
Am terminat primul �lm documentar,
dintr-o serie de trei care vor � realizate de-a
lungul proiectului.

Acesta descrie situaţia zonei Carasuhat
înaintea începerii lucrărilor de reconstrucţie,
punându-se accentul pe modi�cările aduse
odată cu transformarea zonei în teren agricol.
În �lm apar mai mulţi membri ai comunităţii
locale, persoane care şi-au spus părerea în
ceea ce priveşte utilitatea lucrărilor de
reconstruţie ecologică ce urmează să
demareze curând.

Filmul a fost distribuit instituţi i lor
relevante, atât de la nivel local, cât şi regional
şi naţional, bucurându-se de o apreciere
generală. Comunitatea locală va avea ocazia
să îl vizioneze în cadrul evenimentelor care
urmează să se desfăşoare de-a lungul
proiectului.
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Consiliul Local al Comunei
Mahmudia în parteneriat cu
WWF-România iş
Administra ia Rezerva ieiţ ţ
Biosferei Delta Dun rii aă
demarat proiectul POS
Mediu

pe peliculă!

la Festivalul Bărcilor cu Vâsle organizat de

Ivan Patzaichin

Organizaţia parteneră din cadrul proiectului RECO
Mahmudia, WWF-România, a participat la Festivalul bărcilor
cu vâsle, Rowmania, organizat de campionul olimpic Ivan
Patzaichin.

Echipa WWF-România a prezentat publicului proiectele
desfăşurate în momentul de faţă în Delta Dunării,
printre care şi proiectul de reconstrucţie ecologică de la
Mahmudia. Cu ajutorul unor materiale informative, toţi
participantii la festival au avut ocazia să facă cunoştinţă cu
visul mahmudian aproape îndeplinit. Pe parcursul celor două
zile de festival, atât membri ai comunităţilor locale din deltă,
cât şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi centrale au salutat
iniţiativa Consiliului local Mahmudia de a � pionieri în
îndreptarea greşelilor făcute acum mai bine de 20 ani.
Proiectul de reconstrucţie ecologică a fost primit foarte bine,
bucurându-se de aprecierea participanţilor la festival,
recon�rmându-se faptul că reprezintă un model pentru
întreaga Deltă a Dunării.

Europa are o moştenire istorică, culturală, dar
şi naturală excepţională adunată de-a lungul
mileniilor. Reţeaua de arii protejate Natura 2000
este alcătuită din mai multe zone naturale foarte
importante la nivel european, datorită animalelor
şi plantelor care trăiesc în aceste zone. .

Din 1992 oamenii de ştiinţă au început să
strângă informaţii despre bogăţiile naturale ale
Europei. Astăzi există peste 26.000 de situri Natura
2000 în toată Europa, existenţa lor aducând multe
bene�cii locuitorilor din aceste zone. În România sunt
421 de situri Natura 2000, considerate importante
pentru bogăţiile naturale din aceste zone, inclusiv
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Din 2007, de când
există aceste situri Natura 2000, se discută şi despre
bene�ciile şi obligaţiile proprietarilor de terenuri şi a
locuitorilor, în general.

Scopul declarat al în�inţării reţelei de arii
protejate Natura 2000 este de a proteja şi a conserva
specii şi habitate vulnerabile, în ariile speci�ce din
Europa, fără a se lua în considerare graniţele naturale
sau politice. Natura 2000 adoptă o perspectivă
diferită prin recunoaşterea importanţei omului, ca
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Ce este reţeaua de arii protejate ?Natura 2000

parte integrantă a naturii, iar coabitarea poate � un
parteneriat de succes între om şi natură.

O astfel de abordare are nenumărate bene�cii,
atât pentru conservarea naturii, cât şi pentru locuitorii
din zonele respective. Implicând activ în programul
Natura 2000 diferiţi proprietari sau utilizatori ai
acestor zone, se poate garanta protecţia speciilor şi
habitatelor ameninţate.

Din acest punct de vedere, Natura 2000 este un
aliat puternic în menţinerea şi dezvoltarea economică
şi socială a multor zone rurale.

Toate aceste aspecte sunt recunoscute la cel
mai înalt nivel politic. Reformele Politicii Europene
Agricole au separat plăţile de producţie şi le-au
înlocuit cu o plată pentru �ecare gospodărie, bazată
pe condiţii de mediu şi de practicare a agriculturii.
Unul dintre obiectivele acestor reglementări este
acela de a îmbunătăţi mediul înconjurător şi zonele
rurale prin susţinerea unor metode de management
al ariilor protejate.

În numărul viitor vom discuta despre bene�ciile
şi obligaţiile Natura 2000.

Publicaţie apărută în cadrul proiectului “Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al
Consiliului local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării”,

�nanţat prin Programul Opera ional de Mediu 2007 - 2013 şi co�nanţat din Fondul European de Dezvoltareţ
Regională. Material editat de Consiliul Local Mahmudia la data de 7 ianuarie 2013.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia o�cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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Natura 2000, pentru oameni si natura
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