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«Pelican
Way of LIFE»

Specie iconică

Cu o anvergură a aripilor de aproape trei
metri și cu o greutate de peste 10 kg,
pelicanul creț este una dintre cele mai
impresionante păsări de reproducție
din Europa. Vederea unui grup de acești
mâncători de pește masivi care se ridică
în aer este un spectacol aerian care
te inspiră.

Ce prevede

proiectul

Studiu și cercetare
Cercetarea științifică a speciei
se va desfășura cu ajutorul
telemetriei prin satelit, a studiilor
cu sunete și numărarii concentrate,
astfel ca asa va fi creată baza de date
GIS. Se va evalua riscul de coliziune
cu liniile electrice locale, precum și
atitudinea comunităților locale față
de păsările care consumă pește.

Acțiuni
de conservare
Reducerea riscul de coliziune
Pe locatiile cheie, aparate de deviere
a păsărilor vor fi instalate pe cel
puțin 10 km de linii electrice, în
cooperare cu companiile de utilități.
Îmbunătățirea reproducerii
și cuibăritului
Pe locațiile cheie vor fi construite sau
extinse platforme artificiale.
Stabilirea patrulării pentru a reduce
perturbarea
Noi scheme de patrulare vor fi
stabilite pe șapte locuri în colaborare
cu autoritățile de management și
asociațiile de vânătoare.

Pelicanul creț este o specie amenințată
la nivel mondial. Extrem de vulnerabil
pe întreaga planetă, este clasificat
drept «Aproape de amenințare» pe
lista roșie a UICN. Populația globală
a speciei a suferit un declin dramatic
în ultimele decenii, principalele cauze
incluzând coliziunile cu liniile electrice,
declinul habitatului, perturbarea,
persecuția directă a pescarilor și lipsa de
conștientizare a comunităților locale.

Domeniul de aplicare
al proiectului

Pelican Way of LIFE – principalul proiect de conservare
pentru pelicanul creț (Pelecanus crispus) în Europa și la scară
globală – își propune să reducă amenințările pentru păsări și
să îmbunătățească habitatul lor în 27 de situri din România,
Bulgaria, Grecia și Ucraina si de la Marea Neagră. De asemenea,
proiectul acordă o atenție deosebită cercetării științifice și
monitorizării speciilor și implicării părților interesate și a
comunităților locale, precum și consolidării capacității în Turcia,
Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord.

Monitorizarea
Pe parcursul proiectului
vor fi monitorizați
indicatorii cheie legați de
locurile de adăpostire și de
cuibărit, perturbarea, biologia
și migrația speciilor, precum și
eficiența activităților proiectului.
De asemenea, va fi măsurat
impactul socio-economic al
proiectului și impactul său asupra
serviciilor bazate pe natură.

Conștientizarea
publicului
Sprijinul părților cheie interesate și
creșterea gradului de conștientizare a
publicului cu privire la conservarea pelicanului
va fi asigurat prin campanii de informare
și educație, surse de informații online.
Capacitatea conservatorilor de pelicani din
țările învecinate și crearea de rețele cu alte
proiecte sunt de asemenea incluse, precum
și promovarea turismului bazat pe natură.

