Seminar de educație pentru mediu- Școala Vîlcelele Comuna Merișani
În cadrul campaniei de conştientizare asupra importanței comunitare a sitului Lacurile
de acumulare de pe Arges, din proiectul Management durabil și conștientizare publică în
Situl Natura 2000 ROSPA 0062- Lacuri de acumulare de pa râul Argeș a avut loc
seminarul local de educație pentru mediu.
La eveniment au participat elevi ai Școlii
Vâlcelele, clasele VI-VIII.
Obiectivele seminarului:




creșterea gradului de cunoașterea a
ariei protejate ROSPA 0062 și a
Rețelei Natura 2000
sensibilizarea publicului privind
asumarea unui comportament
ecologic în legatură cu aria protejată

Privitor la activități și directii admise în aria
protejată, participanții au menționat ca
fiind potrivite pentru lacul de acumulare
Vâlcelele-Merișani următoarele:


Concursuri de fotografii cu speciile existente pe lacul Vîlcelele-Merișani


Servicii de petrecere a timpului liber:
plimbări cu barca, baie și plajă



Activități sportive- înot, scufundările,
concursuri de pescuit



Activități de colectare a gunoaielor și
ambalajelor aflate pe lac



Activități turistice și de agrement



Acțiuni de protejare a lebedelor existente
pe lac



Întreceri sportive: înot, canoe



Activități periodice cu elevii de strângere a gunoaielor



Ore deschise de biologie și zoologie pe marginea lacului



Cursuri de înot



Folosirea plajelor de nisip pentru plajă și înot

Cât privește amenințările și riscurile existente în aria protejată, participanții au
menționat:



Distrugerea cuiburilor datorită pescuituluimajoritatea pescarilor stau pe marginea
stufărișului



Iarna lacul îngheață și există pericolul ca
păsările să fie prinse sub gheață



Poluarea cu deșeuri



Plimbările cu schijet și barca cu motor pe lacul Vâlcelele ceea ce periclitează
habitatul dar și activitățile curente pe care localnicii le întreprind- înot, plajă



Vânătoarea de rațe sălbatice pe lacul de la Vâlcelele, ultima de acest fel având
loc în luna septembrie a anului curent



Turiștii de weekend care folosesc plaja de nisip ca loc de picnic și lasă în urma
lor multe deșeuri de ambalaje, mai cu seamă pe plajele de nisip de la “podul doi”
și Malul Vânăt “la coada lacului”



Deșeurile vegetale (coceni și resturi
vegetale aruncate pe marginea lacului)



Existența în apropierea sitului a unor
instalații
de
petrol
neînchise/neecologizate cu țiței- la
“Podul de fier”.



Defrișările de aluni și sălcii aflate pe
marginea lacului Vâlcelele



Degradarea malurilor lacului, în zona
Malul Vânăt
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