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PARTENERIATUL

$ .4M

OBȚINEREA A 

12 milioane m3

de apă
echivalentul a 4.800 bazine olimpice. echivalentul a peste 7.422 de terenuri de fotbal.

REFACEREA A APROXIMATIV

53 km2

de habitate
de zone umede

parteneriat

țări

investiție
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EFECTE NEGATIVE

and wetlands disappear 

PRINCIPALELE CAUZE80%
PP P

MOTIVAȚIE

Împreună pentru Dunăre
The Coca-Cola Company și WWF readuc la viață 

zonele umede din lungul �uviului Dunărea

Zonele umede ale 
Dunării, cel mai lung 
�uviu din Europa, au 
fost distruse în 
proporție de 80% în 
ultimii 150 de ani.

Degradarea �uviului Dunărea a fost cauzată 
mai ales de construcția digurilor, drenarea 
zonelor umede și ridicarea barajelor, toate 

realizate cu scopuri diverse precum
construcția hidrocentralelor, facilitarea

navigației și protecția împotriva inundațiilor.

În anumite cazuri, aceste acțiuni sunt 
necesare pentru producerea de energie sau 

pentru dezvoltarea agriculturii.
De asemenea, aceste inițiative au fost 

implementate pentru a oferi protecție în caz 
de inundații sau pentru transport.

Efectele negative sunt variate și includ diminuarea populațiilor
de pești și a faunei sălbatice, scăderea calității apei și reducerea 

zonelor umede care nu mai pot susține biodiversitatea
și nu mai pot reține apa la inundații.

DIMINUAREA
POPULAȚIILOR DE PEŞTI

OAMENI

DETERIORAREA
CALITĂȚII APEI

DISPARIȚIA
BIODIVERSITĂȚII

Bene�ciile reconstrucției zonelor umede

PIERDEREA CAPACITĂȚII
DE STOCARE A APEI

LA INUNDAȚII 

FLUCTUAȚII ALE
NIVELULUI APEI 

Programul de reconstrucție a zonelor umede din lungul Dunării bene�ciază de o investiție 
în valoare de 4,4 milioane de dolari susținută de Fundația Coca-Cola, prin parteneriatul 

încheiat între Coca-Cola și WWF pentru o perioadă de șapte ani. Este cel mai mare 
program pe care Fundația Coca-Cola îl sprijină în Europa.
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Parteneriatul va susține proiecte care se vor derula 
pe o perioadă de șapte ani, în șase țări: Austria, 

Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România.

ÎNLĂTURAREA/
DESCHIDEREA 

DIGURILOR
pentru a devia 

debitul de apă pe 
cursul �uviului 

CREAREA DE 
NOI CANALE

pentru refacerea 
conectivității 

�uviului cu lunca 
inundabilă

REFACEREA 
PATULUI DE 

PIETRIȘ
pal albiei unor 
râuri tributare 

�uviului

CONSTRUIREA/ 
REFACEREA 

STĂVILARELOR
pentru a reține 

apa în luncă

CREȘTEREA 
GRADULUI DE 

CONȘTIENTIZARE
privind utilizarea 
durabilă a apei și 

conservarea 
zonelor umede

CREAREA UNOR 
FILTRE NATURALE 

DE STUF
pentru a 

îmbunătăți 
calitatea apei

ÎNLĂTURAREA 
ARBORILOR ȘI 
ARBUȘTILOR
care împiedică 

stocarea resurselor 
de apă

PASAJE DE 
ACCES PENTRU 

PEȘTI
ÎNLĂTURAREA 

CONSTRUCȚIILOR 
NEFOLOSITOARE/

PERICULOASE
pe sectoare de râu 
tributare Dunării

Obiectivul este 
refacerea ultimelor 
lacuri minerale - un 

habitat unic în 
apropierea 

Neusiedler See, prin 
construirea unor 

străvilare și creșterea 
nivelului apei.

Proiectul are ca scop 
reconstrucția 

ecologică de-a lungul 
meandrului 

Barcs-Old-Drava. 
Acest teritoriu face 
parte din viitoarea 

rezervație a Biosferei 
Mura-Drava-Dunăre, 

cunoscută și ca 
„Amazonul Europei”.

În trecut, meandrul 
Bestrement a fost un 

important loc de 
reproducere și de 
popas în timpul 

migrației pentru peste 
700 de perechi de 
stârci care tind să 
dispară odată cu 

seceta și pierderea 
surselor de hrană. 

Obiectivul este de a 
construi o ecluză care 
să rețină apa în zona 

umedă.

Lucrările de 
reconstrucție 

ecologică se vor 
concentra pe ferma 
piscicolă Gârla Mare, 

a�ată de-a lungul 
Coridorului Verde al 

Dunării Inferioare, cea 
mai ambițioasă 

inițiativă europeană 
de protejare și 

refacere a zonelor 
umede.

Proiectul se va axa pe 
Coridorul Verde al 

Dunării Inferioare și pe 
refacerea a peste 30 

km2 de habitat al 
râului care adăpostesc 

6 specii de pești pe 
cale de dispariție, prin 

îndepărtarea 
obstacolelor din calea 

migrării și prin 
construirea căilor de 
acces pentru pești.

CROAȚIA
Obiectivul este de a 

reconecta și 
reconstrui cele cinci 

brațe laterale ale 
râului Drava, care vor 

contribui la 
îmbunătățirea 

dinamicii râului și a 
habitatelor, la 

diminuarea efectelor 
inundațiilor și la 

creșterea potențialului 
de ecoturism și 

recreere. Printr-un 
proiect separat, între 

Ungaria și Croația va � 
refăcut meandrul 
Barcs-Old-Drava.


