
В час, коли світовий попит на енергію невпинно зростає, розробки нових та вдосконалення існуючих технологій 
використання відновлюваних джерел енергії є ключовими для досягнення низьковуглецевої економіки майбутнього. 
Разом з тим, енергія не може бути по-справжньому збалансованою та дружньою для природи, якщо вона негативно 
впливає на біорізноманіття та, зокрема, на перелітних птахів. З гаслом 2015 року "Зробімо енергію дружньою для птахів!" 
Всесвітній день мігруючих птахів (WMBD) наголошує на важливості запобігання, зведення до мінімуму та зменшення 
негативного впливу від впровадження енергетичних технологій на перелітних птахів та середовище їх проживання. 

Щороку мільйони перелітних птахів відчувають масивну експансію різноманітних засобів виробництва і розподілу 
енергії: зіткнення з лініями електропередач та ураження електричним струмом, а також бар'єрні ефекти від 
енергетичної інфраструктури призводять до загибелі та зміну місць перебування птахів. Крім того, птахи страждають 
від втрат та деградації середовища їх існування та інших перешкод, що пов’язані з розвитком гідроенергетики, 
біоенергетики, поширенням сонячних, вітрових, приливних та геотермальних енергетичних технологій. Очікується, що 
збалансоване виробництво відновлюваних джерел енергії позитивно впливатиме на мігруючих птахів, оскільки воно 
пом'якшує зміну клімату та її наслідки. Однак, якщо такі енергетичні технології будуть впроваджуватися без належного 
планування, проектування та оцінки ризику, вони становитимуть істотну загрозу для перелітних видів птахів. 

При зростанні виробництва енергії, перехід на екологічно-чисті методи є ключовим кроком для захисту життя на Землі. 
Потреба і важливість збереження мігруючих птахів повинна враховуватися на всіх етапах розвитку енергетики та на різних 
рівнях – місцевому, національному та міжнародному. Відтак необхідні узгоджені природоохоронні дії урядів, 
природоохоронних організацій, науковців, енергетичних компаній та громадськості. Це єдиний шлях досягнення переваг 
розвитку збалансованої енергетики без ризику заподіяння шкоди перелітним птахам та середовищу їх проживання. 

Що таке Всесвітній день мігруючих птахів? 

Започаткований у 2006 році, Всесвітній день мігруючих птахів є інформаційно-пропагандистською кампанією, яка 
проводиться щорічно і має на меті спонукати людство у всьому світі до збереження перелітних птахів та середовищ їх 
проживання. Ця кампанія організована на основі двох міжнародних договорів зі збереження дикої природи під егідою 
Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP) – Конвенції зі збереження мігруючих 
видів диких тварин (CMS) та Угоди про збереження Афро-Євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA). 
Щорічно зростає число партнерів, що підтримують Всесвітній день мігруючих птахів, зокрема ми висловлюємо велику 
вдячність Федеральному міністерстві навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та ядерної безпеки 
Німеччини (BMUB) за фінансову підтримку, без якої кампанія була б неможливою. 

Долучайтеся до нас і беріть участь у заходах з нагоди Всесвітнього дня мігруючих птахів 9 – 10 травня 2015 року. Не 
важливо яким чином Ви зробите свій внесок – організувавши освітню програму чи прочитавши лекцію, 
організувавши тур зі спостереження за птахами чи екскурсію до енергетичної структури, що використовує дружні 
для птахів технології, провівши мистецьку виставку чи іншу суспільну подію – кожен захід важливий та суттєво 
доповнить відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів у світовому масштабі!   

Ви можете дізнатися більше про Всесвітній день мігруючих птахів, зареєструвати Ваш захід та замовити наклейки, 
плакати й листівки на сайті WMBD (www.worldmigratorybirdday.org), а також розповісти про результати своїх заходів 
невпинно зростаючому товариству WMBD у всьому світі. 

З нетерпінням чекаємо на відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів 2015 разом з Вами! 

 

 

Отримати детальнішу інформацію або замовити плакати можна на www.worldmigratorybirdday.org 

Відповіді на всі додаткові запитання можна отримати за наступними контактами:      

Пані Дуня Сфорзін, Секретаріат ЮНЕП/ AEWA (Ms Dunia Sforzin, UNEP/AEWA Secretariat) 
Тел.: +49 (0)228 815 2454 
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