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Cartea „FAUNA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTEI
DUNĂRII Volumul 1 – Păsări, amfibieni, reptile, mamifere” este
realizată de Ministerul Mediului şi Padurilor, prin Administratia
Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, în cadrul activităţilor de
conştientizare a copiilor privind importanţa cunoaşterii şi
protejării ecosistemelor din Delta Dunării şi este parte a seriei de
cărţii educationale pentru copii „Enciclopedia copiilor”.
Versiunea electronică a enciclopediei poate fi citită pe
www.mmediu.ro – secţiunea „Pagina copiilor”.
Mulţumim personalului de la ARBDD, care a realizat textul si
selectat pozele, pentru această broşură.
Pentru a cunoaşte şi alte vieţuitoare din zonele umede, vă
recomandăm broşurile publicate pe www.mmediu.ro – secţiunea
„Pagina copiilor”.
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Volumul 1 – Păsări, amfibieni, reptile, mamifere”,

„THE FAUNA FROM THE DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE, 1st

Volume - Birds, Amphibians, Reptiles and Mammals” was written and
designed
within
the
DANUBE
DELTA
BIOSPHERE
RESERVE
AUTHORITY( DDBRA). It is a part of awareness raising activities for
children, on the importance of the deltaic ecosystems, their knowledge
and protection.
By reading this booklet, children will be able to find out more about
animals, their habits and habitats.
Animals, such as otter, mink, muskrat, raccoon dog and others are
presented to children in an understandable manner.
This booklet is meant to be also included in „The Blue Danube Book” –
the Romanian version of „The Danube Box” project, initiated by the
International Commission for the Protection of the Danube River
(ICPDR).
We would like to thank to all experts from DDBRA for their efforts to
collect appropriate pictures and texts and for making possible the
creation of this educational booklet.
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Broşură editată cu sprijinul

Asociaţia Parteneriatul Global al Apei din România – GWP România este
structura la nivel naţional, parte a Global Water Partnership din
Regiunea Central şi Est- Europeană (GWP-CEE), care cuprinde 8 ţări
dunărene şi cele 4 ţări baltice.
La rândul ei, regiunea GWP-CEE face parte din Global Water
Partnership – GWP, alături de alte 13 regiuni, care practic acoperă
aproape întregul glob pământesc.
Mai multe informaţii despre GWP-România puteţi afla pe site-ul
www.GWP-Romania.ro, despre GWP-CEE, pe site-ul
www.GWPCEEForum.org , iar despre GWP pe site-ul www.gwpforum.org.

