Световен ден на водата

Световен ден на
водата
• Световният ден на водата се отбелязва
ежегодно на 22 март.
• Празникът е предложен на Конференцията за
околната среда и развитието проведена през
1993г. В Рио де Жанейро, Бразилия.
• Всяка година отбелязването На
Международния ден на водата е свързано с
определен аспект на опазването, достъпа и
управлението на този жизненоважен процес.

Целта на празника
• Целта на празника е
да привлече внимание
върху важността
на питейната вода и
защитата на
водните ресурси.

''Да направим
невидимото- видимо''
През 2022 темата на Световния
ден на водата е ''Подземни води''.
Извън погледа ни под краката ни,
подземните води са скрито
съкровище. В най-сухите части
на света, това може да е
единствената вода, която
хората имат.
На много места човешката
дейност прекомерно използва и
замърсява подземните води. На
други места просто не знаем
колко вода има под земята.

Подземни води
Подземните води е събирателно
понятие за водите, намиращи се в
земната кора в почвите, скалите и
пукнатините. Подземните води се
извличат за нуждите
на селското стопанство,общините
и промишлеността чрез
построяването и експлоатирането
на кладенци. Науката за
разпределението и движението на
подземните вода се
нарича хидрогеология.

Видове подземни води

1. Грунтови
Грунтовите води или подп
очвени води са вид подзе
мни води, които са разпол
ожени над найгорния водонепропусклив
почвен слой. Образуват се
при просмукването в почв
ите на води при валежи, сн
еготопене и речни води.

2. Артезиански
Артезианските води са
дълбоки подземни вод
и, намиращи се във вод
опропускливи пластове,
разположени между дв
а водонепропускливи п
ласта.

3. Карстови
Карстови води се образ
уват в земите с млади в
аровици –
сарматски, еоценски, г
орнокредни.
В тях валежните води се
просмукват и се проявя
ват под формата на голе
ми карстови извори.

4. Минерални
Минерална вода се нари
ча водата, извираща от м
инерален извор и съдър
жаща в състава си разтво
рени минерални соли, м
икроелементи и някои би
ологично активни компо
ненти. Понякога може и
да е естествено газирана,
благодарение на съдърж
ащите се в нея газове.

Замърсяване на
водата
1.

Замърсяването на водата
е проблем от глобален
мащаб. Повечето
замърсители на водата са
токсични и могат да
предизвикат болести и
смърт. Повече от 14 000
души на ден умират от
болести, причинени от
замърсяването на водата.

Замърсяване на подземните
води
Химикали

Пътни соли, разтворители и химикали, използвани за третиране на пътища, в тревни
площи и около дома, са едни от водещите причини за замърсяване на подпочвените
води. Когато тези продукти се използват върху земни повърхности или жилища, те
лесно се отмиват от естествените валежи. От там, тъй като няма къде да отидат,
те проникват в почвата и бързо достигат до подземните води. Когато хората и
животните пият тази вода, те поглъщат тези химикали, които могат да причинят
големи здравословни проблеми много бързо. Също така, когато подпочвените води,
засегнати от тези химикали, се използват в селското стопанство или в
промишлеността, то не е в състояние да осигури необходимите хранителни вещества
и хидратация, необходима за извършване на работата.

Пестициди

Подобно на химикали и други изкуствени решения, пестицидите са склонни към измиване в
почвата след обилни валежи, особено когато се използват често от земеделски
производители и други членове на селскостопанския отрасъл. Химичните вещества,
включени в пестицидите, са много опасни както за консумация от хора, така и за
животни, а когато достигнат подземни води, те почти никога не могат да бъдат
напълно отстранени.

Подземните води са невидими,
но въздействието им е видимо
навсякъде. Те трябва да бъдат
задълбочено проучени,
анализирани и наблюдавани.
Подземните води са
жизненоважен ресурс, който
осигурява почти половината
от цялата вода в света, около
40% от водата за почти
цялото земеделие и около 1/3
от водата, необходима за
промишлеността.
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