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     Ref: Reuniunile Grupurilor de lucru internaționale din cadrul Secretariatului 

Convenției pentru Păsările Migratoare (AEWA), în perioada 11 – 15 noiembrie 

 

 

București, 12 noiembrie 2019 

 

 

În perioada  11-15 noiembrie 2019, se desfășoară,  la sediul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, reuniunile Grupurilor de lucru internaționale din cadrul Secretariatului Convenției 

pentru Pasările Migratoare (AEWA),https://www.unep-aewa.org/en/legalinstrument/aewa.  

 

La întâlniri vor participa experți guvernamentali, ornitologi din cadrul institutelor de 

cercetare, universități, ONG-uri din Europa, Asia și Orientul Mijlociu.  

 

Lucrările Grupurilor de Lucru se desfășoară pe două tematici. În perioada 11-12 noiembrie 

își va desfășura lucrările Grupul de lucru internațional pentru conservarea gârliței mici 

(Anser erythropus), la care se vor discuta aspecte referitoare la siturile critice, starea de 

conservare a speciei, implementarea Planului de acțiune privind conservarea acestei specii 

în perioada 2016-2019, precum și programul de lucru pentru perioada 2020-2023, cu 

activitățile prioritare, iar în perioada 14-15 noiembrie va avea loc reuniunea Grupului de 

lucru internațional pentru conservarea speciei gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis). 

 

Cele două specii de păsări, Anser erythropus și Branta ruficollis, se află pe Lista Roșie a 

Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), cu populații în declin, datorită 

presiunilor și amenințărilor cu care acestea se confruntă. 

 

În perioada 2019-2022, Ministerul Mediului, respectiv Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, 

participă, în calitate de partener beneficiar, la implementarea proiectului LIFE ”Conservarea 

gâștei cu gât roșu (Branta ruficollis) pe traseul său de migrație”, împreună cu Asociația 

Ornitologică din Bulgaria, Societatea Ornitologică Română și Asociația Generală a Vânătorilor 

și Pescarilor Sportivi din Romania.  

 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea stării de conservare a acestei specii,  

în cele cinci țări-cheie, aflate pe rutele  de migrație: România, Bulgaria, Ucraina, Rusia și 

Kazahstan.  

 

În cadrul proiectului, România va elabora și aproba Planul Național de Acțiune pentru 

conservarea și managementul speciei de gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis). 

http://www.mmediu.ro/
https://www.unep-aewa.org/en/legalinstrument/aewa
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În ultimii 30 de ani, mai mult de jumătate din populațiile speciilor de păsări migratoare  au 

înregistrat un declin.  

 

La nivel european, scăderea efectivelor de păsări migratoare se datorează presiunilor cu 

care se confruntă: degradarea/pierderea habitatului, coliziunile cu liniile electrice aeriene, 

poluarea, schimbările climatice, dezvoltarea infrastructurii, braconajul, etc.  

 

Acordul privind Conservarea Păsărilor de Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA), dedicat 

conservării păsărilor de apă migratoare și habitatelor acestora din Europa, Africa, Orientul 

Mijlociu, Asia Centrală, Groenlanda și Arhipelagul Canadian, aflat sub auspiciile Convenției 

privind Speciile Migratoare de Animale Sălbatice (CMS) și administrat prin Programul 

Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a fost ratificat de România prin Legea 

nr.  89/2000. 

 

România, ca Parte la AEWA, a aprobat planuri de management pentru ariile de protecție 

specială avifaunistică, în care au fost incluse măsuri de conservare pentru menținerea sau 

refacerea populațiilor speciilor de păsări de interes comunitar, la un nivel favorabil de 

conservare. Desemnarea ariilor de protecție specială avifaunistică, parte a rețelei ecologice 

europene Natura 2000, asigură condiții favorabile pentru supraviețuirea populațiilor speciilor 

de păsări în aria lor de răspândire și pe căile de migrație. 
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