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Râmnicu Vâlcea: Parcul Naţional Buila –Vânturariţa, promovat cu bani europeni
Alina State-Fulger Duminică 11 apr 2010

Tinerii voluntari vor ajuta la refacerea panourilor turistice în Parcul Naţional Buila Vânturariţa
Peisajele rezervaţiei naturale, plantele rare şi animalele vor fi promovate timp de trei ani pentru
a atrage cât mai mulţi turişti în zonă.
Cel mai mic Parc Naţional din România, Buila-Vânturariţa, a primit finanţare de 1.100.560 lei
din Fondul European de Dezvoltare Regională. Administraţia parcului a semnat recent
contractual de finanţare, pe proiectul depus pe Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa
prioritară 4. Proiectul „Revizuirea Planului de Management al Parcului Naţional BuilaVânturariţa şi strategia de monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes
comunitar" se va derula pe o perioadă de trei ani. „S-a semnat contractual şi în iunie începem
activităţile. Se vor face studii şi cercetări pe păsările care sunt în parc, mamiferele mari, lilieci,
plante rare. Va fi achiziţionat un laborator mobil pentru cercetare, camera foto cu senzori de
mişcare şi echipament de protecţie", a declarat Florin Stoican, preşedintele Asociaţiei Kogayon
care administrează parcul.
Tabere pentru elevi
Tot în cadrul proiectului vor fi refăcute toate traseele turistice montane şi se vor realiza şi şase
puncte de informare turistică la principalele intrări în parc. „Vom organiza în parc şi tabere cu
copiii din şcoli pe diverse teme care vizează protejarea naturii", a mai precizat Stoican. „Vara
trecută am fost într-o tabără în parc. Am participat la lecţii de supravieţuire, am văzut plante
rare, ne-am orientat cu busola şi am învăţat să fotografiem. O fost ceva unic şi o să merg în
tabără şi în vara asta", povesteşte Ioana Moise, elevă. Vor fi realizate pliante, broşuri, ghiduri
turistice, albume foto, calendare, agende, insigne, pixuri, tricouri şi pălării care vor fi împărţite
vizitatorilor parcului.
Se popularizează şi Muzeul Trovanţilor
Elevii liceului Constantin Brâncoveanu din Horezu promovează, în prezent, rezervaţiile BuilaVânturariţa şi Muzeul Trovanţilor din Costeşti în cadrul unui alt proiect care are o valoare de
35.000 de lei. Ei realizează mai multe pliante cu cele mai frumoase peisaje din rezervaţii.
Realizarea lor a început la întâi aprilie şi se încheie în octombrie.
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Prin aprobarea proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii localnici”, în
cadrul Programului de finanţare Spaţii verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010,
Asociaţia Kogayon din judeţul Vâlcea a obţinut o finanţare de 19.805 lei pentru activităţile de
educaţie ecologică. Proiectul, în valoare de
34.785 de lei, se va desfăşura în perioada aprilie
– octombrie 2010 în parteneriat cu Grupul Şcolar
„Constantin Brâncoveanu” Horezu,
Administraţia Parcului Naţional Buila –
Vânturariţa şi Primăria Costeşti. Conform datelor
furnizate de preşedintele Asociaţiei Kogayon,
Florin Stoian, în cadrul proiectului au loc
următoarele acţiuni: cunoaşterea de către elevi a
ariilor naturale protejate din zona Parcului
Naţional Buila – Vânturariţa şi Rezervaţia
Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti,
organizarea unor vizite şi tabere de educaţie şi
creaţie adresate elevilor, realizarea cu ajutorul elevilor a unui pachet de informare - promovare
cu privire la cele două arii naturale protejate, realizarea cu ajutorul elevilor a unui sondaj de
opinie, organizarea celei de-a doua ediţii a Zilei Parcului Naţional Buila – Vânturariţa etc. Acesta
reprezintă cel de-a patrulea proiect al Asociaţiei Kogayon finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat,
din totalul de 18 proiecte în valoare de peste 250.000 de euro, derulate în perioada 2004 – 2010.
„Proiectul Revizuirea Planului de Management al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi strategia
de monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar va începe în iunie 2010
şi se va derula pe o perioadă de trei ani, având ca principale obiective studii şi cercetări pentru
managementul biodiversitatii şi geodiversităţii parcului.", se arată într-un comunicat al
administraţiei parcului. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, viitor sit al Reţelei Ecologice
Europene Natura 2000, a fost înfiinţat în 2004 şi se află în judeţul Vâlcea, în sudul Munţilor
Căpăţânii, pe teritoriul localităţilor Costeşti, Bărbăteşti şi Băile Olăneşti. R.D.
http://www.monitoruldevalcea.ro/actualitate/21251/
Tinerii promoveaza ariile naturale protejate din Vâlcea
Asociatia Kogayon a obtinut o finantare in valoare de 19.805 lei pentru activitati de educatie
ecologica si promovare a ariilor naturale protejate din Judetul Vâlcea, prin aprobarea proiectului
"Promovarea ariilor naturale protejate de catre tinerii localnici", in cadrul Programului de
finantare Spatii verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat
si MOL România. Proiectul in valoare totala de 34.785 lei se va desfasura in perioada aprilieoctombrie 2010 in parteneriat cu Grupul Scolar Constantin Brâncoveanu Horezu, Administratia
Parcului National Buila-Vânturarita si Primaria Comunei Costesti. Principalele activitati ale
proiectului sunt urmatoarele: cunoasterea de catre elevi a ariilor naturale protejate din zona -

Parcul National Buila - Vânturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti,
organizarea unor vizite si tabere de educatie si creatie adresate elevilor, pe teritoriul celor doua
arii naturale protejate, realizarea cu ajutorul tinerilor a unui pachet de informare cu privire la cele
doua arii naturale protejate (pagina web, brosura, pliante, postere, chestionare), realizarea de
catre elevi a unui sondaj de opinie in rândul comunitatii locale, organizarea celei de-a doua editii
a zilei Parcului National Buila-Vânturarita, promovarea celor doua arii naturale protejate prin
intermediul materialelor create si prin evenimente (expozitii tematice).
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentru Parteneriat, din totalul de
18 proiecte in valoare de peste 250.000 euro derulate in perioada 2004-2010 vizând:
managementul celor doua arii naturale protejate, programe de educatie ecologica, (Ranger
Junior), promovare, informare si constientizare, amenajarea infrastructurii turistice, monitorizare,
studii si cercetari, intarirea capacitatii institutionale a administratiei parcului si instruirea
personalului acesteia. (F.A.)
http://www.curierul.ro/index.php?domeniu=Cotidiene&idarticol=89654&theway=articol&j=0&inf=1680&sup=896
54&num=59

Bani pentru activităţi ecologice
Asociaţia Kogayon a obţinut peste 19.000 de lei printr-un proiect de protejare a ariilor naturale
Prin aprobarea proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii localnici”, în
cadrul Programului de finanţare Spaţii verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010,
Asociaţia Kogayon a obţinut o finanţare de 19.805 lei pentru activităţile de educaţie ecologică.
Proiectul în valoare de 34.785 lei se va desfăşura în perioada aprilie – octombrie 2010 în
parteneriat cu Grupul Şcolar „Constantin Brâncoveanu” Horezu, Administraţia Parcului Naţional
Buila – Vânturariţa şi primăria comunei Costeşti. Conform datelor furnizate de preşedintele
Asociaţiei Kogayon, drd. Florin Stoian, în cadrul proiectului au loc următoarele acţiuni:
cunoaşterea de către elevi a ariilor naturale protejate din zona Parcului Naţional Buila –
Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti, organizarea unor vizite şi tabere
de educaţie şi creaţie adresate elevilor, realizarea cu ajutorul elevilor a unui pachet de
informare/promovare cu privire la cele două arii naturale protejate, realizarea cu ajutorul elevilor
a unui sondaj de opinie, organizarea celei de-a doua ediţii a Zilei Parcului Naţional Buila –
Vânturariţa etc. Acesta reprezintă cel de-a patrulea proiect al Asociaţiei Kogayon finanţat de
Fundaţia pentru Parteneriat, din totalul de 18 proiecte în valoare de peste 250.000 euro derulate
în perioada 2004 – 2010.
Anamaria CONSTANTINESCU
http://www.natura2000.ro/news/view.php?news_id=426
Asociatia Kogayon implementeaza un nou proiect de educatie ecologica si promovarea ariilor protejate
31.03.2010
Asociatia Kogayon a obtinut finantare pentruactivitatile de educatie ecologica si promovare a ariilor
naturaleprotejate din Judetul Valcea, prin aprobarea proiectul Promovareaariilor naturale protejate de catre tinerii
localnici, in cadrulProgramului de finantare Spatii verzi componenta Arii NaturaleProtejate 2010 al Fundatiei pentru
Parteneriat si MOL Romania.
Proiectul in valoare totala de 34.785 lei se va desfasura in perioadaaprilie-octombrie 2010 in parteneriat cu Grupul

Scolar ConstantinBrancoveanu Horezu, Administratia Parcului National Buila-Vanturaritasi Primaria Comunei
Costesti.
Principalele activitati ale proiectului sunt urmatoarele:
- cunoasterea de catre elevi a ariilor naturale protejate din zona:Parcul National Buila-Vanturarita si Rezervatia
Naturala MuzeulTrovantilor Costesti;
- organizarea unor vizite si tabere de educatie si creatie adresate elevilor, pe teritoriul celor doua arii naturale
protejate;
- realizarea cu ajutorul elevilor a unui pachet de informare/promovarecu privire la cele doua arii naturale protejate:
pagina web, brosura,pliante, postere, chestionare;
- realizarea de catre elevi a unui sondaj de opinie in randul comunitatii locale;
- organizarea celei de-a doua editii a zilei Parcului National Buila-Vanturarita;
- promovarea celor doua arii naturale protejate prin intermediul materialelor create si prin evenimente (expozitii
tematice).
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentruParteneriat, din totalul de 18 proiecte in
valoare de peste 250.000euro derulate in perioada 2004-2010 vizand: managementul celor douaarii naturale
protejate, programe de educatie ecologica, (RangerJunior), promovare, informare si constientizare,
amenajareainfrastructurii turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarireacapacitatii institutionale a administratiei
parcului si instruireapersonalului acesteia.
Sursa www.kogayon.ro

