2015). Justificarea care stă la baza acestui obiectiv este promovarea diversității agricole, beneficiului 
biodiversității, și promovarea conservării biodiversității agricole, inclusiv a soiurile tradiționale (GOA, 2015).

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: producerea mierii a fost recunoscută ca fiind o valoare economică 
importantă a zonelor protejate în țară, precum și legătura directă a acesteia cu îmbunătățirea economiei locale. În 
afară de producerea mierii, se pare că polenizarea nu este pe larg recunoscută ca un serviciu ecosistemice regulator 
aferent producerii alimentelor (WWF, 2016).  Totuși, fructele și legumele - majoritatea dintre care depind de polenizatori 
–sunt importante pentru securitatea alimentară și nutriția populației, deoarece marea majoritate a gospodăriilor rurale 
dispun de loturi pentru cultivarea legumelor și de pomi fructiferi în grădini pentru propriul consum (FAO, 2012b). Pe 
parcursul vizitei în teren a Facilitatorului la nivel Global și a echipei BES-NET, polenizarea a fost menționată ca fiind 
esențială pentru producerea cireșelor și perelor pentru export. 

Tendințele Amenințărilor: Agricultura reprezintă un sector important și strategic pentru BiH. Asigură securitatea 
alimentară și oferă locuri de muncă pentru 20.6% din populație (MoFTER, 2012). Țara recunoaște importanța serviciilor 
ecosistemice care derivă din diversitatea agrobiologică, în special producerea alimentelor, cu toate acestea, există 
aspecte importante ale sectorului care ar putea supune polenizatorii la riscuri. Există probleme importante cu privire 
la drepturile de proprietate  asupra terenurilor, probleme aferente proprietății și lipsa datelor privind agricultura și 
mediul (spre ex. consumul și componența îngrășămintelor, pesticidelor, procentelor de azot, Eco-eficiența, utilizarea 
energiei, etc) (Raportul privind Starea Mediului în BiH, 2012), proceduri complicate și birocrație din cauza guvernanței 
existente. Migrarea domestică reprezintă de asemenea o provocare și o amenințare potențială pentru polenizatori. 
61% din populație trăiește în zonele rurale (MoFTER, 2012), și migrația rural-urbană este în creștere. 

Soluțiile posibile: Mai mult de jumătate din suprafața BiH (63%) este acoperită cu păduri și terenuri împădurite (WWF, 
2016), și 106.300 de ha sau 2.7% din teritoriul țării reprezintă zone protejate (UNEP Bosnia și Herțegovina, 2017). Aceste 
zone sunt importante datorită activităților de agricultură tradițională inclusiv păscutul, producerea mierii și, mai recent, 
turismul. Turismul este perceput ca o oportunitate importantă pentru redresarea economiei țării și este un promotor 
esențial al dezvoltării. 

În sectorul agricol, producerea alimentelor organice se promovează începând cu anul 2000 și este în creștere  (MoFTER, 
2012).  Totuși, nu există nici o lege la momentul actual cu privire la  producerea organică în FBiH și BD. 
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MUNTENEGRU

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: Populația locală din Muntenegru utilizează și recunoaște valoarea 
plantelor sălbatice, plantelor medicinale, mierii și a altor materiale sălbatice care depind de polenizatori.   Valoarea 
economică a acestora este evidentă și multe dintre grupurile de persoane interesate beneficiază de pe urma 
comercializării și procesării  alimentelor și materialelor naturale. Numărul total de stupi în Muntenegru se estimează 
la 50000. Trei parcuri naționale (Biogradska gora, Prokletije și Skadar Lake) dispun cumulat de peste 10000 de stupi, 
sau peste 20 de procente din toți stupii din Muntenegru. Peste 950 de tone de mure se adună în fiecare an în zonele 
Prokletije, Bjelasica și în regiunea muntoasă Komovi. Parcul Național Prokletije, Parcul Național Biogradska gora și 
parcul naturii Komovi sunt niște surse importante pentru adunatul murelor și ierburilor. Aceste activități generează 
peste 1,4 milioane de EUR în fiecare an. Aceste activități sunt în special importante pentru zonele muntoase rurale 
unde sunt puține oportunități de afaceri pentru localnici (WWF, 2017).

Tendințele Amenințărilor: Economia Muntenegrului se bazează pe larg pe turism. Aproape 11% din PIB-ul țării 
provine din această activitate. Muntenegru este strategic orientat spre dezvoltarea turismului sustenabil, inclusiv 
în zonele de pe continent, în plus la zonele de pe coastă. Această tendință de dezvoltare în asociere cu declinul 
agriculturii din ultimele decenii, în mare parte din cauza fenomenelor răspândite de depopulare a zonelor muntoase 
rurale din Balcani, ar putea fi benefică pentru protejarea polenizatorilor.  
Legislația cu privire la protecția speciilor nu este pe deplin elaborată în țară. Acest fapt cauzează dificultăți 
în gestionarea zonelor Protejate și în utilizarea sustenabilă a plantelor medicinale, murelor (WWF, 2017) și a 
polenizatorilor aferenți acestora .

Soluțiile posibile: Țara dispune de  160,392.89 de ha sau 11,613 % din teritoriul  din zonele protejate ale țării și 
este pe larg recunoscută importanța acestuia pentru economiile și comunitățile locale. Totuși, localnicii, precum 
și publicul, nu recunosc și nu înțeleg întreaga gamă de servicii ecosistemice care sunt oferite de zonele protejate. 
Importanța reglementării și sprijinirii serviciilor ecosistemice (nu serviciilor directe) este slab recunoscută și nu sunt 
incluse în considerentele economice.  

GEORGIA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: Atenția față de albine și polenizare în Georgia a sporit odată cu posibilitatea 
de a exporta mierea în UE. Apicultorii din Georgia beneficiază de ajutor și finanțare sub diferite forme de la organizațiile 
guvernamentale și internaționale sau străine. Nu există a evaluare disponibilă a polenizatorilor și polenizării.  

Tendințele Amenințărilor: Al treilea principiu de bază al viziunii țării cu privire la dezvoltare se bazează pe utilizarea 
rațională a resurselor naturale, asigurând siguranța și sustenabilitatea mediului evitând dezastrele naturale în 
procesul de dezvoltare economică. Aceasta ar putea aduce în timp beneficii pentru protecția polenizatorilor. Politica 
internă și externă a Georgiei este orientată spre integrarea în Uniunea Europeană (GoG, 2013) ceea ce ar putea fi 
considerată o amenințare dar și o oportunitate  pentru polenizatori. 

Soluțiile posibile: Strategia și Planul de Acțiuni Național al Georgiei cu privire la Biodiversitate pentru 2014 – 
2020 (GOG, 2014) stabilește drept obiectiv “Elaborarea programelor cu scopul de a promova practici sustenabile 
de gestionare, certificare și scheme de etichetare cum ar fi Cele mai Bune Practici Agricole, agricultura organică 
și recoltarea sustenabilă a plantelor sălbatice”. În cadrul acestui obiectiv Guvernul Georgiei are drept scop 
implementarea proiectelor pilot cu privire la agricultura organică și cel puțin patru proiecte pilot privind schemele 
sustenabile  de recoltare a plantelor sălbatice. 

În aceiași strategie, Georgia a stabilit obiectivul privind “Evaluarea statutului ecosistemelor agricole ale Georgiei 
(inclusiv solurile și serviciile ecosistemice oferite) și a pajiștilor naturale”, care include evaluarea statutului 
polenizatorilor și insectelor entomofage și pornind de la, acestea să elaboreze recomandări privind conservarea lor.
Actualmente, nu există o politică disponibilă cu privire la polenizatori elaborată de Ministerul Mediului în afară de 
o reglementare puternică a pesticidelor și Legea din Georgia cu privire la Organismele Genetic Modificate Vii (GoG, 
2014) care interzice OMG în țară, adoptată de Ministerul Agriculturii (Karchava comm pers, 2017).
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MOLDOVA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: În Republica Moldova, pășunile și ecosistemele agricole  oferă servicii 
care au fost estimate în 2011 la 3,900 milioane de dolari SUA. Și gestionarea ecosistemică sustenabilă în agricultură 
poate adăuga peste 1,883.33 de milioane de dolari SUA la economia națională în următorii 25 de ani (GRM, 2015). 
Cunoștințele indigene aferente albinelor producătoare de miere sunt importante și au o tradiție îndelungată și 
bogată. 

Tendințele Amenințărilor: Republica Moldova dispune de câteva strategii pentru a menține sustenabilitatea 
practicilor agricole care direcționează dezvoltarea agriculturii țării. Unele dintre aceste strategii includ (GRM, 2015):

a) Elaborarea și promovarea proiectului de lege cu privire la fâșiile de protecție a terenurilor agricole;
b) Promovarea elementelor unei agriculturi ecologice și a practicilor prietenoase mediului;
c) Efectuarea studiilor privind impactul speciilor alogene invazive;
d) Promovarea bunelor practici agricole pentru a stopa degradarea;
e) Încurajarea activităților în scopul menținerii fondului genetic local al animalelor de prăsilă;
f ) Elaborarea îndrumatelor de bune practici pentru agricultori privind conservarea și utilizarea sustenabilă a  

        biodiversității;
g) Elaborarea unui program privind îmbunătățirea genetică a albinelor producătoare de miere; și 
h) Promovarea genotipurilor valoroase ale plantelor pentru a institui plantații industriale.  

Soluțiile posibile: Exportul de miere din Moldova în UE a favorizat sporirea atenției față de apicultură și polenizare. 
Guvernul Moldovei a adoptat o lege cu privire la apicultură, scopul principal al căreia este de a crea condiții pentru 
a crește numărul și a spori calitatea produselor apicole (PNUD, 2017a). În afară de atenția acordată producerii mierii, 
Moldova a depus eforturi importante care ar putea contribui la protejarea polenizatorilor, cum ar fi: gestionarea 
sustenabilă a pășunilor și a ecosistemelor agricole  prin extinderea și diversificarea produselor eco-agricole (GRM, 2015).

18 © Steven Falk



19

IV. REZUMATUL CARACTERISTICILOR PROBLEMEI ÎN REGIUNEA 
EST-EUROPEANĂ 

Țările situate în Europa Centrală și de Est, precum Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Muntenegru 
variază mult în ceea ce privește geografia, resursele naturale, numărul populației, grupurile etnice, limbile vorbite, 
afilierea religioasă și sistemele politice. Diferențele în condiții socio-economice și de dezvoltare a oamenilor sunt de 
asemenea mari (IUCN, 2016).
 
În această regiune, declinul polenizării și conexiunea cu securitatea alimentară nu reprezintă un subiect prioritar. 
Totuși, sănătatea polenizatorilor reprezintă o precondiție pentru cel puțin două priorități importante de dezvoltare; 
creșterea produselor apicole și a plantelor care depind de polenizare (PNUD, 2017a). Se pare că există o lipsă de 
atenție și subestimare a polenizării în scopuri agricole în rândurile diferitor agenții publice și private din regiune 
(PNUD, 2017a). 

Atenția limitată și subestimarea rolului polenizării în agricultură în rândurile diferitor agenții publice și private din 
regiune se reflectă în deficiențe în statistică și legislație care ar trebui să contribuie la dezvoltarea apiculturii. În 
consecință, infrastructura sectorului apicol este actualmente într-o stare deplorabilă în Moldova, BiH și Georgia 
(PNUD, 2017a). 

Este important de notat în cazul regiunii că datele din Balcanii de Vest defalcate pe genuri arată că deși femeile și 
bărbații au un statut egal în temeiul legii în raport cu dreptul la proprietate și dispun de acces egal la informații, 
cutumele locale, normele locale și tradițiile prevalează asupra legilor în unele zone și în rândurile unor grupuri 
anumite. Prin urmare, nu rareori femeile își pierd drepturile în favoarea rudelor de sex masculine (FAO, 2012).

Trăsături importante ale contextului național includ importanța economică a polenizatorilor în fiecare dintre cele 5 
țări și practicile locale și semnificația culturală a polenizatorilor. Au fost depuse eforturi importante privind evaluarea 
serviciilor ecosistemice și evaluarea neeconomică în Zonele protejate din unele țări din regiune (WWF, 2017).

Luând în considerare evaluarea IPBES la nivel global, contextele naționale descrise mai sus și informațiile obținute 
prin intervievarea părților interesate de bază, putem clasifica cele mai importante caracteristici ale problemei din 
Europe Centrală și de Est în  șase categorii de bază:

1. În afară de albinele producătoare de miere, există puțină documentare a valorii majorității polenizatorilor 
sălbatici și gestionați 

2. Declinul polenizatorilor nu este un subiect prioritar și aceasta se datorează în mare parte indisponibilității 
datelor sau complexității înțelegerii legăturii directe dintre unele amenințări specifice și declinul 
polenizatorilor;

3. Există informații limitate privind statutul și tendințele polenizatorilor în regiune
4. Există o capacitate locală limitată de a soluționa problema la diferite niveluri;
5. Toate cele 5 țări au aceiași factori care cauzează declinul polenizatorilor cum ar fi modificarea modului de 

utilizare a terenurilor și managementul serviciilor ecosistemice în general este integrat neadecvat; dispun de 
contexte politice similare inclusiv alinierea continuă a politicilor cu privire la agricultură, terenuri și dezvoltarea 
rurală  la standardele UE și acordurile comerciale care ar putea schimba imaginea locală pe viitor; și

6. poziția acestora asupra celor două probleme extrem de litigioase și politice ridicate de evaluarea IPBES la nivel 
global: pesticidele și Culturile Genetic Modificate, variază de la o țară la alta și în unele dintre ele nu este clară. 

(i) Efectele letale și subletale ale pesticidelor, inclusiv neonicotinoidelor, asupra albinelor sălbatice și gestionate: 
S-a demonstrat în condiții experimentale controlate că pesticidele, în special insecticidele, au un spectru larg de 
efecte letale și subletale asupra polenizatorilor. Probele recente arată impactele negative ale neonicotinoidelor 
asupra supraviețuirii și reproducerii polenizatorilor sălbatici expuși la condiții naturale efective, însă probele 
privind efectele asupra roiurilor de albine producătoare de miere gestionate sunt contradictorii.

(ii) Efectele directe și indirecte ale culturilor genetic modificate asupra unui șir de polenizatori  (IPBES, 2016): sunt 
necesare mai multe cercetări pentru a evalua impactul culturilor genetic modificate asupra polenizatorilor.
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V. OPȚIUNI DE ABORDARE A PROBLEMEI ÎN REGIUNEA EUROPEI 
     DE EST 
În această secțiune se oferă o descriere a opțiunilor de abordare a problemei în regiune (mai mult din punct de 
vedere al politicii dar și accentuând necesitățile științifice și acțiunile care pot fi introduse acum de practicieni) în baza 
evaluărilor IPBES, revizuirilor sistematice și studiilor locale relevante care oferă opțiuni viabile pentru soluționarea 
problemei.    

Politicile, regulamentele și procesele existente și instrumentele disponibile 

În această secțiune se descriu diferite procese politice existente care ar putea contribui la abordarea caracteristicilor–
cheie ale problemelor aferente polenizatorilor, polenizării și securității alimentare în regiune.  

i) Procesele politice internaționale 
IPBES: Platforma Interguvernamentală științifico-politică pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (IPBES) este 
un organ interguvernamental independent care le oferă factorilor de decizie politică evaluări științifice obiective cu 
privire la situația cunoștințelor ce țin de biodiversitatea planetei, ecosistemele și beneficiile pe care acestea le oferă 
oamenilor, precum și instrumente și metode pentru a proteja și utiliza în mod sustenabil aceste bogății naturale vitale 
(IPBES, 2017). IPBES oferă un catalog de instrumente pentru sprijinirea politicilor și metodologii pentru sprijinirea 
sugestiilor de opțiuni politice ca parte a Trialogului și a altor  procese.  

CBD: CBD a analizat implicațiile evaluării IPBES cu privire la polenizatori, polenizare și producerea alimentelor pentru 
activitatea Convenției și în 2016 în cadrul celei de-a 13-a întruniri, a adoptat Decizia XIII/15 privind “ integrarea 
analizei problemelor aferente conservării și utilizării sustenabile a polenizatorilor în agricultură și politicile forestiere, 
strategiile și planurile de acțiuni naționale cu privire la biodiversitate, planurile naționale de adaptare la schimbările 
climatice, programele naționale de acțiuni cu privire la combaterea deșertificării și alte planuri de politici naționale 
relevante, și programe, luând în considerare valorile polenizatorilor și polenizării, printre altele , pentru a promova 
implementarea acțiunilor pentru a îmbunătăți gestionarea polenizatorilor, pentru a aborda factorii care conduc la 
declinul polenizatorilor și pentru a reduce deficiențele în roadele  culturilor cauzate de deficitul de polenizare”.

Scopurile de Dezvoltare Durabilă: Agenda globală 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se va regăsi în planurile de 
dezvoltare ale majorității țărilor și majoritatea actorilor și finanțării se vor realinia pentru a atinge aceste scopuri. 
Obiectivele de dezvoltare durabilă SDG2: “Eradicarea foamei, realizarea siguranței alimentare și nutriției îmbunătățite 
și promovarea agriculturii sustenabile” și SDG15: “Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării sustenabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și oprirea și inversarea degradării 
terenurilor și oprirea tendinței de declin al biodiversității” (PNUD, 2016) sunt explicite cu privire la biodiversitate și 
serviciile ecosistemice și ar putea facilita elaborarea regulamentelor privind protejarea polenizatorilor. 

Protocolul de la Nagoya: Protocolul de la Nagoya recunoaște în mod explicit interdependența tuturor țărilor în 
ceea ce privește resursele genetice pentru alimentație și agricultură precum și caracterul special și importanța 
acestora în atingerea securității alimentare în întreaga lume și pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii în contextul 
atenuării sărăciei și schimbării climatice. Protocolul acordă o atenție deosebită securității alimentare și faptului că 
statele semnatare trebuie să țină seama de cazurile de urgență prezente sau iminente care amenință sau dăunează 
sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, stabilite la nivel național sau internațional (CBD, 2011). Din cele cinci 
țări, doar Albania și Muntenegru sunt semnatare ale Protocolului de la Nagoya (CBD, 2017a).

Acordul de la Paris și adaptarea bazată pe ecosistem: După Acordul de la Paris, națiunile vor aborda schimbările 
climatice prin implementarea Contribuțiilor Stabilite la nivel Național (NDCs). Fiecare NDC a națiunii conține acțiuni 
concrete în vederea atenuării și adaptării la schimbările climatice. În mod corespunzător, se așteaptă ca toți actorii 
statali și nestatali să-și alinieze strategiile pentru a contribuie cu scopuri. Adaptarea Bazată pe Ecosisteme (EbA) 
este una din abordările recomandate cu privire la adaptarea la schimbările climatice. Aceasta integrează utilizarea 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice în strategia generală pentru a ajuta oamenii să se adapteze la diverse 
impacte ale schimbării climatice. Aceasta include gestionarea sustenabilă, conservarea și restabilirea ecosistemelor 
pentru a oferi servicii care să-i ajute pe oameni să se adapteze atât la variabilitatea climei cât și la schimbarea 
climatică. Ecosistemele sănătoase dispun de un potențial mai mare de a se adapta la schimbările climatice de sine-
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stătător și să se restabilească mai ușor în urma fenomenelor meteorologice extreme. 

Adaptarea Bazată pe Ecosistem implică activități care ar putea atenua problemele aferente polenizării/polenizatorilor 
inclusiv: 

• Gestionarea sustenabilă a mediului, pentru a asigura servicii de stocare a apei și de reglare a inundațiilor; 
• Stabilirea diverselor sisteme agricole, utilizând în cadrul acestora cunoștințe indigene despre culturile  specifice 

și varietățile de protecție animalieră, menținând diversitatea genetică a culturilor și produselor animaliere 
și conservând terenurile agricole diverse asigură aprovizionarea cu alimente în condițiile climatice locale 
schimbătoare;

• Protejarea, restabilirea și gestionarea ecosistemelor de bază protejând și sporind arealurile și ecosistemele fragile. 
Aceasta implică de asemenea restaurarea ecosistemelor fragmentate și degradate, sau simularea proceselor 
ecosistemice lipsă precum migrația sau polenizarea. 

• Strategiile de Adaptare bazate pe Ecosisteme promovează de asemenea sechestrarea carbonului care poate 
complementa și spori atenuarea schimbărilor climatice. 

Inițiativa Internațională cu privire la Polenizatori -IPI: în 2000, Convenția privind Diversitatea Biologică a instituit 
IPI (FAO, 2008). Inițiativa reprezintă rezultatul efortului, realizărilor și inițiativelor persoanelor care s-au angajat să 
conserveze și utilizeze în mod sustenabil polenizatorii, în toată lumea. Scopul este de a promova acțiuni coordonate 
în lume pentru: 1) a monitoriza declinul polenizatorilor, cauzele și impactele acestuia asupra serviciilor de polenizare; 
2) a aborda lipsa informației taxonomice cu privire la polenizatori; 3) a evalua valoarea economică a polenizării 
și impactul economic al declinului serviciilor de polenizare; și 4) a promova conservarea, restabilirea și utilizarea 
sustenabilă a diversității polenizatorilor în agricultură și în ecosistemele aferente (FAO, 2008).

Proiectul ALARM a elaborat o bază de date integrată despre albinele Europene care adună toată literatura 
fragmentată și multe dintre bazele de date existente. Baza de date Centralizată Europeană cu privire la albine include 
informații specifice speciilor, privind un șir larg de trăsături incluzând informații ce țin de preferințele florale, locurile 
de cuibărit, anotimpurile de zbor și utilizarea habitatului (FAO, 2008). 

Coaliția Voluntară cu privire la Polenizatori: mesajele-cheie ale evaluării IPBES au fost recunoscute de Convenția 
privind Diversitatea Biologică într-o decizie (CBD/COP/DEC/XIII/15) adoptată în cadrul celei de-a 13-a întrunire la 
Cancun, Mexic, în 2016. Aceasta a stimulat un număr limitat de țări să formeze o  “coaliție voluntară” ca să lucreze 
asupra problemelor-cheie identificate în evaluare. Coaliția se angajează să întreprindă acțiuni pentru a proteja 
polenizatorii și habitatele acestora prin elaborarea și implementarea strategii naționale cu privire la polenizatori; 
să împărtășească din experiența și lecțiile învățate la elaborarea și implementarea strategiilor naționale cu privire 
la polenizatori, în special cunoștințele cu privire la abordările noi, inovații și cele mai bune practici; să stabilească 
contacte de colaborare cu un spectru larg de părți interesate – țări și afaceri, ONG-uri, agricultori, comunitățile locale; 
să elaboreze studii cu privire la conservarea polenizatorilor; să sprijine reciproc și să coopereze între ele – și cu acele 
părți care sunt dispuse să adere la coaliție (Schmeller et al., 2017).  

ii) Procesele și reglementările politicii regionale
Politica Agricolă Comună a UE (CAP) și instrumentul UE de Asistența pentru Pre-aderare în Dezvoltarea Rurală (IPARD) 
reprezintă promotori importanți ai schimbării în aceste țări. Acestea ghidează și sprijină țările în adoptarea cadrului 
de reglementarea al UE și în dezvoltarea economiilor rurale ale acestora. 

Tendințele pieței: Sporirea în UE a autosuficienței de miere datorită țărilor din Europa Centrală și de Est. După Asia, 
UE este al doilea producător major global de miere, producând 23% din producția mondială. Sporirea producției în 
UE se datorează în mare parte accederii țărilor din Europa Centrală și de Est între anii 2000 și 2010, cum ar fi Moldova. 
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Importurile sunt în mod regulat supuse interdicțiilor din partea UE. Spre exemplu: mierea chineză a fost interzisă din 
2002 până în 2004 deoarece în miere a fost depistat cloramfenicol; în 2011,  mierea chineză, argentiniană și ciliană 
a fost temporar interzisă deoarece în miere a fost depistat polen OMG; în 2007, asupra mierii din Brazilia s-a impus 
o interdicție deoarece nu s-a ajuns la un acord privind procedurile și standardele de testare. Aceste interdicții au 
impacte uriașe asupra comerțului internațional și asupra prețurilor. 

Interdicția neonicotinoidelor de Uniunea Europeană: Utilizarea neonicotinoidelor a demonstrat efecte letale și 
subletale asupra albinelor și impacte asupra polenizării (IPBES, 2016a) care au condus la interzicerea utilizării a trei 
produse neonicotinoide de către Uniunea Europeană. Cu toate acestea, o expunere realistă în natură și efectele 
potențial sinergetice pe termen lung ale pesticidelor (și amestecurile acestora), rămân a fi necunoscute.

Inițiativele Europene cu privire la polenizatori: Inițiativa Europeană cu privire la Polenizatori  (EPI) face parte din 
Inițiativa Internațională cu privire la Polenizatori lansată în cadrul celei de-a cincea Conferință a Părților la Convenția 
privind Diversitatea Biologică. EPI are drept scop integrarea și coordonarea la nivel local, național și internațional a 
activităților aferente polenizării într-o rețea coerentă pentru a proteja serviciile oferite de polenizatori pe continent 
(BES-NET, 2017).

Codul Internațional de Conduită privind Gestionarea Pesticidelor: al Organizației pentru Alimentație și Agricultură 
și Organizația Mondială a Sănătății din cadrul Organizației Națiunilor Unite oferă un set de acțiuni voluntare pentru 
Guverne și industrie pentru a reduce riscurile la adresa sănătății oamenilor și mediului (IPBES, 2016b). 

Îndrumarul OECD pentru Testarea Chimicalelor: Îndrumarul OECD reprezintă un instrument unic de evaluare a 
efectelor potențiale a chimicalelor asupra sănătății oamenilor și mediului. Acceptat la nivel internațional ca o metodă 
standard pentru testarea siguranței, îndrumarul este utilizat de profesioniștii din industrie, din mediul academic 
și guvernamentali implicați în testarea și evaluarea chimicalelor (chimicalele industriale, pesticidele, produsele de 
îngrijire personală, etc.) (OECD, 2017).

Documentul de îndrumare EFSA cu privire la evaluarea riscurilor produselor de protecție a plantelor asupra 
albinelor (Apis mellifera, Bombus spp. și albinele solitare): Acest document de îndrumare are menirea să 
ofere ghidare pentru notificatori și autorități în contextul revizuirii produselor de protecție a plantelor (PPP) și a 
substanțelor active conținute în acestea (EFSA, 2013). 

Rețeaua privind Polenizatorii Indigeni și Programul Sentimiel, are drept scop instituirea unei rețele de inițiative 
de cooperare pentru apicultorii tradiționali și recoltatorii de miere, agricultori și persoanele indigene și locale pentru 
a consolida cunoștințele aferente polenizării prin împărtășirea și colaborarea cu comunitatea științifică, consolidând, 
prin urmare, activele antropice și acordurile instituționale care contribuie la diverse beneficii aduse de albine 
oamenilor (IPBES, 2016a). 

Alte inițiative instituite includ: Inițiativa Africană cu privire la Polenizatori (API); Inițiativa Braziliană cu privire la 
Polenizatori (BPI); Inițiativa Canadiană cu privire la Polenizatori (CANPOLIN); Strategia Națională a Angliei cu privire 
la Polenizatorii (NPS); Planul Național de Acțiuni Francez; Inițiativa privind Insectele Polenizatoare (IPI); Comisia 
Internațională pentru Relația plantă-polenizator (ICCPR); Inițiativa Irlandeză cu privire la Polenizatori; Campania 
de Protejare a Polenizatorilor din America de Nord (NAPPC); Inițiativa cu privire la Polenizatori din Oceania (OPI); 
Parteneriatul cu privire la Polenizatori pentru Prevenirea Pierderii Roilor de albine producătoare de miere (COLOSS); 
Statutul și Tendințele Polenizatorilor Europeni (STEP); Polenizarea sustenabilă în Europa – studiu comun cu privire 
la albine și alți polenizatori (SUPER-B); Planul de Acțiuni cu privire la Polenizatori din Wales; Casa Albă - Planul de 
Acțiuni cu privire la Studiul Polenizatorilor. Mai sunt și alte inițiative în proces de formare sau planificate (IPBES, 
2016a), proiectul MUST-B al EFSA care evaluează co-expunerile la multipli factori de stres (biologici, chimici și de 
mediu) a albinelor; și altele.  
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