
Rewilding Europe -  Delta Dunării

Rewilding Europe propune o viziune nouă de 
conservare a naturii la nivel european, în care 
procesele naturale și natura sălbatică sunt 
elementele cheie.

Viziunea pentru Delta Dunării are la bază 
imaginea unei delte vii în care natura sălbatică 
reprezintă fundamentul pentru creșterea 
prosperității comunităților locale.
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Inițiativa Rewilding Europe este coordonată în 
România de WWF, cu sprjinul  Fundației ARK, Wild 
Wonders of Europe și Conservation Capital, și își 
propune următoarele obiective în cele două zone pilot 
din Delta Dunării - Sfântu Gheorghe și C.A. Rosetti:

• să contribuie la refacerea proceselor naturale pe o 
suprafață de 100.000 ha;

• să creeze cadrul pentru perpetuarea vieții sălbatice 
și reintroducerea unor specii dispărute, precum 
castorul sau cerbul;

• să colaboreze cu proprietari de terenuri, comunități 
locale, administrații și organizații non-
guvernamentale, pentru a promova cele mai bune 
metode de a gestiona zonele cu faună sălbatică;

• să contribuie la dezvoltarea unor noi modele de 
afaceri bazate pe natura sălbatică, care să poată 
asigura prosperitatea comunităților locale.

Rewilding Europe – Delta Dunării  are ca scop 
armonizarea măsurilor de conservare cu nevoile de 
dezvoltare ale comunităților locale, prin promovarea 
antreprenoriatului pentru natură. 

Totodată, inițiativa pune accentul pe creșterea 
diversității vieții sălbatice pentru explorarea și 
încântarea noastră, a tuturor. Reintroducerea unor 
specii dispărute din Delta Dunării reprezintă o 
oportunitate pentru derularea unor activități 
economice durabile, precum turismul bazat pe 
observarea si fotogra$erea speciilor în natură, care să 
ofere venituri alternative comunităților locale.

Inițiativa Rewilding Europe – Delta Dunării va crea 
cadrul necesar ca biodiversitatea Deltei Dunării să $e 
menţinută şi îmbunătățită, prin măsuri de conservare 
a faunei sălbatice şi promovarea afacerilor care să 
contribuie la conservarea naturii. 

Rewilding Europe își propune să redea naturii din 
întreaga Europă cel puţin un milion de hectare de 
teren până în 2020, creând zece zone unice de 
sălbăticie, care să servească drept modele de 
conservare a naturii.

Rewilding Europe se  concentrează, în special, pe 
transformarea problemelor cauzate de fenomenul de 
abandon al terenurilor, în oportunităţi pentru 
oameni şi natură, oferind astfel un argument solid 
pentru importanța dezvoltării capitalului natural în 
Europa. Alături de multe alte bene$cii economice, 
zonele renaturate au potențialul de a deveni atracții 
turistice la nivel mondial.

Rewilding Europe se desfășoară în prezent în cinci 
regiuni: Munții Velebit (Croația), Vestul Peninsulei 
Iberice (Spania și Portugalia), Rezervația Biosferei 
Delta Dunării (România), Carpații Meridionali 
(România) și Carpații Orientali (Slovacia și Polonia).

O nouă oportunitate. Pentru Delta Dunării. Pentru oameni.

www.wwf.ro
www.rewildingeurope.com
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