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”Balta Brailei”
Teritoriu depresionar Balta Brailei cuprinde, pe malul stang al
Dunarii, comunele Bertestii de Jos, Stancuta, Gropeni, Tichilesti,
Chiscani, iar pe malul drept, comunele Marasu si Frecatei.
Inca din cele mai indepartate timpuri si pana in prezent,
localnicii se ocupa cu agricultura, cresterea animalelor, pescuitul si
albinaritul. Meseria de pescar, se „mosteneste” din tata in fiu.
Agricultura se efectueaza, in principal, pe terasa Dunarii. De
asemenea Balta ofera conditii excelente si pentru apicultura.
Cresterea animalelor (cai, vite si porci) se practica in sistemul
arhaic de libertate, animalelor ”dindu-li-se drumul primavara si fiind
adunate toamna tarziu”.
Teritoriul administrativ al arealului vizat, dispune de o oferta
naturala si antropica deosebit de favorabila pentru dezvoltarea
turismului, activitatilor conexe pescuitului, dar si a altor ramuri
economice.
Punctul principal de atractie turistica al zonei il constituie
Parcul Natural Balta Mica a Brailei, considerata a doua Delta a
Dunarii, ce are triplu statut: Parc Natural, Sit Ramsar si Sit Natura
2000, totodata fiind considerat cel mai important refugiu ornitologic
de pe Dunare.
Istoria zonei reprezinta un segment important pentru
dezvoltarea turismului. Legendele precum Terente, Chira Chiralina,
Insula Harapu, pot deveni branduri turistice care sa atraga investitii
in vederea valorificarii potentialului antropic al zonei.
Ihtiofauna este constituita din urmatoarele specii de pesti,
crapul, somnul, nisetrul, obletele mare, scrumbia de Dunare,
rizeafca, avatul, stiuca, sangerul, morunul, carasul, platica, rosioara,
babusca, mreana, linul, vaduvita
etc.
Conform Planului Balta Mica a
Brailei, in zona pot fi dezvoltate
7 tipuri de turism precum
e c o t ur i s mu l, a gr o tu r i s mu l,
turismul stiintific educational,
nautic, ecvestru sau cu atelaje
trase de cai, cicloturismul si
turismul pedestru, care pot
conduce la atragerea turistilor de
toate genurile.

Viziune

Strategia Grupului Local are în vedere promovarea și susținerea
dezvoltării durabile a zonei pescarești prin creşterea competitivităţii pe
termen lung şi a atractivităţii zonei pentru
investiţii, prin valorificarea resurselor
naturale si antropice, crearea de noi
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă
și îmbunătățirea calității vieții în zona
vizată.
De asemenea se vor creea și implementa
premisele pentru o dezvoltare durabilă în
zona de intervenție, prin diversificarea
activitatilor în sectorul pescuitului, prin
activarea dinamicii productive și a
capacităților de producție, prin creșterea competitivității produselor și
serviciilor și sprijinirea ocupării în domenii diverse.

Prioritatile Strategiei:
SECTORUL PUBLIC
P1. Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona pescareasca;
SECTORUL PRIVAT
P2. Cresterea competitivitatii economice a zonei pescaresti in conditiile unei
exploatari durabile;

Obiectivele Strategiei:
SECTORUL PUBLIC
 Cresterea atractivitatii si competitivitatii zonei;
 Crearea premiselor pentru conservarea identitatii comunitare si
lorificarea resurselor naturale si antropice;

va-

SECTORUL PRIVAT
 Consolidarea sectorului pescaresc concomitent cu contracararea
fenomenului de epuizare a stocurilor de peste;
 Dezvoltarea activitatilor economice alternative sectorului pescaresc;
 Valorificarea potentialului turistic al zonei.

”Zona Pescareasca a Judetului Braila”, cu o suprafata de
1860,8 km2 si o populatie de 87.054 locuitori, cuprinde si comunitati
cu traditie in activitatile de pescuit. Poate fi impartita in 3 zone
distincte:

Lunca Siretului;

Zona Riverana Dunarii a Municipiului Braila;

Balta Brailei.

”Lunca Siretului”
Situata in "Campia Siretului” inferior, zona beneficiaza de 2
cursuri importante de apa: fluviul Dunare si raul Siret, facand
parte alaturi de alte 2 judete (Vrancea si Buzau) din Aria de
Protectie Speciala Avifaunistica „Lunca Siretului Inferior”.
Din cadrul teritoriul Judetului Braila, aria de protectie
avifaunistica, cuprinde parte din comunele Maxineni (cu o
suprafata de 4% cuprinsa in sit), Vadeni (cu o suprafata de
4% cuprinsa in sit) si Silistea (cu o suprafata de 5% cuprinsa in
sit), acestea fiind cuprinse in Zona Pescareasca a Judetului Braila.
Activitatile specifice zonei sunt pescuitul, agricultura,
cresterea animalelor si comertul. De-a lungul timpului printre
practicile mestesugaresti, s-a remarcat confectionarea nuielelor
din lemn destinate pescuitului.
Desi recunoscuta ca o zona inundabila, ca urmare a actiunii
de indiguire, suprafete mari de teren din lunca Siretului au intrat
in circuitul agricol, crescand astfel potentialul economic al
zonei, aici regasindu-se un numar semnificativ de investitori.
Printre atractiile zonei, se afla Manastirea Maxineni, una
dintre cele mai frumoase ctitorii ale lui Matei Basarab, inclusa pe
lista monumentelor de
patrimoniu.
Lacurile interioare de la
Maxineni, prezinta interes atat
pentru dezvoltarea activitatilor
piscicole cat si de turism,
constituid o resursa importanta
pentru dezvoltarea durabila a
zonei.

”Zona Riverana Dunarii a
Municipiul Braila”
Straveche asezare pe malul stang al Dunarii, Braila a aparut
sub numele "Drinago" intr-o veche descriere geografica si de
calatorii spaniola, "Libro del conoscimiento" (1350), dar si pe
unele harti catalane (Angellino de Dalorto, 1325-1330 si Angelino
Dulcert, 1339), fiind cunoscuta ca port dunarean cu o intensa
activitate de comert. Insasi stema orasului Braila,velierul,
reprezinta simbolul comertului naval, ocupatia principala a
locuitorilor din aceasta zona. Marturii ale activitatilor intense de
comert din portul Braila, sunt vechile silozuri, construite inca
din1890 dupa planurile inginerului Anghel Saligny, acestea fiind
primele constructii din lume la care s-au folosit prefabricate din
beton armat.
Atestat documentar de peste 6 secole, orasul Braila a gazduit
o serie de evenimente in premiera nationala, aici construindu-se
prima fabrica de celuloza din stuf in 1906, si prima uzina
electrica. Orasul a fost printre primele din tara in care s-a introdus
iluminatul public cu lampi de petrol (1858) si tramvaiul electric
(1901), totodata de aici plecand prima nava cu
aburi de pasageri pe Dunare in 1895. Cel mai
mare castel de apa din tara a fost ridicat aici in
anul 1912 .
Oras multietnic, Braila are traditie in
activitati pescaresti, si datorita comunitatilor de
rusii lipoveni, care s-au grupat cu precadere in
cartierele: Brailita, Pisc si Comorofca din
Municipiul Braila.
In prezent, dinamismul vietii culturale
Brailene se remarca prin numeroase evenimente
precum festivaluri si concursuri (Festivalul
International de Canto Hariclea Darclee, Festivalul
International de muzica usoara George Grigoriu,
Festivalul International de muzica populara
Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii, Salonul
International de Caricatura), concerte, spectacole,
expozitii, lansari de carte, targuri, etc.

