CLUBUL AVES – TEHNICI AGRICOLE PRIETENOASE PENTRU PĂSĂRI
Aşa cum v-a obişnuit în fiecare lună, Clubul de Ornitologie Aves a organizat o nouă
întâlnire în data de 21.04.2016, iar tema abordată a reuşit să îmbine domeniul agricol cu
ornitologia. Cu alte cuvinte, subiectul discuţiei noastre a fost despre “Tehnici agricole
prietenoase pentru păsări”. Ne-am bucurat să o avem alături de noi pe biologul Lavinia
Todorova de la SOR, care ne-a oferit o mulțime de informații utile.

Lavinia a reușit să capteze atenția participanților oferind detalii despre practicile agricole
utilizate în Spania și Statele Unite ale Americii, țări care ar putea constitui un exemplu de
urmat pentru fermierii români datorită unor tehnici agricole precum: cultivarea de căpșuni în
Parcurile Naționale favorabile păsărilor migratoare, respectiv instalarea cuiburilor pentru
bufnițe în fermele de tomate. Totodată a fost adusă în discuție importanța implicării noastre în
protejarea speciilor de păsări aflate în declin (graur, presură galbenă, rândunică ș.a.), luând
măsuri de prevenire în conformitate cu agricultura ecologică.
La finalul întâlnirii,
coordonatorul clubului
Aves, drd. Cosmin
Mihai, i-a surprins pe
devotații participanți
în
mod
plăcut,
dăruindu-le un ghid
ilustrat cu Parcul
Național
Munții
Rodnei. Tot el ne-a
ținut
o
scurtă
prezentare
despre
familia bufnițelor.

Următoarea întâlnire a Clubului de Ornitologie AVES, va fi pe data de 19.05.2016,
ocazie în care studenții vor merge într-o excursie ornitologică pe lacul Strachina, din județul
Ialomița. Lacul Strachina este Arie de Protecție Specială Avifaunistică și face parte din
rețeaua Natura 2000 în România.
Mai multe detalii pentru înscrieri găsiți la drd. Cosmin Mihai – tel.: 0763.471.297. sau pe
Facebook grup: Clubul de Ornitologie AVES – USAMV.
Clubul de Ornitologie AVES din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
este coordonat de prof. dr. Stănică Florin și drd.ing. Cosmin Mihai în parteneriat cu Societatea
Ornitologică Română.
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