
 
Κομοτηνή  31-1-2021 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

 
 
Κάθε χρόνο, στις 2 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (WWD) 
για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με την υψηλή σημασία των υγροτόπων για 
τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας. 
Η WWD είναι επίσης μια ευκαιρία για τον εορτασμό της υπογραφής της σύμβασης Ramsar 
για τους υγρότοπους στην ιρανική πόλη Ramsar το 1971. 

Το θέμα για το WWD 2021 είναι "Υγρότοποι και νερό" και εστιάζει στους υγρότοπους 
ως πηγή γλυκού νερού και ενθαρρύνει δράσεις για την αποκατάστασή τους και το 
σταμάτημα της απώλειάς τους. 
Αντιμετωπίζουμε μια αυξανόμενη κρίση γλυκού νερού που απειλεί τους ανθρώπους και τον 
πλανήτη μας. Χρησιμοποιούμε περισσότερο γλυκό νερό από ότι η φύση μπορεί να 
αναπληρώσει και καταστρέφουμε τους υγρότοπους, δηλαδή το οικοσύστημα από το οποίο 
εξαρτάται το νερό και όλη η ζωή μας. 
Η WWD 2021 υπογραμμίζει τη συμβολή των υγροτόπων στην ποσότητα και την ποιότητα 
του γλυκού νερού στον πλανήτη μας. Το νερό και οι υγρότοποι συνδέονται σε μια 
αδιαχώριστη συνύπαρξη, που είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή, την ευημερία μας και την 
υγεία του πλανήτη μας. 
Τι προσφέρουν οι υγρότοποι; 
1. Αποθηκεύουν και καθαρίζουν το νερό 

Οι υγρότοποι συγκρατούν και μας προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος του γλυκού 
νερού. 
Φιλτράρουν φυσικά τους ρύπους, αφήνοντας νερό που μπορούμε να πιούμε με 
ασφάλεια. 

2. Μας εξασφαλίζουν την τροφή μας 
Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής τροφίμων. 
Οι ορυζώνες τροφοδοτούν 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. 

3. Υποστηρίζουν την παγκόσμια οικονομία 
Οι υγρότοποι, τα πιο πολύτιμα οικοσυστήματα, παρέχουν υπηρεσίες αξίας 47 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. 
Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι βασίζονται στους υγροτόπους για εισόδημα. 

4. Παρέχουν στη φύση ένα “σπίτι” 
Το 40% των παγκόσμιων ειδών ζει και αναπαράγεται σε υγρότοπους. 
Κάθε χρόνο, περίπου 200 νέα είδη ψαριών ανακαλύπτονται σε υγροτόπους γλυκού 
νερού. 
Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι φιλοξενούν το 25% όλων των ειδών.  

5. Μας κρατούν ασφαλείς 
Οι υγρότοποι παρέχουν προστασία από πλημμύρες και καταιγίδες με κάθε στρέμμα 
υγρότοπου να απορροφά περισσότερο από 5.500 τόνους νερού. 
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Οι υγρότοποι συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, καθώς οι τυρφώνες αποθηκεύουν 
διπλάσιο άνθρακα από τα δάση και τα αλμυρά έλη, τα μαγκρόβια δάση και τα θαλάσσια 
φύκια συγκρατούν επίσης τεράστιες ποσότητες άνθρακα. 

Ποιες είναι λοιπόν οι λύσεις για τη λειψυδρία; 
Θα μπορούσαμε να έχουμε αρκετό νερό για τη φύση και εμάς εάν: 

• Σταματήσουμε να καταστρέφουμε και ξεκινήσουμε την αποκατάσταση υγροτόπων. 

• Δεν φράζουμε ποτάμια και δεν καταστρέφουμε τους υδροφόρους ορίζοντες. 

• Αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση και καθαρίσουμε τις πηγές γλυκού νερού. 

• Αυξήσουμε την αποδοτικότητα του νερού, χρησιμοποιώντας τους υγρότοπους με 
σύνεση. 

• Ενσωματώσουμε το νερό και τους υγρότοπους σε αναπτυξιακά σχέδια και τη διαχείριση 
των φυσικών πόρων. 

Μπορούμε και πρέπει, σίγουρα να βοηθήσουμε όλοι στην προστασία των υγροτόπων, γιατί:  

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
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Πληροφορίες-επικοινωνία με την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης: 

Site:  http://www.oikorodopi.gr 
E-mail: oikorodopi@oikorodopi.gr 
Facebook: oikorodopi 
Twitter: oikorodopi 
YouTube: oikorodopi 
LinkedIn: oikorodopi 
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