Parcul Natural Văcărești

Raport Anual 2017

Cuprins

Introducere							1
Despre Asociația Parcul Natural Văcărești			

2

Echipa								8
Proiecte							

10

1.

Poteca biodiversității urbane				

12

2.

Păsările orașului					

14

3.

Biciclești în Văcărești					

15

4.

Observatorul Parcului Natural Văcărești			

16

5.

Acțiuni de igienizare					

18

6.

Schimb de experiență Norvegia – România		

19

Administrația Parcului Natural Văcărești				

20

Media și Comunicare						

22

Date financiare							

24

Sponsori Și Parteneri						

26

Introducere

1

de Cristi Lascu

Bucureştenii au salutat progresele. Cam 10.000 de vizitatori,
dintre care peste 3500 de copii, numeroase grupuri organizate, au
venit în parc pentru a vizita Poteca Biodiversităţii Urbane, pentru a
urmări vieţuitoarele din Observator şi din Foişor, facilităţi realizate în
acest an. Păsările au atras în mod special pe iubitorii de sălbăticie, în
timp ce bicicliştii au găsit la Văcăreşti un poligon ideal pentru testarea
măiestriei lor. Parcul a prins aripi şi roţi.
Ne-au vizitat şi ne-au încurajat personalităţi, precum
ambasadorii Marii Britanii şi SUA, prinţul Charles, care au văzut în
împlinirea Parcului un act de civilizaţie, un exemplu demn de urmat.
Privim spre 2018 cu optimism.
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Mulțumirile noastre
speciale merg către Alpha
Bank, sponsorul principal
al Administrației Parcul
Natural Văcărești. Aflată
încă din 2014 alături de
parc, Alpha Bank a sprijinit
constant eforturile noastre
de a oferi iubitorilor naturii
programe de calitate. De
numele băncii se leagă
dezvoltarea Observatorului
Parcului Natural Văcărești
(primul centru de vizitare al
parcului), precum și o serie
de alte proiecte în domeniul
educației, al infrastructurii
de vizitare și al implicării
comunitare.

Anul 2017 a fost unul de cotitură pentru oaza verde de la
Văcăreşti. După ce în mai 2016 a fost declarat Parc Natural prin
Hotărâre de Guvern, au trecut 9 luni de gestaţie instituţională pentru
a se naşte şi administraţia parcului. Asociaţia noastră şi-a asumat
misiunea de a transforma zona umedă într-o arie protejată de
interes naţional, care să asigure conservarea biodiversităţii pe baze
ştiinţifice, dar în acelaşi timp să ofere educaţie, recreere, turism. Am
pornit la drum cu o viziune coerentă, cutezătoare, realistă. Pentru
asta e nevoie nu numai de dedicare, dar şi de profesionalism, de
muncă constantă şi disciplinată şi din acest punct de vedere cea mai
importantă realizare a anului a fost consolidarea echipei noastre,
astfel că există acum competenţe solide în domeniul biologiei,
comunicării, educaţiei, infrastructurii tehnice. Şi foarte important,
dincolo de responsabilităţile precise şi ierarhia organizaţională,
membrii echipei sunt prieteni, uniţi prin liantul pasiunii pentru natură.

Parcul Natural Văcărești
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Despre Asociația Parcul
Natural Văcărești

Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV) și-a început
activitatea în 2012 și s-a oficializat în 2014 ca ONG cu misiunea
constituirii PNV. Odată cu îndeplinirea acestui scop, asociaţia
continuă să existe pentru a sprijini administrarea. Dar pentru
preluarea adiministrării în conformitate cu prevederile legale, în 2017
a fost constiuită o entitate juridică nouă. Pe nucleul Asociaţiei PNV,
format din patru persoane (Dan, Helmut, Florin, Cristi) s-a constuit
echipa administraţiei, completată de alţi patru devotaţi colaboratori:
Vlad, Nico, Marius, Bogdan.
Pentru proiectul înființării primului parc natural urban din
România, APNV a primit premiul premiul I la Gala Societății Civile în
2017. APNV este membră a Wetland Link International și a Coaliției
Natura 2000. Beneficiind în continuare de sprijinul Alpha Bank care
ne-a pus la dispoziţie sediul şi observatorul, în cursul anului 2017 au
fost realizate:
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Activităţi pentru protecţia biodiversităţii
În perioada de iarnă, în colaborare cu Societatea Ornitologică
Română (SOR) au fost puse hrănitori pentru păsări, aprovizionate
periodic cu seminţe.
S-au făcut acţiuni pentru limitarea pescuitului şi mai ales a
braconajului. De două ori braconierii au fost surprinşi de noi asupra
faptului, poliţia a intervenit şi a fost confiscat peştele, într-un caz, şi
dat avertisment în alt caz. Chiar dacă nu a fost încă eliminat cu totul,
pescuitul în parc este mult diminuat.
De mai multe ori au fost observate focuri în parc, pornite de
persoane care ard cabluri, prezentând pericol ridicat de incendii de
vegetaţie. Au fost alertaţi pompierii care au intervenit în două situaţii,
precum şi poliţia care a sancţionat contravenienţii.

Un pericol pentru biodiversitate l-au reprezentat câinii
vagabonzi, care, flămânzi fiind, au atacat şi omorât vulpi, bizami,
posibil păsări. Cu sprijinul ASPA câinii au fost îndepărtaţi.

Parcul Natural Văcărești

Au fost construite amenajări simple pentru a fi folosite de unele
specii. S-au amplasat în copaci 7 căsuţe de lemn pentru a facilita
cuibărirea unor păsări. În colaborare cu cercetători chiropterologi s-au
amplasat 5 adăposturi pentru colonii de lilieci. Au fost construite 3
rame pentru răpitoare.
Un proiect original, care poate îmbina arta cu funcţionalitatea
comportamentală a unor specii, a fost materializat în parteneriat cu
un grup de artişti plastici ceramişti care au realizat structuri ceramice
inspirate din arhitectura unor cuiburi şi adăposturi folosite de animale
sălbatice, de la insecte la ţestoase şi păsări.
Pentru refugiul ţestoaselor de apă (Emys orbicularis) au fost
amenajate patru plute din lemn.
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Educaţia ecologică a publicului vizitator, a elevilor şi a studenţilor
Declararea oficială a PNV şi larga popularizare care i s-a făcut
a atras, încă din anul 2016, tot mai mulţi vizitatori, şi nu numai din
Bucureşti. Pentru a răspunde interesului tot mare al publicului, echipa
PNV a prestat aproape 1000 de ore de ghidaj gratuit. În unele zile
s-au succedat şi 4-5 grupuri care au solicitat explicaţii şi asistenţă,
deseori în zilele de weekend.
În lipsa unei cuantificări exacte, estimăm că numărul copiilor
veniţi în grupuri organizate de la şcoli din Bucureşti, Lehliu, Galaţi,
Craiova, Constanţa, Târgovişte, Timişoara ar fi de peste 3500. Cele
mai apreciate prezentări despre biodiversitatea parcului au fost
oferite de biologul Vlad Cioflec.
Au fost ţinute prelegeri urmate de vizite în parc pentru cca 20
de grupuri de studenţi de la facultăţi de arhitectură, biologie, ecologie,
geografie, antropologie.
Deși tineretul este segmentul cel mai interesat, au fost găzduite
şi grupuri organizate de pensionari, în cadrul iniţiativelor unor centre
de asistenţă socială sector 3 şi 4.
Este de amintit şi interesul unor grupuri de vizitatori străini.
La solicitarea Ministerului de Externe, am ghidat în parc în luna
octombrie o delegaţie din Israel, formată din specialişti în protecţia
naturii şi directori de parcuri naturale din această ţară.
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Am găzduit în luna august şi o prezentare urmată de o excursie
tematică în parc pentru clubul soţiilor ambasadorilor în ţara noastră.

Training şi calificare de specialitate
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Pentru completarea cunoștințelor de specialitate s-a început
alcătuirea unei biblioteci de profil. O atenţie specială se acordă
broşurilor şi pliantelor elaborate de alte administraţii de parcuri, cu
intenţia de a realiza un centru de resurse pentru parcuri naturale şi
naţionale.
La sediul parcului am primit numeroase vizite ale unor specialişti,
precum biologi, arhitecţi, din ţară dar şi din SUA, studenţi, inclusiv o
tânără din Franţa care a efectuat la noi un internship de trei luni.
Deosebit de instructivă a fost vizita de documentare pe care
5 membri ai Asociaţiei PNV au efectuat-o în Norvegia, la Oslo, în
luna septembrie, la rezervaţii naturale de tip wetland şi la institute
specializate în managementul şi economia resurselor naturale.

Personalităţi care au vizitat PNV
Considerăm că interesul manifestat de personalităţi străine
de prestigiu arată că proiectul PNV este o realizare remarcabilă
privind natura capitalei şi un exemplu de cooperare constructivă între
societatea civilă şi instituţiile statului.
În martie 2017 am fost vizitaţi de excelenţa sa Charles, Prinț de
Wales. Având o preocupare constantă pentru valorile patrimoniului
cultural şi natural al României, Prinţul Charles ne-a asigurat de
aprecierea sa pentru oficializarea statutului de conservare a unei oaze
din mijlocul capitalei.
Dl. Paul Brummel, ambasadorul Marii Britanii, a vizitat în
repetate rânduri parcul Văcărești. Dl. Brummel este, alături de soția
sa, un factor de inspirație pentru programele parcului.

În luna octombrie am primit la parc vizita ambasadorului SUA,
Dl. Hans Klemm. Alături de soția sa, Dl. Klemm și-a exprimat interesul
pentru parc și pentru proiectele dezvoltate de echipa de administrare.
În luna noiembrie a vizitat PNV Dna Jennifer Nersesian, director al
National Gateway Park și reprezentant al National Park Service, SUA.
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În vara anului 2017, Tim Flannery, personalitate de prestigiu
internaţional în domeniul conservării, a intrat pe potecile parcului.
Dl. Flannery este cunoscut pentru campaniile sale de conservare a
naturii, protejarea zonelor umede şi salvarea speciilor ameninţate.
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Echipa

APNV și-a format o echipă operativă alcătuită din oameni
cu experiență în domenii precum: științele vieții, management,
comunicare, administrație publică. Ei sunt cei care au inițiat
proiectul de înființare al Parcului Natural Văcărești și care au preluat
administrația primei arii naturale urbane din România.

Membrii fondatori:
Cristian Lascu, Helmut Ignat, Florin Stoican, Dan Bărbulescu
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Echipa de administrație:
Dan Bărbulescu - director, Călin Hodor - biolog, Cristian Lascu coordonator programe de educație, Vlad Cioflec - ranger, Marius
Stoican - ranger, Nicoleta Marin - ranger, Gabriela Poiană - ranger,
Cristian Mihai - ranger, Bogdan Vasilescu - ranger, Călin Gheorghe
- grafică și design, Luminița Mârza - contabilitate, Nicoleta Popescu
- consilier juridic, Helmut Ignat - fotograf wildlife, Florin Stoican consultant de specialitate.

Consiliul științific:
Paulina Anastasiu - directorul consiliului științific, Călin Hodor Biolog, expert ornitofaună, Alexandu Popescu - Inginer, Tiberiu
Florescu - Arhitect, Antoaneta Seghedi - Geolog, Irinel Popescu Biolog, Virgil Iordache - Ecolog, Mihai Zota - Inginer silvic, Simona
Mihăilescu - Cercetător Științific, Radu Constantin Gogu - Expert
hidrologie urbană, Silviu Petrovan - Ecolog, Cercetător.

Consiliul consultativ
Alcătuit din 48 de reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor
neguvernamentale și ai autorităților interesate de managementul
parcului.

Board onorific:
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Dan Dimăncescu - consulul onorific al României în Boston,
Sergiu Oprescu - Președinte Alpha Bank România,
Giuseppe Biagini - Președinte International Traditional Knowledge Institute,
Criss Rostron - Director Wetland Link International,
Tobias Salathe - Consultant pentru Europa (Ramsar International).

Parcul Natural Văcărești
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Proiecte

De-a lungul anului 2017 au fost demarate și finalizate mai multe
proiecte prin care ANPV pune în practică viziunea cu privire la parc: o
ambasadă vie a ariilor naturale protejate la București. Astfel, au fost
demarate proiecte în domeniul educației, al protecției mediului și al
informării publicului larg.
Publicul țintă al activităților noastre este reprezentat de
locuitorii orașului, în general, și de elevi, studenți, comunitatea
din jurul parcului, comunitatea științifică, membrii organizațiilor
neguvernamentale, în special.

Raport Anual 2017
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„Păsările orașului”
Echipa de proiect:
Vlad Cioflec - Coordonator
de proiect
Sponsor:
Enel Romania

„Păsările Orașului” a fost primul proiect dedicat avifaunei
Parcului Natural Văcărești. Principalele obiective au fost studiul
calitativ și cantitativ al speciilor de păsări din aria protejată,
desfășurarea de acțiuni educative tematice deschise publicului și
realizarea infrastructurii necesare monitorizării și conservării.
Specialiștii ANPV au organizat în decursul anului tururi ghidate
de prezentare a păsărilor parcului la care au participat peste 1000
de elevi și cadre didactice din 30 de școli. În perioadele de migrație a
păsărilor publicul larg a beneficiat de ghidaj în evenimentele special
organizate pentru observarea și fotografierea păsărilor, numărul
participanților fiind estimat la aproximativ o mie de persoane.

Parcul Natural Văcărești

Tururile ghidate au constat în vizite de aproximativ două ore,
timp în care s-a parcurs o potecă tematică special amenajată ce
tranzitează principalele cinci habitate și astfel s-au putut observa
speciile reprezentative ale parcului. Copiii prezenți au fost implicați
într-o serie de activități și jocuri educative.
Ornitologii au inventariat în total 140 de specii de păsări, iar
informațiile privind statutul acestora în parc precum și efectivele
populaționale estimate vor fi utilizate în redactarea planului de
management al Parcului Natural Văcărești. Echipele de monitorizare
au fost alcătuite din specialiștii APNV, voluntari ai parcului precum și
din angajați ai companiei Enel.
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În cadrul proiectului au fost construite sau amplasate o
serie de facilități destinate observării și monitorizării speciilor de
către vizitatori și personalul parcului, precum zone de refugiu și
odihnă pentru păsările acvatice, spații de cuibărit destinate speciilor
arboricole, precum și stații de hrănire pentru perioada iernii. De
asemenea au fost instalate și echipamente de înregistrare foto-video
dotate cu senzor de mișcare și au fost montate panouri informative.
În luna septembrie a fost inaugurat primul foișor destinat
observațiilor ornitologice. Datorită amplasării și arhitecturii acesta a
devenit principalul punct de atracție din parc. Fiind situat în imediata
vecinătate a celui mai întins lac, utilizatorii pot observa cu ușurință
speciile acvatice precum și un peisaj unic în capitală.
Printre vizitatorii foișorului au fost elevi, studenți, cadre
didactice, dar și oaspeți precum Ambasadorul SUA sau directorul
Parcului Național Gateway-New York.
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În anul 2018 vor continua tururile ghidate pe traseul „Păsările
Orașului”, vor fi amenajate alte poteci tematice de observare a
păsărilor, iar specialiștii vor monitoriza populațiile de păsări din Parc.
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Poteca biodiversității
urbane
Echipa de proiect:
Dan Bărbulescu - coordonator,
Vlad Cioflec - biolog/ghid,
Cristian Lascu - ghid,
Nicoleta Marin - asistent de
proiect.
Sponsori:
La Fântâna, Fundația
Comunitară București.

În anul 2017 am inaugurat primul traseu tematic în Parcul
Natural Văcărești. Întins pe o lungime de 2,5 km, traseul străbate
principalele zone de vizitare ale parcului: zone umede/ mlaștini
sezoniere, zone de zăvoi, zone de luncă.
Traseul are cinci secțiuni tematice: păsări, mamifere, viață
acvatică, reptile și amfibieni, arbori. Fiecare secțiune este ilustrată
printr-un panou de informare și diverse elemente interactive care
permit o mai bună observare a naturii.
Un element important al traseului este pavilionul dedicat
observațiilor ornitologice. Bine camuflat în stufărișurile parcului,
pavilionul oferă posibilitatea iubitorilor naturii de a observa viața
sălbatică de pe bălțile și din văzduhul parcului

Parcul Natural Văcărești

În anul 2017, pe Poteca biodiversității urbane au intrat peste
6000 de vizitatori. Dintre aceștia, mai mult de jumătate au fost
copii, elevi ai școlilor, liceelor și universităților din București și din
țară. Accesul pe traseu este liber. Vizitatorii trebuie să respecte
normele de vizitare ale parcului descrise în regulamentul acestuia.
Un traseu pe Poteca biodiversității urbane începe la Observatorul
Parcului Natural Văcărești. Aici grupurile de vizitatori află
povestea parcului și au ocazia să privească minunatul peisaj
verde-albastru de la înălțimea etajului 17. Traseul continuă cu
vizitarea propriu-zisă a parcului. În mod obișnuit, un tur durează
1,30 h.

Biciclești în Văcărești
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Echipa de proiect:
Nicoleta Marin - coordonator
de proiect
Sponsor:
Kaufland Romania
Partener:
BikeXpert Racing Team

În anul 2017, cu sprijinul Kaufland România, am deschis primul
traseu destinat bicicliștilor, în Parcul Natural Văcărești. În cadrul
programului, au fost deschiși circulației pe două roți cca. 8 km de
traseu.
Traseele „Belvedere” și „Printre bălți” străbat parcul de la un
capăt la celălalt oferind vizitatorilor posibilitatea de a pătrunde pe
potecile principale sau de a înconjura parcul de la înălțimea celor 10
metri ai digului. Traseul este marcat cu panouri de informare și săgeți
care indică direcția și distanța dintre secțiuni. Suprafața de rulare este
formată din poteci pietruite, pământ sau asfalt.

Cu o lungime de aproximativ 6 km și 56 m diferență de nivel,
traseul de Mountain Bike – tip XCO (cross-country olympic),
amenajat pe digul care împrejmuiește parcul și pe poteca pentru
biciclete existentă în interiorul parcului, a fost parcurs de 1-2 ori
de copii și de 6 ori de ceilalți participanți (categoriile de vârstă
15-40+ ani). Echipa BikeXpert Racing Team a amenajat o serie
de zone tehnice situate în exteriorul digului, porțiuni care au
transformat traseul într-o provocare pentru unii participanți,
ridicând nivelul de desfășurare al competiției.
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Pe data de 4/11/2017, pe traseele de bicicletă ale parcului a
fost organizată prima ediție a concursului de biciclete off-road
București MTB Race. La linia de start s-au aliniat peste 100 de
copii și peste 200 de adulți, concurenți profesioniști și amatori.
Concursul a fost organizat împreună cu Asociația BikeXpert
Racing Team.
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Acțiuni de igienizare
Partener principal:
Administrația Națională
Apele Române

Parcul Natural Văcărești este mai curat și mai sigur pentru
vizitatori. În trecut, zona pe care astăzi se află Parcul Natural Văcărești
era cunoscută și sub denumirea de Valea Plângerii. Eticheta a fost pusă
pe bună dreptate din cauza „obiectivelor urbane” aflate în proximitate
(cimitire, groapa de gunoi, ecarisajul). Era un spațiu situat la marginea
orașului, o mahala insalubră unde-și aflau refugiu familii nevoiașe,
răufăcători, oameni aflați, din cauza problemelor sociale, la marginea
societății.
Intervenția „civilizatoare” a regimului comunist și planurile de
construire a lacului Văcărești și ansamblului dedicat justiției socialiste pe
locul Mănăstirii cu același nume a acutizat și mai mult problemele locului.
După `89, zona si-a păstrat în mare parte statutul de „no man’s land”,
spațiu murdar și insalubru.

Parcul Natural Văcărești

Campania de înființare a Parcului a însemnat și mobilizarea
instituțiilor publice și a comunității locale pentru igienizarea locului. Din
anul 2012, în parc au fost desfășurate peste 10 acțiuni de igienizare. Cea
mai consistentă a fost cea organizată în anul 2016, lunile mai și iunie,
când Administrația Națională Apele Române, împreună cu Ministerul
Mediului, ANPV și Let’s do it Romania au strâns peste 2000 de metri
cubi de deșeuri menajere și de construcții. Operațiunea a durat mai multe
săptămâni și implicat prezența a peste 300 de oameni alături de utilaje
grele de intervenție.
Actițiunile de salubrizare au continuat și în anul 2017. ANPV a
organizat mai multe acțiuni de strângere de deșeuri în urma cărora au fost
ridicate și depozitate în locuri special amenajate peste 100 de metri cubi
de deseuri. Ca urmare a acțiunilor de salubrizare, Parcul Natural Văcărești
este mult mai curat și pregătit să primească vizitatori.

Schimb de experiență
Norvegia – România
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Echipa de proiect:
Nicoleta Marin - Coordonator
Finanțator:
Mecanismul financiar SEE,
2009 - 2014, Fondul pentru
relații bilaterale, Programul
RO02 Biodiversitate și
servicii ale ecosistemelor

În perioada 24-27/09/2017 5 membri ai echipei APNV
au participat la un schimb de experiență pentru cercetarea și
managementul ariilor naturale protejate urbane din Oslo, Norvegia.
Vizita a constituit obiectul unui proiect finanțat din Fondul
pentru relații bilaterale, Programul RO02 Biodiversitate și servicii ale
ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului Financiar SEE
2009-2014, cu scopul de a promova Parcul Natural Văcărești – primul
parc natural urban din România.

•

Întâlnire la sediul Institutului Norvegian pentru Cercetare în
Bioeconomie (NIBIO) din Oslo.

•

Întâlnire la sediul Institutului Norvegian pentru Protecția
Naturii (NINA).

•

Vizitarea rezervației naturale Nordre Øyeren – cea mai mare
deltă interioară din Norvegia, sit Ramsar și una dintre cele mai
importante zone din sudul Norvegiei pentru odihna păsărilor
migratoare de apă.

•

Vizitarea rezervației naturale Østensjøvannet – zona umedă
cu cea mai mare diversitate de specii din Oslo, paradis al
păsărilor de apă, aflată la 6 km distanță de centrul celui mai
populat oraș din Norvegia.
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Membrii APNV au urmărit inițierea de parteneriate în proiecte
viitoare de cercetare a ariei naturale protejate prin mai multe vizite și
întîlniri, astfel:
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Observatorul Parcului
Natural Văcărești
Echipa de proiect:
Vlad Cioflec - Coordonator
de proiect
Sponsor:
Alpha Bank

Pentru cel de-al patrulea an consecutiv Observatorul amenajat
cu sprijinul Alpha Bank a stat la dispoziția publicului interesat de
natură și a funcționat ca un veritabil centru de vizitare al Parcului
Natural Văcărești.
Localizat în imediata vecinătate a ariei protejate și situat la o
înălțime de 60 de metri Observatorul a continuat să atragă și în 2017
un mare număr de vizitatori.
Ca și în anii precedenți accesul la prelegerile specialiștilor APNV
a fost gratuit dar realizat în baza unei programări prealabile.
Astfel, peste cincizeci de grupuri organizate, începând cu
preșcolari și terminând cu delegații de specialiști de mediu din
afara granițelor au putut asista la prezentări despre istoricul zonei,
eforturile depuse pentru protecția ei, biodiversitatea extraordinară a
Parcului sau viziunea administrației pentru viitorul ariei protejate.

Parcul Natural Văcărești

În acest an, pentru a veni în întâmpinarea copiilor participanți
la acțiunile de educație ecologică Observatorul a fost dotat cu noi
echipamente optice printre care binocluri de mare putere și lunete
terestre.
Totodată în Observator au fost expuse în premieră și o serie de
instrumente utilizate de biologii Parcului pe care vizitatorii să le poată
testa și manevra, printre care se număra ustensile speciale pentru
lucrul cu reptilele și amfibienii sau diferite echipamente pentru studiul
mamiferelor mici, al insectelor și al păsărilor.

A fost amenajată și o bibliotecă a naturalistului, în care cei
interesați pot consulta determinatoare de specii, ghiduri ilustrate,
atlase și o serie de publicații deosebite despre plante, arii protejate și
o multitudine de grupe de animale.
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De asemenea Observatorul a fost gazda unor evenimente
dedicate conservării biodiversității printre care dezbateri publice și
conferințe de presă.
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Printre cei peste 1500 de vizitatori ai Observatorului s-au
numărat elevi, studenți, preșcolari, cadre didactice, din București dar
și din țară, oameni de mediu din România și de peste hotare.
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Adminstrația
Parcului Natural Văcărești

Parcul Natural Văcărești

În 2017, APNV a fost desemnată administrator al parcului, în
urma evaluării dosarului depus în sesiunea de atribuire în administrare
organizată de Ministerul Mediului (MM) la sfârșitul anului 2016.
Contractul semnat cu MM pentru o perioadă de 10 ani, urmat de
actele adiționale semnate cu Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate (ANANP), prevede 31 de măsuri de ordin financiar, tehnic
și științific care au fost asumate de APNV pentru asigurarea celor mai
bune condiții de protecție, conservare și promovare a patrimoniului
parcului.
APNV a încheiat acorduri de parteneriat cu Primăria Municipiului
Bucureşti și cu mai multe instituţii cu experiență în cercetare,
educație, protecția mediului și managementul ariilor naturale
protejate, reconstrucție ecologică, precum: Facultăţile de Biologie,
Geografie şi Geologie ale Universităţii din Bucureşti, Facultatea de
Arhitectură și Urbanism, Grădina Botanică Bucureşti, Muzeul de

Științe Naturale ”Grigore Antipa”, Asociaţia Kogayon, WWF România,
Societatea Ornitologică Română, Asociaţia Aquaterra, BikeXpert,
Asociația Wilderness Research and Conservation.
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Acțiunile prioritare în 2017:
•
•
•
•

înființarea structurii de administrare a parcului
înființarea Consiliului Științific și elaborarea regulamentului de
organizare și funcționare
înființarea Consiliului Consultativ și elaborarea regulamentului de
organizare și funcționare
elaborarea regulamentului parcului

Structura de administrare a fost special constituită pentru
managementul ariei protejate, are personalitate juridică și intră în
subordinea Agenției Naționale pentru Arii Natural Protejate.
Administrația este îndrumată de un Consiliu Științific (CS),
alcătuit din 12 experți în domenii variate, precum: conservarea
geodiversității și managementul patrimoniului natural, biologie,
arhitectură, hidrologie, geologie, silvicultură. Componența CS a fost
propusă de APNV, avizată de Academia Română și este în curs
de aprobare de către MM. CS funcționează în baza regulamentului
stabilit prin OM 1075/2015 cu completările ulterioare.

Activitățile permise în parc și modul lor de reglementare,
precum și activitățile restricționate și cele interzise sunt incluse în
Regulamentul PNV. Acesta a fost elaborat de APNV prin consultarea
CC și deschis consultării publice în noiembrie 2017. Au fost primite
mai multe propuneri de modificare și completare, care au fost
analizate de CS. În urma acestui proces a rezultat forma îmbunătățită
a regulamentului, care a fost avizată de ANANP și transmisă MM
pentru aprobare.
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Pe lângă structura de administrare a fost constituit și un
Consiliu Consultativ (CC) alcătuit din reprezentanți ai autorităților,
instituțiilor, administrației locale, centre de cercetare, ONG-uri, școli
din vecinătatea parcului, precum și din persoane fizice – proprietari de
terenuri în arealul PNV. Componența și regulamentul de funcționare
al CC au fost propuse de APNV și transmise ANANP pentru avizare,
urmînd să fie aprobate de MM.
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Media și comunicare

Anul 2017 a fost unul încărcat pentru asociația Parcului Natural
Văcărești, fapt ce a atras cu sine atenția factorilor mass-media.
Mijloacele de comunicare în masă prin intermediul cărora s-au
transmis informații referitoare la parc și activitățile desfășurate în
cadrul acestuia, sunt reprezentate de presa scrisă online și de cele
audio-vizuale, respectiv radio și televiziune.

Principalele evenimente găzduite de Parcul Natural Văcărești în
decursul anului 2017 sunt prezentate în continuare:
•

30 martie Vizita în parc a printului Charles

•

12 iunie Preluarea administrației parcului de către ANPV

•

12 iunie ANPV a câștigat Locul I în cadrul Galei Societății Civile

•

14 septembrie Inaugurarea Potecii Biodiversității Urbane

•

24-27 septembrie Vizită de studiu în Norvegia

•

30 septembrie EuroBirdwatch 2017

•

14 octombrie Inaugurarea foișorului, în cadrul proiectului
Păsările Orașului

•

21 octombrie Vizita ambasadorului SUA

•

29 octombrie Concursul de ciclism București MTB Race

•

14 noiembrie Vernisaj BiotopArt

•

20 noiembrie Vizita doamnei Jennifer Nersesian – manager al
Gateway National Recreation Area, SUA
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Evenimentele ce au avut loc în Parcul Natural Văcărești au
reprezentat subiecte pentru o gama larga de surse de informare
publică online, câteva exemple fiind: www.natgeo.ro, http://arcub.ro,
www.bird-lens.com, www.aliantapentruconservareabiodiversitatii.
wordpress.com, www.green-report.ro, www.descopera.ro etc.
Profilele canalelor de comunicare în ce privește presa scrisă
online, precum și ponderea acestora, sunt prezentate în următoarea
figură.

Proﬁlele canalelor de comunicare a presei online
știri generale
știri locale
presă diaspora
sport
protecția mediului
blog
cultură
politic-social
știință
speciﬁc feminin
copii
alt speciﬁc
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divertisment/timp liber
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Date financiare

Parcul Natural Văcărești

Proiectul Parcului Natural Văcărești este o inițiativă exclusiv
independentă. De-a lungul anului 2017, fondurile care au intrat
în bugetul asociației au provenit din surse private - sponsorizări
acordate de companii pentru proiecte punctuale, donații individuale
și fonduri norvegiene printr-un proiect care a finanțat schimbul de
experiență dintre parteneri din România și Norvegia.
Alături de sprijin financiar, APNV, primește o contribuție
deosebit de importantă din partea Alpha Bank, companie care a
decis, în anul 2014, să susțină eforturile noastre prin punerea la
dispoziție a spațiilor în care asociația își desfășoară activitatea și în
care funcționează Observatorul Parcului Natural Văcărești - primul
centru de vizitare al parcului. Situate în cadrul complexului Asmita
Gardens, spațiile permit funcționarea administrației și organizarea
activităților de informare și conștientizare a publicului larg.

Konica Minolta este o compania care a fost alături de parc încă
de la demararea campaniei de înființare a acestuia (2012). De-a
lungul timpului, a sprijinit eforturile asociației atât financiar cât și prin
servicii și produse esențiale pentru activitatea asociației: donarea
de mobilier, echipamente electronice și instrumente de observație,
servicii de design și printare.
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Alte companii care au sprijinit eforturile asociației: Mobexpert,
Winfo, Asmita Gardens SRL. Designul produselor de informare ale
parcului sunt realizate de studioul de design Kuantum SRL.

Contribuții companii private
LA Fantana

180.780

Kauﬂand
S.A

158.900

Enel S.A

135.000

33.620

Cheltuieli

Administrative

Alpha bank

Fundatia
Comunitară
București

RER

Fonduri destinate proiectelor

672.418

Date Financiare

50.000

36.594

44.109

43.700
Donații individuale
Sponsorizări companii private

34.250

Fonduri norvegiene

22.705

625.335

Proiecte
36.594

56.955
224.480
Poteca Biodiversității Urbane

50.000

Biciclești în Văcărești
Păsările Orașului
Observatorul Parcului Natural Văcărești
Norvegia - România, schimb de experiență
135.000

Monitorizare specii și habitate
158.900
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Banca
Transilvania
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Sponsori și parteneri

În anul 2017, APNV a colaborat cu o serie de instituții care șiau oferit sprijinul în derularea proiectelor pentru Văcărești, precum:
Administrația Națională - Apele Române, Primăria Municipiului
București, Primăria Sectorului 4, Jandarmeria Română, Poliția
Română, Facultatea de Biologie, Facultatea de Geografie, Facultatea
de Geologie, Muzeul de Științe Naturale Grigore Antipa, Facultatea de
Urbanism și Arhitectură - Ion Mincu, Universitatea de Științe Agricole
si Medicină Veterinară, Universitatea Ecologică din București, Grădina
Botanică București.

Sectorul neguvernamental este deosebit de important pentru
noi în vederea promovării și susținerii ideilor de mediu și a inițiativelor
pentru ecologie urbană. Colaborăm în mod curent cu organizații
precum: Asociația Kogayon, WWF Programul Dunăre - Carpați
România, Societatea Ornitologică Română, Asociația Cercetașilor
Tradiționali, Alianța, Asociația Aquaterra, Centrul de cercetare
și învățământ pentru aplicații practice de gestiune a mediului și
pentru servicii ecologice „Dan Manoleli”, Wilderness Research and
Conservation.
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Fără sponsorii care au decis să sprijine cel mai vizibil proiect de
mediu din România (conform Galei Societății Civile, ediția 2017) n-am
fi putut demara și pune în practică minunatele proiecte de protecție
a mediului și educație realizate pînă acum. Astfel, în anul 2017, am
putut deschide prima potecă de vizitare a parcului, am numărat
păsările din parc și le-am arătat publicului, am mers cu bicicletele și
ne-am întrecut în prima ediția a București MTB Race. Sponsorii care
au făcut posibile aceste proiecte au fost:
Sponsor principal: Alpha Bank
Sponsor fondator: Konica Minolta
Sponsori: La Fantana, Kaufland, Fundația Comunitara București, Enel,
Banca Transilvania, Rebu, Winfo, Mobexpert
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O parte din fondurile cu care APNV a funcționat în anul 2017
au provenit din partea donatorilor individuali. Le mulțumim pentru
implicare și generozitate: Hans Klemm, Alex Eftimie, Șerban Balamaci,
Mădălina Cocoș, Laurențiu Mihai, Helmut Ignat, Bejan Andrei, Adriana
și Paul Brummell, Mihes Dimitrie Vasile. Trimitem aceleași gânduri
tuturor celor care ne-au sprijinit dar au decis să rămână anonimi!
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Acest raport rezumă activitatea
administrației în anul 2017.
Mulțumim celor care ne-au susținut
în proiectele desfășurate!

Parcul Natural Văcărești

sponsor principal

Splaiul Unirii 168, Bl. T4, Et. 16, Ap. 1601,
București, România
contact@parcnaturalvacaresti.ro
parcnaturalvacaresti.ro

