12 octombrie 2010

Comunicat de presă
Reînnoirea Diplomei Europene pentru RBDD

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) informează despre decizia
din 16 septembrie 2010, a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de a reînnoi,
pentru a doua oară şi pentru o durată de 10 ani, distincţia de spaţiu european protejat
acordată în anul 2000. Diploma Europeană a Ariilor Protejate, este una din cele mai
prestigioase distincţii din Europa, atât datorită criteriilor ştiinţifice care trebuie respectate,
cât şi mecanismului de monitorizare continuă a respectării acestora.
Diploma a fost acordată Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 2000 şi reînnoită în
anul 2005 deoarece, prin zonele sale umede care adăpostesc o floră şi o faună extrem de
diversă, ea are o valoare biologică, peisagistică şi culturală deosebită pentru Europa. Cu
ocazia reînnoirii distincţiei, Consiliul Europei a formulat mai multe recomandări, printre
care menţionăm:
- continuarea şi extinderea procesului de cooperare internaţională, atât în context
transfrontalier (Moldova, Ucraina, România) cât şi cu alte delte care au primit Diploma
Europeană;
- continuarea monitorizării serviciilor ecologice şi a activităţilor economice din perimetrul
Rezervaţiei pentru prevenirea efectelor negative, menţionând aici şi monitorizarea
efectelor lucrărilor la canalul Bâstroe din partea ucraineană a deltei;
- continuarea sprijinirii populaţiei locale prin implicarea activă a ARBDD în gestionarea
durabilă al resurselor piscicole şi reducerea numărului de intermediari, prin sprijinirea
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activităţilor compatibile cu obiectivele Rezervaţiei şi promovarea programului de
restaurare a clădirilor tradiţionale pentru păstrarea valorilor culturale;
- crearea de mecanisme financiare care să asigure fondurile necesare şi să îmbunătăţească
capacităţile/performanţele ARBDD;
- accelerarea adoptării unui cadru legal adecvat.

Informaţii suplimentare
Consiliul Europei acordă din 1965 Diploma Europeană a
Ariilor Protejate, acelor regiuni care prezintă o importanţă
deosebită pentru conservarea diversităţii biologice, geologice şi
peisagistice din Europa. Unul din criteriile esenţiale ale
acordării Diplomei este ca aceste zone să fie cuprinse în cadrul
unui sistem adecvat de protecţie. Procesul care precede
acordarea

şi

reînnoirea

Diplomei

presupune

analiza

documentaţiilor tehnice transmise de statele membre ale Consiliului Europei, precum şi
vizite efectuate de experţi independenţi în zonele protejate. Rolul Diplomei este pe de o
parte de a răsplăti statele membre pentru eforturile întreprinse în vederea protejării
anumitor zone şi, pe de altă parte, prin faptul că este acordată pentru o perioadă limitată,
care poate fi prelungită, de a încuraja statele membre să continue demersurile de protejare
a acestor zone.
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a acordat Diploma Europeană a Ariilor
Protejate următoarelor situri din România: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (2000),
Parcurile Naţionale Retezat (2008) şi Piatra Craiului (2006).

Guvernator,
Grigore Baboianu
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