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Scopul acestui eveniment este de a atrage atenția asupra importanței păsărilor
migratoare și a problemelor care există în conservarea acestora. Campania care se
desfășoară în aceste zile la nivel internațional pune accent pe importanța cooperării
internaționale și încurajează acțiunile locale și naționale pentru protejarea păsărilor
migratoare.
Tema stabilită în anul 2022, „Reduceți luminile noaptea pentru păsări!”, se
concentrează pe impactul poluării luminoase asupra păsărilor migratoare.
„Campania din acest an evidențiază impactul amenințării tot mai mari, dar
subestimate, a poluării luminoase asupra păsărilor migratoare. „Dim the Lights for
Birds at Night” transmite un mesaj simplu, dar puternic, că trebuie să acționăm
colectiv pentru a reduce utilizarea luminii inutile pe timp de noapte, astfel încât să
putem reduce impactul negativ pe care îl are asupra păsărilor migratoare."
Probleme ale căilor de zbor
Coliziunile cu structuri artificiale reprezintă o amenințare pentru 350 de specii
de păsări migratoare, în special la cele care zboară noaptea. Structurile din sticlă și

alte materiale reflectorizante pot provoca moartea mai multor păsări decât aproape
orice alt factor de mortalitate legat de oameni. Creșterea construirii de turbine
eoliene pe căile de zbor (în special în apropierea zonelor umede) și extinderea liniilor
electrice în apropiere de siturile unde se adună păsările au dus, de asemenea, la rate
mari de mortalitate a păsărilor.
Ce se poate face pentru a preveni problema
Păsările migratoare au nevoie de o rețea de habitate intacte de-a lungul întregii
rute de migrație pentru a supraviețui. Acțiunea globală sporită prin tratate
multilaterale de mediu, cum ar fi Convenția privind speciile migratoare (SMC) și
Acordul pentru păsările de apă afro-eurasiatice (AEWA) este esențială pentru
protejarea păsărilor migratoare în călătoriile lor internaționale. Crearea coridoarelor
de habitat transfrontaliere protejate ar fi de mare benefic pentru păsările migratoare
și alte animale sălbatice migratoare, în special la scara peisajului.
În plus, rețelele de site-uri critice cheie pentru migrație trebuie protejate și
gestionate corespunzător. Sprijinirea zonelor importante pentru păsări și
biodiversitate (IBA), așa cum este descris de BirdLife International, oferă păsărilor
migratoare terenurile necesare pentru hrănire, reproducere, cuibărit și adăpost care
sunt necesare în timpul zborurilor lungi.

Migrația speciilor de păsări poate fi posibilă atunci când aceste specii pot
beneficia de habitate corespunzătoare de-a lungul rutelor de migrație. Aceste căi
transcend frontierele naționale și din acest motiv, strategia pentru conservarea și
protejarea păsărilor migratoare trebuie implementată de toate aceste state.
Păsările reprezintă astfel un factor de conectare interstatală, deoarece
conservarea lor necesită cooperare internațională.

Căile de zbor folosite de păsările migratoare leagă diferite habitate. Habitate
adecvate pentru iernare, odihnă și reproducere sunt cruciale pentru supraviețuirea
acestor păsări. Conectivitatea ecologică a acestor habitate este importantă pentru
supraviețuirea păsărilor migratoare. Pierderea sau degradarea acestor habitate
reprezintă încă o amenințare pentru migrația sezonieră. Pierderea sau degradarea
unui loc de oprire pentru păsările migratoare poate avea un efect devastator asupra
șanselor de supraviețuire a păsărilor migratoare și poate duce la o defragmentare care
poate avea un efect devastator asupra populațiilor. Alte amenințări, cum ar fi
otrăvirea, utilizarea nesustenabilă, coliziunile și schimbările climatice au, de
asemenea, un impact negativ asupra păsărilor migratoare din întreaga lume.

ZIUA MONDIALĂ A PĂSĂRILOR MIGRATOARE 2022 – MESAJE CHEIE
 Poluarea luminoasă este în creștere la nivel global. Cantitatea de lumini
artificiale de pe suprafața pământului crește în fiecare an cu 2% și poate fi mai
mare.
 În fiecare an, poluarea luminoasă contribuie la moartea a milioane de
păsări datorită coliziunilor. Luminile arificiale puternice pot dezorienta
păsările în timpul migrației, determinând coliziuni letale cu clădirile
iluminate, turnurile de comunicații sau alte structuri iluminate.
 Poluarea luminoasă poate provoca efecte nedorite asupra păsărilor
migratoare. Le pot afecta comportamentul, inclusiv migrarea, cautarea hranei
și comunicarea.
 O mare diversitate de păsări, active atât ziua cât și noaptea, sunt afectate
de poluarea luminoasă.

 Soluțiile pentru a micșora impactul poluării luminoase există deja.
Numeroase guverne, orașe, companii și comunități din întreaga lume au făcut
deja câțiva pași legați de poluarea luminoasă.
 Acorduri internaționale referitoare la poluarea luminoasă care afectează
țestoasele marine, păsările marine și păsările de coastă există deja și au
fost aprobate de Părțile Convenției Speciilor Migratoare. Acestea includ șase
principii de management care pot fi utilizate pentru a reduce poluarea
luminoasă.
 Întunericul natural are o valoare de conservare asemănătoare cu apa
curată, aerul și solul și trebuie protejat.
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