I N F O R M A R E DE P R E S Ă

„Ziua Voluntarului Dunării” în Rezervația Biosferei Delta Dunării
Sulina - 5 Octombrie 2017
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) va organiza la Sulina, în data de
5 octombrie 2017, evenimentul „Ziua Voluntarului Dunării” ce face parte dintre activitățile
proiectului DANUBEparksCONNECTED - Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de
Habitate al Dunării. Activitatea reprezintă, de asemenea, o manifestare specifică de
celebrare a Zilei Internaționale a Educației, stabilită de către UNESCO (Organizația
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) în data de 5 octombrie.
În cadrul Zilei Voluntarului Dunării în RBDD, participanții vor primi explicații despre unele
specii invazive ce urmează să fie îndepărtate și vor afla mai multe despre speciile ce
necesită protecție. Se dorește astfel să crească gradul de conștientizare a tinerei generații
asupra importanței protejării biodiversității. Voluntari, elevi și cadre didactice ai Liceului
“Jean Bart” din Sulina se vor alătura reprezentanților ARBDD în acțiunea menită să asigure
plantelor de interes comunitar un habitat propice dezvoltării acestora și împiedicarea
proliferării speciilor invazive din arealul propus.
În deschiderea acțiunii de voluntariat, Domnul Mălin Matei Mușetescu, Guvernatorul
Rezervației Biosferei Delta Dunării, va adresa participanților un mesaj cu privire la
importanța educației și a necesității protejării biodiversității, obiectivele Administrației
Rezervației Biosferei Delta Dunării privind conservarea, protecția mediului, creșterea
nivelului de conștientizare a publicului și promovarea atitudinii responsabile față de
mediul înconjurător în rândul vizitatorilor Rezervației, dar și a populației locale.
Implicarea publicului interesat în acțiuni concrete este cea mai bună cale pentru a
sensibiliza și a obține sprijinul pentru acțiunile de conservare. În perioada augustnoiembrie 2017, ariile protejate din 8 țări dunărene,
membre ale proiectului
DANUBEparksCONNECTED, găzduiesc diferite activități de voluntariat pentru a gestiona și
promova habitatele valoroase din regiunea Dunării.
Implementarea cu succes a acțiunilor voluntarilor pe tot parcursul Dunării ar putea deveni
parte a unei strategii pe termen lung pentru a dezvolta Coridorul de Habitate Terestre
Dunărene, cu scopul de a construi colaborări pe termen lung cu firme, școli și delegații de
tineret ale ONG-urilor.
Mai multe informații: http://www.ddbra.ro/proiecte/implementate-in-parteneriat/aflatein-derulare-2/proiect-danubeparksconnected-bridging-the-danube-protected-areastowards-a-danube-habitat-corridor-re-eaua-de-arii-protejate-dunarene-un-coridor-dehabitate-al-dunarii-a1947

Projectco-fundedbytheEuropeanUnion (ERDF, IPA funds)

