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CAIETUL MICULUI ECOLOG
SALVAREA DE LA EXTINCȚIE A POPULAȚIEI

DE NURCĂ EUROPEANĂ





Proiect: Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la 
extinctie a populatiei de nurca europeana - Mustela lutreola (specie de interes 
comunitar, critic periclitata) - din Romania - SAVE E-MINK-RO (2017-2020) 
Cod SMIS 2014+ 135058 

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii implementeaza proiectul 
Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extinctie a 
populatiei de nurca europeana - Mustela lutreola (specie de interes comunitar, 
critic periclitata) - din Romania - SAVE E-MINK-RO (2017-2020), finantat prin 
Programul Operational lnfrastructura Mare, Axa prioritara 4: Protectia mediului 
prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului �i 
decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 135058. Proiectul 
urmare�te 'imbunatatirea starii de conservare a nurcii europene 'in situl de 
importanta comunitara ROSCI0065 Delta Dunarii. 
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, 
delimitat conform legii, are o suprafata totala de circa 580 000 de hectare �i este 
amplasat 'in sud-estul Romaniei, cuprinzand Delta Dunarii propriu-zisa, Complexul 
lacustru Razim-Sinoie, Dunarea maritima pana la Cotul Pisicii inclusiv zona 
inundabila Somova-Parche�, lacul Saraturi-Murighiol �i zona marina cuprinsa 'intre 
litoral �i izobata de 20 m. 
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD) reprezinta unul dintre ultimele refugii 
ale speciei de nurca europeana (Mustela lutreola L.) la nivel de areal 'insa, 
odinioara, 'inregistra o distributie larga 'in Romania. 
Pe plan international din cauza declinului speciei, Uniunea lnternationala pentru 
Conservarea Naturii (UICN) a 'incadrat nurca europeana 'in anul 2011, 'in Lista Ro�ie, 
din specie periclitata 'in specie „critic periclitata" (CR) �i se estimeaza ca 
pentru urmatoarele 3 generatii declinul va depa�i 80% 'in urmatorii 10 ani 
din cauza degradarii/pierderii de habitate �i ca urmare a efectelor 
introducerii de specii (https://www.iucnredlist.org/species). 
Concluziile misiunii IUCN Romania din anul 2014 sunt: ln baza discutiilor cu biologii 
din Delta Dunarii ?i in urma propriilor noastre observatii, populatia de nurca 
europeana din Delta Dunarii este in mod clar cea mai mare ?i in prezent cea mai 
viabila populatie din lume ?i, prin urmare, de cea mai mare importanta pentru 
conservarea globala a speciei. 



























Zonarea funcțională: Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de 
habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi pentru valorificarea 
resurselor naturale disponibile, potrivit cerinţelor de consum ale populaţiilor 
locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor 
resurse, în cuprinsul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt delimitate zone cu 
regim diferenţiat de protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a 
resurselor, după cum urmează:

-- Zonele strict protejate - 20 zone - ocupă o suprafață totală de 50 904 ha (8,7% 
din suprafața rezervației). Acestea sunt zone cu regim strict de protecție, unde 
impactul antropic direct este eliminat sau redus la acele activități ce contribuie 
la dezvoltarea cunoașterii stării actuale și a tendințelor de evoluție a sistemelor 
deltaice pentru definirea capacității productive și a cerințelor de conservare a 
biodiversității. Zonele strict protejate au regimul de protecție și conservare al 
rezervațiilor științifice și sunt în administrarea directă a Administrației 
Rezervației.Rezervației. Declararea unei suprafețe ca zonă strict protejată sau modificarea 
suprafețelor celor existente se face conform legislației în vigoare privind ariile 
naturale protejate.

- Zonele tampon sunt zone cu rol de protecție a zonelor strict protejate, în care 
sunt admise activități limitate de valorificare a resurselor disponibile, în 
conformitate cu planurile de management aprobate. Ocupă o suprafață totală de 
222 996 ha (38,5% din suprafața rezervației) și cuprind suprafețe de teren sau de 
ape ce înconjoară zonele cu regim de protecție integrală.

Zona strict protejată Pădurea Letea-- Zonele de dezvoltare durabilă acoperă 
o suprafață totală de 306 100 ha (52,8% 
din suprafața rezervației). Ele cuprind 
terenuri aflate în regim liber de 
inundație, terenuri îndiguite pentru 
folosință agricolă, piscicolă și silvică și 
terenuri pe care sunt amplasate așezări 
umane.umane.

- Zonele de reconstrucție ecologică sunt 
suprafețe de teren în cadrul cărora 
Administrația Rezervației desfășoară 
activități de refacere a echilibrului 
ecologic și de renaturare a zonei 
afectate, folosind mijloace tehnice și 
tehnologii adecvate.

























Rezervatiile biosferei sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt 
protectia �i conservarea unor zone de habitat natural �i a diversitatii biologice 
specifice. Rezervatiile biosferei se 1ntind pe suprafete mari �i cuprind un complex 
de ecosisteme terestre �i/sau acvatice, lacuri �i cursuri de apa, zone umede cu 
comunitati floristice �i faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau 
rezultate din amenajarea traditionala a teritoriului, ecosisteme modificate sub 
influenta omului �i care pot fi readuse la starea naturala, comunitati umane a 
caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale pe principiul 
dezvoltarii durabile �i armonioase. 
Delta Dunarii, cea mai importanta componenta a Rezervatiei Biosferei Delta 
Dunarii, a pastrat o biodiversitate mai ridicata, respectiv un numar mare de specii 
dintr-o mare diversitate de unitati sistemice, 1ncepand de la plantele inferioare 
(unicelulare) �i pana la cele superioare (cormofite), de la animalele unicelulare 
(protozoare) �i pana la vertebratele cele mai evaluate (mamifere). Delta Dunarii 
frapeaza prin densitatea ridicata de exemplare la multe specii, care 1n zilele 
noastre sunt rare sau lipsesc din alte regiuni ale continentului, cu toate ca din 
cauza unor influente antropice din ultimele decenii (poluarea apelor, 
transformarea unor suprafete naturale 1n terenuri silvice, piscicole �i agricole etc.) 
�i efectivele acestor specii ca �i habitatele lor au fost grav afectate. 
Numarul speciilor care traiesc pe acest teritoriu este cu siguranta mai mare decat 
eel cunoscut 1n prezent, 1ntrucat inventarele 1ntreprinse 1n trecut �i dupa 
1nfiintarea RBDD nu au cuprins toate zonele, nici sub aspect sistematic �i nici 
teritorial. 
Reteaua Natura 2000, din care face parte �i situl de importanta comunitara 
ROSCI0065 Delta Dunarii, este o initiativa a Uniunii Europene prin care se acorda 
recunoa�tere �i protectie legislativa ariilor naturale care gazduiesc specii �i 
habitate rare sau amenintate. 

Stiati ca .... 
' ' 

In Rezervatia Biosferei Delta Dunarii se regasesc peste 9 580 de specii de interes 
conservativ. RBDD ramane, 1nsa, cea mai renumita pentru fauna ornitologica, fiind 
1nregistrate cca 370 specii, reprezentand cca 90% din ornitofauna nationala, iar 89 
sunt specii din Anexa 1 din Directiva Pasari pentru care s-au desemnat arii de 
protectie speciala avifaunistica (SPA-uri) 1n cadrul Retelei ecologice „Natura 
2000". 

Colonie pelicani 























 Știați că … 

ÎnÎn RBDD, mamiferele sunt reprezentate de 54 de specii, dintre acestea 28 fiind 
incluse în Lista Roşie a speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. De 
asemenea, 9 specii sunt de interes comunitar, precum: nurca europeană (Mustela 
lutreola) şi vidra (Lutra lutra). Alţi prădători sunt reprezentaţi de hermină 
(Mustela erminea), câinele enot (Nyctereutes procyonoides), vulpea (Vulpes 
vulpes) şi pisica sălbatică (Felis silvestris).

Prezența nurcii europene în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Nurca europeană (Mustela lutreola L.)             

Nurca europeană (Mustela lutreola) este una dintre cele mai rare și periclitate 
specii de mamifere existente pe continentul nostru, iar Rezervația Biosferei 
Delta Dunării (RBDD) reprezintă unul dintre ultimele refugii ale acestei specii. 
Populația de nurcă europeană din RBDD a fost evaluată la minim 1.130 de 
exemplare, respectiv maximum 2.280 de exemplare.

NurcaNurca europeană este o specie de mustelid de talie medie, cu un corp suplu, 
alungit, cap mic și aplatizat. Blana este de culoare maroniu închis (cu 
variabilitate individuală), lucioasă, cu alb în jurul gurii. Urechile sunt mici și 
rotunde; coada reprezintă circa 40% din lungimea corpului (cap + trunchi), iar 
membrele sunt relativ scurte. Lungimea capului și a trunchiului, 349-430 mm 
pentru masculi și 320-400 mm pentru femele. Greutatea medie, la masculii din 
RBDD a fost de 900 de grame, iar la femele de 474 de grame (Marinov M., 2011).



Hrănire 

În unele zone, până la 85% din hrană este formată din amfibieni (broaște și 
tritoni), dar și pești, crustacee și mamifere mici. Necesarul de hrană zilnică 
este de cca. 140 – 180 g.

Reproducere 

MaturitateaMaturitatea sexuală este atinsă de la vârsta de 9 luni, iar reproducerea are loc 
în lunile februarie-martie. Gestația durează 35-72 de zile și se nasc 4-7 pui 
(Murariu și Munteanu, 2005), în iunie-iulie.

Longevitate

Dacă în captivitate nurcile europene pot trăi 10-12 ani, în sălbăticie trăiesc 7-8 
ani (după Murariu și Munteanu, 2005).
NurcaNurca europeană este un animal solitar, predominant nocturn și crepuscular, 
atât terestru, cât și acvatic. Iarna nu hibernează. Observațiile cercetătorilor de 
la INCDDD indică o tendință crescătoare a activității diurne. Adăposturile și le 
face în galerii lărgite ale șobolanilor de apă sau ale bizamilor, de obicei lângă 
arborii de pe malul apei (preponderent sălcii). Uneori și în scorburi, pe sol, 
stufăriș sau desișuri de vegetație ierboasă.

Ecologie 

Importanța nurcii europene este deosebită din punct de vedere ecologic, mai 
ales în zonele unde se înregistrează o frecvență și o abundență ridicată a 
acesteia, jucând un rol important în controlul speciilor pradă. Așadar, este un 
prădător, poziționându-se astfel în partea superioară a piramidei trofice din 
cadrul ecosistemelor deltaice. 





















Metode de monitorizare

CapturareaCapturarea specimenelor vii se realizează în condiții speciale reglementate de 
legislația în vigoare astfel încât metoda și numărul de exemplare capturate în 
scop științific (în vederea prelevării probelor de ADN și pentru determinarea 
gradului de sănătate al populației din zonă) este strict stabilit.  Perioada optimă 
de capturare în scop științific a nurcilor europene este în lunile februarie – 
martie.
ÎnÎn RBDD monitorizarea nurcilor europene se face prin observarea directă sau 
indirectă (urme, vizuini, resturi de mâncare și excremente) de către 
cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării 
(INCDD). De asemenea se realizează observații prin camere cu senzori de 
prezență.

 

Statutul conservativ al nurcii europene în România

Din punct de vedere al stării de conservare, nurca europeană este încadrată în:
- Lista Roșie UICN – în categoria speciilor critic periclitate (următoarea 
categorie fiind cea de specie extinctă în sălbăticie);
- Cartea Roșie a Vertebratelor din România – statut de specie periclitată.
-- Lista Roșie a speciilor de plante și animale din RBDD – în categoria speciilor 
vulnerabile;
- Convenția de la Berna din 19 septembrie 1979 (Anexa II: specii de animale 
europene strict protejate);
-- Directiva Consiliului European nr. 92/43EEC din 1992 (Directiva Habitate) 
privind conservarea habitatelor naturale, faunei și florei sălbatice (Anexa II, 
nurca europeană fiind și o specie prioritară) și specii animale și vegetale de 
importanță comunitară care necesită protecție strictă (Anexa IV).
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Fii un fin observator, pentru a deveni un bun ecolog! …..

Echipament necesar pentru ieșirea în natură și 
realizarea de observații:
 - Hartă
 - Determinator de specii de floră și faună
 - Ceas
 -  Binoclu 
 - Aparat de fotografiat (opțional)
 - - Lunetă (opțional)
 - GPS (dacă este posibil)
 -  Agendă sau/și fișă de teren 
 -  Două creioane
 - Termometru (opțional)
   Vestimentație de teren, adecvată, având culori în 
ton cu natura

Dar nu în ultimul rând, o ……Dar nu în ultimul rând, o ……
Fișă de monitorizare specii (model orientativ)                                                                                            
Data: ...............
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Factorii limitativi naturali care influențează starea nurcilor sunt: 

- abiotici (climatici și hidrologici). 
- biotici, amintim prădătorii (deși nu există evidențe clare, sunt enumerate în 
literatură vidra, vulpea, dihorul, jderul de copac, enotul, șacalul și unele 
specii de păsări răpitoare), impactul competitorilor, paraziții și unii agenți 
patogeni de origine virală.

FFactorii limitativi antropici 

DisparițiaDispariția nurcii europene a fost agravată de despăduriri, desecările 
mlaștinilor și poluarea apelor. Cauza dispariției speciei din Europa Centrală nu 
este elucidată, dar este foarte probabil că reducerea dramatică și 
fragmentarea zonelor umede din regiune au contribuit semnificativ la declinul 
și în final la dispariția speciei. Chiar dacă aceste cauze variază, există totuși 
un numitor comun: schimbarea condițiilor de mediu. În concluzie, motivul real 
și incontestabil al declinului nurcii europene constă în primul rând în 
distrugereadistrugerea habitatelor naturale, îndeosebi a zonelor umede pe plan 
european, la care se suprapune – cel puțin în condițiile Deltei Dunării – 
vânătoarea cu armă și capcane neselective, îndeosebi cele utilizate pentru 
bizami.

Există o multitudine de alți factori antropici (cel puțin potențial) limitativi în 
RBDD, însă, datorită complexității fenomenului, efectul acestora este foarte 
dificil de cuantificat. Astfel, pe lângă braconaj, amintim turismul haotic din 
RBDD, incendierea stufului, deranjul produs de circulația navelor sau a 
ambarcațiunilor de mare viteză, pescuitul comercial (explozia de construcții 
ale pescarilor în zonele mai înalte din deltă, zone folosite de obicei de nurci), 
iar relativ recent mortalitățile provocate de mașini pe sectoarele de șosea 
care traversează zone umede din RBDD.care traversează zone umede din RBDD.



Cum putem observa urmele lăsate de animale?

TTrebuie să spunem încă de la început că urma înseamnă nu doar amprenta în sine, 
lăsată pe zăpadă, sol și iarbă, ci în general, diferite semne ale impactului cu o 
suprafață. Urmele viețuitoarelor, păsări și mamifere, pot fi identificate prin 
observarea găurilor, adânciturilor în sol, semnelor de orientare/înclinare diferite 
unghiuri, semne de culcare, diferite semne făcute atât pe trunchiurile de copaci, 
cât și pe pradă (urme de gheare și dinți pe oase, carne etc.), precum și alte urme 
de activitate: iarbă mototolită, crengi rupte și multe altele).
LaLa rândul său, timpul afectează amprenta rezultată, care este expusă atât 
proceselor chimice, cât și proceselor fizice: precipitații, umiditate, expunere la 
vânt, temperatură, adâncimea stratului de zăpadă etc. 
Toate acestea afectează aspectul și fermitatea urmei. 
Dar aspectul și densitatea suprafeței urmei sunt 
principalii factori pentru determinarea prospețimii sale.

DirecțiaDirecția urmei este determinată de tragere - aruncarea unei părți din zăpadă 
(murdărie, praf) în direcția de deplasare. În zăpadă suficient de adâncă, acest lucru 
se întâmplă atunci când vă ridicați picioarele din zăpadă la înălțimea la care se face 
următorul pas. Ca rezultat, o bandă îngustă treptat rămâne pe zăpadă. Dacă zăpada 
nu este suficient de adâncă, este complet absentă sau subiectul (pasăre sau 
mamifer) se mișca extrem de atent, atunci acordați atenție părții superioare a 
peretelui pistei, care este oarecum deformată la margini ca urmare a ridicării labei 
(piciorului).(piciorului).
În plus, în timpul unui pas, apare un astfel de fenomen, cum ar fi glisarea, atunci 
când, la coborârea piciorului în zăpadă, se trasează o linie în ea, care se extinde 
treptat până când devine urma piciorului, ca urmare a faptului că glisarea și urma 
propriu-zisă pot fuziona împreună, sau între ele va exista mic decalaj. La ridicare, 
zăpada de la marginile liniei se va prăbuși, în timp ce pe presare/călcare, 
dimpotrivă, este stoarsă și se exprimă prin pauze zdrențuite ale suprafeței zăpezii. 
Acest lucru ajută la sortarea direcției traseului, mai ales într-un viscol.
IluminatulIluminatul joacă un rol semnificativ în înțelegerea pieselor. Cu o iluminare slabă, 
urmele proaspete par vechi. Și dacă reduceți influența acestei iluminări (cu o 
bucată de pânză, într-o zi înnorată sau cu o lanternă seara), atunci totul se 
încadrează la locul său. O pistă proaspătă (iarna) va fi dotată cu trăsături clare (deși 
nu întotdeauna) și o talpă lizibilă, margini ascuțite ale gropilor, aerisirea zăpezii 
slabe va fi vizibilă (dacă nu vorbim despre un dezgheț), precum și fulgi de zăpadă 
care nu au avut timp să se așeze și să se îngroașe.
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Acest lucru ajută la sortarea direcției traseului, mai ales într-un viscol.
IluminatulIluminatul joacă un rol semnificativ în înțelegerea pieselor. Cu o iluminare slabă, 
urmele proaspete par vechi. Și dacă reduceți influența acestei iluminări (cu o 
bucată de pânză, într-o zi înnorată sau cu o lanternă seara), atunci totul se 
încadrează la locul său. O pistă proaspătă (iarna) va fi dotată cu trăsături clare (deși 
nu întotdeauna) și o talpă lizibilă, margini ascuțite ale gropilor, aerisirea zăpezii 
slabe va fi vizibilă (dacă nu vorbim despre un dezgheț), precum și fulgi de zăpadă 
care nu au avut timp să se așeze și să se îngroașe.

























Arii naturale protejate

Anumite zone sunt destinate conservării unor arii bogate în specii şi 
nemodificate. Acestea sunt...
a) zonele industriale
b) zonele de recreere
c) zonele de strictă protecție
d) zonele de skid) zonele de ski

Cele mai importante zone protejate din lume devin ...
a) parcuri de distracţii
b) parcuri naţionale
c) rezervații ale biosferei
d) grădini zoologice

CareCare dintre calităţile enumerate mai jos este importantă în 
administrarea zonelor protejate care se întind în mai multe ţări 
(transfrontaliere)?
a) publicitatea
b) inhibiţiile
c) cooperarea
d) marşurile de protest

În care ţări se află Rezervaţia BiosfereiÎn care ţări se află Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră ... ?
a) Ucraina şi România
b) Germania şi Austria
c) Croaţia şi Ungaria
d) Bulgaria şi România
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Eforturi de conservare a habitatelor nurcii europene 
(Mustela lutreola)

Cum poate fi redus impactul negativ al activităților umane și al naturii 
asupra speciilor din RBDD?
a) prin combaterea poluării 
b) prin combaterea braconajului 
c) prin reorganizarea condițiilor practicării turismului în RBDDc) prin reorganizarea condițiilor practicării turismului în RBDD
d) prin acțiuni de conștientizare în toate școlile din localitățile din RBDD

Nurca europeană este un animal aproape dispărut din anumite țări. 
Cum se poate menține și crește nr. de exemplare din RBDD pentru 
această specie?
a) prin hrănire
b)b) construirea unui centru de reproducere în captivitate a nurcilor 
europene
c) prin reintroducere 
d) prin crearea de insule/ vizuini artificiale

Cum pot fi protejate speciile rare înscrise în Cartea Roșie a speciilor 
din RBDD?
a) prin conservarea habitatului lor natural
b) în parcuri naţionaleb) în parcuri naţionale
c) în grădini zoologice
d) în acvarii

Care este diferența foarte vizibilă dintre nurca europeană (Mustela 
lutreola) și nurca americană (Mustela vison)?
a) Nurca europeană este mai mare
b) Nurca europeană este mai mică
c)c) Nurca europeană are o pată albă în jurul buzelor
d) Nurca americană are o pată albă în jurul buzelor

 



Să ne verificăm cunoștințele ….

Ce este o rezervație a biosferei?
- O zonă în care protecția și conservarea biodiversității se îmbină cu 
asigurarea dezvoltării durabile a comunităților umane
- Este o arie naturală protejată parte a programului UNESCO „Omul și 
Biosfera” (o rețea de rezervații ale biosferei)
-- Biosfera este întreaga zonă gazoasă, solidă și lichidă a suprafeței 
pământului care este ocupată de ființe vii
- O suprafață mare de teren delimitată, pentru ocrotirea florei, faunei și 
formațiunilor geologice rare
- Un loc unde omul nu are voie să locuiască 

Cum poate fi protejată specia nurcă europeană în Rezervația Biosferei 
Delta Dunării?
-- în grădini zoologice
- prin conservarea habitatului lor natural
- în parcuri naţionale
- în acvarii
- luând-o acasă

Ce măsuri consideri că sunt necesare pentru conservarea speciei de 
nurcă europeană?
-- Dezvoltarea turismului prin vizitarea cu grupuri mari a acestor zone;
- Construirea unui centru de reproducere în captivitate a nurcilor 
europene;
- Desecarea canalelor și bălților acolo unde au fost identificate nurci 
europene;
- Acțiuni de renaturare a tuturor polderelor (suprafețelor) agricole din 
RBDD;

UndeUnde au fost identificate cele mai importante populații de nurcă 
europeană nativă potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea 
Naturii (UICN)?
- Japonia 
- Franța,
- Spania,
- Ucraina,
-- România (în Rezervația Biosferei Delta Dunării-RBDD)
- Rusia
- Estonia.
 



Care este cea mai mare arie naturală din România recunoscută ca zonă 
umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de 
apă, în cadrul Convenţiei Ramsar?

………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………..

Părerea ta contează! Spune-ne-o și nouă! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..



Tipuri de habitate preferate de nurca europeană

Printre habitatele preferate de nurca europeană sunt cele constituite de 
plauri cu vegetație deasă și stuf, izolate și greu accesibile, precum și 
zonele de pădure cu trunchiuri de salcie scorburoase, căzute în 
apropierea canalelor și lacurilor.

 



Reguli de urmat în ariile protejate 

  Bucură-te de peisaj respectând flora și fauna și nu interveni asupra 
habitatului lor natural!

 Protejează speciile de plante și animale, fără a colecta exemplare ale 
acestora ca amintire (nuferi, ouă de păsări, etc.)!

  Vizitează aria protejată folosind traseele turistice aprobate, acestea 
exclud zonele strict protejate!

 În timpul călătoriei nu arunca ambalaje de plastic, sticle sau orice alt tip 
de deșeuri, ci depozitează-le în locurile special amenajate pentru acest 
scop!

 Circulă cu atenție, rămâi pe trasee, respectă mediul natural și 
regulamentele pentru a te bucura de frumusețea locului!

  Descoperă frumusețea zonei deplasându-te cu ambarcațiuni care nu 
poluează, fără a intra în coloniile de păsări și a deranja cuiburile și puii 
acestora!

 Folosește observatoarele de păsări!

 Noaptea speciile sălbatice trebuie să fie singure. Evită să mergi noaptea 
pentru siguranța ta și pentru a lăsa animalele în liniște!

  Evită zgomotul excesiv. Bucură-te de liniște și calm, animalele au nevoie 
de liniște ca și noi!

 Observă, transmite mai departe! Dacă vezi ceva în neregulă, anunță 
administratorul ariei protejate! 

 Apreciază natura și bucură-te!

 Profită de aer liber având grijă de natură!





Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la 
extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de 
interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO 
(2017-2020)

Beneficiar: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

Data publicării: aprilie 2022

PProiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Contact: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
Adresa: str. Portului nr. 34 A, Tulcea

Telefon: +40 240 518 945;
Fax: +40 240 518 975;

E-mail: arbdd@ddbra.ro
Website: https://www.ddbra.ro


