Comunicat referitor la celebrarea Zilei Mondiale a
Zonelor Umede – 2 februarie 2019

În fiecare an se aniversează pe 2 februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede, care
marchează semnarea în 1971 a Convenţiei de la Ramsar (Convenţia asupra zonelor umede, de
importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice), ratificată de România
prin Legea nr. 5/1991. În prezent, există 170 de părţi contractante care au înscris pe lista
Ramsar 2 341 zone umede de importanţă internaţională, având o suprafaţă totală de peste 252
milioane de hectare.
Obiectivul declarat al Convenției a fost acela de a conserva zonele umede, fauna și flora
care servesc ca habitat al păsărilor acvatice, iar pe de altă parte constituie cele mai importante
resurse de valoare economică, naturală, științifică și recreativă, a căror pierdere ar fi
ireparabilă.
Tema pentru Ziua Mondială a Zonelor Umede din acest an este
„Putem face față schimbărilor climatice!” astfel întărind rolul
important al zonelor umede ca o soluție la schimbările climatice,
prin reducerea inundațiilor, eliminarea deșeurilor de filtrare,
asigurarea unor spații verzi locuitorilor din mediul urban.
La nivel mondial se încearcă stabilizarea și reducerea emisiilor de
gaz cu efect de seră, prin Acordul de la Paris se încearcă limitarea
creșterii temperaturii medii globale în acest secol până la sub 2°C,
iar prin Obiectivul 13 privind Dezvoltarea Durabilă se fac referiri la
acțiunile necesare pentru a reduce impactul schimbărilor climatice.
Țările parte la Convenție sunt invitate să integreze măsurile privind
schimbările climatice în politicile naționale, să îmbunătățească
educația și conștientizarea, să restaureze zonele umede degradate sau distruse.
Celebrarea evenimentului joacă un rol important în crearea zonelor umede sănătoase pentru a
furniza servicii ecosistemice valoroase precum și pentru promovarea utilizării corecte a
zonelor umede și a resurselor acestora.
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţiile Județene pentru Protecţia
Mediului, precum şi Administraţiile parcurilor unde zonele umede importante ca habitate
pentru speciile de păsări acvatice au un grad mare de reprezentativitate organizează împreună
cu toţi factorii interesaţi, precum autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale, mass-media
locală şi naţională, școli, activităţi specifice de celebrare şi sensibilizare a publicului la
semnificaţia acestui eveniment important, precum şi de conştientizare în legătură cu
importanţa zonelor umede, cum ar fi: simpozioane, expoziţii, concursuri, publicaţii, afişe, etc.
O parte din aceste evenimente pot fi vizualizate pe pagina de internet a Convenției Ramsar la
următorul link: https://www.worldwetlandsday.org/events.
Zonele umede de importanţă internaţională declarate în România sunt:
1. Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” ( 21/05/91)
2. Insula Mică a Brăilei (15/06/01)
3. Parcul Natural Lunca Mureşului (02/02/06)
4. Complexul piscicol Dumbrăviţa (02/02/06)
5. Lacul Techirghiol (23/03/06)
6. Parcul Natural Porțile de Fier (18/01/11)
7. Parcul Natural Comana (25/10/11)
8. Tinovul Poiana Stampei (25/10/11)
9. Lacul Bistreț (13.06.2012)
10. Confluența Olt – Dunăre (13.06.2012)
11. Lacul Iezer Călărași (13.06.2012)

12. Balta Suhaia (13.06.2012)
13. Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortmac (22/08/2012)
14. Blahnița (30/08/2012)
15. Brațul Borcea (08/02/2012)
16. Canaralele de la Harșova (25/08/2012)
17. Confluenta Jiu-Dunare (25/09/2012)
18. Calafat-Ciuperceni-Dunăre (25/08/2012)
19. Dunărea Veche – Brațul Macin (25/08/2012)
Din anul 2013, între România și Bulgaria este un acord de colaborare în urma desemnării
transfrontaliere a trei zone umede comune de-a lungul Dunării: "Iezerul Calarași - Srebarna",
"Suhaia - Insula Belene" și "Bistreț – Insula Ibisha" derulând activități de management
comune ale acestora.
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