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ZIUA MONDIALĂ A APEI - 22 martie 2017

Ca în fiecare an, în data de 22 martie, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
sărbătoreşte Ziua Mondială a Apei.
Anul acesta, omenirea marchează 25 de ani de la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra
Mediului Înconjurator de la Rio de Janeiro, când s-a decis ca în fiecare an, în preajma
echinocţiului de primavară, să se dedice o zi conştientizării valorii inestimabile a apei.
Sub sloganul „De ce (să) irosim apa?”, Ziua Mondială a Apei 2017 este dedicată apelor
uzate.
Apa, un element în absenţa căruia nu există viaţa, este unul dintre elementele centrale în
cultura şi religia tuturor civilizaţiilor. Tradiţiile culturale şi valorile sociale determină
modalitatea în care oamenii percep şi gestionează apa, esenţială pentru sănătate şi
dezvoltare socială, în diferite regiuni ale lumii. Corpul uman conţine, în medie, 50¬65%
apă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă 7,5 litri pe cap de locuitor pe zi, pentru
a îndeplini cerinţele minime ale oamenilor. O cantitate de aproximativ 20 de litri de apă
pe cap de locuitor pe zi va asigura nevoile de igienă personală şi igiena produselor
alimentare de bază. Organismul uman poate rezista câteva săptămâni fără mâncare, dar
doar câteva zile fără apă. Printr-o campanie la mondial, desfăşurată cu acest prilej, se
urmăreşte conştientizarea nevoii de reducere a cantităţii de ape uzate şi reutilizarea
acestora, astfel ca până în 2030 să se îmbunătăţească calitatea apelor, reducând gradul
de poluare.
În ciuda realizarilor impresionante din ultimul deceniu, 748 de milioane de oameni încă
nu au acces la surse sigure de apă potabilă, iar 2,5 miliarde de persoane nu au acces la
facilităţi privind salubritatea. În plus, de resursele de apă depinde funcţionarea
ecosistemelor, iar circuitul apei este esenţial pentru realizarea gestionării durabile a apei
şi dezvoltarea economică şi socială. Din păcate, însă, la nivel mondial, majoritatea
apelor uzate din locuinţe, oraşe, industrie şi agricultura se întorc în natura fără a fi
epurate sau reutilizate, poluând mediul şi pierzând substanţe nutritive importante,
precum şi alte materii recuperabile.
Exploatând această resursă preţioasă, vom face ca circuitul apei să devină mai eficient
pentru toate vieţuitoarele şi vom contribui la îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare
Durabilă care vizează reducerea la jumătate a volumului de ape uzate neepurate şi
intensificarea procesului de reciclare şi reutilizare sigură a apei.
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