DELTA
DUNĂRII
ESTE
ÎN VIAȚĂ
Natură și rewilding în regiune

Broșură pentru elevi și eleve în vârstele lor dintre 12-15 ani

MODULUL 4: PELICAN СREȚ

(DALMAT) CA SPECIE
UMBRELATĂ (DE UMBRELĂ)
BLOCUL 1

PESCAR FERMECAT
Știi deja că în regiunea voastră există
multe animale, păsări și plante diferite. Prin urmare, fă cunoștință cu unul
dintre ele - pelicanul creț (dalmat) uriaș. Denumirea latină acestei specii –
Pelicanus crispus. Anvergura aripilor
ajunge la peste trei metri, iar greutatea
sa este de peste 10 kilograme! Prin urmare, nu ar trebui să fie surprinzător

faptul că pelicanul creț (dalmat) este
considerat ca una dintre cele mai uimitoare păsări din Europa. Să vezi un
grup de acești mâncători de pește maiestuoși care se ridică în aer în același
timp este o priveliște de neuitat! Pelicanul creț (dalmat) aparține așa-numitei specii umbrelate (de umbrelă) și
este un simbol al zonelor umede acva-

SPECIILE UMBRELATE sunt specii de animale, păsări sau plante a căror conservare contribuie la conservarea altor specii din zonă corespunzătoare. De exemplu, pentru a proteja locul de cuibărit al pelicanilor, va
fi creat un parc natural sau o rezervație. Crearea unui astfel de parc sau
rezervație naturală va ajuta la conservarea altor păsări și mamifere,
astfel încât nimeni să nu le poată deranja în această zonă.
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tice-mlăștinoase
care au starea lor
sănătoasă.
Pelicanul creț
(dalmat)
este
una dintre cele
mai mari păsări de
apă din lume. Oamenii îi spun baba sau baba-pasăre.
În Delta Dunării veți putea vedea pelicanii creți (dalmați) hrănindu-se,
odihnindu-se și cuibărându-se într-o
anumită zonă. Aceste păsări pot zbura și înota bine, dar nu se scufundă.
Dieta lor este predominant pește, pe
care îl pot pescui împreună cu familiile lor. Pelicanul cu capul creț (dalmat) este de obicei o pasăre tăcută, cu
toate acestea, în apropierea locurilor
de cuibăritul său, poate scoate sunete
asemănătoare cu mârâitul, răcnetul
și chiar grohăitul.
Se înmulțesc în rezervoare liniștite
și bogate de pești, cu ape mari de mică

adâncime, încă neatinse de activitate de oameni. Aceste păsări își aleg
un partener pentru o perioadă lungă
de timp și uneori pentru toată viața.
După ce se întorc din regiunile calde,
de obicei cuibăresc în aceleași locuri,
cel mai adesea, în colonii mici - de la
4-5 până la câteva zeci de perechi. Cuiburile lor arată ca niște mici mormane de plante pe insulițe înconjurate de
apă și inaccesibile prădătorilor. Este
foarte important să nu deranjați păsările în timp ce cuibăresc!
Femela pelican creț (dalmat) depune între unul și șase ouă. Puii se nasc
fără pene și au dimensiuni mici, dar se
îngrășează foarte repede: un pui, care
se cântărea puțin peste 100 de grame
în momentul nașterii, se cântărește
deja aproape 500 de grame în a șasea
zi de existență! În curând au penaj sub
formă de pene albe de puf. Când au 2,5
luni, puii au greutatea deja mai mult
decât părinții lor și încep să zboare.

O PARTE PRACTICĂ

IMAGINEAZĂ-ȚI DOAR DIMENSIUNEA UNUI PELICAN CREȚ (DALMAT)!
Anvergura aripilor sale atinge aproape 3,5 metri. Aceasta este puțin mai mică decât
cea a albatrosului de drumeție. Lângă profesorul tău, măsoară 3-3,5 metri pe perete
sau pe tablă. Marchează punctele extreme și desenează cu cretă două aripi pe acest
segment de la un punct la altul. Stai la mijloc între aceste două puncte extreme și
întinde-ți brațele în lateral. Astfel, îți poți imagina cât de mare este această pasăre.
Dacă ai desenat aripi, atunci fă o fotografie în această formă ca suvenir sau postează această poză pe rețelele de socializare (internet) cu o explicație, astfel încât
prietenii tăi să învețe despre uimitoarea pasăre care locuiește în regiunea voastră.
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BLOCUL 2

SUB AMENINȚARE
Din păcate, astăzi activitățile de oameni amenință multe specii de animale, păsări și plante. Unele dintre ele au
dispărut deja, iar altele sunt pe cale de
dispariție. Pelicanul creț (dalmat) este,
de asemenea, extrem de vulnerabil
oriunde se găsește. Această pasăre este
inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei și în
Lista Roșie a Uniunii Internaționale
pentru Conservarea Faunei Sălbatice.
Vânătoarea lui este interzisă.
În Europa, această specie este răspândită în Grecia, România, Bulgaria,
Albania, Republica Moldova, Ucraina și

alte țări. Pelicanul creț (dalmat) este o
pasăre migratoare. Pentru iarnă zboară în China, India, Egipt, dar în climatul
regional al nostru din Delta Dunării,
având ierni blânde, poate rămâne pe
această perioadă în habitatea sa.
În ultimele decenii, pelicanii creți
(dalmați) au devenit semnificativ mult
mai puțini în lume. Cauza principală
este pierderea locuințelor. Scăderea
zonelor umede acvatice-mlăștinoase
și a regiunilor inundabile, precum și
dezvoltarea industrială, distractivă și
cea de construirea localităților a zone-

ZONELE UMEDE ACVATICE-MLĂȘTINOASE sunt regiuni puțin adânci
ale râurilor, lacurilor și litoralului marin, care sunt adesea acoperite cu
plante acvatice. Aceste terenuri joacă un rol foarte important pentru sistemele naturale, deoarece peștii se înmulțesc și se hrănesc
în ele, iar păsările de apă cuibăresc. Vegetația zonelor umede
acvatice-mlăștinoase purifică apa, absoarbe carbonul și
eliberează cantități mari de oxigen. Protejează populația Deltei Dunării de inundații și atenuează climatul
local. Pentru a conserva cele mai valoroase zone
umede acvatice-mlăștinoase din toată lumea și bogata
diversitate naturală există Convenția de la Ramsar care
a fost adoptată în 1971 în scopul de a păstra zonele umede
acvatice-mlăștinoase ale planetei. Astăzi, de exemplu, numai
în Ucraina există 50 astfel de zone cu o suprafață totală de
802.604 de hectare, care sunt incluse în lista zonelor umede
acvatice-mlăștinoase de importanță internațională.
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lor pe râuri și de lângă râuri au făcut
din ce în ce mai dificil pentru pelicani
să-și găsească locuri de cuibărit și hrană. În plus, păsările sunt expuse la
deranjamentele oamenilor în timpul
cuibării, intră cu consecințe funește în linii electrice, sunt urmărite în
mod grosolan de către pescari care le
văd concurenți etcetera.
Lipsa de conștiinciozitate a comunităților locale înseamnă că pelicanul

creț (dalmat), această pasăre maiestuoasă care este un simbol al regiunii și
atrage turiști, nu se poate se stabili în
apropierea oamenilor, deoarece aceștia îl alungă adesea. De aceea poate fi
văzut de aproape doar în ariile protejate ale Rezervației Biosferei Dunării
sau în timpul zborurilor lui dintr-un
bazin natural de apă spre altul.

O PARTE PRACTICĂ
SIMTE-TE CA UN PELICAN CREȚ (DALMAT) ÎNTR-O
LUME PLINĂ DE AMENINȚĂRI ȘI RESTRICȚII!
În același timp, te miști puțin și îți testezi abilitățile sale.
Roagă pe profesorul să modereze acest exercițiu.
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Toți elevii și elevele
ies în partea
deschisă și cea mai largă
a clasei și încep să
rătăcească haotic și fără
grabă. Profesorul
comentează: „Pelicanii
zboară, zboară... Acum le
este foame și caută
bazinuri naturale de apă
unde sunt pești. Nu toți
dintre ei vor avea noroc,
deoarece multe zone
umede acvatice-mlăștinoase sunt deja distruse.
STOP!” Elevii și elevele se
opresc, apoi sunt
împărțiți în perechi,
alegând, ca partener, pe
cel care este mai aproape.
În fiecare pereche, elevii
și elevele își testează
abilitățile jucând jocul
„Piatră. Foarfece. Hârtie”
până la trei victorii în
acest joc. Un elev sau o
elevă care a pierdut/

pierdută acest joc trebuie
să fie eliminate/eliminată
din perechea sa. Astfel, în
primul tur, jumătate
dintre elevi și eleve ale
clasei abandonează.
Cei care au rămas
își continuă
plimbarea hatoică prin
clasă. Profesorul
comentează: „Pelicanii
care au găsit un bazin
natural cu pești și încep
să-i vâneze. Cu toate
acestea, nu întregul
cârd va avea din nou
noroc. Unii dintre
pelicani sunt izgoniți și
urmăriți de către pescari
care nu vor să împartă
peștii cu ei într-un râu
sau alt bazin de apă.
STOP!” Din nou elevii și
elevele se opresc și joacă
jocul „Piatră. Foarfece.
Hârtie”, își testând
abilitățile sale.
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În al doilea tur din
nou o jumătate
dintre participanți
renunță la joc. Profesorul
continuă: „Pelicanii care
au norocul să găsească
hrană și să scape de
pescari zboară din nou
să caute corpuri de apă
îndepărtate pentru a-și
construi cuiburile acolo.
Dar nu toate păsările
sunt norocoase. Unii
dintre pelicanii dau peste
linii electrice și mor din
cauza asta. STOP!” Elevii
și elevele care au rămas,
se opresc și își testează
norocul jucându-se jocul
„Piatră. Foarfece.
Hârtie”.
ÎÎn turul al treilea
din nou o jumătate din grupul rămas
abandonează jocul.
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BLOCUL 3

MAI AVEM O SPERANȚĂ
Din fericire, încă nu am restabilit populațiile de pelican creț (dalmat) și multe
alte specii. Oamenii de știință-ecologiști
și ornitologii sunt implicați în acest lucru. De obicei, este importantă reducerea principalelor amenințări pentru reînnoirea speciilor, precum și creșterea
numărului de așezări. Uneori, dacă specia necesară a dispărut complet într-o
anumită regiune sau în general în natură, este necesară returnarea indivizilor
din alte teritorii sau grădini zoologice
Populațiile de pelicani creți (dalmați) au scăzut în general. Cu toate
acestea, această specie încă apare în
natură în cantitate suficientă pentru a
se reînnoi dacă îi creăm condiții adecvate și reducem amenințările.
În primul rând, merită să fie obținute
mai multe informații despre distribu-

ția, comportamentul
și biologia acestei specii. Cercetarea ajută la îmbunătățirea
planificării conservării. Metodele de
cercetare includ nu numai marcarea cu
inele tradițională a păsărilor, ci și studierea înfățișării lor contemporane cu
ajutorul dronelor, marcarea indivizilor
individuali cu trackere de GIS – (Environmental Geographic Information
System) Sistemul Informaţional Geografic de Mediul Înconjurător, care fac
posibilă urmărirea mișcării păsărilor
în timp real, etcetera.
Pentru a preveni ciocnirea păsărilor cu liniile electrice, ceea ce le provoacă moartea, este posibil să se instaleze speriatoare speciale în zonele
pricipale în care se observă migrarea,
cuibărirea sau aglomerarea păsărilor,

MODUL DE VIAȚĂ AL LUI PELICAN
Aceasta este o inițiativă importantă care vizează conservarea populațiilor de pelicani creți (dalmați) nu numai în Europa, ci și la nivel global:
pentru a reduce nivelul amenințărilor la adresa păsărilor în prezent și
pentru a promova îmbunătățirea locuințelor acestora în 27 de teritorii
din România, Bulgaria, Grecia și Ucraina pe Calea de zbor
în direcția Marea Neagră-Marea Mediterană.
Ce facem:
protejăm pelicanii, reducând riscurile de coliziune a
acestora cu liniile electrice pe căile de trecere;
reînnoim natura pentru a îmbunătăți condițiile de viață
în habitatea și cuibăritul pelicanilor;
informăm comunitățile locale și partenerii săi pentru
a-și obține sprijinul lor pentru conservarea speciilor de
pelicani creți (dalmați) și a habitățile acesteia.
studiem amenințările existente care pot afecta locuințele
pelicanilor, precum și pe căile migrațiilor acestora.
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ceea ce ar trebui să fie observate de către acestea. Pentru a compensa lipsa
de insule mici protejate de prădători,
ecologiștii construiesc platforme artificiale pentru cuibărirea și odihna
pelicanilor.

Informarea populației locale despre
această specie unică, precum și promovarea ecoturismului în regiune, va
ajuta la obținerea sprijinului comunităților locale în conservarea pelicanului
creț (dalmat) ca specie.

O PARTE PRACTICĂ

IMAGINEAZĂ-ȚI ACUM CĂ EȘTI UN OM DE ȘTIINȚĂ ÎN
DOMENIUL MEDIULUI!
Sarcina ta este să găsești modalități de a depăși amenințările la
adresa existenței pelicanilor, precum și de a ajuta aceste păsări să-și crească cantitatea. Clasa se împărțește în cinci grupe cu mai multă sau mai puțină cantitatea
de elevi și eleve. Fiecare grup alege un moderator care va conduce discuția pe tema
principală și va nota ideile participanților. Fiecare grup primește o amenințare pentu pelican ca subiect și ar trebui să propună idei pentru a o depăși. Este necesar să
se formuleze chiar și acele idei care pot părea prea grele de implementat sau foarte
surprinzătoare. Principalul lucru este că ele ajută la obținerea rezultatului dorit.
Moderatorul notează ideile. Se acordă 5 minute pentru discuția lor. Apoi moderatorii cu listele de idei rămân la locul lor, în timp ce ceilalți membri ai grupului se
adresează unui alt moderator pentru a discuta despre următoarea amenințare. Moderatorii notează idei care încă nu au fost exprimate înainte în grupul anterior. După
5 minute, grupurile merg din nou la un alt moderator și discută o altă amenințare.
Având suficient timp, fiecare grup are o vreme să discute toate tipurile de amenințări. Dacă timpul este limitat, atunci doar 2-3 tipuri. La finalul discuțiilor, moderatorii
vor prezenta pe scurt toate ideile exprimate care s-au propus în cadrul grupurilor
pentru depășirea amenințării, a cărei discuție au moderat-o.
Amenințări pentru pelicani care trebuie să fie eliminate:
aria rezervoarelor potrivite pentru cuibărit și hrănire
scade
oamenii, în special pescarii, alungă pelicanii și îi
împiedică să se stabilească în apropierea așezărilor
omenești;
comunitățile locale n-au cunoștințe suficiente despre pelicanii creți
(dalmați) și, prin urmare, au o atitudine negativă față de aceștia;
date științifice insuficiente privind stilul de viață și distribuția unor astfel de
specii de păsări precum pelicanul creț (dalmat);
pelicanii dau peste liniile electrice și pier din această cauză.
O TEMĂ PENTRU ACASĂ
Află mai mult despre Pelicanul creț (dalmat). Găsește informații despre
el pe Internet după numele său în limba latină – Pelicanus crispus, vizionează videoclipuri interesante despre această pasăre. Urmărește în ce teritorii
ale țării noastre este distribuită această specie. Citește despre eforturile depuse
în diferite țări pentru a păstra aceste păsări frumoase.
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