ИНФОМЕДИИ
2 ФЕВРУАРИ
Световен ден на влажните зони
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК
РУСЕНСКИ ЛОМ ОТБЕЛЯЗВАТ СЪВМЕСТНО СВЕТОВНИЯ ДЕН НА
ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ С ДЕЦА ОТ
ЦДГ”ЧУЧУЛИГА”

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Влажните
зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през
цялата година или сезонно. Водата е основният фактор, от който зависят условията за
живот на живеещите в тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или
изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени,
включително територии с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест
метра.
Естествените влажни зони са едни от най-скъпите природни богатства и найпродуктивните места на Земята. В тях се срещат редки животински и растителни видове.
Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси
и подхранват подпочвените води.
През 1971 година на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за
влажните зони - Рамсарска конвенция. България е сред първите страни, присъединили се

към Рамсарската конвенция. Към настоящия момент 168 страни са приели конвенцията,
представени с 2,186 влажни зони с обща площ около 208 млн. хектара
На контролираната от РИОСВ-Русе територия значимите влажните зони се намират
по поречието на река Дунав и река Янтра. За опазване на ценните видове на флората и
фауната голяма част от тях са обявени за защитени местности. Други са обявени за
орнитологично важни места по програма на Международната природозащитна организация
Bird Life International.
Едни от най-значимите влажни зони на територията на РИОСВ-Русе са ,,КомплексКалимок-Бръшлян” и ,,Остров Пожарево”, които станаха част от общоевропейската
екологична мрежа НАТУРА 2000.
България е представена с 11 влажни зони в списъка на конвенцията за влажните зони с
международно значение с обща площ 35 273 хектара.
Туризмът във влажните зони предоставя ползи на хората и дивата природа, както на
местнор така и на национално ниво – по-силни икономики, устойчив поминък, здрави хора
и процъфтяващи екосистеми.
Световният ден на влажните зони ще бъде отбелязан традиционно и в нашия град.
На 2 февруари от 10 часа в ЦДГ”Чучулига” експерти от Регионалната здравна
инспекция съвместно със своите партньори от Природен парк Русенки Лом и
възпитаниците от ЦДГ”Чучулига” ще бъде отбелязан Световния ден на влажните зони.
Децата ще представят специален за темата танц и изработени апликации на характерни за
влажните зони растения и животни. Децата ще получат предметни награди, връчени от
експерти от РЗИ Русе. Сред наградите ще са книжки по екология, специални стикери на
емблематични обитатели на влажните зони, като сред тях има авторски снимки любезно
предоставени от фотографа Дилян Калчев, а също и награди връчени от Директора на
Природен парк Русенски Лом.

