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Do 2 sierpnia 2014 r. na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich potrwa ekologiczny rejs „Wpłyń na czyste
Mazury". Łódź pod niebieskimi żaglami odwiedzi ponad dwadzieścia portów i przystani. Akcja promuje
proekologiczny wypoczynek na wodzie.

Projekt „Wpłyń na czyste Mazury" jest realizowany przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Jest częścią 21. edycji
kampanii Sprzątanie Świata - Polska, która w tym roku przebiega pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!". Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Warmia i Mazury to jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów kraju. W województwie jest ponad 3 000 jezior, wśród nich największe jezioro Polski - Śniardwy.
Oprócz jezior, bogactwem przyrodniczym województwa są lasy i puszcze, zajmujące prawie 30% jego powierzchni. Z tego powodu jest chętnie odwiedzany przez
żeglarzy. Niestety, mimo wielu lat edukacji, wielu turystów wyrzuca odpady za burtę, pozbywa się nieczystości z toalet w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie
sprząta po biwakowaniu. Jak wskazuje Fundacja Nasza Ziemia „Odpady dryfujące w wodzie i zanieczyszczenia płynne to bardzo poważny problem dla dzikich zwierząt i
całego ekosystemu. Unoszone z prądem kawałki plastiku, nakrętki, torby foliowe, mogą być przyczyną śmierci zwierząt, które mylą je z pokarmem roślinnym lub
zwierzęcym. Z kolei wodę zanieczyszczają wycieki benzyny lub ropy z łodzi motorowych i żaglowych wyposażonych w silniki, ale przede wszystkim ścieki z toalet
chemicznych i toalet typu „morskiego" oraz szara woda z kuchni pokładowych. Tego typu zanieczyszczenia prowadzą do tak zwanego „zakwitu" wody, czyli eutroﬁzacji procesu, który powoduje obniżenie dostępności tlenu dla organizmów żyjących w zanieczyszczonych zbiornikach. Tylko 1 litr ścieków może zanieczyścić aż 8 litrów
wody".
Aby zapobiegać niewłaściwemu zachowaniu na wodzie, Fundacja Nasza Ziemia wraz z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczęły akcję, której celem jest
dotarcie do żeglarzy i motorowodniaków z informacją, gdzie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można pozbyć się śmieci i zrzucić ścieki nie ingerując w środowisko.
Uczestnicy rejsu uświadamiają również turystom, że na jeziorach objętych ochroną rezerwatową, dopuszczonych do żeglowania, nie można używać silników, hałasować,
cumować przy wyspach i na nich biwakować. Chyba, że miejsca do tego przeznaczone, wyznaczy właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Rejs pod banderą projektu „Wpłyń na czyste Mazury" zakończy się 2 sierpnia 2014 r. podczas Żeglarskiego Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur w Rucianem-Nida.
Do tego czasu, łódź z niebieskimi żaglami odwiedzi porty i przystanie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miejsca cumowania w poszczególnych dniach można znaleźć
na stronie Fundacji Nasza Ziemia.
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