Tulcea, 28 iunie 2018
COMUNICAT DE PRESĂ
„Ziua Voluntarului Dunării” - 2018 în
Rezervația Biosferei Delta Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a organizat, în data de 27 iunie 2018,
a

Doua Zi a Voluntarului Dunării, eveniment ce face parte din activitățile proiectului

DANUBEparksCONNECTED - Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al
Dunării, finanţat prin Programul Transnaţional Dunărea.
Ziua Voluntarului Dunării este o acţiune implementată coordonat de către toți partenerii din
proiect. În perioada martie-iunie 2018, zonele protejate din 8 țări dunărene, membre ale
proiectului DANUBEparksCONNECTED, au găzduit diferite activități de voluntariat. Dacă în anul
2017, Prima Zi a Voluntarului a avut drept obiectiv creşterea conştientizării tinerei generaţii
asupra protejării biodiversităţii, în acest an, a Doua Zi a Voluntarului urmărește promovarea
inițiativei Danube WILDisland – Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene. Accentul a fost
pus pe colectarea deșeurilor și igienizarea habitatelor fluviale dinamice, cum ar fi insulele
sălbatice.
Astfel, obiectivul specific al Zilei Voluntarului Dunării 2018, organizată de Administrația
Rezervației Biosferei Delta Dunării, a fost acela de a colecta deșeurile și de a igieniza un areal

La această activitate, celor 35 de voluntari participanți la acțiune, elevi și cadre didactice ai
Liceului Tehnologic Topolog și voluntari ai Asociației Euro Tulcea li s-au alăturat şi
reprezentanți ai ARBDD.
Comunicarea și promovarea inițiativei Danube WILDisland – Coridorul de Habitate Insule
Naturale Dunărene a fost obiectivul principal al acestui eveniment, astfel că, în deschiderea
acțiunii de voluntariat, reprezentanți ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au
prezentat acțiunile pilot implementate în cadrul pachetului de lucru al proiectului
DANUBEparksCONNECTED - Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene.
Inițiativa WILDisland își propune să atragă oamenii să se bucure de aceste habitate valoroase
și să devină susținători ai conservării lor. Savurarea naturii include şi menținerea ei cât mai
curată, colectarea deșeurilor fiind un semnal vizibil pe scară larg dunăreană.
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din zona Brațul Sf. Gheorghe.

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 ONGurilor.
Acțiunea de voluntariat organizată de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a
precedat Ziua Internațională Dunării, serbată în fiecare an în data de 29 iunie, înscriindu-se în
seria de activități dedicate celebrării acestui eveniment de mediu.
Mai multe informații: http://ddbra.ro/proiecte/implementate-in-parteneriat/aflate-in-derulare2/proiect-danubeparksconnected-bridging-the-danube-protected-areas-towards-a-danube-
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habitat-corridor-re-eaua-de-arii-protejate-dunarene-un-coridor-de-habitate-al-dunarii-a1947

