DIA MUNDIAL DAS ZONAS HÚMIDAS - 2 DE FEVEREIRO
As zonas húmidas são ecossistemas muito importantes, nomeadamente no papel
que desempenham na purificação da água doce.
A Convenção sobre Zonas Húmidas, geralmente conhecida como "Convenção
de Ramsar" constituiu um tratado inter-governamental adoptado em 2 de Fevereiro
de 1971 na cidade iraniana de Ramsar. Representa o primeiro dos tratados com o
objectivo de defender as zonas húmidas do mundo inteiro. De acordo com esta
Convenção, as zonas húmidas são definidas como:
"Zonas de pântano, charco, turfeira ou água, natural ou artificial, permanente ou
temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo águas
marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda os seis metros".

Note bem!
Portugal assinou e ratificou esta convenção em 1980 tendo proposto, até ao momento, 17 zonas
húmidas de Portugal como Sítios Ramsar, de importância internacional.
Em Portugal foram identificadas 49 Zonas Húmidas, 17 estão classificadas como sítios Ramsar,
totalizando uma área de 66 094 ha.
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1 Estuário do Tejo
2 Ria formosa
3 Paul de Arzila
4 Paul de Madriz
5 Paul de Boquilobo
6 Lagoa de Albufeira
7 Estuário do Sado
8 Lagoa de S. André / Lagoa da Sancha
9 Ria de Alvor
10 Sapal de Castro Marim
11 Paul da Tornada
12 Paul do Taipal
13 Planalto superior da S. Estrela e troço superior
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14 Polje de Mira-Minde e nascentes associadas
15 Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos
16 Estuário do Mondego
17 Fajãs da Lagoa de S. Cristo e dos Cubres

Sabia que…
…ao longo do século XX, perdeu-se metade das zonas húmidas, devido à drenagem, à
sobre-exploração da fauna e à poluição.
…actualmente existem cerca de 570 milhões de hectares de zonas húmidas (1/20 da
superfície terrestre mundial).
…as zonas Húmidas ocupam apenas 3% do território europeu.

PRESERVE AS ZONAS HÚMIDAS! REPRESENTAM UM PATRIMÓNIO
NATURAL, CULTURAL E PAISAGÍSTICO ÚNICO!

