LIFE 19NAT/SK/001023 - LIFE DANUBE FREE SKY - Transnational conservation of birds along
Danube river, finanțat prin Programul European LIFE (Natură și Biodiversitate).
Valoare totală proiect: 6,636,170 Euro. Bugetul ARBDD este 618,877 Euro, finanțare UE 75%.
Perioada de derulare: 01 septembrie 2020 - 28 februarie 2026
Parteneriatul este format din 14 parteneri beneficiari din 8 țări: Serbia, Bulgaria, România,
Slovacia, Austria, Ungaria, Croația și Germania. Partenerul coordonator al proiectului este Raptor
Protection of Slovakia, Slovacia, iar din România participă în proiect Administrația Rezervației
Biosferei Delta Dunării (coordonator național) și EDD – E-Distribuție Dobrogea.
Obiective:
Stoparea pierderii serviciilor aduse de biodiversitate și ecosisteme de-a lungul Dunării prin acțiuni
ce vizează protecția a 12 specii de păsări prioritare în UE.
Activități ce vor fi implementate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării:
A1. Elaborarea schemei de monitoring pentru liniile electrice de distribuție, dezvoltarea bazei de
date și instruirea personalului de teren
ARBDD va colabora cu Partenerul coordonator pentru elaborarea schemei de monitorizare,
dezvoltarea bazei de date și instruirea personalului de teren la nivel național. Pe baza rezultatelor
monitorizării se va elabora un Plan de prevenire a coliziunii și electrocutării ce va stabili locația
exactă pentru activitățile de proiect relevante, cum ar fi: instalarea dispozitivelor anti-coliziune,
izolarea stâlpilor periculoși pentru a preveni electrocutarea speciilor de păsări, instalarea
panourilor de avertizare și instalarea cuiburilor artificiale (cutii de cuibărit) pentru păsări.
C1. Activități de protecție a păsărilor împotriva coliziunii cu liniile electrice: ARBDD va fi
responsabilă pentru activitățile de monitorizare (inițială și de bază) în vederea determinării
sectoarelor de linii potențial periculoase cu risc de coliziune și a speciilor prioritare afectate.
C2. Protejarea păsărilor împotriva electrocutării cu liniile electrice de distribuție
ARBDD va fi responsabilă pentru activitățile de monitorizare (inițială și de bază) în vederea
determinării stâlpilor de medie tensiune periculoși ce vor fi izolați împotriva electrocutării.
Se vor monta transmițătoare pe șase juvenili de Pelican creț, pentru a identifica ce stâlpi
periculoși sunt localizați în aria de cuibărit și de hrănire pentru această specie prioritară.
C3. Prevenirea perturbărilor și interacțiunii cu liniile electrice prin crearea de oportunități de
cuibărit și hrănire în condiții de siguranță
Se vor crea oportunități de cuibărit prin instalarea a 100 de cuiburi artificiale pentru specii
prioritare de păsări (dumbrăveanca).
D1. Monitorizarea activităților proiectului
ARBDD va fi responsabilă pentru postmonitorizarea liniilor electrice marcate și monitorizarea
speciilor prioritare de păsări, a stării și a eficienței utilizării cuiburilor artificiale montate.

D2. Evaluarea impactului proiectului
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va colabora cu Partenerul coordonator pentru
furnizarea informațiilor referitoare la indicatorii și rezultatele proiectului.
E1. Diseminarea rezultatelor proiectului și networking
ARBDD va implementa activități de diseminare a rezultatelor proiectului și conștientizare,
birdwatching cu implicarea voluntarilor, cooperare cu școli și autorități locale din RBDD. Se vor
monta două panouri de informare.
Se va participa la evenimentele internaționale pentru informarea stakeholderilor, precum și la
diverse intălniri și evenimente organizate în cadrul proiectului.
ARBDD va colabora cu Partenerul coordonator pentru schimb de informații și elaborarea
materialelor de informare și diseminare.

