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Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare - 10 mai 2017
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov vă informează că în fiecare an, în cel de-al
doilea weekend al lunii mai, respectiv pe data de 10 mai, se sărbătorește ”Ziua Mondială
a Păsărilor Migratoare”, printr-o campanie de conștientizare publică, coordonată de
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – Secretariatul Convenției privind
conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) și Secretariatul Acordului
privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), cu scopul
utilizării durabile a resurselor naturale, protejării speciilor de păsări migratoare și a
habitatelor de cuibărire și hrănire ale acestora.
Datorită faptului că populațiile multor specii de păsări sălbatice migratoare și native
din Europa sunt în declin, Uniunea Europeană a introdus politici care să inverseze această
tendință, prin interzicerea anumitor practici și luarea unor măsuri de protecție și gestionare
a habitatelor de cuibărire, a zonelor de înmulţire și de hrănire, precum şi a punctelor de
popas de-a lungul rutelor lor de migrare.
Cele mai frecvente presiuni antropice asupra păsărilor sălbatice sunt: modificarea
practicilor de cultivare a terenurilor, suprapășunatul, folosirea pesticidelor în agricultură,
modificările antropice ale corpurilor de apă, reducerea conectivității habitatelor și a
captărilor de apă din subteran, pescuitul și poluarea.
Printr-o conlucrare comună a tuturor factorilor interesați, trebuie adoptate măsuri
pentru menținerea speciilor într-o stare de conservare favorabilă precum și pentru
restabilirea unor populații a speciilor amenințate, la un nivel care să îndeplinească
condițiile ecologice, științifice și culturale, ținând cont de condițiile economice și de
recreere zonale.
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România a aderat la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice prin Legea nr. 13/1998 și a ratificat Acordul privind conservarea păsărilor de apă
migratoare african – eurasiatice (AEWA), prin Legea nr. 89/2000.
În anul 2017 celebrarea ”Zilei Mondială a Păsărilor Migratoare” are tema: „Viitorul
lor este și viitorul nostru – O planetă sănătoasă pentru păsările migratoare și oameni”
În vederea protejării şi conservării speciilor de păsări sălbatice, la nivelul judeţului
Ilfov au fost declarate 3 Arii de Protecţie Specila Avifaunistică (SPA-uri), ca parte
integrantă a rețelei europene Natura 2000 şi anume: situl Grădiştea - Caldaruşani – Dridu,
situl Scroviştea şi situl Lacul şi Pădurea Cernica. Dintre speciile de păsări migratoare
protejate la nivelul județului, se remarcă: Uliul păsărar, Uliul cu picioare scurte, Acvila
țipătoare mica, Stârc roșu, Starc galben, Stârcul de noapte, Stârc pitic, Cristelul de camp,
Buhai de balta, Cormoran mic, Egretă mare, Egretă mică, Barză albă, Raţă roşiatică,
Lebădă de iarnă, Ferestraş mic, Erete de stuf, Piciorong, Ciocântors, Fluierar de
mlaştină, Bătăuş, Chirighiţă neagră, Chiră de baltă, Cresteţ cenuşiu, Cresteţ pestriţ.
Pentru marcarea acestui eveniment, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov
organizează, în data de 10 mai, o acțiune de educare și conștientizare privind protecția si
conservarea speciilor migratoare și a habitatelor acestora, împreună cu elevi ai Școlii
Gimnaziale nr.1 Dascălu, județul Ilfov. Activitatea de informare se va desfășura sub
forma unor prezentări, filmulețe, având ca temă păsările migratoare, habitate ale acestora,
perioada de cuibărit, specii migratoare ce se găsesc pe teritoriul celor trei situri de
protecție avifaunistică din județ, precum și discuții despre presiunile și amenințările
existente și necesitatea protejării lor.
Campania de conștientizare publică, organizată la nivel mondial, urmărește
realizarea unui management durabil al resurselor naturale, demonstrând totodată că
acțiunea de conservare a speciilor de păsări este importantă pentru viitorul omenirii.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV
Aleea Lacul Morii, nr.1, Bucureşti, Sector 6, Cod 060841
E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021. 430.15.23; 021.430.14.02

