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În acest proiect mă voi ocupa atât de coordonarea echipei de proiect cât şi de
activitățile ce se vor desfăşura.

 Despre proiect
Proiectul își propune să contribuie la creșterea biodiversității din parcurile din 8
orașe din România, în special a numărului de specii de păsări care le vizitează. Acest
lucru va fi realizat prin suplimentarea locurilor de cuibărit (din ce în ce mai puține din
cauza dispariției arborilor bătrâni, cu scorburi) prin amplasarea cuiburilor artificiale,
asigurarea resurselor de hrană pentru păsările sedentare prin amplasarea
hrănitorilor și informarea (și implicarea) locuitorilor din orașe în legătură cu speciile
de păsări din parcuri și modalități prin care acestea pot fi ajutate.

 Cauza
Lipsa locurilor de cuibărit și reducerea resurselor de hrană, prin cosmetizarea
excesivă a spațiilor verzi din orașe, face ca numărul păsărilor de care ne putem
bucura aproape de noi să fie limitat. Prin acest proiect ne dorim să conectăm
populația locală cu natura din parcuri, să conștientizăm publicul țintă cu privire la
speciile de păsări ce se găsesc lângă noi şi beneficiile pentru sănătatea nostră atât
fizică, cât şi pentru recreere. Păsările fiind un bioindicator al poluării din oraşe, cu cât
este mai diversificat numărul de specii de păsări cu atât oraşul este mai puţin poluat
şi mai prietenos cu natura. Proiectul va fi implementat în oraşele Sinaia, Baia Mare,
Brașov, Sibiu, Iași, Tulcea, Oradea, Constanța, iar prin intermediul lui locuitorii
acestor orașe fiind informați și invitați să contribuie la transformarea spațiilor verzi
publice în zone în care natura să fie din nou la ea acasă.

 Sustenabilitate
Societatea Ornitologică Română a demarat în anul 2015 proiectul Bucureștiul Prinde
Aripi, derulat cu ajutorul Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București. Au fost
alese 12 parcuri mari din București în care au fost montate doisprezece panouri
informative, 30 de hrănitori și 100 de cuiburi. În București au fost alese parcurile
Herăstrău, Cișmigiu, Kiselev, Bordei Verde, Tineretului, Carol, Circului, Floreasca, IOR,
Izvor, Grădina Botanică și Campusul USAMV. Proiectul a reușit să atragă atenția
publicului din București, prin activitățile desfășurate, dar mai ales prin panourile care
au fost montate în parcuri. În primul an au fost folosite 1500 kg semințe de floarea
soarelui iar în al doilea an au fost folosite 3000 kg semințe de floarea soarelui.
Hrănitorile sunt alimentate cu semințe de floarea soarelui în perioada rece, în special
în lunile noiembrie – februarie. După terminarea proiectului activitatea de hrănire a
păsărilor fiind preluată de rețeaua de voluntari, cum este în acest moment pentru
parcurile din București. Iar informația furnizată de panouri și de pagina proiectului va
continua să inspire locuitorii oricărui oraș din țară să contribuie la protejarea
speciilor de păsări din apropierea lor.

 Obiective
Scop
 suplimentarea locurilor de cuibărit și a resurselor de hrană, în timpul iernii,
pentru păsările din parcurile citadine
Obiective
 8 orașe din România cu parcuri prietenoase cu natura, unde oamenii vor merge
să admire speciile de păsări în diferite stadii ale ciclului de viață (își fac cuib sau
se hrănesc)
 16 hrănitori, 120 de cuiburi artificiale și 16 panouri amplasate
 176 de voluntari implicați în activitățile proiectului (și susținerea lor și după
încheierea acestuia)

 Beneficiari direcți
Beneficiarii proiectului sunt oamenii care vizitează cele 8 parcuri din orașele Sinaia,
Baia Mare, Brașov, Sibiu, Iași, Tulcea, Oradea, Constanța.

 Impact
8 protocoale de colaborare semnate 120 de cuiburi montate 16 hrănitori montate 16
panouri informative montate 8000 flyere distribuite 176 de voluntari implicați în
proiect 8 oraşe care au parcuri prietenoase cu natura

