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 Despre proiect
Mici actiuni de ecologizare si mentinere a habitatului speciilor din situl Natura 2000
Cheile Doftanei pot contribui foarte mult la mentinerea starii de conservare
favorabile a acestora. Un numar de 300 de elevi din reteaua de voluntari din
comunele sitului, beneficiind de sprijinul voluntarilor din ADEMED, al specialistilor de
la ocolul sivic si al profesorilor din localitate vor planta vegetatie pentru evitarea
restrangerii a 8 zone de ecoton de la marginea padurii, vor realiza 60 denivelari in sol
pentru reabilitarea habitatului amfibienilor din luminisuri si vor plasa 200 de bucați
de lemn putred pentru adapositrea si hrana insectelor xilofage. Punctele de
interventie vor fi identificate prin masuratori realizate cu aparatura construita din
senzori, piese electronice si de automatizare (ARDUINO) procurate prin proiect. 30
de elevi de gimanziu din comune, sub indurmarea specialistilor de ADEMED si a
profesorilor lor vor realiza 6 puncte de obtinere a energiei regenerabile duale
(solar/eolian), cu echipament construit de ei din piese (procurate prin poiect) pentru
a obtine iluminarea unor zone locuite izolate din sit. Acest lucru va demonstra si
fezabilitatea abordarilor de autoconsum energetic, recomandate de Uniunea
Europeana. In acest fel se va reduce si necesitatea liniilor electrice aeriene ce au ca
impact fragmentarea padurii strabatute pentru a ajunge la catune isolate. Toate
zonele de reabilitare ecologica si de amplasare a surselor de energie regenerabila vor
fi identificate cu precizie prin echipament GPS/GLONASS procurate prin proiect si
plasate pe Google Earth si in GIS prin QuantumGIS, pe tabletele procurate prin

proiect si pe calcualtoarele donate deja de Educlick. Aparatura GPS cuprinde 3
dispositive L1 pentru uz current si 1 dispozitiv avansat L1/L2 pentru zonele cu
acoperire foliara mare. Pentru dezvoltarea instituionala, ADEMED va procura un
robot programabil cu brat si aparatura electronica de laborator. Astfel, elevii si
adultii vor putea extinde capacitatea de interventie si monitorizare in sit si ulterior
proiectului.

 Cauza
In misiunile de patrulare in sit si cu ocazia verificarilor pentru elaborarea avizelor de
catre ADEMED in calitate de custode am observat ca exista portiuni de padure
deteriorate la marginea acesteia (in zona de ecoton) care, desi reduse, reprezinta un
inceput de fragmentare pentru habitatele forestiere, in special in nord si in sud). Am
observat ca zonele cu apa din padure sunt foarte rare, in special in apropierea
luminisurilor, numarul redus de ochiuri de apa impiedicand amfibienii sa formeze
metapopulatii, important pentru starea de conservare. Cu ocazia misiunilor pe care
le-am itnreprins in sit am pentru identificare locului unde ne propunem sa amenajam
un poligon de instruire in monitorizarea speciilor si habitatelor, am constatat ca pe
parcelele plantate recent nu exista suficient lemn mort, ceea ce impiedica
diversificarea corespunzatoare a speciilor de insecte. Sunt in plan noi locuinte care,
impreuna cu cele existente amplasate izolat, vor creste nevoia de linii electrice.

 Sustenabilitate
ADEMED, in calitate de custode al sitului, va verifica periodic starea micro-zonelor
plantate, a micro-iazurilor de pasaj si a disponibilitatii lemnului mort plasat. Acestea
vor rezista intre 3-10 ani, sau mai mult daca vor fi si intretinute. Acestea vor fi
integrate in planul de masuri minime de conservare si actualizate odata cu sporierea
cunostintelor despre situl Natura 2000. Complementaritate Urmarim finantarea unui
proiect complementar prin care sa fie introdusi in practica curenta elemente de
automatizare si robotica BEAM, precum si supravegherea in IR a padurii cu drone
automatizate chiar de catre copiii. Se adauga proiectele din programul dedicate al
ADEMED ( a se vedea sectiunea corespunzatoare din prezenta cerere).

 Obiective
A. Reducerea pierderii ecotonului favorabil: Amenajarea a 8 zone de stopaj (plantari
de vegetatie sub indrumarea ocolului silvic) B. Favorizarea formarii de matapopulatii
pentru amfibieni: Amenajarea unui numar de 60 iazuri de pasaj in zonele din
luminisuri pentru amfibieni, in apropierea carora de regula sunt zone de reproducere
C. Cresterea efectivului speciilor de insecte xilofage: amplasarea a 200 bucati de
lemn mort in padure, in special in zonele cu padure tanara sau echiena. D. Reducarea
presiunii liniilor electrice asupra padurii (termen lung)- amplasarea prototipuri
reduse energei electrica din surse neconventionale eolian/solar in 6 locatii Se adauga

obiectivul de dezvoltare institutionala: capaictatea de a monta un robot
manipulator/monitorizare, programabil, semi-autonom.

 Beneficiari direcți
Populatia din sit, din 5 comunitati, ce va avea o padure mai bine echilibrata (cu zone
de ecoton solide, cu habitat favorabil amfibienilor si insectelor). Elevii din sit, ce vor
avea asigurata o padure cu o biodiversitate ocrotita, prin eforturile propriei
organizatii de rangeri digitali voluntari (360 beneficiari directi, aproximativ 600 indirect) Elevii din sit, ce vor dobandi cunostinte de utilizare a diposzitivelor GNSS si a
software GIS Scolile din sit, ce vor dobandi o baza de interventie (activitate) practica
pentru ocrotirea biodiversitatii din sit - 2 participante direct, 6 beneficiare indirect
(prin schimburile de experienta si prin trimiterea de elevi la actiunile din proiect).

 Impact
Moderarea fenomenelor de erodare dinspre margini si mentinerea zonelor de
ecoton se asteapa sa dureze cel putin 3 ani, urmand ca in viitor acestea sa fie
verificate si re-improspatate. Micro-iazurile de pasaj au de regula o viata de 2-3 ani.
Lemnul mort adaugat va fi util pentru 50-10 ani. Identificarea resurselor pentru
dezvoltare durabila este un rezultat ce se auto-mentine, urmand a vi descoperite noi
puncte de interventie, de instalare de facilitati pentru energie eoliana si solara, si noi
oportunitati.

