
 
 

Schimbări climatice

Gestionarea integrată a Deltei Dunării pentru 
creșterea rezilienţei la schimbările climatice
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Peste 6.000 de specii de plante și animale și 30 de tipuri de ecosisteme 
formează bogăția naturală a uneia dintre cele mai valoroase ecoregiuni 
ale lumii, Delta Dunării. Experții susțin că schimbările climatice vor 
avea un impact considerabil asupra acestei regiuni deja vulnerabile: 
inundații mai frecvente, perioade mai lungi de secetă, rezerve scăzute de 
pește și biodiversitate redusă. În plus, schimbările climatice afectează 
calitatea apei și perturbă echilibrul vieții din Deltă, fapt ce ar putea 
influența semnificativ și bunăstarea populației locale. 

Cei 100.000 de locuitori ai Deltei Dunării depind în mod direct de apa și 
de resursele naturale de aici. Oamenii pescuiesc în Deltă de sute de ani. 
Astăzi această activitate de bază este amenințată de scăderea rapidă a 
populațiilor de pește. De asemenea, și celelalte activități specifice zonei, 
cum ar fi grădinăritul, colectarea plantelor medicinale, apicultura, 
vor avea de suferit în cazul în care locuitorii zonei nu se vor adapta 
la efectele schimbărilor climatice. Proiectul „Gestionarea integrată a 
Deltei Dunării pentru creșterea rezilienței la schimbările climatice” va 
crea cadrul necesar, astfel încât locuitorii deltei să se adapteze la noile 
condiții de mediu.

“Oamenii de știinţă au 
ajuns la un consens: 

schimbările climatice 
nu mai sunt o pură 
teorie, ci realitate, 

reprezentând o criză 
cu implicaţii globale 

serioase asupra Planetei 
și asupra tuturor 

celor care o împart”
Leonardo DiCaprio

LuCRăM 
îMpReună 
pentru un 
viitor 
durabil
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De ce existăm 
pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a 
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

www.wwf.ro

Proiectul „Gestionarea integrată a Deltei Dunării pentru 
creșterea rezilienței la schimbările climatice” își propune:

 ● Cooperarea dintre autoritățile relevante din țările în care proiectul este 
implementat ― Ucraina, Moldova și România ― pentru dezvoltarea și 
implementarea Strategiei și a Planului de Acțiune pentru Adaptarea 
la Schimbările Climatice în Delta Dunării. Un grup de lucru format 
din experți și reprezentanți ai autorităților locale va stabili categoriile 
vulnerabile în fața schimbărilor climatice din Delta Dunării și acțiunile 
concrete de adaptare a acestora la noile condiții. 

 ● Întărirea capacității autorităților locale din regiunea proiectului, cu privire 
la adaptarea la schimbările climatice. Pe baza unei strategii de comunicare, 
va fi organizată o serie de întâlniri cu reprezentanții comunităților locale 
din Ucraina și Moldova. De asemenea, se va analiza potențialul de 
reconstrucție ecologică din zona ucraineană a Deltei Dunării.

 ● Evidențierea potențialului utilizării biomasei din Delta Dunării ca sursă 
eficientă și durabilă de energie. Pentru regiunea ucraineană a Deltei 
Dunării va fi estimat potențialul de utilizare durabilă a biomasei provenite, 
în special, din stuf. În același timp, va fi organizată o serie de întâlniri cu 
membrii comunităților locale, pentru a le explica modul în care se poate 
utiliza biomasa din surse locale, cu accent pe beneficiile economice.

Partenerii Proiectului:
WWF-România 
beneficiar 
Centrul pentru Resurse Regionale  
Ucraina
Rezervația Biosferei Dunării 
Ucraina
ONG Ecospectr 
Republica Moldova
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Pentru mai multe inFormaŢii:
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