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Celebre connosco o Dia Mundial das Aves Migratórias em 2012!
Nassuas jornadas épicas abrangendo milhares de quilómetros, as aves migratórias unemcontinentes,culturase povos
ao longo de suas rotas migratórias. Em 2012, o Dia Mundial das Aves Migratórias, tem comotema Avesmigratórias
e povos – juntos através do tempo,e pretendedestacar a incrível relação entre as aves migratórias e os povos.
A fascinação da humanidade pelas aves migratórias é evidente no simbolismo cultural ao longo da história e presente
em váriaslendas culturais antigas. O antigo deus egípcio Hórus com a sua cabeça de falcão e as Linhas de Nazca no
Perusão apenas dois exemplos que evidenciam a forte influência exercida pelas aves migratórias sobre culturas
passadas. Actualmente, a subsistência económica de muitos grupos e culturas encontra-se ainda dependente destas
aves; a crescente indústria do ecoturismo a nível mundial é um exemplo de tal.O fenómeno da migração de aves é
fundamental para assegurar importantes cadeiasbiológicas, além deque, as aves migratórias agem como indicadores
dabiodiversidade,da saúde dos ecossistemas e da mudança climática. Soma-se aisso o facto de as aves migratórias
fornecerem benefícios e serviços ecológicos essenciais, como a polinização dos ecossistemas, dos quais
dependemos para sobreviver.
Considerando as relações culturais, sociais, históricas, económicas e espirituais entre humanos e aves, torna-se
claro que as aves migratórias e os povos se encontraminseparavelmente ligados deváriasmaneiras e a níveis
diferentes. No entanto,muitas das actividades humanas, incluindo o uso excessivo da terra, a caça insustentável,
bem como os impactos das mudanças climáticas, a pesca predatória e a poluição,actualmente ameaçam gravemente
as populações de aves migratórias em todo o mundo.

O que é o Dia Mundial das Aves Migratórias?
O Dia Mundial das Aves Migratórias é uma campanha de sensibilização global anual que pretende promover a
conservação das aves migratórias e dos seus habitats. Esta iniciativa foi lançada pela Secretariado para o Acordo
sobre Aves Aquáticas Migratórias Africano-Euroasiáticas (AEWA), em colaboração com o Secretariado da
Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS) – dois acordos
internacionais sob a égide do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O Dia Mundial das Aves Migratórias esforça-se para preservar os laços culturais entre humanos e aves
migratórias, assim comoos benefícios económicos e ambientais vitais que estas últimas sustentam. A
campanha destaca a importância de garantir que estes laços culturais, económicos e ambientais sejam
conservados para as gerações futuras.
Junte-se a outros entusiastaspor todo mundo, participeno Dia Mundial das Aves Migratórias entre 12 e 13 de
Maio de 2012, e contribua para a organização de eventos de observação de aves, programas educativos,
palestras, exposições de arte e outros eventos públicos. Caso decida participar, a sua contribuição irá ajudar
a tornar esta campanha um sucesso!
Compartilhe as suas actividades connosco e outros por todomundo registando seu evento no site:
www.worldmigratorybirdday.org
Para mais informações sobre o tema deste ano, e para inscrever um evento visite-nos no:
www.worldmigratorybirdday.org
Para mais informações ou para solicitar cartazes contacte:
Mr. Sean Wright
UNEP/CMS Secretariat
Tel: +49 (0)228 815 2480
Fax: +49 (0)228 815 2449
E-mail:contact@worldmigratorybirdday.org

