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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

 
 
Στις 2/2/1971 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, 
στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, από 18 χώρες παγκοσμίως, ενώ σήμερα, ο αριθμός των 
χωρών που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχεται στις 170.  
Η συνθήκη Ραμσάρ αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων, 
μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας, ως μια συνεισφορά στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Το κεντρικό σύνθημα για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2020 είναι: 

«Υγρότοποι και βιοποικιλότητα» 
και ο στόχος της καμπάνιας είναι να καταλάβουμε όλοι, ότι οι υγρότοποι είναι πηγή ζωής  
και ότι η βιοποικιλότητα στους υγροτόπους είναι υψίστης σημασίας. 

Δυστυχώς στις μέρες μας, τα λόγια έχουν περισσέψει και οι πράξεις…. 
μελετώνται!!! 
Σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν σ’ όλα τα μέσα ενημέρωσες ακούμε εκπομπές και 
δηλώσεις για το περιβάλλον και την σημασία του, ενώ την ίδια στιγμή οι υγρότοποι 
υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία. Αλλαγές 
στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη 
στερεών και εκροή αστικών αποβλήτων, παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση 
της γεωργίας και λαθροθηρία, είναι μόνο ορισμένα από τα εντονότατα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και οδηγούν σε μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. 
Οι υγιείς υγρότοποι είναι η φυσική λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, ότι η 
υποβάθμιση ή/και η καταστροφή των υγροτόπων, είναι πολλές φορές μη αντιστρεπτή και 
ότι η προστασία τους είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής αλλά και για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. 
Μπορούμε και πρέπει, σίγουρα να βοηθήσουμε όλοι στην προστασία των υγροτόπων, γιατί:  
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