În fiecare an, la 2 februarie, marcăm Ziua
Mondială a Zonelor Umede o sărbătoare în
lumea apelor.

CE SUNT ZONELE UMEDE ?
Zonele umede au fost definite ca fiind
întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau
artificiale, permanente sau temporare unde
apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau
sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror
adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri.
Aceste zone sunt deosebit de variate fiind
cunoscute sub o multitudine de denumiri: bălţi,
crânguri, iezere, lacuri, smârcuri, rogoaze,
tinoave, turbării, tăuri, iazuri etc.
Zonele umede sunt esentiale pentru un
număr mare de specii de plante si animale, ca
zone de reproducere, crestere, hrănire, dar în
special pentru păsările de apă a căror existenţă
depinde ecologic de zonele umede.
Zonele umede constituie o resursă de mare
valoare
economică,
naturală,
științifică
și
recreativă, a căror dispariție ar fi ireparabilă. Ele
sunt considerate ca o resursă internațională,
având în vedere că păsările de apă în migrațiile lor
sezoniere, pot traversa frontiere .

IMPORTANŢA ZONELOR UMEDE













Valoare economică
Valoare ştiinţifică
Valoare recreativă
Menţinerea biodiversităţii
Importante resurse naturale
Stabilizarea ţărmurilor
Protecţia împotriva furtunilor
Aprovizionarea stratului subteran de
apă
Retenţia nutrienţilor şi a sedimentelor
Controlul inundaţiilor
Purificarea apei
Importante resurse naturale
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Tema din anul 2022 este:
”Salvează Zonele Umede pentru
Oameni și Natură”

CONSERVAREA ZONELOR UMEDE LA
NIVEL INTERNAŢIONAL
La 2 februarie 1971 a fost încheiată la Ramsar
(Iran), ,,CONVENŢIA ASUPRA ZONELOR UMEDE,
DE
IMPORTANŢĂ
INTERNAŢIONALĂ,
ÎN
SPECIAL
CA
HABITAT
AL
PĂSĂRILOR
ACVATICE”. Principalul obiectiv al acestui

tratat internaţional este de a conserva
resursele zonelor umede prin aplicarea
principiilor de dezvoltare durabilă.
Ziua Mondială a Zonelor Umede este momentul ideal
pentru a crește înțelegerea de către oameni a acestor
ecosisteme extrem de importante.

