
Stabilizarea populației 
de pelicani creți

Proiectul „Pelican Way of LIFE” își propune să îmbunătățească starea populației  
de pelicani creți din Europa prin reducerea amenințărilor, îmbunătățirea condițiilor  

de cuibărit, ameliorarea habitatului și protejarea zonelor umede. 

The comeback of  
the Dalmatian pelican
The “Pelican Way of LIFE” initiative aims to boost populations of the Dalmatian pelicans 
in Europe, by reducing threats, improving breeding habitats, protecting wetlands and 
connecting waterways.

Ce facem noi
What we do
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România
În România, pelicanul creț este rezident 
și parțial migrator. Cuibărește în Delta 
Dunării și în vecinătatea acesteia, în timp 
ce în afara sezonului de reproducere 
adulții și păsările imature se dispersează 
de-a lungul Dunării, folosind marile 
lacuri și zone umede pentru hrănire și 
adăpostire, în grupuri de până la câteva 
sute de indivizi. Populația cuibăritoare este 
estimată la 350–400 de perechi.

Romania
In Romania the Dalmatian pelican is 
resident and a partial migrant. It breeds 
in the Danube Delta and in the vicinity, 
while adults outside of the breeding 
season and immature birds disperse 
along the Lower Danube, making use 
of the large lakes and wetlands for 
feeding and roosting, in congregations 
of up to several hundred individuals. 
The total breeding population is 
estimated at 300 to 350 pairs.

Simbol al zonelor 
umede sănătoase

Pelicanul creț este un ambasador pentru zonele 
umede sănătoase din Europa de Est. Cu o 

anvergură de aproape trei metri și cântărind 
peste 10 kilograme, pelicanul creț este una 

dintre cele mai impresionante păsări din 
Europa.

Healthy wetlands 
ambassador

The Dalmatian pelican is an ambassador 
for healthy and well-connected wetlands 

in Europe. With a wingspan of almost 
three meters and weighing in at over 

10kg, the Dalmatian pelican is one of the 
most impressive breeding birds in Europe. 
The sight of a group of these massive fish 
eaters taking to the air is an awe-inspiring 

avian spectacle.

Zona de activitate 
Activitățile proiectului vor fi desfășurate în 27 de locații ale 

proiectului din România, Bulgaria, Grecia, precum și două din 
Ucraina. Acestea cuprind o gamă largă de habitate diferite, 

precum: lacuri, insule, zone umede, pășuni, mlaștini.

Focus area
Project activities will be carried out at 27 project sites 

in Romania, Bulgaria, Greece, as well as two in Ukraine. 
These encompass a wide range of landscapes, including 

lakes, islands, wetlands, pastures, marshes and bogs.

Țări implicate
Involved countries

Domenii prioritare
Priority areas

Ucraina
Ukraine

România
Romania

Bulgaria
Bulgaria

Grecia
Greece

RESEARCH to improve knowledge of 
specific threats, sites and migration 

ecology, thereby enabling better 
management and conservation 

action decision making.

CERCETARE pentru 
îmbunătățirea cunoștințelor 

cu privire la amenințările 
specifice, a siturilor și a 

migrației, facilitând astfel 
un management benefic 

speciei și luarea unor decizii 
referitoare la acțiunile de 

conservare.

PROTECT by reducing collision 
risk with powerlines, disturbance 

at key sites along the fly way 
and persecution.

PROTEJĂM specia prin 
reducerea deranjului în 

zonele importante din areal 
și prin diminuarea riscului  

de coliziune cu liniile 
electrice.

RENATURAREA HABITATELOR 
pentru a îmbunătăți condițiile 

de cuibărit de pe cuprinsul 
arealului de distribuție.

RESTORING  
NATURE  

to improve habitat 
and nesting 

conditions along  
the flyway.

CREAREA CADRULUI  
pentru conservarea speciei 
și a siturilor Natura 2000 
prin creșterea gradului de 

conștientizare și implicarea 
factorilor interesați și a 

comunităților locale.

CREATE SUPPORT  
for the conservation of 

the Dalmatian pelican and 
Nature 2000 sites by raising 

awareness and engaging 
with local stakeholders  

and communities.


