
У 2022 році Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під гаслом  

«Водно-болотні угіддя – на користь людям і природі». 

 

До Всесвітнього Дня водно-болотний угідь у коледжі проведено години спілкування 

для студентів спеціальності 201 «Лісове господарство» викладачем спецдисциплін  Надією  

Майстерчук.  Студенти, члени гуртка «Життя в стилі 

«ЕКО», презентували свою діяльність за І семестр 2021-

2022н.р.  об'єднали зусилля  для заохочення громадського 

суспільства та ділової спільноти в сфері збереження 

довкілля та запропонували  відповідально підійти до 

забезпечення екологічності та переосмислити процес 

підтримання чистоти, використання продукції та 

утилізації сміття в побуті та індустрії гостинності.  
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У цей день у м. Рамсар (Іран) у 1971 році було 

підписано міжнародну угоду – Конвенцію з водно-

болотних угідь міжнародного значення. Україна також є 

однією зі сторін Рамсарської конвенції. Наразі мережа 

водно-болотних угідь міжнародного значення у нашій 

країні нараховує 50 територій, захист та відновлення яких 

є запорукою збереження біорізноманіття, оскільки близько 

40 % усіх відомих людству видів рослин та тварин оселяються саме у водно-болотних угіддях.  

Традиційно цього дня увесь світ закликає до збереження, розумного та раціонального використання боліт, 

малих річок, заплавних луків, плавнів та мілководних водойм. Адже з кожним роком їх кількість значно 

скорочується. 



Вони є важливим джерелом живлення для риб, місцем для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб, а також міграційним шляхом, від якого 

залежать популяції водних біоресурсів як в межах угіддя, так і поза його межами.  

З 1970 року було втрачено 35% усієї території світових водно-болотних угідь. Вони зникають втричі швидше, ніж ліси. А рослини і тварини, 

що залежать від їх існування, звісно перебувають під загрозою зникнення. 

Водно-болотні угіддя – найцінніша екосистема, ресурси якої людство використовує для задоволення питних потреб і ведення сільського 

господарства, риболовлі і аквакультури, зокрема, більше двох третин світового улову риби пов'язані зі здоровим станом водно-болотних угідь.  

 


