Conservare biodiversităţii în defileul Crişului Negru,
la Borz, comuna Şoimi
Prin acest proiect ne propunem să promovăm un turism ecologic, un turism fotografic.
Astfel încercăm sa demonstram ca omul se poate bucura de natură observând-o şi fotografiind-o,
reuşind astfel să promovăm zona cu frumuseţile ei şi dezvoltând astfel spiritul civic în direcţia
protecţiei acesteia .
Scopul acestui proiect
Conservarea biodiversităţii defileului Crişului Negru, la Borz, în comuna Şoimi.
Obiectivele acestui proiect
Obiectiv specific 1
- Conştientizarea populaţiei locale asupra importanţei conservării biodiversităţii în aria naturală
protejată Defileul Crişului Negru, la Borz.
Obiectiv specific 2
- Realizarea unor tabere de cercetare fotografică şi cartografiere în zona Borz, comuna Şoimi .
Obiectiv specific 3
- Crearea unui sistem turistic prin realizarea unor marcaje specifice în zonă.
Pentru atingerea obiectivelor planificate avem în vedere organizarea unor tabere gratuite în
zonă. Prin aceste tabere dorim să desfăşurăm o serie de activităţi menite să atragem alături noi atât
cetăţenii zonei cât şi autorităţile locale şi judeţene, autorităţi cu competenţe în domeniul protecţiei
mediului.
Principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate pe parcursul acestor tabere vor fi acele
activităţi ce vor permite identificarea aspectelor pozitive şi negative cu ajutorul aparatului de
fotografiat, aspecte ce vor contribui la realizarea unui raport care să vină în sprijinul aplicării
corespunzătoare a planului de management pentru această zonă.
În concluzie, activităţile în acest proiect se vor concretiza prin:
- discuţii cu cetăţenii, împărţirea de fluturaşi despre importanţa protecţiei mediului în zonă;
- fotografierea aspectelor ce pot influenţa pozitiv sau negativ aspectul de conservare a ariei protejate
din zonă;
- delimitarea exactă şi transpunerea pe hărţile oficiale a perimetrului exact al ariei naturale Defileul
Crişului Negru, la Borz.
- crearea unui sistem turistic în zona.
- realizarea unui centru de informare turistică în zonă.
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, facem un apel public la cei care deţin diverse
documente, imagini, informaţii despre zonă, arătând că doar o implicare activă şi continuă a
cetăţenilor poate duce la o promovare adecvată a zonei, realizând o protecţie mai strictă a acestei
arii protejate.

