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Ziua mondială a păsărilor migratoare
sâmbătă, 14 Mai 2016, 11:38 • DOCUMENTARE
1002 afişări

Ziua mondială a păsărilor migratoare se sărbătorește la nivel global începând din anul 2006, fiind inițiată de Secretariatul Convenției
pentru conservarea speciilor migratoare și animalelor sălbatice (CMS) și Secretariatul Acordului privind Conservarea Păsărilor de
Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA).

Colonie de pelicani în Delta Dunării, pe brațul Sulina
Marcarea Zilei mondiale a păsărilor migratoare urmărește încurajarea autorităților naționale, organizațiilor neguvernamentale (ONG), cluburilor și
asociaților, universităților, școlilor pentru organizarea de evenimente, programe anuale, activități educaționale având ca scop conștientizarea
publicului în vederea conservării habitatelor păsărilor migratoare din întreaga lume.
Evenimente în acest sens au loc pe tot parcursul anului, chiar dacă majoritatea au loc în jurul datei tradiționale a Zilei mondiale a păsărilor
migratoare, respectiv a doua sâmbătă a lunii mai — 14 mai, anul acesta.
În 2016 Ziua mondială a păsărilor migratoare subliniază importanța eforturilor internaționale pentru conservarea speciilor de păsări migratoare prin
acorduri, legi, tratate și colaborări. În acest an se marchează și centenarul Tratatului privind păsările migratoare — un acord încheiat între S.U.A.,
Canada și Mexic pentru protejarea păsărilor migratoare.
După cum amintește un comunicat al Administrația Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', sloganul sub care este celebrată această zi în 2016 este
''....și când cerul devine tăcut ?''.
Numeroase specii de păsări migratoare sunt amenințate astăzi cu dispariția. Parte importantă a biodiversității globale, aceste păsări sunt deosebit
de vulnerabile din cauza faptului că migrează pe distanțe lungi, unele specii fiind dependente de zonele umede care se degradează din cauza
activităților antropice nesustenabile. Totodată, milioane de păsări dispar din cauza braconajului, capturării și comerțului ilegal sau sunt afectate de
poluare, defrișări, dezvoltarea infrastructurii, schimbările climatice, pierderea habitatelor de cuibărire și de hrănire.
România, alături de alte țări, a aderat la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) prin Legea nr. 13/1998 și
a ratificat Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), prin Legea nr. 89/2000. CMS și AEWA încurajează
cooperarea internațională pentru monitorizarea, cercetarea științifică, stoparea declinului speciilor de păsări și a habitatelor lor, în aria geografică
de răspândire a acestora, prin luarea de măsuri coordonate pentru menținerea speciilor de păsări migratoare într-o stare de conservare favorabilă
sau pentru readucerea lor la o asemenea stare, subliniază comunicatul amintit. Planul Strategic AEWA pentru perioada 2009-2017 abordează
problemele prioritare legate de păsările de apă migratoare și acțiunile care trebuie întreprinse pentru conservarea speciilor și a habitatelor
naturale, managementul activităților umane, monitorizarea speciilor ș.a.
Și în România sunt organizate în preajma Zilei mondiale a păsărilor migratoare diverse acțiuni, precum monitorizarea speciilor de păsări sălbatice,
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Și în România sunt organizate în preajma Zilei mondiale a păsărilor migratoare diverse acțiuni, precum monitorizarea speciilor de păsări sălbatice,
distribuirea de materiale informative, conferințe în care sunt expuse aspecte semnificative privind conservarea acestor specii etc.
Astfel, Administrația Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'' marchează această zi, în perioada 10 — 15 mai 2016, prin organizarea de acțiuni de
celebrare pe teritoriul rezervației, împreună cu elevii și cadrele didactice de la școlile din localitățile Crișan și Sulina, prin centrele de informare și
vizitare. Programul acțiunilor cuprinde evenimente de informare și conștientizare publică, precum prezentarea însemnătății evenimentului,
concursuri de desene, drumeții în zonele învecinate localităților, ateliere de lucru, activități interactive ș.a.
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Etichete: documentar Ziua mondiala a pasarilor migratoare
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ARTICOLE RECOMANDATE
Cod Roșu de inundații pe râuri din șase județe, până vineri după-amiază
Hidrologii au instituit, joi, Cod Roșu de inundații pe râuri din județele Bacău, Covasna, Harghita, Suceava, Neamț și Vrancea,
valabil până vineri seara.
acum 8 ore • MEDIU

Turcia își recheamă ambasadorul din Germania după recunoașterea de către Bundestag a genocidului
contra armenilor
Turcia își recheamă ambasadorul din Germania, pentru consultări, după ce Bundestagul (camera inferioară a parlamentului
federal de la Berlin) a adoptat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție prin care...
acum 7 ore • EXTERNE

Guvernul turc: Rezoluția Bundestagului ce recunoaște genocidul contra armenilor, 'o eroare istorică'
Turcia, partener esențial al Germaniei și al Uniunii Europene în eforturile de limitare a fluxului de imigranți ilegali către Europa, a
criticat joi adoptarea de către deputații germani, în aceeași zi...
acum 7 ore • EXTERNE

DNA: În perioada 29 aprilie - 13 mai, Condrea a transferat sume în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui
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DNA: În perioada 29 aprilie - 13 mai, Condrea a transferat sume în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui
ei
Procurorii DNA susțin că, în perioada 29 aprilie - 13 mai, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de
reprezentanții Hexi Pharma, Dan Condrea a transferat sume din conturile...
acum 6 ore • JUSTIŢIE

Trei sirieni au fost arestați în legătură cu un posibil atac în Germania (presă)
Trei sirieni suspectați de legături cu gruparea teroristă Stat Islamic (SI) au fost arestați în Germania, fiind bănuiți de planificarea
unui atac în orașul Düsseldorf (vest), a relatat Spiegel Online joi...
acum 6 ore • EXTERNE

ȘTIRILE MOMENTULUI
Șeful ISU Botoșani: Întreaga structură pentru situații de urgență este în doliu
acum 8 ore

O agendă europeană pentru economia colaborativă
acum 8 ore

Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestația formulată de Astrid Fodor în contradictoriu cu ANI
acum 8 ore

Japonia: Militarii, chemați să întărească efectivele mobilizate în căutarea băiețelului abandonat de părinți în pădure
acum 8 ore

Prefectul de Iași: Familiile victimelor tragediei aviatice SMURD nu au fost încă înștiințate
acum 8 ore
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ȘTIRI RECENTE DIN DOCUMENTARE
Accidente în care au fost implicate elicoptere SMURD - cronologie (2003-2016)
acum 7 ore

EURO: Campionatul European 2012 - Polonia și Ucraina
acum 2 ore

REȚETE VECHI DE 100 DE ANI: Iaurt (lapte acru covăsit) și Budincă cu brânză dulce
acum o oră

RECORDURI: Cea mai îndelungată carieră de prezentator al unei emisiuni pentru copii
acum 9 minute

ZILE NAȚIONALE: Italia - arhitectură
acum 18 minute

CELE MAI CITITE DIN DOCUMENTARE
Ziua Românilor de Pretutindeni
acum 4 zile

DOCUMENTAR: Prim-balerina Alina Cojocaru împlinește 35 de ani
acum 6 zile

DESTINAȚII DE WEEK-END - sfârșit de săptămână în București (evenimente culturale)
acum 6 zile

TEATRU ȘI FILME ROMÂNEȘTI: ''Bacalaureat'', în regia lui Cristian Mungiu
acum 5 zile

Ziua mondială fără tutun
acum 2 zile
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