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След 2 500 километра крайната цел - 
Черно море - е достигната 

Гребецът със SUP дъска Паскал Рьослер постигна целта си - за 63 дни събра повече от 
10 000 € дарения 

Мюнхен/Сулина, 20 септември 2017 г. След 2 500 километра и 63 дни гребецът на SUP 
дъска Паскал Рьослер достигна целта си - делтата на река Дунав. След близо 360 часа 
върху дъска с гребло за каране в изправено положение (SUP) броячът показва близо 
600 000 загребвания: „Всяко загребване ме доближаваше все повече до Черно море, 
а последното загребване сложи край на това пътуване. Това бе една интензивна среща 
с природата през която научих много за себе си. В крайна сметка това беше едно 
прекрасно преживяване и можем да бъдем много доволни от събраните дарения от над 
10 000 €“, каза Паскал Рьослер след пристигането си в Сулина, Румъния. Със събраните 
дарения сдружението Pure Water for Generations e.V. (https://pure-water-for-
generations.com/) ще подкрепи проекти за опазване на водите и реките. 

Много отзивчивост по целия маршрут 

Средно Паскал Рьослер прекарва между шест и осем часа на ден на SUP дъската. „Някои 
отиват на работа сутрин, а аз греба“, бе коментарът му. Понякога не е срещал никого нито 
в реката, нито на брега в продължение на десетки километри. Единствените му спътници 
били чайките, чаплите, кормораните и пеликаните. По пътя между Мюнхен и Черно море 
Паскал Рьослер се запознава с много нови поддръжници и приятели, които ще му помагат 
в бъдещите му проекти за опазване на околната среда. „Срещнах много хора, които 
споделят целите ми и се ангажираха да опазват чисти водните ресурси. Бях изненадан от 
положителния отзвук на проекта ни“, продължи Паскал Рьослер. По маршрута хората 
постоянно му предлагали помощ - било то прясна вода, място за нощувка или добра 
храна. Интересно било, че желанието за помощ било особено голямо, когато хората 
живеели при по-обикновени условия. При комуникацията помагали и ръцете, и краката, 
преведената на девет езика уеб страница на проекта и подложките за бирените чаши 
с логото на проекта. 
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Водата в река Дунав отново трябва да стане годна за пиене 

По време на пътуването си Паскал Рьослер видял реките Изар и Дунав оградени 
в изкуствено речно корито и преградени с бентове. Имало и пасажи, където реките течали 
свободно или са били ренатурирани. Винаги когато реките можели да се разгръщат 
свободно, Паскал усещал чистотата и силата на водата. Това му дало сили да измине 
2 500-те километра и го вдъхновило за бъдещите му проекти за възстановяване на 
възможно най-много реки. Паскал Рьослер събира много информация за състоянието на 
природата на река Дунав: „Вече е анахронизъм, че се движиш по водата като спортист, 
а трябва да си носиш питейна вода. Не би ли било целесъобразно водите на реките 
отново да станат годни за пиене?“ 

Среща много хора, които помнят разказите на възрастните хора за това кака са използвали 
водата на река Дунав като питейна вода. По бреговете и в самата река Паскал Рьослер 
постоянно открива боклуци и отпадъци - преди всичко пластмасови! В бъдеще 
сдружението Verein Pure Water for Generations e.V. иска да се посвети на този проблем. 
„Все още имаме много работа тук. За мен е важно да запозная хората с темата за водата. 
За мен това бе стимул по време на уморителното ми пътуване до Черно море“, 
продължава Паскал Рьослер. 

Вече тече планиране на новите проекти за опазване на околната среда 

През следващите месеци са планирани многобройни разговори с Международната 
комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) във Виена и Съюза за опазване на околната 
среда и природата на ФРГ (BUND) с цел съвместно подпомагане и разработване на 
ефективни проекти за опазване на водните ресурси. Екипът на Pure Water for Generations 
e.V. очаква с нетърпение всяка подкрепа, било то идеи, мрежа или дори работно време. 
Пътешествието на Паскал Рьослер завършва с пристигането му, но времето, прекарано по 
реките, му дава възможност да мисли усилено. Идеите, които му хрумват, ще бъдат 
обсъдени с експерти и заинтересовани лица през следващите седмици, за да се вземат 
правилните решения. 

Водата се е превърнала в негова житейска задача и той разполага с необходимото време 
и енергия - заедно с петчленния екип на Pure Water for Generations e.V. 

Пълният дневник от пътуването с различни анекдоти и много исторически сведения може 
да се изтегли от http://sup-muenchen-schwarzesmeer.de/berichte-undbilder/. Серийният 
документален филм за пътуването на Паскал на Very Film ще може да се гледа в мрежата 
през есента. 
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Следните партньори подкрепиха Паскал Рьослер по време на пътуването му: 

Alexander Görbing -Klartext PR, Ameo, ARRI Media, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, 
BeSeaside, Canon, Fanatic, FLSK, Garmin, Geldhauser, Gerber, Gössl, GPS Live Tracking, 
Jübermann Verlag, Kaja Foods, Maile, Manner, Maui Jim, McDermott, Oagwai, P&T, P3 Creation 
Group, Patagonia, Polarstern, Restube, Sidi-Kaouki, Sunnawind, Surftools, Thule, Transline, UFO 
FILMGERÄT, VERY FILM, wherever SIM, Wilfried Feder Photo. 
 

Повече информация ще намерите на: 

www.pure-water-for-generations.com 

www.sup-muenchen-schwarzesmeer.de 

www.facebook.com/pwfgmunich/ 

www.instagram.com/pure.water.for.generations.e.v/ 

 

 

Ще се радваме, ако включите вълнуващата тема в кореспонденцията си! 

 

Контакти 

Паскал Рьослер (член на управителния съвет на Pure Water for Generations e.V.), 
pascal@pwfg.blue, +49 / (0)151 152 09 057 

Кристоф Чех (член на управителния съвет на Pure Water for Generations e.V.), 

christof@pwfg.blue, +49 / (0)176 634 21 737 

 

Снимки можете да изтеглите от линка 
https://www.dropbox.com/sh/9wqc2xaf0mwlii0/AAAFvJq3au6lvaS3VrV8l45la?dl=0 
(забележка: снимките ще са на разположение от сряда, 20.9.2017 г, 16:30 часа). 


