ANEMONE, BSB-319
- Evaluarea vulnerabilității
ecosistemului marin al Mării Negre
la presiunile umane -

Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre
2014-2020
Prioritatea programului: 2. Promovarea coordonării protecției mediului
și reducerea deșeurilor marine în bazinul Mării Negre
Obiectivul specific al programului: 2.1. Îmbunătățirea monitorizării
comune a mediului
Durata proiectului: 28 de luni (26.07.2018 - 25.11.2020)
Codul proiectului: BSB 319
Buget total eligibil: 991 173.71 Euro
Buget ENI (European Neighborhood Instrument): 911 879.81 Euro

Partenerii:

INCDM (coordonator), Mare Nostrum NGO (România)
IO-BAS (Bulgaria), UkrSCES (Ucraina), TUBITAK și TUDAV (Turcia)

Implementarea lentă a
angajamentelor legale

Adaptarea lentă a
unor noi instrumente
Monitorizarea depinde de
prioritățile și finanțarea națională
Evaluare fragmentată la
nivel regional

Probleme

Abordarea proiectului

Rețele durabile ale
partenerilor regionali
Program comun de
monitorizare
Indicatori armonizați pentru
monitorizarea GES
Promovarea
tehnologiilor inovatoare

Soluții

OBIECTIVUL 1

OBIECTIVELE
PROIECTULUI
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OBIECTIVUL 3
Îmbunătățirea disponibilității
datelor și informațiilor
trasfrontaliere de monitorizare
a mediului în bazinul Mării
Negre și consolidarea
participării părților interesate
și a conștientizării opiniei
publice cu privire la
problemele de mediu.

Actualizarea și armonizarea programelor de
monitorizare și implementarea noilor
tehnologii pentru evaluarea integrată a GES,
în conformitate cu cerințele MSFD și BSIMAP
(Black Sea Integrated Monitoring and
Assessment Programme).

OBIECTIVUL 2

03

02

Furnizarea de noi date și
informații de monitorizare a
mediului, necesare pentru
evaluarea stării mediului Mării
Negre, inclusiv a presiunilor și
a impactului, concentrându-se
pe completarea lacunelor de
cunoștințe la nivel regional.

Activitățile proiectului
MANAGEMENT

WP-T2:

WP-T4:

Lucru în teren:
efectuarea de studii pilot
de monitorizare în
anumite domenii de
studiu.

Îmbunătățirea participării
părților interesate și a
conștientizării opiniei
publice cu privire la
problemele de mediu –
ONG MARE NOSTRUM

1

INCDM

2

3

4

6

WP-T1:
Monitorizare: situația
actuală, nevoile,
cerințele pentru
îmbunătățire, revizuire
monitorizare.
IO-BAS

5

WP-T3:
Siguranța alimentelor de
origine marină în
regiunea Mării Negre

INCDM

Comunicare
INCDM

WP -T1 – Monitorizare: situația actuală, nevoile, cerințele pentru
îmbunătățire, revizuire monitorizare.- Partener responsabil: IO-BAS
T1.1 Prezentarea generală a
programelor de monitorizare și a
datelor și informațiilor
disponibile, identificarea
lacunelor în materie de
cunoștințe și a nevoilor de
cercetare la nivel național și
regional.

D.1.1. Raport
privind lacunele
în materie de
cunoștințe și
prioritățile
actuale pentru
monitorizarea
mediului în
bazinul Mării
Negre.

T1.2. Ateliere de lucru privind
metodologiile de monitorizare a
metodelor și asigurarea calității și
noi instrumente și indicatori
pentru evaluarea integrată a
stării ecologice.

1. Instrumentele
NEAT și CHASE –
Istanbul
2. Procesarea
datelor VMS și
evaluarea
perturbărilor
fizice - Varna

T1.3. Stabilirea metodologiei de
lucru: orientări regionale de
monitorizare, criterii, noi
instrumente și indicatori pentru
evaluarea integrată a stării de
mediu a Mării Negre.

D.1.3. Ghid
privind
monitorizarea și
evaluarea Mării
Negre
(BSMAG)

WP-T2 – Lucru în teren: efectuarea de studii pilot de monitorizare în
anumite domenii de studiu - Partener responsabil: INCDM
T2.1 Studiul interacțiunilor sistemelor fluviale cu Marea Neagră
Ucraina - zona de la gurile de vărsare ale râurilor Nipru, Nistru, Bug - iulie 2019
România - prima sesiune - 2-9 mai 2019 la gura de vărsare a Dunării
Bulgaria - zona de la gura de vărsare a râului Kamchiya - vară 2019
Turcia - gurile râurilor Sakarya și Yeşilırmak - iulie 2019 și ianuarie 2020

D.1.1. Raport privind
evaluarea comparativă a
impactului râurilor asupra
calității apei Mării Negre.

T2.2 Studii de caz
privind impactul
diferitelor activități
umane asupra
ecosistemelor de coastă.
D.2.2.1. Răspunsul
ecosistemelor
costiere sub
influența presiunilor
umane.

D.2.2.2. Ghid privind
criteriile de adaptare
pentru monitorizarea
impactului
activităților maritime.

•UA - Odessa stații
epurare sud și nord vară 2019

•BG - impactul
pescuitului asupra
ecosistemului bentic
- vară 2019

•RO - portul
Constanța și stații
epurare
•august 2019
•TK - portul Samsun
și stații epurare - vară
2019
•

Workshop - octombrie 2019 - Testarea
metodologiei de identificare și prioritizare a
zonelor de interes din regiunea Mării Negre

T2.3 Expediția
științifică comună –
1-8 Octombrie
2019

D.2.3.1. Raport
privind starea
mediului Mării
Negre/Evaluări
tematice

D.2.3.2. Analiza
tematică

WP-T3 – Siguranța alimentelor de origine marină în regiunea Mării Negre
– Partener responsabil: INCDM
SCOP: să furnizeze noi date referitoare la contaminarea chimică a organismelor acvatice
și riscurile potențiale, completând astfel lipsurile de cunoștințe și colectând noi
informații pentru regiunea Mării Negre.

T 3.1. Realizarea studiului de caz
privind evaluarea nivelurilor de
contaminanți în alimentele de
origine marină (moluște, pești)

D.3.1. Evaluarea substanțelor
periculoase în biota Mării Negre.

WP-T4 – Îmbunătățirea participării părților interesate și a
conștientizării opiniei publice cu privire la problemele de mediu –
Partener responsabil: ONG Mare Nostrum

T4.1.

Ateliere de implicarea a publicului

• Partenerii proiectului vor organiza o serie de 8 ateliere în cadrul cărora vor identifica
modalitățile prin care publicul se poate implica în activitățile de monitorizare și de
conștientizare a opiniei publice privind problemele legate de mediul marin.
• D.4.1: Raportul atelierelor

T4.2.

Realizarea studiului de caz privind știința cetățenilor în
monitorizarea deșeurilor de pe plaje în țările partenere;

• Colectarea și validarea datelor
• D.4.2: Situația deșeurilor marine la nivelul Mării Megre prin știința cetățenilor.

T4.3.

Studiu de caz privind eșuările și observațiile asupra cetaceelor

• Colectarea și validarea datelor
• D.4.3: Știința cetățenilor - un instrument pentru evaluarea statutului populației de
cetacee

T4.1 Ateliere de implicarea a publicului
Next: Workshop 2 - Octombrie 2019
Workshop 1 - Martie/Aprilie 2019








Constanța, România - 27
Martie 2019
Odessa, Ucraina – 9 Aprilie
2019
Varna, Bulgaria – 17 Aprilie
2019
Istanbul, Turcia – 24 Aprilie
2019
subiect: Deșeurile marine
peste 150 de participanți –
cetățeni: elevi, studenți,
cadre didactice, voluntari,
etc.

T 4.2 Stdiu de caz - Monitorizarea deșeurilor de pe plaje
Turcia
România

Ucraina

Sesiunea 1 – primăvară/vară 2019
Bulgaria

Next: Sesiunea 2 - toamnă 2019

T 4.2 Stdiu de caz - Monitorizarea deșeurilor de pe plaje
România -> Sesiunea 2 – toamnă 2019

T 4.3 Studiu de caz privind eșuarile și observațiile asupra
cetaceelor
Rețeaua de monitorizare

Monitorizarea eșuărilor

Monitorizarea marină:
Sesiunea 1 - Aprilie/Mai 2019
Sesiunea 2 - August/Septembrie 2019
Conform metodei transectelor, în apele
teritoriale ale României

Next: Sesiunea 3 - toamnă 2019

Dezvoltarea bazei de date cu suport GIS și instrumentele GIS:
• Analiza spațială/temporală,
cartografierea și vizualizarea
efortului de monitorizare pe
baza metadatelor colectate
• Calcularea, cartografierea și
vizualizarea criteriilor de
calitate chimice și biologice în
conformitate cu MSFD/WFD și
Evaluarea calității mediului

Cine va folosi principalele rezultate?– Grupurile țintă
• autoritățile publice locale
• autoritățile publice naționale
• organizațiile internațioanale în
conformitate cu legilslația
internațională
• grupurile de interes, inclusiv ONG-uri
• studenții și cercetătorii
• centre de educație/formare și școli
• cetățenii/publicul general

Contribuțiile proiectului - Rezultate
• Raport privind lacunele în materie de cunoștințe și prioritățile actuale
pentru monitorizarea mediului în bazinul Mării Negre.
• Ateliere de lucru privind metodele de monitorizare, indicatori comuni și
noi instrumente pentru starea ecologică.
• Orientarea privind monitorizarea și evaluarea la Marea Neagră (BSMAG).
• Studii pilot de monitorizare pentru testarea BSMAG.
• Atelier de instruire privind metodologia Hot Spot și utilizarea bazei de
date HS.
• Instrument de orientare privind criteriile de adaptare pentru
monitorizarea impactului activităților maritime.
• Studiu pilot privind evaluarea substanțelor periculoase în biota Mării
Negre.
• Angajarea publică în activitățile științifice legate de deșeurile marine și
cetaceele.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
http://anemoneproject.eu/

https://www.facebook.com/Anemone.project.bsb319/

