SVĚTOVÝ DEN VODY
22. března 2016
Bez vody není života. Voda
je drahocenná a pro
člověka ničím
nenahraditelná surovina.
Tak zní první odstavec
Evropské vodní charty
vyhlášené 6. května 1968 ve
Štrasburku. O nepostradatelnosti vody se každý z nás
přesvědčuje dnes a denně. Potřebují ji rostliny,
živočichové, lidé. A nejde v první řadě o mytí či pití.

Letošním tématem je “Voda a zaměstnání”.
Polovina všech pracujících na zemi se věnuje
odvětvím souvisejícím s vodou. Miliony z nich jsou
nedocenění. Vodu je nezbytné chránit, zachovávat
a rozšiřovat vodní zdroje. K připomenutí jejího
významu vyhlásila Organizace spojených národů
v roce 1993 Světovým dnem vody 22. březen.
Připojte se k němu také!

Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody
je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo na
zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme
vodu na zavlažování a pro naši potřebu.
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18 % světové populace mají obtížný přístup k pitné vodě.
2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci.
Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci
způsobené nedostatkem pitné vody.

Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme denně 120 litrů čisté
vody. Ale, jak již bylo zmíněno, 1/6 světového obyvatelstva nemá
tuto možnost.
Jako příklad uvádíme brazilské město Rio de Janeiro.



12 % domácností nemá tekoucí vodu
30 % domácností není napojeno na kanalizaci

Přinášíme i zajímavá čísla o spotřebě vody.
Kolik vody spotřebujeme na naše každodenní činnosti:
(údaje v litrech)
spláchnutí toalety
koupel ve vaně
sprchování
mytí nádobí v myčce
praní v pračce
mytí rukou
mytí automobilu
pití každý den
denně v kuchyni

Zdroj informací zde: http://www.unwater.org/worldwaterday/about.html,
http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html http://www.aquainfo.cz/aqua-united/svetovyden-vody/
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