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Светски дан птица селица (WМБД) - (Подизање свести о значају
птица селица)
Светски дан птица селица је први пут почео да се обележава 2006. године, и сада је то
годишњи догађај који за циљ има подизање еколошке свести, на глобалном нивоу, о
потреби заштите птица селица и њихових станишта. WМБД се обележава једном годишње,
другог викенда у мају, организовањем различитих активности и јавних скупова као што су
фестивали птица, едукативни програми и екскурзије у природу са посматрањем птица уз
помоћ двогледа и телескопа.
WМБД функциоше као мрежа за подизање еколошке свести јавности о птицама селицама и
њиховом значају у природи, и исто тако повезује и мотивише велике групе људи да деле
информације, прослављају значајне догађаје и уче једни од других.

Тема Светског дана птица селица 2013 – „Умрежавање за птице
селице“
Овогодишња тема Светског дана птица селица – „Умрежавање за птице селице“ истиче
значај мреже локалитета за птице селице дуж њихових миграторних путева. Циљ постера
WМБД 2013 је да скрене пажњу јавности на неколико хиљада локалитета важних за сеобу
птица. Птице селице прелећу велике раздаљине дуж својих миграторних путева, понекад и
десетине хиљада километара. Ове повезане локалитете птице користе током сеобе јер су
важни за одмор, исхрану, размножавање и зимовање.
Многа места од којих птице зависе су под претњом људских активности, што представља
озбиљну опасност за птице селице. Директне људске активности као што су мелиорација и
крчење шума, као и индиректни људски утицаји, као што су климатске промене, оштећују ова
места кроз фрагментацију и деградацију станишта. Велики број важних локалитета већ је
оштећен или потпуно изгубљен. Сходно томе, очување преосталих важних локалитета је од
изузетног значаја за заштиту птица селица.
Овогодишња тема такође наглашава важност умрежавања између влада држава, организија
која се баве заштитом природе и посвећених појединаца да се птице селице заштите
успостављањем глобалне везе, тј. глобалним повезивањем на свим нивоима. Заједничка
акција у форми међународне сарадње је потребна, јер напори који се улажу у заштиту у једној

земљи могу бити угрожени и потпуно бесмислени губитком само једног значајног локалитета
у другој.
Циљ WМБД је да охрабри међународну заједницу – владе, организације и појединце,
подједнако – да раде заједно како би заштитили птице селице широм света.

Еколошке мреже
Важност мрежа станишта за птице селице
Еколошке мреже имају одлучујућу улогу у животном циклусу птица селица, зато што
обезбеђују кључне локације дуж миграторних путева где птице могу да се одморе од својих
напорних путовања. Ова мапа приказује у различитим бојама главне миграторне путеве
широм света које птице користе сваке године. Дуж ових путева се налазе локације на којима
се птице заустављају због одмора, храњења, размножавања и зимовања.
Међутим, многе птице селице имају мало избора када је реч о одабиру погодних подручја.
Потребан им је приступ на специфична станишта која су лоцирана на њиховим миграторним
путевима, а ако је неко од ових важних места оштећено или уништено, то често значи и
катастрофу за птице које од њега зависе.

Мреже влада за очување птица селица
Птице селице су посебно рањиве зато што се ослањају на велики број станишта: не само
њихове миграторне дестинације већ и локалитети на којима одмарају током сеобе. Оне често
прате различите путеве, покривају велике раздаљине и прелазе границе многих земаља које
могу имати веома различите политике заштите. У циљу да се осигура безбедна сеоба за
птице, важно је да различите државе имају сличне стандарде за очување и заштиту природе.
Детаљније се можете информисати на званичној интернет страници WМБД-а:
хттп://www.wорлдмиграторyбирддаy.орг/
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