Ziua Mondială a Zonelor Umede - 2 Februarie 2016
A contribuit Vacariu Marilena
joi, 04 februarie 2016 10:14 - Ultima actualizare joi, 04 februarie 2016

APM Sibiu a organizat împreună cu Asociaţia Carpatina Ardeleana a Turiştilor - SKV - Siebenbürgischer
Karpatenverein - Secţiunea Sibiu o serie de acţiuni de celebrare şi sensibilizare a publicului asupra valorilor şi
beneficiilor aduse de zonele umede. Programul include şi activităţi de educaţie pentru mediu adresate elevilor şi
cadrelor didactice din unităţile de învăţământ ale municipiului Sibiu.
Data de 2 februarie a fiecărui an reprezintă, în cadrul calendarului evenimentelor de mediu, Ziua Mondială a
Zonelor Umede desemnată pentru a marca semnarea Convenţiei asupra Zonelor Umede, pe 2 februarie 1971, în
oraşul iranian Ramsar de pe coasta Mării Caspice. Prima celebrare a Zilei Mondiale a Zonelor Umede a avut loc în
anul 1997. La convenție au aderat 169 de părți și până în prezent au fost desemnate 2.243 de situri.
România a aderat la Convenţia Ramsar prin Legea nr. 5 / 1991 şi are în prezent 19 zone umede de importanţă
internaţională (denumire şi situri Ramsar), cu o suprafață totală de 1.158.448 hectare. Acestea au fost desemnate
în:

1991: Delta Dunării;
2001: Insula Mică a Brăilei;
2006: Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul Techirghiol, Lunca Mureşului;
2011: Parcul Natural Comana, Parcul Natural Porţile de Fier, Tinovul Poiana Stampei;
2012: Bistreţ, Iezerul Călăraşi, Confluenţa Olt-Dunăre, Suhaia;
2013: Blahniţa, Braţul Borcea, Calafat-Ciuperceni-Dunăre, Canaralele de la Hârşova, Ostroavele
Dunării-Bugeac-Iortmac, Confluenţa Jiu-Dunăre, Dunărea Veche-Braţul Măcin.
Județul Sibiu deține zone umede importante: lacurile de la Mândra, lacurile de pe Olt, lacul de la Brădeni.
Aceste zone nu dețin încă statut de situri Ramsar cu toate că oferă adăpost pentru un număr impresionant de
păsări atât sedentare cât și aflate în pasaj.
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Karpatenverein - Secţiunea Sibiu o serie de acţiuni de celebrare şi sensibilizare a publicului asupra valorilor şi
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Zone umede pentru viitorul nostru, mijloace de existenţă durabile este tema Zilei Mondiale a Zonelor Umede,
aleasă pentru anul 2016.
Prin această temă se pune accent pe rolul vital al zonelor umede pentru viitorul omenirii și, în special relevanța
acestora în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Viața a peste un billion de oameni este direct legată de existența zonelor umede în domenii ca: transport pe apă,
pescuit, cultura orezului, turism și recreere, aprovizionare cu apă, fabricare și comercializare de produse
tradiționale zonelor umede etc.
Experţii au identificat patru tipuri diferite de servicii prin care zonele umede contribuie în mod vital la sănătatea şi
bunăstarea oamenilor:
- furnizare de bunuri ca: hrană, apă, lemn şi fibre;
- servicii de reglare a climei şi a regimului precipitaţiilor, prevenirea inundaţiilor, reducerea deşeurilor şi prevenirea
răspândirii bolilor;
- servicii culturale acoperind domenii (frumuseţe, inspiraţie, recreere), care contribuie la bunăstarea noastră
spirituală;

1/2

Ziua Mondială a Zonelor Umede - 2 Februarie 2016
A contribuit Vacariu Marilena
joi, 04 februarie 2016 10:14 - Ultima actualizare joi, 04 februarie 2016
- servicii suport incluzând formarea solului, fotosinteza şi ciclul nutrienţilor care asigură creşterea şi producţia.
Având în vedere toate acestea, este necesar să avem o abordare precaută în conservarea capitalului nostru
natural.

Concurs de fotografie deschis tinerilor în vârstă de 15-24 ani. Mai multe detalii pe:
http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest/conditions#sthash.0sEXsneT.dpuf
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