
Подобряване качеството на въздуха 
Влажните зони излъчват влажен въздух благодарение на 
високите си водни нива и богатството си на растения. Така 
по естествен начин въздухът се охлажда и се облекчава 
животът както в тропически градове, така и в градовете с 
изключително сух климат. 

Подобряване на благосъстоянието 
Когато се запазват като зелени площи в градовете, влажните 
зони предлагат на жителите пространство за отдих и достъп 
до разнообразие от растителен и животински живот. 
Изследванията потвърждават, че взаимодействието с 
природата намалява стреса и подобрява здравето ни.  

Осигуряване възможности за прехрана 
Във влажните зони се размножават много видове риба. 
Влажните зони осигуряват тръстика, лечебни билки и 
плодове, които представляват ценни стоки за местните 
жители. Влажните зони също така привличат туристи, което 
ги прави друг важен източник на работни места.  

    Какво представляват градските влажни зони? 

Намаляване на наводненията 
Влажните зони действат като гигантски гъби, абсорбиращи  
водите и тяхната липса би причинила наводнения. При силни  
валежи, дъждовната вода се складира в реките, езерата и 
блатата. Солените езера и мангровите гори пък действат като  
буфер срещу дъждовните бури за крайбрежните градове. 

Източник на питейна вода 
Подземните води, дъждовните води и реките са източник на  
почти 100% от питейната вода. Влажните зони филтрират  
водата, постъпваща в подземните водни хоризонти и по този  
начин  допринасят  за  попълване  на  запасите  на  този важен  
водоизточник.    

Филтриране на замърсителите и  
подобряване качеството на водата 
Богатата на сол почва и изобилието на растения във влажните 
зони функционират като водни филтри, които поглъщат някои 
опасни токсини, селскостопански пестициди и индустриални 
отпадъци. Влажните зони в градовете също помагат за  
третиране на  отпадъчните води от домакинствата.  

Влажните зони са площи, които са наводнени с вода 
сезонно или постоянно. Градските влажни зони се намират 
в градовете или в техните околности. Те могат да бъдат 
реки, разливни долини, езера, блата, както и крайбрежни 
солени езера, мангрови гори и коралови рифове.  

Знаете ли, че... 

Първите градове са възникнали в долините на реките 
Тигър и Ефрат. В тези плодородни долини ранните заселници 
са практикували земеделие, имали са достъп до вода и са 
транспортирали своите стоки. 

Градските влажни зони: 
ценна, а не изгубена земя 
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#KeepUrbanWetlands 
#WorldWetlandsDay  
www.worldwetlandsday.org 

Половината от населението днес (около 4 млрд. човека) живеят в градовете. До 2050 година този  процент 
ще достигне до 66%, тъй като хората се местят в градовете в търсене на работа и на активен социален 
живот. Градовете допринасят за около 80% от световното икономическо производство. Тъй като градовете 
се разрастват и търсенето на земя също се увеличава, съществува тенденция хората да  навлизат с 
дейността си във влажните зони, да ги разрушават, за да строят на тяхно място. Когато  влажните зони се 
запазват или възстановяват, те правят градовете по- жизнени. 

                           Световен ден на  
                             влажните зони 
                                  2 февруари 2018 

 
Влажните зони и устойчивото градско бъдеще 

http://www.worldwetlandsday.org/
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