Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare 2016
APM Botoșani sărbătoreşte Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare 2016, printr-o campanie de
conştientizare privind protejarea păsărilor migratoare şi a habitatelor lor
Pentru marcarea Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare, APM Botoșani organizează o serie de
activități în unități de invățământ din municipiul Botoșani și o acțiune de monitorizare a speciilor de
păsări în Aria de protecție specială avifaunistică Acumulările Rogojești-Bucecea, în perioada 09 – 13 mai
2016.
“Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare” este o campanie de conștientizare publică, organizată de
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Convenția privind Conservarea Speciilor Migratoare de
Animale Sălbatice și Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice,
ratificate de România, cu scopul conservării speciilor de păsări migratoare și a habitatelor în care trăiesc.
Tema sub care se sărbătoreşte în acest an Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este:” Stopați uciderea,
braconajul și comerțul ilegal cu păsări migratoare!”.
Tema propusă, evidenţiază necesitatea conservării păsărilor migratoare prin măsuri eficiente de protecție,
astfel încât generaţiile viitoare să beneficieze de aceste resurse naturale. Din cele mai vechi timpuri,
omul a vânat animale sălbatice din diverse motive – ca mijloace de subzistenţă sau ca acțiuni de agrement.
In toată această perioadă s-a pus problema dacă aceste activități s-au desfăşurat la un nivel sustenabil.
Uciderea, braconajul și comerțul ilegal cu specii de păsări sălbatice au schimbat în mod dramatic
supravieţuirea speciilor care suferă de multe alte presiuni, cum ar fi pierderea sau deteriorarea habitatelor.
În acest scop, pe plan guvernamental s-au adoptat legi, atât naţionale cât şi internaţionale, pentru a
asigura protejarea păsărilor migratoare, prin limitarea sau interzicerea exploatării acestora.
In judetul Botoșani, în ariile de protecție specială avifaunistică incluse în Rețeaua ecologică europeană
NATURA 2000, există 43 de specii de păsări migratoare nominalizate în Acordul privind conservarea
păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice adoptat la Haga și ratificat de România, dintre care
amintim: cormoranul mic, stârcul roșu, barza neagră, rața sulițar, ferestraș mic, cresteț cenușiu, lebăda,
sitar de mal. Zonele protejate în care se regăsesc aceste specii sunt: Lacul Stânca -Costesti, Acumulările
Rogojești- Bucecea, Iazurile de pe valea Ibănesei-Bașeului-Podrigăi, dar și alte zone acvatice din județ.
Pentru protejatea acestor specii și a habitatelor lor, conform legislației sunt interzise activităţile care pot
genera poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor, atunci când aceste
activităţi au un efect semnificativ.
Pe teritoriul judetului Botosani, de-a lungul raului Prut si a lacului de acumulare Stânca Costesti, există
unul dintre cele mai importante culoare de migrare a păsărilor sălbatice din estul Europei, tranzitat de zeci
de specii de păsări. APM Botosani întreprinde în zonă atât acțiuni de monitorizare a speciilor de păsări cât
și de informare și conștientizare a populației locale și agenților economici, deoarece activitățile umane
cum ar fi defrișările, agricultura, construcțiile, constituie amenințări prin distrugerea habitatelor, a
locurilor de popas și iernat. Fenomenul migrației păsărilor prezintă o importanță deosebită, acestea
acționând ca indicatori ai ecosistemului, biodiversității și schimbărilor climatice.
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