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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea
APM Tulcea sărbătoreşte ZIUA ZONELOR UMEDE 2015
Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea are plăcerea de a informa publicul larg despre aniversarea pe
data de 2 februarie 2015 a Zilei Mondiale a Zonelor Umede.
Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la
Ramsar, în orasul iranian de pe coasta Mării Caspice, în 1971, a stabilit data de 2 februarie ca Zi Mondială a
Zonelor Umede, documentul fiind ratificat de Romania prin Legea 5/1991.
Convenţia Ramsar este un tratat interguvernamental la nivel mondial, care stabileşte cadrul acţiunilor naţionale şi
cooperării internaţionale pentru conservarea şi utilizarea raţională a zonelor umede şi a resurselor pe care acestea le
oferă. Până în prezent, acesta rămâne singurul acord de mediu din lume, dedicat unui ecosistem specific.
Obiectivul declarat al semnării Convenției este acela de a proteja biodiversitatea și de a menține într-o stare de
conservare favorabilă zonele umede, ca habitat al păsărilor acvatice.
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 marina, a căror
adancime la reflux nu depăşeşte o adâncime maximă de şase metri.
În lume, există în prezent un numar de 168 părţi contractante, peste 2186 de situri Ramsar, zone umede de
importanţă internaţională, având o suprafaţa totală de situri desemnate: 208,449,277 de hectare.
În România au fost desemnate ca zone umede incluse în Lista RAMSAR: 19 situri Ramsar – care cuprind
1,156,448 hectare:
Delta Dunării 647.000 ha (21 mai 1991); Bistret 1.916 ha (13 iulie 2012); Blahnita 45.286 ha (2 februarie 2013);
Bratul Borcea 21.529 ha (2 februarie 2013); Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29.206 ha (2 februarie 2013);
Canaralele de la Hârsova 7.406 ha (2 februarie 2013); Parcul Natural Comana 24.963 ha (25 octombrie 2011);
Ostroavele Dunării - Bugeac – Iortmac 82.832 ha (2 februarie 2013); Complexul piscicol Dumbrăvita 414 ha
(2 februarie 2006); Parcul Natural Portile de Fier 115.666 ha (18 ianuarie 2011); Confluenta Jiu-Dunăre
19.800 ha (2 februarie 2013); Confluenta Olt-Dunăre 20.960 ha (13 iunie 2006); Tinovul Poiana Stampei 640
ha (25 octombrie 2011); Iezerul Călărasi 5.001 ha (13 iunie 2012); Lacul Techirghiol 1.462ha (23 martie 2006);
Parcul Natural Lunca Muresului 17.166 ha (2 februarie 2006); Dunărea Veche – Bratul Măcin 26.792 ha (2
februarie 2013); Insula Mică a Brăilei 17.586 ha (15 iunie 2001); Suhaia 19.594 ha (13 iunie 2012).
În anul 2015, Ziua Zonelor Umede se sărbătoreşte sub deviza : “Zonele umede pentru viitorul nostru Alăturați-vă nouă!”
În acest context, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Tulcea va organiza o serie de acţiuni de sensibilizare a
publicului asupra beneficiilor aduse de zonele umede, prin realizarea unor materiale informative şi ilustrative,
referitoare la tematica de anul acesta:
 Acţiune tematică desfăşurată la Şcoala Gimnaziala Specială nr. 14, în cadrul parteneriatului educaţional „
Prietenii naturii” unde reprezentanţii APM Tulcea vor prezenta elevilor semnificaţia zilei de 2 februarie,
importanţa, pierderea și degradarea zonelor noastre umede;
 Afişarea de poster tematic la sediul APM Tulcea şi pe site-ul instituţiei;
 Actualizarea site-ului instituţiei cu informaţii privind semnificaţia Zilei Zonelor Umede.
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