Ministerul Mediului şi Pădurilor

Doamnă secretar general,
Doamnelor şi domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să închei, în calitate de ţară gazdă, cea de-a 11-a Conferinţă a Parţilor la
Convenţia Ramsar privind zonele umede de importanţă internaţională (COP11).
Ca instrument internaţional destinat protejării zonelor umede, în special a celor care constituie habitate
pentru păsările acvatice, Convenţia de la Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională, la
care România a aderat, ne oferă un mecanism extrem de important pentru protejarea biodiversităţii, a
ecosistemelor, a unor regiuni spectaculoase prin ceea ce ne dăruiesc tuturor.
Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere economic şi social. În astfel de momente, suntem cu
atât mai obligaţi sa ne îndreptam atenţia, cu responsabilitate, către utilizarea sustenabila a resurselor
naturale, către resursele regenerabile, către stimularea economiei „verzi”, care generează creştere in
condiţii de respect deplin pentru mediu si creează locuri de munca extrem de preţioase. Dezvoltarea
durabila trebuie sa includă eforturi pentru protejarea, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului natural,
îmbunătăţirea generală a factorilor de mediu prin reducerea sau eliminarea poluării, conservarea şi
protejarea biodiversităţii, păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, a parcurilor si zonelor verzi din
regiunile urbane.

Implicarea României în protecţia zonelor umede se reflectă şi prin desemnarea, până la această dată, a
opt zone umede de importanţă internaţională şi anume Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” cu o
suprafaţă de 580.000 ha, Insula Mică a Brăilei, cu o suprafaţă de 17.586 ha, Parcul Natural Lunca
Mureşului, cu o suprafaţă de 17 166 ha, Complexul piscicol Dumbrăviţă, cu o suprafaţă de 413,5 ha,
Lacul Techirghiol, cu o suprafaţă de 1462 ha, Parcul Natural Porţile de Fier cu o suprafaţă de 115,666
ha, Parcul Natural Comana cu o suprafaţă de 24,963 ha şi Tinovul Poiana Stampei cu o suprafaţă de
640 ha.
În cadrul acestei convenţii au fost desemnate sit-uri Ramsar încă patru zone: Lacul Bistreț cu o
suprafaţă de 27482 ha, Confluența Olt – Dunăre cu o suprafaţă de 7,302 ha, Lacul Iezer Călărași cu
o suprafaţă de 681 ha şi Balta Suhaia cu o suprafaţă de 19594 ha.
Cu ocazia reuniunii de la Bucureşti, am abordat o temă foarte importanta atât din perspectiva
conservării zonelor umede, cât şi din cea a economiei „verzi” – turismul, ca serviciu de ecosistem
oferit de zonele umede. Activităţile turistice sunt fireşti şi dezirabile, pentru ca oamenii să se poată
bucura de comorile biodiversităţii şi de peisajele fascinante oferite de aceste regiuni. De asemenea,
promovarea turismului ecologic va pune în valoare acele zone naturale şi se va putea constitui într-o

1

Ministerul Mediului şi Pădurilor

sursă de venituri, atât pentru administraţiile ariilor protejate cât şi pentru comunităţile locale din acele
regiuni.
Însă pentru a asigura cu fermitate conservarea lor, trebuie sa definim cat mai clar limitele activităţilor
turistice. Având în vedere că aceste zone sunt atât de sensibile şi este necesară protecţia lor cât mai
eficienta şi mai cuprinzătoare, trebuie să ne mobilizăm pentru a promova activităţi de turism prietenos
fata de mediu, sustenabil si responsabil.
Aşa cum ştim, pentru a deveni sit Ramsar, un ecosistem trebuie să fie nominalizat de autorităţile
naţionale şi să îndeplinească unul dintre criteriile stabilite. Prin intermediul acestei intervenţii, ne
exprimăm dorinţa de a promova şi, ulterior, de a fi desemnate sit-uri Ramsar, şi alte zone umede de pe
teritoriul României, cu o importanţă deosebită pentru habitatele respective, pentru populaţia din zonă,
pentru ţara noastră, dar şi pentru cei care doresc să le viziteze sau să le cerceteze.
Cred că promovarea acestor acţiuni va contribui la dezvoltarea regională, va stimula cercetările de
mediu, turismul ecologic sau alte tipuri de activităţi prietenoase fata de mediu în aceste zone şi va
contribui la o mai bună înţelegere a necesităţii protejării biodiversităţii. Si, în acelaşi timp, va permite
oamenilor să se bucure de comorile oferite de natura, păstrându-le cu determinare şi grija pentru
generaţiile viitoare.
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