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Strategia i postanowienia Konwencji Ramsarskiej
2 lutego Światowy Dzień Mokradeł
Konwencja Ramsarska została zawarta w Ramsarze 2 lutego 1971 r. W dniu jej podpisania co roku obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, a w 2014 r. przypada 43 rocznica jej zawarcia.
W wielu krajach świata z okazji Światowego Dnia Mokradeł organizowane są różnego rodzaju wydarzenia mające na celu popularyzowanie wiedzy o Konwencji i obszarach wodno-błotnych. Dzień
ten obchodzony jest od 1997 r. i każdego roku poświęcony jest innej tematyce. Hasło Światowego Dnia Mokradeł w 2014 r. brzmi: Mokradła i rolnictwo. Partnerzy dla rozwoju.
W Polsce również odbywają się imprezy promujące ten dzień. Z tej okazji zorganizowano m.in. Warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł.
Z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2014 Sekretariat Konwencji Ramsarskiej przygotował materiały informacyjne, w tym m.in. broszurę poświęconą mokradłom i rolnictwu. Wszystkie materiały w
oryginalnej wersji zamieszczone są na oﬁcjalnej stronie konwencji.

Deklaracja Changwon o dobrobycie człowieka i obszarach wodno-błotnych.
Deklaracja Changwon jest oświadczeniem i wezwaniem do działania z 10. Konferencji Państw-Stron Konwencji Ramsarskiej, która odbyła się w Changwon, w Korei, w 2008 r. (Rezolucja X.3).
Deklaracja Changwon zawiera przegląd działań priorytetowych, które mówią o sposobach realizacji najważniejszych celów ochrony obszarów wodno-błotnych. Deklaracja Changwon skierowana
jest do wybranych w drodze wyborów powszechnych przedstawicieli społeczeństwa, osób zarządzających sektorem środowiska i wykorzystywania zasobów naturalnych, osób zajmujących się
planowaniem, tworzeniem polityki, podejmowaniem decyzji, edukacją i komunikacją, zdrowiem, ekonomią lub warunkami życia ludzi. Tekst Deklaracji Changwon

Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce
Przyjęte podczas konferencji stron Konwencji Ramsarskiej rekomendacje wzywają państwa będące stronami tej konwencji do opracowania i wdrożenia krajowych strategii mających na celu
ochronę obszarów wodno-błotnych. Z tego względu opracowana została Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 2006-2013) zatwierdzona przez
Ministra Środowiska w dniu 10 października 2006 r.
Przyjęte w strategii cele nadrzędne to powszechna ochrona środowisk wodno-błotnych w kraju na drodze:
1. zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych;
2. zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych;
3. restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.
Zgodnie z zapisami strategii ochrona ta powinna być realizowana zarówno w odniesieniu do całych ekosystemów, jak i pojedynczych elementów różnorodności biologicznej: biotopów wodnobłotnych, zbiorowisk roślinnych, cennych gatunków fauny i ﬂory.
Zadania służące osiągnięciu celów przyjętych w Strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce zawarte zostały w Planie działań. Zostały one pogrupowane w następujące działy
tematyczne: środowisko, gospodarka wodna, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, gospodarka morska, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, transport, turystyka, nauka, oświata i
wychowanie, szkolnictwo wyższe, obrona narodowa, rozwój regionalny i inne. Dla każdego zadania określone zostały sposoby jego wdrożenia oraz okres realizacji. Zadaniom tym nadano również
priorytet w 3 stopniowej skali: zadanie obligatoryjne, postulowane oraz zalecane do wykonania. Poza tym wskazano podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań, wśród których
znalazły się m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a także regionalne dyrekcje lasów
państwowych, wojewodowie, dyrektorzy urzędów morskich, samorządy oraz Polska Organizacja Turystyczna. Podmioty uczestniczące w ich realizacji to np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz regionalne zarządy gospodarki
wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, urzędy wojewódzkie, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
jednostki naukowo-badawcze i konsultingowe, organizacje pozarządowe, służby ochrony przyrody, ośrodki edukacji ekologicznej i ośrodki doradztwa rolniczego.
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Raporty na COP:
COP 11 Raport - wersja polska
COP 11 Raport - wersja angielska
Rezolucje z COP 10
Rezolucje z COP10 - wersja polska

