РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М инистерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна
Експерти на РИОСВ-Варна се включват в отбелязването на
Световния ден на влажните зони – 2 февруари

РИОСВ - Варна ще отбележи Световния ден на влажните зони с разнообразни
инициативи. Тази година мотото на кампанията е „Влажни зони и нашето бъдеще”.
На 2 февруари ще се проведе Ден на отворените врати. В информационния център
на РИОСВ-Варна от 9 до 17 часа експерти от инспекцията ще отговарят на въпроси за
влажните зони.
На 4 февруари ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий” и „Панайот Волов“ ще се
запознаят със значението на влажните зони, защо са ценни и защо трябва да се опазват. Те
ще изработят рисунки и макети от различни материали, част от които ще бъдат изложени
във фоайето на екоинспекцията.
Тази година в рамките на кампанията стартира Младежки фотоконкурс за влажни
зони. За да участват в него, младежи на възраст 15-24 години трябва да направят снимка на
любима влажна зона с телефон или цифров апарат и в срок от 2-ри февруари до 2 март да я
публикуват

на

интернет

страницата
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Рамсарската

конвенция

–

http://www.worldwetlandsday.org/. Наградата е самолетен билет до избрана за посещение
влажна зона в света.
Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който
зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на
Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11
влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на
страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко
езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”,
“Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско
блато”.
Забележка: Възможна е промяна на датата на мероприятията на 4 февруари при удължаване на
грипната ваканция за училищата.
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