AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Ziua Internațională a Păsărilor

Încă din anul 1906, când a fost adoptată „Convenția
Internațională a Păsărilor”, la 1 aprilie este sărbătorită Ziua
Internațională a păsărilor.
Ziua Internațională a Păsărilor este organizată anual ca
parte a Programului UNESCO „Omul și Biosfera”.
Directiva 79/409/CEE, numită şi Directiva Păsări,
(actualizată prin Directiva 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009) a
venit ca răspuns la creșterea îngrijorării cu privire la declinul
populațiilor de păsări sălbatice din Europa. Este cea mai veche
lege comunitară referitoare la mediu și una dintre cele mai
importante, prin care se creează un sistem complet de protecție
pentru toate speciile de păsări sălbatice care se găsesc în mod
natural în Uniunea Europeană. Directiva a însemnat şi
recunoașterea faptului că păsările sălbatice, dintre care multe
migratoare, reprezintă o moștenire comună a statelor membre şi
că pentru conservarea lor eficientă este necesară cooperarea la
nivel european.
Directiva interzice de asemenea activitățile care amenință în
mod direct păsările (omorârea sau capturarea intenționată,
distrugerea cuiburilor şi luarea ouălor) şi activitățile asociate
acestora (comerțul de păsări vii sau moarte), cu câteva excepții.
Vânătoarea este recunoscută ca fiind o activitate legitimă, dar
care trebuie gestionată cu grijă.
Unul dintre obiectivele principale ale zilei este de a atrage
atenția asupra importanței păsărilor în ecosistemul planetei dar
și asupra pericolelor care amenință păsările, pentru a ajuta la
protejarea lor și a habitatelor în care trăiesc.
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Sărbătorirea acestei zile este și uvertura migrației de
primăvară. Într-o anumită măsură, migrația este considerată a fi
un răspuns evolutiv la schimbările climatice sezoniere previzibile.
Ziua Păsărilor este marcată și în România, încă din perioada
dintre cele două războaie mondiale, atunci când era sărbătorită
mai ales în școli. Elevii instalau în acea zi sau în duminica
apropiată cuiburi artificiale, pe care le construiau încă din timpul
iernii.
Din 1993, Societatea Ornitologică Română a susținut reluarea
acestei tradiții, iar din 1994, Ziua Păsărilor este sărbătorită în
fiecare an în România.
În total, țara noastră adăpostește 324 de specii de păsări,
dintre acestea 279 fiind migratoare. Conform www.birdlife.org, în
România, 16 specii sunt considerate amenințate sau periclitate în
prezent, iar 13 specii sunt „vulnerabile”.
Cea mai întinsă rezervație de interes ornitologic din țara
noastră este Delta Dunării, care adăpostește aproximativ 81% din
avifauna României. Totodată, aici vin să cuibărească 81 specii de
păsări şi este locul de tranzit pentru alte 60 de specii. De
asemenea, în județul Constanța, în zona lacului Techirghiol, din
cele peste 400 de specii semnalate până în prezent pe teritoriul
României, 264 specii, respectiv peste 65%, au fost observate în
acest sit Ramsar. Diversitatea speciilor este explicată de
poziționarea lacului pe una din cele mai importante rute de
migrație ale păsărilor, Via Pontica.
Pentru zborul, cântecul şi frumusețea păsărilor, dar și
pentru importanța lor, trebuie să facem în fiecare zi, o zi a
păsărilor !
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