Световен ден на влажните зони – 2 февруари 2018:
Влажните зони за устойчиво градско развитие
Запазване и възстановяване: практически начини, по които градовете могат
да управляват и и опазват градските влажни зони
Градоначалниците и лицата, отговорни за вземането на решения, са изправени пред практическа
дилема: как да се отговори на нарастващото търсене на земя в градовете, като същевременно се
запази природната среда. Градските влажни зони играят жизненоважна роля за сигурността,
гъвкавостта и устойчивостта на градовете.

Възстановяване на градските влажни зони

Разположен покрай река Темза на мястото на четири
стари водохранилища, Лондонският център за
влажни зони представлява възстановена градска
влажна зона от 40 хектара, управлявана от Тръста за
диви птици и влажни зони (WWТ). Той е дом на
много диви животни, включително на 180 вида птици.
Това място включва посетителски център с
обсерватория и се ползва за образователни цели.
Привлича ежегодно около 170 000 посетители.
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Рамсарското място Стунг-Тренг в Камбоджа
обхваща 14 600 хектара от речните влажни зони и
островите по река Меконг. Нейните 21 села и 10 000
души зависят в голяма степен от риболова, а
влажната зона е дом на критично застрашения
сиамски крокодил. Оценката, направена от
Международния съюз за опазване на природата през
2007 година вдъхнови движение, ръководено от
общността, за ограничаване на риболова в
критичните зони на обекта, както и по време на
сезона на хвърляне на хайвера. Резултатът е, че
популацията на големи риби се възстановява.

Интегриране на влажните зони в политиката и
градското планиране

Акра е столица на Гана и неин най-голям град,
разположен в крайбрежна равнина, където влажните
зони осигуряват естествен контрол на наводненията,
филтрират (пречистват) водата и дават възможност за
риболов. Тъй като растежът заплашва влажните зони,
градът отговаря чрез включването на влажните зони в
политиката и планирането. Строго се прилага
строителен надзор и контрол на замърсяването,
определят се ясни зелени пояси, ограничава се
разрастването на града, създават се програми, които
насърчават жителите да съдействат за опазването на
местните влажни зони. Две от влажните зони са
определени като Рамсарски обекти.

#KeepUrbanWetlands

#WorldWetlandsDay
www.worldwetlandsday.org

Намаляване на прекомерната консумация
на вода и вредите от прекомерните валежи

От 2012 година Кито, столицата на Еквадор получи
подкрепа за измерване на въглеродните и водните
отпечатъци на града. Сега градът цели да намали
общинския воден отпечатък с 68% до 2032 г. Новите
политики за насърчаване на екотоалетните,
водоефективните уреди и рециклирането на вода ще
спестят около 1,5 милиарда кубически метра вода.

Организиране на общността за почистване на
влажните зони

Болса Чика е защитена крайбрежна влажна зона от 356
хектара в предградие на Лос Анджелис. Управлението
на зоната организира всеки месец по два дни за
доброволен труд. По този начин всяка година
доброволците премахват около 10 тона боклук от
водата и от пътеките на обекта.

Знаете ли, че?
По време на урагана Санди влажните
зони са предотвратили имуществени
щети за 625 милиона долара в
крайбрежните райони на САЩ. След
тежките бури и наводнения, които
засегнаха Карибите, САЩ, Бангладеш и
Непал през 2017, повечето градове
признават жизненоважната роля на
градските влажни зони.

