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2 FEBRUARIE-ZIUA MONDIALA A ZONELOR UMEDE
In fiecare an, in data de 2 februarie, se marcheaza Ziua Mondiala a Zonelor Umede, zi in care se intreprind actiuni
care vizeaza sensibilizarea publicului privind importanta si beneficiile zonelor umede. Pe 2 februarie 1971 a fost
semnat, in orasul Iranian Ramsar, un tratat interguvernamental asupra zonelor umede, ca habitat al păsărilor
acvatice la nivel internaţional.
Tematica evenimentului din 2018 face referire la " Zonele umede - pentru un viitor urban durabil", tema care reflecta
oportunitatile generate de prezenta zonelor umede asupra dezvoltarii asezarilor urbane.
Agentia pentru Protectia Mediului Prahova a organizat , in cadrul proiectului „Gandeste verde, gandeste curat!”,
activitati legate de acest eveniment. Astfel, elevii claselor I-VIII au realizat afise care sa reflecte tematica acestui an,
iar elevii de liceu au realizat fotomontaje, in care sa se abordeze tema „cum sa protejam zonele umede?”
Lucrarile care au obtinut cele mai mari punctaje, in urma jurizarii, pot fi vazute pe site-ul APM Prahova:
http://apmph.anpm.ro
Obiectivul declarat al semnării Convenţiei de la Ramsar este acela de a proteja biodiversitatea şi de a menţine într-o
stare de conservare favorabilă zonele umede, ca habitat al pasarilor acvatice. Zonele umede reprezintă unele dintre
cele mai productive ecosisteme din lume. Sunt considerate zone umede întinderile de ape stătătoare sau curgătoare,
mlaştinile, turbăriile, bălţile sau luciul de apă marină, ce nu depăşeşte o adâncime maximă de şase metri.
Zonele umede urbane pot aduce un plus de sustenabilitate zonelor urbane prin reducerea inundaţiilor, oferirea
spaţiului verde pentru relaxare, rezistenţa oraşelor la dezastre, imbunătăţirea calităţii apei. Atunci când sunt
conservate şi utilizate în mod durabil, zonele umede urbane pot oferi oraşelor multiple beneficii economice, sociale şi
culturale.
În România, Parcul Natural Văcăreşti - Bucureşti a fost declarat zona protejata în 2014. Este prima arie protejata
urbana a tarii, intinsa pe o suprafata de 183 de hectare. Sit-ul este acum un ecosistem bogat, cu sute de specii de
flori si plante, in jurul a trei iazuri, inclusiv vidre şi broaşte ţestoase. Parcul este un “plaman verde” pentru oras.
In judetul Prahova nu au fost desemnate zone umede în conformitate cu prevederile Convenţiei Ramsar, dar pe
teritoriul judetului se gasesc numeroase suprafete acoperite de apa, ce atrag o varietate de specii de pasari
migratoare, oferindu-le resursele necesare supravietuirii. Cea mai importanta arie naturalã protejata de interes
avifaunistic este situl Natura 2000 Câmpia Gherghiţei, unde pot fi observate peste 100 de specii de pasari. Un alt sit
Natura 2000, a carui declarare este legata de existenta apei, este Coridorul Ialomitei, o zona in care sunt ocrotite atat
habitate, cat si specii ce depind de cursurile de apa. Situl Natura 2000 Lacul Balbaitoarea este un exemplu de
mlastina si turbarie, care adaposteste specii de plante relicte glaciare.
În lume exista peste 1600 zone umede de importanta internationala, iar desemnarea unei zone umede ca
sit Ramsar este o recunoastere a importantei și a gestionarii adecvate a acelei zone pe plan mondial. In România au
fost desemnate ca zone umede de importanță internațională 19 situri, cu o suprafata totala de 1.156.448 de hectare.
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