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Parcul Național Strandzha din Bulgaria;

Rezervatia Biosferei Delta Dunării România;

Parcul Național Dilijan din Armenia;

O parte din ariile protejate din Georgia.
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BSB ECO MONITORING

Monitorizare comună

pentru protecția mediului

în țările BSB

https://bsbecomonitoring.net/

Numărul Proiectului: BSB-884
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Locația Proiectului: Bulgaria, România, 
Armenia, Georgia

Durata Proiectului: 24 luni (2020 - 2022)

Bugetul Proiectului: 1 000 000 EUR

Proiectul „Monitorizare comună pentru protecția
mediului în țările BSB” vizează rezolvarea problemelor
comune ale parcurilor naturale și zonelor protejate
din bazinul Mării Negre (BSB). Obiectivul său general
este de a contribui la creșterea nivelului de
disponibilitate a datelor și informațiilor
transfrontaliere de monitorizare a mediului
compatibile, în parcurile naturale și ariile protejate
din BSB. Obiectivele specifice ale proiectului sunt
axate pe:
• Creșterea nivelului de disponibilitate a datelor și
informațiilor compatibile transfrontaliere pentru
monitorizarea mediului în parcurile naturale și zonele
protejate acoperite de proiect prin dezvoltarea unei
platforme inteligente;

• Furnizarea de informații actualizate cu privire la
starea habitatelor naturale și prezența speciilor
invazive în parcurile naturale acoperite de proiect prin
utilizarea tehnologiilor inteligente și monitorizarea
comună efectuată de parteneri;

• Îmbunătățirea colaborării transfrontaliere pe termen
lung, a capacității de informare și cercetare pentru
abordarea transformării ecosistemelor și a
monitorizării biodiversității prin crearea unui centru
transfrontalier pentru monitorizarea mediului comun
în țările BSB.

Dezvoltarea Centrului transfrontalier pentru

monitorizarea comună a mediului.

• Sistem de monitorizare online (OMS) pentru datele

de mediu, care va integra datele de măsurare și va

servi drept platformă pentru diseminarea

informațiilor colectate;

• Platforma inteligentă pentru colectarea, procesarea

și analiza datelor de mediu compatibile

transfrontaliere în BSB. Acesta va include funcții

precum tehnologie pentru observarea mediului cu

drone, măsurarea și monitorizarea calității apei

râului/fluviului la distanță, măsurarea și

monitorizarea particulelor de praf, serviciu cloud

bazat pe infrastructură web pentru colectarea

automată de date din rețele de senzori autonomi și

pentru conținut video etc;

• Dezvoltarea metodologiei de monitorizare

comună a habitatelor naturale și a speciilor invazive

în teritoriile incluse în proiect. Metodologia va

asigura colectarea de date compatibile, informații

actualizate privind locația și dimensiunea zonelor

deteriorate și tipurile de presiune, evaluarea

surselor potențiale și a formelor de amenințări;

• Efectuarea unei monitorizări comune a stării

habitatelor naturale și a speciilor invazive în

teritoriile acoperite de proiect;

• Raport asupra surselor și formelor de presiune

existente și potențiale evaluate asupra zonelor

cheie din teritoriile protejate din bazinul Mării

Negre.

Măsuri dezvoltate pentru protecția habitatelor

naturale și combaterea speciilor invazive.


