În vederea marcării evenimentului ecologic din 2 Februarie 2015, care
celebrează ”Ziua Mondială a Zonelor Umede”, APM Satu Mare a organizat în
data de 02.02.2015, la Complexul de educație ecologică ”Casa Verde” din
Grădina Romei, municipiul Satu Mare o acțiune de informare și conștientizare a
importanței pe care o au zonele umede. În cadrul acestui eveniment a avut loc
lansarea proiectului ,,Evaluarea calităţii fizico-chimice a apelor din zonele
umede identificate la nivelul judeţului Satu Mare,,.

La eveniment au luat parte următorii invitați:










Cristian Marița – manager public din partea Instituției Prefectului,
Gheorghe Rentea – consilier din partea Primăriei municipiului Satu Mare,
Dănuțiu Stejerean – director a S.C. APASERV Satu Mare S.A.,
Raluca Constantinovici - responsabil de mediu la S.C. APASERV Satu
Mare S.A.,
Gavril Ardelean – prorector la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”,
Carol Karacsonyi – biolog,
Paul Atyim – din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, lector
universitar/șef lucrări - Facultatea de medicină, farmacie și medicină
dentară, catedra de chimie-fizică,
Lorand Fazekas – președintele SOR, Filiala Satu Mare,

 un grup special de consilieri ai APM Satu Mare,
 voluntari ecologi.

Evenimentul a fost moderat de d-na director Elisabeta Békéssy, iar desfășurarea
activităților, în contextul devizei din anul 2015 ”Zonele umede pentru viitorul
nostru – Alăturați-vă nouă!” au marcat importanța zonelor umede prin
expunerea a două prezentări, susținute de către:
- prorectorul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” – dl. Gavril Ardelean
- consilierul CFM din cadrul APM Satu Mare – d-na Cristina Lincar.
În baza contractului de parteneriat, încheiat cu S.C. APASERV Satu Mare S.A.,
a avut loc lansarea proiectului ,,Evaluarea calităţii fizico-chimice a apelor din
zonele umede identificate la nivelul judeţului Satu Mare,,.
Proiectul va fi implementat de către un grup de voluntari sub îndrumarea unui
coordonator de proiect voluntar, respectiv dl. Paul Atyim. Echipa de proiect va
fi formată din 8 specialiști în domeniu, din cadrul APM Satu Mare și
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”, precum și 4 voluntari (2 elevi de la
Colegiul Național ”Ioan Slavici” Satu Mare și 2 studenți de la Universitatea de
Vest ”Vasile Goldiș”). Prin urmare, începând de azi 02.02.2015, CORPUL
VOLUNTARILOR ECOLOGI la nivelul judeţului Satu Mare are, în urma
acțiunilor prezentate, 12 voluntari care pe perioada 02.02.2015 – 02.02.2016 vor
implementa următoarele activități:

1. Inventarierea zonelor umede din judeţul Satu Mare, cu sprijinul
specialiștilor în domeniu din cadrul APM Satu Mare;
2. Evaluarea calităţii fizico-chimice a apelor, prin prelevări de probe de apă
din fiecare zonă umedă identificată şi efectuări de analize ,,in situ,, și la
un laborator acreditat şi interpretarea rezultatelor;
3. Identificarea habitatelor de păsări specifice zonelor umede prin observări
ornitologice cu sprijinul specialistului pe biodiversitate din cadrul APM
Satu Mare;
4. Realizarea hărţii zonelor umede identificate în cadrul proiectului;
5. Diseminarea rezultatelor parţiale cu ocazia evenimentului ecologic Ziua
Mondială a Mediului din 5 iunie 2015;
6. Evaluarea rezultatelor finale cu ocazia manifestaţiilor organizate în
vederea celebrării Zilei Mondiale a Zonelor Umede în data de 2 Februarie
2016;
7. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul instituțiilor cu competențe
în managementul zonelor umede;
8. Participarea echipei de voluntari alături de coordonatorul de proiect la o
tabără ecologică gratuită de trei zile la Tarna Mare, ca motivaţie pentru
efortul depus în vederea implementării cu succes a obiectivelor
proiectului;
Rezultatele acestor activități vor constitui premizele proiectului de reabilitare a
mlaştinii Ecedea și declararea în perspectivă a acesteia ca rezervație naturală.
La finalul acțiunii, a avut loc înregistrarea oficială a voluntarilor care vor
forma Corpul Voluntarilor Ecologi la nivelul județului Satu Mare cu respectarea
prevederilor legii voluntariatului (Legea 78/ 2014).

În vederea eficientizării activității, APM Satu Mare a realizat 35 de pliante
tematice care au fost distribuite participanților la eveniment, iar mediatizarea
acțiunilor a fost asigurată prin implicarea mass-mediei locale (cotidianul
Informația Zilei și Friss Ujsag, precum și televiziuni locale Nord Vest Tv, TV1
Satu Mare, iTV), având ca scop informarea și conștientizarea cetățenilor și a
opiniei publice, asupra importanței pe care o au zonele umede pentru viitorul
nostru din perspectivă ecologică, dar și în plan economic, precum și pentru
evidențierea gradului de deschidere a cetăţenilor pentru activitatea de voluntariat
în domeniul mediului.

