
V časoch keď narastajú energetické nároky sveta, je rozvoj a šírenie existujúcich obnoviteľných zdrojov energie jedna z kľúčových 

aktivít, ktoré vedú k budúcnosti s nízkou produkciou uhlíka. Avšak energia nemôže byť úplne udržateľná a priateľská k prírode, 

pokiaľ nebude brať úplne ohľady na biodiverzitu a ak budeme špecifickejší, na sťahovavé vtáky.  S témou Svetového dňa 

sťahovavého  vtáctva 2015 – „Energia – aby bola priateľská ku vtákom!“ sa snažíme upriamiť pozornosť na rozvoj technológii 

takým spôsobom, aby predchádzali, minimalizovali a zmierňovali vplyv na migrujúce vtáky a ich biotopy. 

Každý rok, milióny migrujúcich vtákov sú čoraz viac negatívne ovplyvňované zariadeniami určenými na generovanie a distribúciu 

energie. Kolízie a zásahy elektrickým prúdom, ako aj bariéry, ktoré predstavujú elektrické vedenia vedú k úmrtiam, zraneniam 

a k presídleniu vtáctva. Navyše vtáctvo trpí stratou a degradáciou biotopov z dôvodu rozvoja technológii pre vodnú,  slnečnú, 

veternú, geotermálnu a bio energetiku.  Udržateľné obnoviteľné zdroje energie by mali mať pozitívny vplyv na migrujúce vtáky 

vďaka zmierňovaniu klimatických zmien a ich dopadov. Avšak, ak sa niektorá z týchto technológii umiestni bez vhodného 

plánovania, dizajnu a hodnotenia rizík, môže predstavovať smrteľné ohrozenie pre vtáčie druhy. 

S rozvojom energetického priemyslu, prechod k metódam šetrným k prírode je kľúčový krok k ochrane života na Zemi. Ochrana 

migrujúceho vtáctva však musí byť braná do úvahy vo všetkých fázach rozvoja energetiky na všetkých úrovniach – miestnej, 

národnej a medzinárodnej. Práve preto je nevyhnutné  zosúladiť ochranné aktivity vlád, organizácii ochrany prírody, vedcov 

a energetického sektoru, ako aj verejnosti. Takýmto spôsobom môžu byť výhody udržateľnej energie využívane bez ohrozenia 

migrujúceho vtáctva a ich biotopov.  

Čo je Svetový deň migrujúceho vtáctva? 

Svetový deň migrujúceho vtáctva, prvý raz predstavený v roku 2006, je kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia 

o problematike ochrany sťahovavých  vtákov a ich biotopov. Táto kampaň je organizovaná dvoma dohovormi administrovanými 

Environmentálnym programom spojených národov (United Nation Environment Programme – UNEP) - Dohovorom o ochrane 

sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a Dohodou o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. 

Svetový deň migrujúceho vtáctva je taktiež podporovaný rastúcim číslom partnerov. Chceme poďakovať nemeckému 

Federálnemu ministerstvu životného prostredia, ochrany prírody, staviteľstva a nukleárnej bezpečnosti, bez ktorého by táto 

kampaň nebola možná. 

Pripojte sa k nám a zapojte sa do príprav aktivít ku Svetovému dňu migrujúceho vtáctva 9. – 10. mája 2015. Akokoľvek 

prispejete, či už zorganizovaním vzdelávacích aktivít, prednášok, pozorovania vtákov, návštevou zariadení energetického 

priemyslu šetrných k vtákom, výstavou, alebo iným verejným podujatím, každá aktivita sa ráta a podporí oslavu tohto dňa! 

Na www.worldmigratorybirdday.org sa môžete dozvedieť viac informácii o Svetovom dni migrujúceho vtáctva, zaregistrovať 

svoje podujatie a objednať plagáty, nálepky, alebo pohľadnice.  

Tešíme sa na spoločnú oslavu Svetového dňa migrujúceho vtáctva 2015! 

 

 

 

Pre viac informácii a registrácii podujatia k SDMV, prosím, navštívte: www.worldmigratorybirdday.org. 

Pre viac informácii alebo pre objednávku plagátov, prosím, kontaktujte: 

P. Dunia Sforzin, UNEP/AEWA Sekretariát 
Tel: +49 (0)228 815 2454 

Fax: +49 (0)228 815 2450 

E-mail: contact@worldmigratorybirdday.org 
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