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ZIUA MONDIALĂ A
ZONELOR UMEDE

Întreabă-ne, răspundem

Conform Convenției Ramsar adoptată în 1971, acestea
sunt definite ca suprafețe acoperite, permanent sau
temporar, de ape puțin adânci. Ele se găsesc la limita
dintre ecosistemele acvatice și ecosistemele terestre și
pot fi atât naturale, cât și antropice. Exemple de astfel
de ecosisteme: o mlaștină, un lac, un râu, o oază, o vale
inundabilă, o luncă, o pădure de mangrove, o plajă
nisipoasă, o deltă sau un estuar.

Ce sunt zonele umede?

De ce sunt importante?

Zonele umede acționează ca un burete natural
împotriva inundațiilor și a secetei, și ajută la
protejarea zonelor de coastă. Sunt bogate în
biodiversitate și constituie un mijloc vital de
stocare a carbonului.

Printre funcțiile biologice ale zonelor umede se
numără cele legate de purificarea apei, reducerea
puterii distructive a inundațiilor, stabilizarea
malurilor, reținerea sedimentelor și stabilizarea
condițiilor climatice. Zonele umede oferă un refugiu
pentru numeroase specii de faună și floră, inclusiv
locuri de reproducere, hrănire și iernat pentru specii
de animale acvatice și semi-acvatice. De asemenea, au
o mare importanță economică, dată de agricultură,
transport, energie, produse locale sau turism.



ZONELE UMEDE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

În Republica Moldova sunt trei zone umede de
importanţă internaţională, care cuprind o

suprafaţă totală de peste 90 de mii de hectare şi
constituie un refugiu pentru numeroase specii de
floră şi faună. Este vorba despre Nistrul Inferior,

Lacurile Prutului de Jos şi Unguri-Holoșnița.

Centrul Național de Mediu activează cu suportul financiar al Suediei

60 000 ha:
Nistrul Inferior

 
19 152,5 ha:

Lacurile Prutului
de Jos

 
15 553 ha:

Unguri-Holoșnița

Dintre mamifere aici pot fi întâlnite: vulpi, iepuri, cârtiţe,
jderi de piatră, dihori, bursuci. Căprioarele sunt destul de

numeroase printre copitate, mistreţul este obişnuit pe
aici, dar nu atât de numeros şi apare mai des în zonele

umede. Aici locuieşte una dintre cele mai viabile două
populaţii ale cerbului nobil pe teritoriul Moldovei. Dintre

speciile rare protejate de stat aici pot fi întâlnite:
nurca europeană, vidra, pisica sălbatică, hermelina.


