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MARLENA: Deniz ve Nehir Atıkların Temizlenmesinde
Yeni Yöntemler Projesi, BSB – 139

MARLENA ortakları ile 2019 yazında yapılan
Eko Kamplar ve Eko Aktiviteler

MARLENA, Karadeniz havzasındaki kıyı ve nehir sularını temizlemek için sınır ötesi kampanyaların
tanıtımına ve uygulanmasına toplum bilincini güçlendirmeyi ve yerel halkları dahil ederek bu
alandaki kirliliği azaltmak ve ortadan kaldırmak için iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlamaktadır.
2019 yazında ve sonbaharında uygulanan kamuoyu farkındalığını artırma faaliyetleri arasında,
Karadeniz Havzası ülkelerinde kıyı temizliğine yönelik etkinlikler ve bilgilendirme kampanyaları,
eko-eylemler ve gençlerin ve yerel halkın ekolojik kültürünü geliştirmeye yönelik eko-kamplar da
dahil olmak üzere geniş bir bilinçlendirme kampanyası yer aldı.
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Bulgarsitanın Istranca dağında yapılan
eko kamplar
31 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar, MARLENA
projesi kapsamında Yeşil Istranca STK
etkinliklerinin bir parçası olarak
çocuklar için ilk çadır eko-kampı
düzenlendi. Proje kapsamında,
Bulgaristan'ın Istranca Tabiat Parkı
topraklarında gerçekleştirilecek 5 yerel
kamp ve uluslararası katılımlı bir kamp
öngörmektedir. Yaklaşık 50 çocuk
doğayla iç içe spor ve eğitici oyunlara
katıldı, Istranca'daki doğa parkları ve
koruma alanları, biyolojik çeşitliliğin
korunması, bölgenin tarihi ve dağcılık
hakkında yeni bilgiler edindi.
Kamp süresince çocuklar doğada spor ve
eğitici oyunlara katıldılar, pusula
kullanmayı öğrendiler, Istranca'daki
koruma alanların nereler ve ne kadar
olduğunu öğrendiler, nehirden
Karadeniz'e giden çöpleri öğrendiler,
tarihi müzeyi gezdiler. MARLENA
platformu da tanıtıldı. Geziler sırasında
çocuklar bir eko-kampanyaya katıldılar
ve Karadeniz'e dökülen Veleka nehrine
giden yol boyunca atık topladılar.
Çocuklara göre kamptan öğrenilen en
önemli dersler arasında şunlar vardı:
Doğada çöpümüzün tek yeri sırt
çantamızdır!

31 Mayıs – 1 Haziran 2019
30 Temmuz - 31 Temmuz 2019
1 Ağustos - 2 Ağustos 2019
27-28 Ağustos 2019
29-30 Ağustos 2019
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Kiten, Bulgaristan Uluslararası Eko kampı
6-8 Ağustos 2019
6-8 Ağustos tarihleri arasında Kiten kamp
alanında uluslararası bir eko-kamp Kiten 2019
düzenlendi. Bulgaristan, Türkiye, Romanya,
Moldova ve Ukrayna'dan 14 çocuk, dünyanın en
güzel yerlerinden olan Karadeniz'in kıyısında
olan Kiten kamp alanında çadırlarda kaldılar.
Kampın üç günü boyunca çocuklar telefonlarını
unutarak doğada spor ve eğitici oyunlara
katıldılar;
Istranca
Tabiat
Parkı'ndaki
biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi oldular,
doğanın
korunması
ve
tek
başlarına
çevremizdeki ve özellikle deniz ve nehirlerdeki
atıkların
azaltılmasına
nasıl
katkıda
bulunabileceklerini tartıştılar, bu da projenin
amaçlarından biriydi.
Düzenlenen yürüyüş sırasında Beglik Taş'ın
ayinlerini, fiyortların büyüsünü ve Maslen Nos
bölgesindeki fok mağarasını gördüler ve
hissettiler.
Çocuklar, denizin getirdiği atık alanındaki
erişilemeyen yerlerin temizlenmesi için bir ekoeylem sırasında doğaya karşı aktiflik ve
sorumluluk gösterdiler.
Çocuklar için en çekici şey Karaağaç Nehri'nin
ağzının temizlenmesiydi - kanolarla yapıldı.
Kamp boyunca bol kahkaha ve iyi bir ruh halinin
ardından çocuklar, ülkelerine sadece güzel
yerlerden, Bulgaristan'ın ılık denizinden ve iyi
dostluklardan hatıralar almakla kalmayacak,
aynı zamanda akraba ve arkadaşlarına da daha
aktif olmaları, daha temiz bir deniz ve daha
temiz bir dünya için etrafımızdaki atıkların
temizlenmesi için mesajlar verecekler.
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Türkiye’de çocuklarla düzenlenen Eko Kampları
27 ve 28 Ağustos 2019 tarihlerinde
Demirköylü çocuklar, Türkiye'nin
İğneada kentindeki yerel ekokamplara katıldılar.
Kamp, İğneada Longoz Orman Tabiat
Parkı
Ziyaretçi
Merkezi'nde
gerçekleştirilen teorik bölümü ve
koruma altındaki Mert Gölü ve
Karadeniz sahilinin atık temizleme
etkinliğini içerdi. Etkinlik sırasında
proje ekibi, CCE Cahul – Moldova
tarafından hazırlanan ve doğanın
korunması için çocuklar için faydalı
bilgiler içeren Sorumlu Vatandaş
kılavuzunu sundu ve paylaştı.
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Galati, Romania eko kampları
28.09.2019
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Orhei Milli
Parkında
gerçekleş
en çocuk
eko
kampları,
Moldova

Orhei Milli Parkı yörelerinden 20'den fazla çocuk, Moldova Ekolojik Hareketi ve Curchi
Manastırı tarafından 21-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen ekolojik eğitim
kampına katıldı.
Kampa, Moldova Ekolojik Hareketi tarafından bu yılın ilkbaharında düzenlenen "Eski
Orhei Koruma Alanının Kültürel ve Doğal Mirası" yarışmasının galipleri ve Curchi-Donici
orman turizm yolunun Megieşti köylerinden çocuklar katıldı.
Kamp, çocuklara güzeli sevdirmek, yaratıcı olmak ve yeni zirveler için çabalamak,
topraklarını tanımak, onu savunmak ve tanıtmak için ilham vermek için düzenlendi.
Böylece katılımcılar, Curchi-Donici orman turizm rotasının doğa ve manevi tartışmalar,
yürüyüş, tanıma ve bilgilendirme faaliyetleri üzerine açık hava derslerine katıldılar.
Doğayı yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmek için, gençler kültürel-doğal rezerv
Orheiul Vechi'den bir kabartma modeli ni geliştirme çalışmalarına dahil oldular. Ayrıca
A. Donici ve Plaiul Fagului Koruma alanların rehberli turlar düzenlediler, burada doğal
ve kültürel mirasın yorumlanmasından örnekler aldılar, oyunlar oynandı ve kamp halısı
yapıldı.
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Ukrayna ülkesindeki yapılan eko kamplar
27 ve 28 Ağustos 2019 tarihlerinde
Ukrayna proje ekibi Ukrayna'da bir
günlük eko kampları düzenledi. Bu 2 gün
boyunca katılımcılar bir tekneye binme,
"Çöp: Kim Kimdir?" dersine, “Deniz ve
Nehir Çöplerinin Ortadan Kaldırılması
Yeni Yaklaşım” dersine katılma fırsatı
buldular. Ayrıca kamp katılımcılarının
Karadeniz Havzası'nda ekolojik gezileri ve
ayrıştırılmış çöp toplama konusunda
uygulamalı derslere katılımı sağlandı.
Sonunda
Yuvarlak
Masa
Çevre
sorunlarının tartışılması ve çevresel
kalite çalışmalarının analizi yapıldı.
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Bulgaristan’da yapılan Eko Aktiviteleri
13 ve 14 Eylül tarihlerinde Burgas
bölgesindeki “İzvorska Nehri Ağzı”
koruma alanı ve koruma alanı
“Chengene İskeleti” çevresindeki
alanları temizlemek için 2 ekoeyleminde 50'den fazla gönüllü
buluştu. 75 çuval çöp veya yaklaşık
900 kg sadece birkaç saat içinde
toplandı. Bunların arasında ağırlıklı
olarak plastikler, tenekeler, sigara
izmaritleri,
balık
ağları
ve
aksesuarları, evsel atıklar yer alıyor.
Eko-eylemlerin organizatörü Green
Strandzha
adlı
STK'nın başkanı
Vladimir Dimitrov, dernek ve diğer
kuruluşlar tarafından düzenlenen
düzenli temizlik eylemlerinin daha
eğitici olduğunu söyledi. Kirliliği
ortadan kaldırmak için çevreye
deşarjların önlenmesi ve başta plastik
olmak üzere belirli tek kullanımlık
ürünlerin
tüketiminin
sınırlandırılması esastır. Bu atıkların
tamamı ya çok yavaş ayrışır ya da
mikroplastikler gibi mikropartiküllere
ayrışır, ancak hepsi bir zamanlar
doğada toprağı, suyu ve canlıları
farklı şekilde zehirleyerek bu zehrin
geri dönmesine ve insanlara da zarar
vermesine neden olur.
İzvorska Nehri Ağızı Koruma alanında yapılan
eko faaliyeti – Burgas, Bulgaristan
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Türkiye ve Ukrayna’da yapılan eko aktiviteler
27-28
Ağustos
2019’da
İğneada’da
yapılan
eko
aktiviteler
Giderek daha fazla düşünen insan
sorunun ciddiyetinin farkına varıyor.
Gençler arasında kişisel örnek ve
çevre eğitimi, sorumlu bir toplum
yetiştirmek için çok önemlidir. Bu
aynı zamanda MARLENA projesinin
hedeflerinden biridir - kirliliği
önlemek için benzer düşünen
insanları birleştirmek. Eko eylemler
sırasında Karadeniz havzasındaki
diğer ülkelerden mesajları ve iyi
uygulamaları içeren tanıtım ve
eğitim
materyalleri
dağıtıldı.

http://www.marlenablacksea.eu/
Platform, insanların deniz çöpüne
karşı
birlikte
çalışması
için
motivasyon ve organizasyon için bir
araçtır.

IMPEER Ukrayna, gençlik ve eğitim sektörü
temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. MARLENA
projesini proje çalışanları ile tanıştırdı, nehir
kirliliğini anlattı, kıyıları plastikten temizledi.
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Yeşil Istranca
Derneği
6, Ivan Vazov Str.
8162 Malko Tarnovo
Bulgaria
Project office: Burgas,
Phone: +359888830066
E-mail: info@
zelenastrandja.com
marlena.blacksea@
gmail.com
www.marlenablacksea.eu
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