
Patru parteneri din 4 țări diferite își unesc resursele și cunoștințele pentru

implementarea proiectului BSB Eco Monitoring, finanțat de Uniunea Europeană

prin programul de cooperare transfrontalieră ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014

- 2020.

BSB ECO MONITORING: eMS Ref No: BSB - 884

Monitorizare comună pentru protecția mediului

în țãrile BSB



Ca parte a activităților planificate ale proiectului BSB Eco Monitoring,

echipa Aktorpus a dezvoltat un sistem de informații cloud pentru

colectarea, procesarea și stocarea datelor de la drone și rețelele de senzori

wireless. Serverul pe care sunt stocate datele se află în clădirea recent

renovată a „Centrului Transfrontalier de Monitorizare Comună a Mediului în

Bazinul Mării Negre" din Ahtopol.

Pe de o parte, sistemul va fi folosit pentru a colecta fotografii și

videoclipuri ale observațiilor cu drone în parcurile naționale ale țărilor

partenere de la Marea Neagră, (https://cloud.bsbecomonitoring

.net/index.php/login). Pe de altă parte, sistemul va colecta date din

rețelele de senzori wireless ale partenerilor de proiect. Actual ele poti fi

observate online (https://bsbecomonitoring.net/live-data/).

• date colectate de Aerogual DUST SENTRY Pro- monitorul de particule

multicanal în timp real pentru profilarea aerosolilor și HYDROLAB HL7-

sondă multiparametrică pentru măsurarea parametrilor apelor curgătoare.

Ambele dispozitive sunt utilizate pentru monitorizare pe teritoriul Parcului

Natural Strandzha.

• date privind calitatea aerului și a apei din râul Pîchorî (partener al

proiectului SABUKO).

Cu ajutorul sistemului cloud dezvoltat, se va colecta conținut grafic și

video, care va conduce la noi cunoștințe despre schimbările climatice și

impactul acestora asupra mediului, monitorizarea plantelor, pădurilor,

mamiferelor și păsărilor din zonele greu accesibile.

Sistem informatic cloud pentru colectare, procesare 

și stocarea datelor de la drone și rețelelede senzori

https://cloud.bsbecomonitoring.net/index.php/login
https://bsbecomonitoring.net/live-data/




La sfârșitul evenimentului a avut loc o discuție fructuoasă cu privire la modul de

asigurare a durabilității rezultatelor și activităților și modul cum poate continua

cooperarea între toate părțile interesate după încheierea proiectului.

Ateliere de lucru

Pe 9 februarie 2022, Universitatea din Plovdiv „Paisii Hilendarski" a găzduit o 

întâlnire cu tema „Monitorizarea habitatelor și speciilor din regiunea Parcului

Național Strandzha", organizată în

cadrul proiectului BSB

ECOMONITORING.

La eveniment au fost invitate părțile

interesate și reprezentanți ai

organizațiilor partenere.

Participanții au avut ocazia să afle

mai multe despre mesajele cheie ale

proiectului, progresul actual și

rezultatele obținute până acum.



Cu scopul de a crește vizibilitatea proiectului și de a implica reprezentanți ai

grupurilor țintă, pe 26 ianuarie 2022 a fost organizată o prezentare online cu o

sesiune de discuții. Optsprezece cercetători, tineri oameni de știință și

studenți în ecologie au participat la evenimentul online planificat pentru a

contribui la promovarea și diseminarea rezultatelor obținute până în prezent.

Ne place să vorbim despre munca noastră! 

Interacționați cu noi prin Facebook sau site-ul nostru web.

CONECTEAZĂ-TE CU NOI:

website: https://bsbecomonitoring.net/
facebook: https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-

Project-100677948740069/

https://bsbecomonitoring.net/
https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-Project-100677948740069/
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