Liniile electrice de-a lungul
ﬂuviului Dunărea mai
sigure pentru păsări

Fluviul Dunărea este important pentru sute de specii
de păsări fiind coridor de migrație, habitat de hrănire,
loc de reproducere și de iernare. În ﬁecare an, mii de
păsări sunt ucise sau rănite din cauza electrocutării
sau coliziunilor cu linii electrice din apropiere.
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AFLĂ MAI MULTE

Peste 3.250 de stâlpi electrici
periculoși izolați pentru a preveni
electrocutarea
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Natura 2000 este cea mai mare rețea
coordonată de arii protejate din lume,
oferind un refugiu pentru cele mai
valoroase și amenințate specii și habitate
din Europa. Aria de activități a proiectului
LIFE Danube Free Sky acoperă 23 de arii
de protecție specială și în 9 zone de
importanță avifaunistică care fac parte
din siturile Natura 2000.

12 specii țintă și multe alte specii de

Deviatoare de zbor pentru o
mai bună vizibilitate instalate
pe 245 km dintre cele mai
periculoase linii electrice
pentru a preveni coliziunile.

păsări ce vor beneﬁcia de protecție
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Peste 1.150 km de linii electrice
și 32 km de linii electrice
feroviare monitorizate în cadrul
monitorizării de teren.

Electrocutarea este una dintre
cele mai frecvente cauze de
mortalitate pentru acvila de
câmp, în special pentru
exemplarele juvenile.
Locurile de reproducere sunt
printre zonele prioritare pentru
măsurile de atenuare a acestor
incidente.

Condiții de reproducere îmbunătățite
prin instalarea a 370 de cuiburi
artiﬁciale pentru speciile
dumbrăveancă, vânturel de seară și
șoim dunărean
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Cooperare solidă a 15 parteneri de proiect din 7 țări:
ONG-uri, parcuri naționale, companii de furnizare a
energiei și o companie feroviară.
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Proiectul LIFE Danube Free Sky LIFE19/SK/NAT/001023 "Transnational conservation of birds along Danube river" – "Proiect transnațional pentru protejarea păsărilor de-a lungul Dunării" este ﬁnanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene.
Perioada de implementare 09/2020 – 02/2026. Acest material reﬂectă doar punctul de vedere al autorului iar Comisia Europeană/Agenția CINEA nu este responsabilă de utilizarea informațiilor conținute

