РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 февруари 2013 година - Световен ден на влажните зони
„Влажни зони и управление на водите”
„Влажните зони съхраняват водата”

През 2013 г. темата на кампанията е „Влажни зони и
управление на водите”. Световният ден на 2 февруари ще
бъде отбелязан под надслов „Влажните зони съхраняват
водата”.
Влажните зони са екосистеми, в които водата е
основният фактор, от който зависят екологичните условия
и свързаните с тях животни и растения. Съгласно
Конвенцията, влажните зони са блата, торфища, мочурища
или открити водни площи, естествени или изкуствени,
постоянни или временни, статични или течащи, сладки,
бракични или солени, включително територии с морска
вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест
метра.
Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден
на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския
град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони –
Рамсарска конвенция.

Защо трябва да опазваме влажните зони?


Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения,
риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни;



Имат изключително важна роля за кръговрата на водата, като възстановяават водните запаси и
похранват подпочвените води;



Особенно ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много
места места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел;



Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води;



В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за
смекчаване на климатичните промени;



Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране
на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие;



Предлагат добри условия за отдих и туризъм.

Основната цел на кампанията за Световния ден на влажните зони през 2013 година е да се
повиши
обществената
отговорност
за
взаимната
зависимост
между
водата
и влажните зони, да се акцентира на начини за равномерно, справедливо разпределение на водата между
различните заинтересовани страни и да се разбере, че без влажните зони няма да има и вода.

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952)678 842, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение България е представена с
11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32% 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”.
В процес на приемане е нов актуален Национален план за опазване на влажните зони в страната
за 10-годишен период (2013 г. – 2023 г.). Основната цел на плана е да осигури основа за планирането и
изпълнението на дейностите по опазване и устойчиво управление на най-значимите влажни зони в
страната. В плана ще бъде включен и списък с влажни зони (около 20 на брой), отговарящи на
изискванията на Рамсарската конвенция за влажни зони с международно значение, съгласно критериите
на Конвенцията – потенциални Рамсарски места, които в периода на изпълнение на плана могат да се
добавят в списъка на Конвенцията – Язовир Овчарица, Мандренско езеро, Седемте Рилски езера,
Чокльово блато, Язовир Розов кладенец, Рибарници Орсоя, Комплекс Калимок, Остров Вардим,
Крайбрежие Калиакра-Тюленово и др.

Съгласувал:
Директор дирекция АФПД Йорданка Пеева .......................................... дата ......................... 2013 г.
Изготвил:
Мл. експерт ЕИЦ и ВО в дирекция АФПД Екатерина Иванова ........... дата01.02.2013 г.
C:\Documents and Settings\gis.RIEW-VARNA\My Documents\obshta blanka 04-10-2011 d administracia.doc

2

