Rolas-do-mar a caminho dos
seus locais de reprodução na
região polar.

Junte-se a outros entusiastas... este fim-de-semana
há milhares de pessoas por todo o
mundo a observar as aves migratórias,
participe!
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DIA MUNDIAL DAS AVES MIGRATÓRIAS
11 e 12 de Maio de 2013

O QUE É O DIA MUNDIAL DAS AVES MIGRATÓRIAS?
O Dia Mundial das Aves Migratórias é uma iniciativa anual de sensibilização global
(iniciada em 1993), pretendendo promover a conservação das aves migratórias e os seus
habitats. Promovido pelo Secretariado para o Acordo sobre Aves Aquáticas Migratórias
Africano-Euroasiáticas (AEWA), em colaboração com o Secretariado da Convenção sobre a
Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS)– dois acordos internacionais sob a égide do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), no sentido de contribuir para mostrar que a questão da conservação das espécies migratórias é global.

Pilritos descansando e preparando-se para
continuarem viagem.
Este ano o tema do Dia Mundial das aves migratórias é “intercambio e cooperação pelas aves
migratórias “ pretendendo destacar a importância de assegurar e manter uma rede a nível
mundial de locais estrategicamente importantes para as aves migratórias ao longo das suas
rotas de migração.
As aves migratórias viajam grandes distâncias, às vezes até mesmo dezenas de milhares de
quilómetros. Muitos locais apropriados distribuídos por todos os continentes funcionam
como “estações de serviço “ ao longo de uma auto-estrada sendo cruciais para o êxito das
migrações.
As aves migratórias são consideradas importantes indicadores da biodiversidade e das alterações ambientais. Se não encontram condições favoráveis de abrigo e alimentação ao longo
das suas deslocações entre hemisférios a sua sobrevivência fica comprometida e muitas espécies entram em risco de extinção.

Na atualidade muitas das atividades humanas incluindo o excessivo uso da terra, caça e pesca
insustentável, bem como os impactos das mudanças climatéricas e a poluição, ameaçam
gravemente muitas populações de espécies migratórias em todo o mundo.

Zonas de migração estando assinalado a tracejado a zona atravessada pela via migratória conhecida
como “rota do Atlântico Este”.

A RESERVA NATURAL LOCAL DO ESTUÁRIO DO DOURO É UM
IMPORTANTE PONTO DE PARAGEM PARA AVES MIGRATÓRIAS
A Reserva Natural Local do Estuário do Douro (RNLED) situa-se na designada “Rota
Migratória do Atlântico Este”, representa a garantia de sobrevivência para milhares de aves
migratórias ligadas aos ecossistemas estuarinos, que estão entre os de maior produtividade
biológica do planeta.
O Estuário do Douro é importante para alimentação, descanso e refúgio durante as
deslocações migratórias. Na primavera muitas aves provenientes de África (locais de invernada), estão a caminho dos seus locais de reprodução no círculo polar árctico e norte da
Europa.
Estima-se que utilizem a RNLED pelo menos 18000 aves migratórias anualmente.

