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Oamenii locului
(Track - 01)

Suspendate, parcă, între apă și cer, înconjurate de întinderi nesfârșite de stuf, așezările Deltei 
adăpostesc urmașii valurilor succesive de grupuri etnice ajunse aici în urma prigoanelor din 
locurile natale, sau atrase, în vremuri bune, de oportunitățile economice. Ruși lipoveni, români, 
ucraineni, sunt cei care alcătuiesc, astăzi, mozaicul cultural al apelor.

Unul dintre cele mai faimoase grupuri etnice e reprezentat de rușii lipoveni; goniți din 
Rusia natală de persecuțiile suferite în urma neacceptării reformei religioase a patriarhului 
Nikon (1667), credincioșii de rit vechi (staroveri) au sosit - la mijlocul secolului   XVIII - în spațiul 
tolerant și deja multicultural al Dobrogei, aflată pe atunci în Imperiul Otoman. Asemeni rușilor 
lipoveni, ucrainenii (haholi) au sosit în valuri succesive, ca urmare a  persecuțiilor țariste și a 
războaielor regionale. Pribegii au adus și păstrat de-a lungul anilor - alături de icoane și obiecte 
de cult - credința, o cultură bogată și puternice calități individuale și de grup: cântecele populare, 
meșteșugurile tradiționale (pescuitul, construcția bărcilor), portul, arhitectura și arta decorativă, 
gastronomia, talentul și dăruirea în sport care fac din aceaste etnii un grup mândru și respectat.

Românii s-au așezat aici în perioade de dezvoltare economică (creșterea animalelor, 
construcția canalului Sulina la sfârșitul secolului XIX, dezvoltarea turistică din ultimii ani) și 
alcătuiesc acum o comunitate ce își împletește valorile și interesele într-un buchet de activități 
specifice: pescuit, recoltarea stufului, creșterea animalelor, turism. 

Gazde ospitaliere, oamenii Deltei oferă turistului ce le trece pragul șansa descoperirii unei 
culturi unice și împărtășirea unei lumi și a unui stil de viață adânc ancorate în natură și tradiție.



Natura locului
(Track - 02)

Născută în urmă cu zece milenii, Delta Dunării este cel mai tânăr peisaj al spațiului româ-
nesc.  Ea s-a format prin depunerea într-un vechi golf al Mării Negre a sedimentelor purtate de 
apele Dunării de-a lungul traseului său european și continuă să fie într-un continuu proces de 
 transformare.

Cu toate că Delta Dunării acoperă numai 2,5% din teritoriul României, ea găzduiește peste 
10% din speciile de animale și peste 50% din cele de plante din țară. Astfel, bogăția resurselor 
biologice,  dar și complexitatea condițiilor de mediu, conferă acestui teritoriu unul din cele mai 
ridicate niveluri de biodiversitate. Pe plan internațional această comoară a naturii este socotită a 
treia zonă ca importanță ecologică din lume.

Desigur, păsările, peștii și stuful sunt cele mai faimoase resurse naturale ale acestui paradis. 
Adevărat tezaur ornitologic, cele 331 specii de păsări (peste 80% din totalul de specii de pe teri-
toriul întregii țări) - cuibăresc, iernează sau petrec întregul an în Delta Dunării. Lacurile, canalele, 
mlaștinile și bălțile, întinderile nesfârșite de stufăriș, grindurile nisipoase, pădurile, coastele Mării 
Negre și Complexul Lagunar Razim-Sinoe oferă hrană și adăpost pentru populații importante de 
pelicani, lebede, chire și pescăruși, rațe și gâște, egrete, stârci, cormorani, răpitori și multe, multe 
altele.

Fauna piscicolă, reprezentată de135 de specii (peste 60% din speciile de pești din România) 
- atât de apă dulce, cât și de apă sărată sau eurihaline (care trăiesc în mare dar pătrund în Deltă în 
timpul sezonului de reproducere) -  a reprezentat întotdeauna principala resursă economică și su-
portul vieții și activității comunităților tradiționale. Scrumbia de Dunăre reprezintă, încă, o resursă 
a pescuitului comercial intensiv, în timp ce grupul sturionilor, faimoșii producători ai icrelor negre 
(morun, nisetru, păstruga ce pătrund în Deltă doar în sezonul de reproducere), până nu de mult 
supraexploatați, se află, din cauza declinului, sub protecția prohibiției până în 2016.



Stufărișul este cu siguranță imaginea cea mai familiară a vegetației Deltei - stuful, papura, 
rogozul, în amestec cu salcia pitică și numeroase alte specii, ocupă aproape 80% din suprafața 
acesteia. Plaurul este o acumulare de rădăcini, rizomi de stuf și sol, desprinsă de fundul lacurilor 
și transformată în insule plutitoare care, împinse de vânt, se deplasează pe suprafața apei. Acest 
strat, bogat în nutrienți, asigură creșterea viguroasă a stufului, alături de alte specii caracteristice: 
rogoz, mentă, feriga de apă, cucuta de apă, salcia și plante agățătoare ce oferă adăpost păsărilor 
pentru cuibărit, cât și pentru numeroase specii de mamifere: porcul mistreț, vulpea, câinele 
enot, lutra, nurca. Stuful reprezintă totodată o importantă resursă economică: este folosit în 
construcții (acoperișuri, garduri, element izolator termic în componența pereților), materie primă 
în fabricarea celulozei și hârtiei, hrană pentru animale (mai ales pe timpul iernii) și materie primă 
în meșteșugul împletiturilor. De altfel, Delta Dunării este cunoscută ca având cea mai întinsă 
suprafață compactă de stufăriș de pe planetă.

Bogăția și importanța valorilor naturale, presiunea activităților umane (în special turismul, 
activitățile de transport și practicile neadecvate de pescuit și vânătoare) corelată cu fragilitatea 
acestui sistem complex și delicat au făcut necesară implementarea măsurilor de protejare.

În 1938, Pădurea Letea a fost a doua zonă la nivel național (după Munții Retezat) căreia 
Academia Româna i-a acordat statutul de zona protejată. În anul 1990, Delta Dunării împreună 
cu zone adiacente a fost declarată Rezervație a Biosferei, statut ce permite atât protejarea valo-
rilor naturale existente și reconstrucția ecologică a zonelor deja deteriorate, cât și desfășurarea 
activităților umane, în armonie cu măsurile de protecție și conservare. Delta Dunării a fost inclusă 
în lista Convenţiei Ramsar în anul 1991 drept Zonă Umedă de Importanţă Internaţională și 
declarată Patrimoniu Natural de Valoare Universală Excepţională (UNESCO).



Pelicanul comun 
(Pelecanus onocrotalus)

Track - 04

Cea mai mare pasăre acvatică, pelicanul este întâlnit pe lacurile din Delta Dunării. Pelicanul își 
procură hrana (exclusiv pește) vânând în grupuri, în ape puțin adânci, încercuind și  înghesuind  

peștii pe care îi excavează apoi cu ciocul lung și încăpător.

Cuibărește în colonii, pe insule sau plaur, formând cuibul prin 
călcarea stufului sau a vegetației de suprafață. La sfârșitul verii 

migrează catre nordul Africii și Orientul Mijlociu.

Asemeni pelicanului creț, cu care este înrudit, 
pelicanul comun a fost declarat monument al naturii. Jumătate 
(52%) din populația zonei palearctice (Europa, centrul și nordul 

Asiei, nordul Africii) cuibărește în Delta Dunării.

Corcodelul mare 
(Podiceps cristatus)

Track - 03

Excelenți înotători și scufundători, corcodeii sunt întâlniți  
pe lacurile cu vegetație bogată - nuferi, stuf, păpuriș.

Scufundările lungi și adânci servesc atât procurării hra-
nei (pești, broaște, moluște), cât și pentru apărare.

Ritualul de împerechere (aprilie) este elegant și  
complex, cei doi parteneri ridicând din apă întregul corp, înlănțuiți într-un dans spectaculos. Puii 

sunt purtați pe spinarea părinților, coborând în apă pentru primele lecții de înot și scufundare.

Cuibul plutitor este construit din rădăcini și frunze  de plante acvatice (nuferi, papură).
La sfârșitul toamnei migrează spre zona mediteraneeană și nordul Africii, dar în iernile blânde 

poate întârzia sau chiar rămâne pe lacuri neînghețate.



Cormoranul mare 
(Phalacrocorax carbo)

Track - 05

Cormoranii sunt păsări acvatice, procurându-și hrana 
(pește) exclusiv din apă, prin scufundări adânci și de 

lungă durată. 

Nu au glande uropigene (cu grăsime, asemeni 
majorității păsărilor acvative), de aceea după scufundări 

repetate sunt nevoiți să stea cu aripile desfăcute în 
bătaia soarelui, pentru a le usca.

Cormoranii cuibăresc în colonii - pe sol sau, mai des, în copaci pe care îi distrug datorită acidității 
foarte ridicate a excrementelor. 

Cea mai mare parte a populației este sedentară, deși sunt exemplare ce migrează iarna spre sud.

Stârcul galben 
(Ardeola ralloides)

Track - 06

Stârcul galben  poate fi întâlnit în stufăriș, tufișuri sau copaci la marginea apei - canale, mlaștini 
sau bălți - sau pe suprafețele de apă acoperite cu strat de frunze acvatice.

Se hrănește solitar, cu insecte, moluște, crustacee, pești, 
reptile mici și rar, pui de păsări și mamifere mici.  

Cuibărește în colonii, în stufăriș sau tufișuri și co-
paci la marginea apei. Pentru iernat migrează în zona 

mediteraneană, Africa tropicală și chiar ecuatorială.

După o perioadă de declin, populația clocitoare din România 
(6.000 de perechi) reprezintă 30% din populația Europei.



Egreta mare 
(Egreta alba)

Track - 08

Mai mare decât egreta mică și cu culoare diferită a ciocului  
(galben), egreta mare are aceeași postură elegantă și 

aceleași obiceiuri de hrană, migrație și cuibărit. 

După ce au supraviețuit vânării excesive pentru  
colectarea penelor folosite ca element vestimentar și 

decorativ și campaniilor de combatere a speciilor  
ihtiofage în anii 1950, ambele specii de egrete sunt 

declarate monument al naturii, populațiile aflate în țara 
noastră (70% din populația de egrete mari și 11% din 
populația de egrete mici ale Europei) fiind socotite de 

importanță internațională.

Egreta mică 
(Egreta Garzetta)

Track -  07

Printre cele mai elegante păsări ale Deltei,  
egretele sunt siluetele inconfundabile ce străjuiesc  

stufărișurile, malurile canalelor, ale lacurilor și 
suprafețele mlăștinoase aflate în apropierea acestora.

Egretele se hrănesc cu pești, broaște și reptile mici, 
stând la pândă în apă sau urmărind prada, cu pași 

lenți, pentru a o străpunge cu o mișcare fulgerătoare  
a ciocului ascuțit. 

Cuibărește în colonii, construind cuiburi din crengi în sălciile aflate în preajma suprafețelor de apă.
Iarna, o parte a populației migrează către zona mediteraneeană. 



Stârcul purpuriu 
(Ardea purpurea)

Track - 09

Stârcii (purpuriu și cenușiu) sunt similari în formă și 
dimensiune, fiind deosebiți doar prin colorit.

Stârcii sunt prezențe familiare pe malurile  străjuite de 
stuf sau sălcii ale lacurilor, bălților și canalelor.

Hrana ambelor specii este constituită din pești, broaște, 
reptile și șoareci pe care îi pândesc pentru a-i străpunge 

printr-o mișcare fulgerătoare a ciocului.

Stârcul purpuriu migrează pentru iernat  către vestul Asiei și nordul Africii.
Populația cuibăritoare din România (11% din populația europeană) este de importanță 

internațională.

Stârcul cenușiu 
(Ardea cinerea)

Track - 10

Stârcul cenușiu poate fi întâlnit în orice zona umedă (de 
la țărmul mării până la înălțimi de peste 1000m), dar cea 

mai numeroasă populație se află în Delta Dunării.

Asemeni egretelor, în zbor, gâtul foarte lung al stârcilor 
(purpuriu și cenușiu) este strâns, în formă de “S”.

 
Cuibărește în colonii, construind cuibul din crengi și stuf,  

în copacii din apropierea apei sau în mijlocul stufărișului. 

Migrează spre zona mediteraneeană și nordul Africii, dar 
în iernile blânde o parte a populației poate rămâne  în 

Deltă.



Țigănușul (Ibis) 
(Plegadis falcinellus)

Track - 11

Pasăre sociabilă, țigănușul este întâlnit în mici 
grupuri  la marginea lacurilor, canalelor, mlaștinilor 

și zonelor inundate, căutând pe fundul noroios  
viermi, broaște, crustacee, reptile și pești mici.

Zboară cu gâtul și picioarele întinse
 în stoluri în formă de “V”.

Cuibul este construit din crengi  în stufărișul, pomii sau arbuștii de la marginea apei.
Migrează către zona mediteraneeană, nordul Africii și vestul Asiei.

Specia este protejată, o treime din populația Europei cuibărind în Delta Dunării.

Lopătarul 
(Platalea leucordia)

Track - 12

Întâlnit  cel mai adesea în grupuri mici, în zonele umede de la 
marginea canalelor și lacurilor, lopătarii se hrănesc cu pești, 

broaște, moluște și insecte. Gâtul lung și ciocul lung și lățit 
la vârf sunt adaptări necesare filtrării hranei din apa pe care 

o “cosește” prin mișcări laterale ale ciocului. 
În zbor gâtul rămâne întins. 

Cuibărește în colonii, ascunzând cuibul în stufăriș sau (mai      
rar) arbuști și copaci la marginea apei.

Migrează în Africa de nord și Asia.

Este declarat monument al naturii, populația din România 
fiind socotită de importanță internațională.



Lișița 
(Fulica atra)

Track - 14

Excelent înotător și scufundător, lișița populează, în număr mare, aproape orice suprafață de apă 
liniștită: lacuri, bălți, canale.

Specie omnivoră, lișița se hrănește cu plante ac-
vatice, semințe, insecte, larve, moluște, peștișori, 

broaște, ouă.

Cuibul este o platformă vegetală ascunsă în 
stufăriș sau în tufișuri, la marginea apei.

Migrează spre vestul Europei sau Mediterană, iar în 
iernile blânde populația de vară poate fi înlocuită 

de  populații venite din zonele nordice.

Găinușa de baltă 
(Gallinula chloropus)

Track - 13

Căutătoare neobosită prin iarbă, stuf, pe mal 
sau în apa puțin adâncă, găinușa de baltă este 
o prezență familiară în preajma apelor liniștite 

și cu vegetație abundentă.

Deși poate înota și chiar scufunda, degetele nu 
sunt unite cu membrană dar sunt foarte lungi, 

adaptare necesară mersului pe frunzele de nufăr sau pe alte specii de vegetație plutitoare.
Se hrănește cu insecte, peștișori, moluște, larve, semințe și diverse plante de mal sau acvatice.

Cuibărește în vegetație (la mică înălțime) și poate folosi cuiburile părăsite ale altor păsări.
Migrează spre Mediterană, Europa de vest și sud-vestul Asiei.



Scoicarul 
(Haematopus ostralegus)

Track - 15

Pasăre migratoare de pasaj, scoicarul este întâlnit din 
abundență în migrația de toamnă și primăvară,  

dar și în numere mai mici în timpul verii.  
Prezența sa de-a lungul malurilor mlăștinoase sau 

nisipoase ale lacurilor și canalelor este anunțată 
de  sunetele de alarmă înalte și repetate.

Se hrănește cu scoici și moluște pe care le poate scoate din nisip și sparge cu ajutorul ciocului 
lung și puternic.  Cuibul este o simplă adâncitură în nisip, pe terenuri descoperite, în apropierea 

lacurilor sau lagunelor.

Populația de pasaj cuibărește în nordul Europei și se retrage, împreună cu  populația autohtonă 
(perechi cuibăritoare și exemplare imature), pentru iarnă, către Mediterană sau nordul Africii.

Avoseta (Ciocîntors) 
(Recurvirostra avosetta)

Track - 16

O pasăre elegantă, ciocîntorsul este întâlnit în zone mlăștinoase, bălți cu apă mică și la malurile 
line ale lacurilor și canalelor, acolo unde își caută hrana (insecte, larve, crustacee) prin mișcări 

laterale continue ale ciocului sub suprafața apei.  
Ciocîntorsul poate și înota, având degetele  

picioarelor unite prin membrană.

Ritualul de împerechere este elegant și  
spectaculos,  cei doi parteneri  executând în 

timpul acestuia un dans complex și elaborat. 

Cuibărește  în colonii, pe țărmuri  
nisipoase sau noroioase, și migrează pentru iarnă  

în nordul și vestul continentului african.   



Piciorong 
(Himantopus himantopus)

Track - 17

Picioarele lungi (60% din înălțimea totală) fac 
din piciorong o pasăre ușor de recunoscut și 

reprezintă un avantaj în competiția pentru hrană, 
putând accesa ape mai adânci decât celelalte 

specii cu care împarte malurile bălților și lacurilor.

Piciorongul se hrănește cu insecte acvatice, larve, 
moluște și crustacee mici. Cuibărește solitar sau în colonii (adesea asociat cu avoseta), construind 

pe ridicături de pământ, nămol uscat sau în mlaștini un cuib simplu din resturi vegetale . 

Pasăre migratoare de origine mongolă, piciorongul sosește în Deltă în aprilie și pornește spre 
nord-vestul Africii în septembrie. 

Din cauza scăderii populației, această specie este declarată monument al naturii.

Pescărușul râzător 
(Chroicocephalus ridibundus)

Track - 18

Cea mai des întâlnită specie de pescăruș, pescărușul râzător populează lacurile, canalele și bălțile 
Deltei în colonii numeroase și gălăgioase.

Hrana este foarte variată, fiind alcătuită din 
insecte, larve, rozătoare mici, moluște, crustacee, 

pești mici, resturi menajere dar și pui ai altor 
specii de păsări.

Pescărușul râzător cuibărește în colonii, cuibul 
fiind construit din material vegetal așezat  pe mici 

ridicături în mlaștini sau stufăriș, sau pe nisip. 
O parte a populației iernează în Delta Dunării, dar 

și pe coasta Mării Negre și lacurile litorale. 



Pescărușul pontic - Pescărușul cu picioare galbene
(Larus cachinnans - Larus michahellis)

Track - 19

Până de curând identificate sub o singură specie - 
Pescărușul argintiu (Larus argentatus) - cele două specii 

(pescărușul pontic și pescărușul cu picioare galbene) 
alcătuiesc o populație întâlnită de-a lungul coastelor  Mării 

Negre, ale lacurilor litorale și în Delta Dunării dar și în orașe, 
pescărușul pontic tolerând mediul  antropic (influențat de 

prezența și activitatea umană).

Hrana este variată: plante, rozătoare mici, broaște, șerpi, insecte, pești, scoici, ouă și  pui de păsări, 
resturi menajere, stârvuri, fiind socotiți adevărați sanitari ai naturii.

Cuibul, construit din diferite plante terestre sau acvatice, este așezat în colonii numeroase, în 
locuri variate: stânci, plaje nisipoase, insule, și chiar pe clădiri sau sub acoperișuri. 

Cea mai mare parte a populației iernează pe coasta Mării Negre.

 Chira de baltă  
 (Sterna hirundo)

Track - 20

Asemănătoare pescărușilor și adesea confundată cu  aceștia, chira 
este mai elegantă  și agilă în zbor, adaptată  atât traseelor lungi de 

migrație cât și pescuitului spectaculos pe care îl practică, plonjând în 
apă (mare sau lacuri și bălți interioare) de la înălțimi de 5-6 metri.

Se hrănește cu viețuitoare acvatice: pești, insecte, scoici, melci.

Oaspeți de vară, chirele migrează la distanțe foarte 
mari, putând ajunge pentru petrecerea iernii până în 

sudul continentului african. Un alt membru al familiei 
chirelor, rândunica arctică, are de altfel cel mai lung 

traseu de migrație, zburând în fiecare an (dus-întors) 
între Polul Nord și Polul  Sud.



Pescărușul albastru 
(Alcedo atthis)

Track - 21

Pescărușul albastru este una din cele mai frumoase și viu 
colorate păsări din țara noastră. Greu de descoperit, datorită 

numărului mic de exemplare și a caracterului solitar, fulgerul 
albastru al zborului său este întotdeauna o surpriză și o bucu-

rie pentru cei ce reușesc să îl  observe.

Hrana, compusă exclusiv din vietăți acvatice (în cea mai mare 
parte pești) o procură prin plonjări de la înălțimea ramurilor 

pe care stă la pânda, deasupra apei.

Ouăle sunt așezate în spațiul lărgit de la capătul unui tunel  (pâna la 1m lungine) pe care îl sapă în 
malurile abrupte ale canalelor.

Specia este sedentară, petrecând iarna pe malul apelor ce nu îngheață.

Dumbrăveanca 
(Coracias garrulus)

Track - 22

Tot mai rară, din cauza restrângerii habitatului și a utilizării pesticidelor în agricultură, 
dumbrăveanca poate fi  încă observată stând la pândă pe 

ramuri înalte, stâlpi sau fire de telegraf, lumina soarelui 
scoțându-i la iveală coloritul bogat și atrăgător.

Hrana sa este constituită din insecte - pe care le vânează la 
sol sau din zbor râme, melci, broaște, rozătoare mici.

Cuibul dumbrăvencei este instalat atât în scorburi sau 
cuiburi părăsite, cât și în găurile din pereții colinelor sau 

malurilor abrupte.
Dumbrăveanca migrează pe distanțe lungi, putând ajunge 

pentru iernat până în Africa de Sud.



Eretele de stuf  
(Circus Aeruginosus) 

Track - 23

În căutarea hranei, eretele de stuf survolează întinsuri 
largi de mlaștini, lacuri și mai ales stufărișuri, putând fi 

lesne recunoscut după zborul planat, cu aripile în formă de “V”.

Se hrănește cu păsări mici, insecte și mamifere mici.

Cuibul construit din crengi și ierburi este ascuns în stufăriș.
În noiembrie migrează în Africa centrală, precum și în  

sud-vestul Asiei, în iernile blânde fiind înlocuit cu exem-
plare ce cuibăresc în zone nordice.

Specia este protejată, populația din România având 
importanță înternațională.

Codalbul 
(Haliaetus albicilla)

Track - 24

Cel mai mare răpitor întâlnit pe teritoriul Deltei Dunării,  
codalbul poate fi observat fie în zbor, planând la mari  

înălțimi - aripile dreptunghiulare au o deschidere 
ce poate atinge 2,5 m - fie pe crengile inalte ale 

sălciilor, lângă apă, de unde urmărește prada: pești, 
broaște, reptile, mamifere mici, hoituri.

Codalbul construiește din crengi un cuib masiv în 
copaci mari sau pe stânci și este o specie sedentară.  

 
Specia este protejată, populația din România 
(aproximativ 35 de perechi) fiind socotită de 

importanță internațională.





Asociaţia de Ecoturism din România (AER) îmbină într-o 
manieră novatoare sectorul public şi cel privat într-un 
parteneriat pentru conservarea naturii şi dezvoltarea turismului 
durabil la nivel naţional. 
AER promovează şi dezvoltă ecoturismul atât la nivelul celor 9 
destinaţii identificate la nivel naţional, cât şi prin intermediul 
reţelei create de membrii asociaţiei. Totodată, AER ajută 
administraţiile de arii protejate pentru creşterea calităţii 
serviciilor de informare şi managementul vizitatorilor.
Astfel, AER contribuie la creşterea calităţii serviciilor legate de 
ecoturism, sprijină conservarea biodiversităţii şi promovează 
natura ca element esenţial al imaginii turistice a României. Mai 
multe informaţii despre destinațiile și produsele de ecoturism 
din România, puteţi găsi pe www.eco-romania.ro.

Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 (AIP) a fost înființată de 
Ivan Patzaichin, multiplu medaliat cu aur la 5 ediții ale Jocurilor 
Olimpice, cu scopul de a sprijini o mișcare de promovare 
a proiectelor de dezvoltare locală și a turismului ecologic. 
Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” își propune să acționeze 
cu predilecție în zonele subdezvoltate din Delta Dunării, dar 
și în alte zone cu potențial turistic şi alte parcuri naturale din 
România. Proiectele inițiate de Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 
23” au o puternică componentă creativă, activând soluții care 
duc la memorabilitatea mesajului transmis, și sunt realizate în 
solide parteneriate interne și internaționale care le maximizează 
efectele.

Contact: 
tel/ fax : +40 728 974 801         +40 368 441 084      
e-mail: info@eco-romania.ro

Contact: 
tel/ fax : +40 213 123 835 
e-mail: office@rowmania.ro

 www.facebook.com/eco.romania www.facebook.com/RowmaniaPatzaichin

www.eco-romania.ro www.rowmania.ro

Centrul de Ecoturism Rowmania Crişan 
Inițiativa Centrul de Ecoturism Rowmania Crișan (CER) este un proiect pilot de antreprenoriat social al Asociației “Ivan 
Patzaichin-Mila 23” şi al Asociației de Ecoturism din România (AER). CER oferă vizitatorilor Deltei Dunării trasee de turism lent, 
cu ghidare și interpretare, iar pentru tururile pe canale vor fi folosite canotci - ambarcațiuni din lemn confecționate local. 

Contact: tel: +40 735 882 969, e-mail: crisan@turismlent.ro,   www.facebook.com/RowmaniaCrisan, www.turismlent.ro

Material realizat în cadrul proiectului „Cu canotca în Deltă: metode inovative de interpretare a naturii”, finanţat de Fundaţia 
pentru Parteneriat şi MOL Romania şi implementat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat 
cu Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 (AIP). Acest material exprimă exclusiv opinia autorului, iar finanţatorii nu sunt 
răspunzători în niciun fel pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în această publicaţie. 
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