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După 2.500 kilometri, a ajuns la Marea Neagră 

Pascal Rösler și-a atins obiectivul vâslind – Peste 10.000 Euro adunați prin donații – 63 de 

zile petrecute pe placă 

München/Sulina, 20 septembrie 2017: După 2.500 kilometri și 63 de zile, Pascal Rösler și-a 

atins obiectivul ajungând la estuarul Dunării de la Marea Neagră, vâslind. 

După aproximativ 360 de ore petrecute pe placa SUP, contorul indică la final în total 

600.000 mișcări de vâslire: „Fiecare mișcare de vâslire m-a adus mai aproape de Marea 

Neagră și, cu ultima mișcare de vâslire, această călătorie a ajuns la final. A fost o întâlnire 

intensă cu natura și am putut învăța multe despre mine însămi. În ultimul rând, a fost o 

experiență minunată și, cu donațiile adunate până în momentul de față de peste 10.000 

Euro, putem să ne declarăm extrem de mulțumiți“, a declarat Pascal Rösler după sosirea 

sa în Sulina, România. Cu ajutorul donațiilor, Asociația Pure Water for Generations e.V. 

(https://pure-water-for-generations.com/) va susține proiecte pentru protejarea apelor și 

fluviilor. 

Multă cooperare pe parcursul călătoriei 

În medie, Pascal Rösler a petrecut zilnic între șase și opt ore pe placa SUP. „Când se pleca la 

muncă dimineața, eu deja vâsleam“, conform declarației sale. 

Nu a văzut niciun picior de om pe fluviu sau pe mal pe parcursul miilor de kilometri vâsliți pe 
Dunăre. Singurii săi însoțitori au fost în tot acest timp pescăruși de mare, egretele, cormoranii și 
pelicanii. În drumul spre München și Marea Neagră, Pascal Rösler a cunoscut, de asemenea, 
mulți noi susținători și prieteni, care doresc să îl ajute pe viitor la proiectele sale de protecție a 
naturii. „Am întâlnit mulți oameni, care împărtășesc țelurile mele și care doresc să se implice 
pentru păstrarea unei ape curate. Am fost surprins cât de pozitiv a fost ecoul campaniei noastre“, 
a declarat Pascal Rösler în continuare. De-a lungul rutei, mulți oameni s-au oferit să îl ajute, 
indiferent dacă se deplasa pe apă, înnopta sau lua masa undeva. În plus, a fost o experiență 
interesantă, prin faptul că oamenii s-au oferit întotdeauna să îl ajute, chiar dacă aceștia duceau o 
viață simplă. S-a înțeles cu aceștia prin semne, prin pagina de internet a campaniei disponibilă în 
nouă limbi și capacul berii speciale a campaniei. 
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Apa Dunării ar trebui să fie potabilă din nou 

Pe parcursul turului său, Pascal Rösler a descoperit râul Isar precum și fluviul Dunărea 

încadrate într-o albie artificială și obstrucționate cu baraje. Totuși, a întâlnit și pasaje, prin care 

fluviile puteau curge liber sau care au fost renaturate din nou. De fiecare dată când fluviile se pot 

desfășura liber, Pascal a simțit puritatea și forța apei. Acest lucru i-a dat forța pentru cei 2.500 

kilometri și l-a inspirat să participe pe viitor la aducerea din nou în această stare a multor zone 

fluviale. Pascal Rösler a adunat multe experiențe în ceea ce privește starea naturii pe Dunăre: 

„Este deja un anacronism faptul de a călători pe apă ca sportiv și, totuși, să fie nevoie să porți 

apă potabilă asupra ta, pentru propria alimentare. Nu ar fi un țel profitabil ca apa fluviilor să fie 

potabilă din nou?“ 

A întâlnit mulți oameni care își puteau aminti încă de povestirile bătrânilor în care foloseau 
Dunărea ca sursă de apă potabilă. În continuare, Pascal Rösler a întâlnit gunoaie și deșeuri pe 
maluri și chiar în fluviu – îndeosebi din plastic! 
Îndeosebi acestei probleme ar dori Asociația Pure Water for Generations e.V. să se dedice pe 
viitor. „Aici avem într-adevăr încă multe de făcut. Pentru mine este important să aduc oamenilor 
mai aproape acest subiect al apei. Acest lucru a fost pentru mine imboldul turului meu anevoios 
la Marea Neagră“, a declarat Pascal Rösler în continuare. 

Planuri în desfășurare pentru noi proiecte de protejare a naturii 

În următoarele luni, s-au planificat numeroase discuții, printre altele cu Comisia Internațională 

pentru Protecția Dunării (IKSD) din Viena și cu Asociația de Protejare a Naturii, pentru a susține 

și a elabora împreună proiecte eficiente pentru protejarea apelor. Echipa Pure Water for 

Generations e.V. se bucură de orice susținere, fie că este vorba de idei, rețea, donații sau chiar 

ore de muncă. Turul lui Pascal Rösler s-a încheiat odată cu sosirea sa, totuși timpul petrecut pe 

fluvii i-a dat posibilitatea de a reflecta în mod intensiv. Ideile sale, pe care le-a adunat pe 

parcursul turului său, le va discuta pe parcursul săptămânilor viitoare cu experți și părțile 

implicate și va elabora soluții. 

Apa a devenit pentru el obiectivul său în viață și a are timpul și energia necesare – împreună cu 

echipa de cinci membrii a Pure Water for Generations e.V. 

Jurnalul cuprinzător al turului său cu tot felul de anecdote și mult fundal istoric se poate accesa 

la http://sup-muenchen-schwarzesmeer.de/berichte-und- bilder/. Filmul documentar despre 

călătoria lui Pascal de la Very Film va putea fi vizualizat în mai multe episoade în rețea în 

toamnă. 
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Următorii parteneri l-au susținut pe Pascal Rösler în turul său: 

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. 

 

Informații suplimentare găsiți aici: 

www.pure-water-for-generations.com 

www.sup-muenchen-schwarzesmeer.de 

www.facebook.com/pwfgmunich/ 

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

 
 

 
Ne bucurăm dacă preluați subiectul captivant în reportajul dumneavoastră! 

 
 
Contacte 

Pascal Rösler (Vorstand Pure Water for Generations e.V.), pascal@pwfg.blue, +49 / (0)151 152 

09 057 

Christof Czech (Președinte Pure Water for Generations e.V.), christof@pwfg.blue, 

+49 / (0)176 634 21 737 

 
 
Puteți descărca fotografiile pentru presă aici 

https://www.dropbox.com/sh/9wqc2xaf0mwlii0/AAAFvJq3au6lvaS3VrV8l45la?dl=0 (Observație: 

Imaginile sunt disponibile începând de miercuri 20.09.2017 ora 16:30). 
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