
Във време на все по-нарастващо световно търсене на енергия, когато се стремим към нисковъглеродно бъдеще, 

разработването на нови и развитието на съществуващите технологии за възобновяема енергия e ключово. Все пак 

енергетиката не може да бъде истински устойчива и безопасна за природата, докато не вземе под внимание 

биоразнообразието и по-специално мигриращите птици. С темата “Енергията – да я направим безопасна за птиците!”, 

Световният ден на мигриращите птици (СДМП) 2015 цели да подчертае важността от разгръщане на енергийните технологии 

по начин, който предотвратява, намалява и смекчава въздействията върху мигриращите птици и техните местообитания. 

Всяка година милиони мигриращи птици се борят с масовото разпространение на различни средства за генериране и 

разпределение на енергия: сблъсъците с електропроводи и токовите удари, както и бариерния ефект на енергийната 

инфраструктура причиняват смъртта им и ги изместват от техните местообитанията. В допълнение, птиците страдат от ефекта 

на загубата и деградацията на местообитанията и други безпокойства от разгръщането на водноелектрически, биоенергийни, 

океански, слънчеви, вятърни и геотермални енергийни технологии. Устойчивостта на добиването на възобновяема енергия се 

очаква да има положителен ефект върху мигриращите птици, чрез смекчаване на климатичните промени и тяхното 

въздействие. Въпреки това, ако някои енергийни технологии са разположени без подходящо планиране, дизаин и оценка на 

риска те могат да представляват сериозна заплаха за мигриращите видове птици.  

Когато увеличаваме добива на енергия, преминаването към безопасни за дивите видове методи е ключова стъпка за 

опазването на живота на земята. Опазването на мигриращите птици трябва да се вземе предвид на всички фази на развитие 

на енергетиката на различните нива – местно, национално и международно. Следователно са необходими съгласувани 

действия за опазване от страна на правителствата, природозащитните организации, учените и енергийния сектор, както и на 

широката общественост. По този начин ползите от устойчивата енергетика могат да бъдат реализирани без риск да се 

навреди на мигриращите птици и техните местообитания.  

Какво е Световния ден на мигриращите птици? 

 Започнал през 2006 - Световният ден на мигриращите птици е кампания за повишаване на осведомеността, който се 

отбелязва ежегодно и цели да вдъхнови световното опазване на мигриращите птици и техните местообитания. Тази кампания 

е организирана от два международни договора за дивите видове, администрирани от Програмата за околна среда на 

Обединените нации (UNEP) – Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS) и Афро-Евроазиатското 

споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици (AEWA). Световният ден се подкрепя от нарастващ брой 

партньори и с дълбока благодарност отбелязваме щедрия принос на Германското федерално министерство по околна среда, 

опазване на природата, строителство и ядрена безопасност (BMUB), без което настоящата кампания нямаше да е възможна. 

Присъедини се към нас и вземи участие в Световния ден на мигриращите птици на 9 – 10 Maй 2015! Решете как да 

допринесете – чрез организиране на образователни програми, лекции, излети за наблюдаване на птици, посещение на 

безопасна за птиците електропреносна инфраструктура, художествени изложби или други публични мероприятия - всяка 

една дейност ще обогати този глобален празник!   

Можете да научите повече за Световния ден на мигриращите птици, да регистрирате вашите мероприятия и поръчате 

плакати, стикери и пощенски картички за СДМП на интернет страницата (www.worldmigratorybirdday.org), както и да 

споделите вашите дейности с нарастващата общност на СДМП по света.   

 С нетърпение очакваме да празнуваме Световния ден на мигриращите птици 2015 с Вас! 

 

 

За да научите повече за СДМП и да регистрирате своите мероприятия, посетете ни на : www.worldmigratorybirdday.org 

За повече информация или заявяване на плакати моля свържете се с: 

 Ms Dunia Sforzin, UNEP/AEWA Secretariat 

Tel: +49 (0)228 815 2454 

Fax: +49 (0)228 815 2450 

E-mail: contact@worldmigratorybirdday.org 
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