Fundatia SNAGOV

Obiective legate de Zona Snagov (lac+padure) comunele: Snagov, Gruiu, Ciolpani:
A) creştere/dezvoltare sustenabilă/durabilă şi o bună utilizare/administrare a resurselor
(formulare de strategii, implementarea acestora/transparenţă şi informare publică) Forum
B) dezvoltarea/promovare: eco-turism şi iniţiativa privată (IMM) * infrastructură + oferte
Centru de Informare Eco-Turistică + ghizi–însoțitori+Circuite: http://Turism.Snagov.ro
C) ecologie / mediu / biodiversitate: protecţie şi conservare, monitorizare, proiecte
arii naturale protejate “Lacul Snagov” şi “Pădurea Snagov” * Patrimoniu Natural
10 ani experiență = Custode „Aria Naturala Protejata Lacul Snagov” (ANPLS) Cod 2560
D) cultură, educaţie, învăţământ, pregătire profesională: colecţii, monumente, muzee,
obiective turistice şi culturale locale etc (istorie locală, etnografie, cultură orală, faunăflora- ecosisteme) * Patrimoniu Cultural > „Colectiile Muzeale Snagov” (7 teme)

Tel: (+4) 0722 601830, (+4) 0720 762468 * office@FundatiaSnagov.ro

Şoseaua Snagov nr. 78, Snagov Sat, Snagov, 077165, Judeţul Ilfov, ROMÂNIA
Adresa de corespondenta (in Bucuresti): Str. Matei Voievod nr 128, bl. 231. Ap. 21, S2
Nr. de înregistrare în Registrul Special al Fundaţiilor şi Asociaţiilor: 52/14-dec-2007 * Cod Fiscal: 22911517
Nr de înregistrare – Ministerul Justiţiei: 7724/94/2007

Cont: RO69 OTPV 0000 0000 0205 0402, Banca: OTP Romania - Agenţia Buzeşti, Bucureşti, Nr.85
Mai multe detalii: www.FundatiaSnagov.ro * www.facebook.com/FundatiaSnagov
Zona Snagov: ≈ 4200 de specii de FAUNĂ şi FLORĂ / 4 habitate principale / 311 specii protejate, rare, amenințate
49 prin Directiva Păsări / 114 „Red List – IUCN, 69 Lista Roşie națională / 23 prin OUG 57-2007 respectiv L49–2011
*Diferența (de evidență) de la 5 specii protejate la 311 este datorată (demersului) Fundației Snagov*

REF : Mini-proiect propus (în parteneriat – colaborare)
* Re – Educatie prin Informare (pre-conditie pt. conservare biodiversitate (păduri) din Zona Snagov

Cuiburi pentru Lilieci prin pădure
DATA : 27.08.2021 * Pagini: 4 * Anexa 0
CĂTRE: Ocolul Silvic Snagov
Str. Lunca Garlitei, nr. 16 , sat Gruiu, Gruiu
DE LA: Fundația SNAGOV – Custode ANPLS
Turmac Constantin – Președinte
www.FundatiaSnagov.ro

Nr iesire: 1282E
Tel: 0213 508 043
Fax: 0213 508 044
ossnagov@yahoo.com
Tel: 0720 762 468
0722 601 830
office@fundatiasnagov.ro

FISA: Mini-proiect propus (în parteneriat – colaborare)
* Re – Educatie prin Informare (pre-conditie pentru conservare biodiversitate (păduri) din Zona Snagov

Cuiburi pentru Lilieci prin pădure
CONCRET: dorim sa amplasam circa 10 cuiburi pentru lilieci (ecologice, din lemn – conform celor mai
bune modele si practici din lume si Europa) pentru cele 13 specii de lilieci pe care noi (cu cercetatori
aferenti) i-am depistat (prin 2014 dar si prin 2016-2017) folosind sonare specializate si analizoare de
sunete (si am facut si o harta si urmeaza sa apara si un articol oficial – publicat)
Acestea vor avea circa 40-60 cm latime si circa 80-130 cm lungime cu o grosime de circa 16-22 cm. Vor
fi amplasate la 5+ metri fata de sol, de regula in stejari si zone cu ceva luminis („acces”) aferent.
Fiecare din aceste cutii va avea un numar (identificare) + un nr. de telefon (de contact) si o succesiune de
sigle (parteneri) si un QR cod (prin care se ajunge la o pagina de site cu prezentarea detaliata a miniproiectului in cauza)
+++
Note:
a) odata cu taierile arborilor batrani/seculari – s-au redus cu peste 80% cuiburile existente (dar si locurile
adecvate pentru noi cuiburi). Liliecii (si) migreaza (sezonier) – dar tot au nevoie de conditii adecvate (..)
b) reducerea tantarilor (si altor insecte) se poate face si natural / ecologic cu ajutorul liliecilor (..) asa cum
foarte multe articole stiintifice dovedesc (..)
c) Functie de rezultate (grad de utilizare + analiza diferentelor si eventual - reamplasari) - putem considera continuarea
(extinderea proiectului - colaborarii)
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a) pagina dedicata acestui mini-proiect (in care v-am inclus ca parteneri) este: Re-facere Ecologică:
Cuiburi pentru Lilieci > https://fundatiasnagov.ro/proiecte/re-facere-ecologica-8-cuiburi-lilieci-4cuiburi-berze/
b) tantarii (prezenta) reprezinta un subiect intens (si local) – astfel ca orice factor care mai poate reduce (si
eco) din acestia, consideram ca poate capata o vizibilitate marita. Mai ales ca Fundatia Snagov a
„combatut” de mai multe ori (si cu vizibilitate) judetana – modalitatile legate de stropiri (..) si ulterior s-a
si trecut la Vectobac (larvicid si nu insecticid). Asa ca stim viziblitatea pe care o putem (re-activa) cu
astfel de „noutati”. Iar astfel (..) ar putea fi (o noua) abordare – pozitiva;
c) pe cutii vom mentiona (referitor la OS Snagov / Romsilva) cel putin: Sigla / denumire. Vom mai pune
un numar (unic), un cod QR (cu link la pagina mini-proiectului). Si siglele celorlalti parteneri principali.
+++
Subscrisa / Calitate: Fundația Snagov (cu 10+ ani de experienta legata de biodiversitatea Zonei Snagov –
in calitate de custode Aria Naturala Protejata “Lacul Snagov”) si cu 14 ani de preocupari / proiecte /
activitati legate de biodiversitarea Zonei Snagov.
Nota: de prin 2007, Fundatia Snagov a realizat diferite cuiburi pentru pasari, am ajustat diferite adaposturi
si habitate (prin padure), am mai ajutat la hraniri (punctual ex: fructe pentru parsi / bucatele de carte cruda
prin padure – iarna / seminte iarba pentru pasari etc.
CONTEXT:
0) toti liliecii reprezinta specii protejate in Romania. La Snagov au fost identificate 13 specii (adica o
aglomerare foarte mare) si este o zona inclusa si in cateva circuite de migratie (sezoniera)
1) liliecii pot avea si un rol bio-indicator (..)
Obiective:
1) (contributii la:) informare - educare - (formare) a unor asteptari / comportamente - legate de paduri
(functii, beneficii furnizate de aceastea / nevoi / conservare etc.). Prin mix de articole (online) si (functie
de acorduri ale partilor) chiar si unele panouri amplasate la principalele intrari in padure
2) (pilot) amplasarea unui prim set de cuiburi si monitoriazarea impactului (prezenta / utilizare) – in
vedferea unor ajustari ulterioare. La cel putin un cuib – in 2021 am putea monta ceva automatizari (pt.
monitoriazare: specie - prezenta – marime colonie / traffic / orar – activitate / temperature / tipuri de hrana
etc.
Detalii tehnice:
a) Nu se afecteaza direct nimic - in padure. Materialele folosite sunt naturale si fixareaa se face cu franghii
b) se monteaza (cu scara) la inaltime de minim 5 metri (cu iluminare directa de minim 6-8 / zi) si
posibilitate de zbor direct (intrare – iesiri)
Montare: Vor fi prinse (nedistructiv) cu franghii de trunchiuri. La 5+ metri de sol. Folosind scari usoare modulare din aluminiu. De Fundatia Snagov (echipa de 3 persoane)
Amplasare: avem pregatite circa 12 zone. Ramane de ales locurile exacte (a arborilor). Am aprecia si
recomandarile padurarilor (..)
Nevoi de la OS Snagov:
1) acord (de principiu - cu detalii despre diferite alte criterii si conditii - de care este posibil sa nu stim: ex:
padure privata etc.)
2) (optional) asistenta / recomandari - la amplasarea concreta (desi avem in vedere - drumuri/poteci deja
existente)
* Ideal ar fi sa se extinda parteneriatul existent (pe acest proiect - punctual) si cu OS Snagov
Utilizarea cuiburilor:
1) implicit – de catre specialisti (pentru monitorizari). Optional, poate ar fi unele “adoptate” de ceva
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sponsori (care sa contribuie la materialele necesare) si apoi sa revina de 1-3 ori/an – pentru a vedea
rezultate (..) si a avea satisfactii (..)
2) prezentare / promovare: prin site-ul www.FundatiaSnagov.ro (pagina dedicata) + Facebook si
Instagram
3) speram sa putem ajunge sa verificam de 2x/an si in interior (anumite detalii). Eventual – relocam unele
(nefolosite), respective mai facem ajustari la altele (caci si marimea exemplarelor si familiilor difera destul
de mult si cu specia etc.)
Alte detalii:
1) aferent acestui demers / proiect - exista pagina in internet: https://fundatiasnagov.ro/proiecte/re-facereecologica-8-cuiburi-lilieci-4-cuiburi-berze/
SPERAM ca astfel sa putem incepe / crea o prima referinta si despre alte subiecte decat despre
(covarsitorul subiect mediatizat): taierile de padure (care nu poate fi abordat / solutionat de principalii
parteneri ai acestei colaborari punctuale: OSS si Fundatia Snagov)
Cu stimă,
Constantin Turmac, CMC*, Canadian MBA, ing Computers Software
Management consultant / Certified Trainer / Profesor universitar asociat

Professional profile/presentation: http://ro.linkedin.com/in/turmac
Președinte - Fundația SNAGOV * www.FundatiaSnagov.ro
Biolog – Master Taxnomie și Biodivesitate (COR 2131) * Manager al sistemelor de
management de mediu (COR 3257) * Responsabil de mediu (COR 325710) * Inspector protecția
mediului (COR 242318) * Specialist în managementul deșeurilor (COD 325713)
* 10+ ani de experiență (2007-2018) în calitate de Custode al Ariei Naturale Protejate Lacul
Snagov
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