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22 березня у всьому світі
відзначають Міжнародний день води.
Резолюцію
про
святкування
Міжнародного дня води прийнято на 47
сесії Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй у листопаді 1992 року.
У 2000 році ООН прийняла Декларацію
тисячоліття
ООН
та
розробила
спеціальну Програму дій на ХХІ століття,
яка дала б змогу забезпечити кожного
жителя нашої планети чистою питною
водою. У 2003 році Генеральна Асамблея
в своїй резолюції оголосила період 2005–2015 рр., починаючи з Міжнародного
дня водних ресурсів 22 березня 2005 року, Міжнародним десятиріччям дій
«Вода для життя». Головна мета започаткування Дня води – проведення
активного інформування серед широких верств населення та привернення уваги
громадськості і політиків до проблем води.
Вода є однією з найважливіших складових життя людини та всього
живого на землі. Наявність достатньої кількості водних ресурсів обумовлює
стабільний розвиток суспільства, при цьому, залежність суспільства від водних
ресурсів не зменшується, а весь час зростає, підвищуються вимоги до якості
води. Сьогодні, як ніколи раніше, людство усвідомлює обмеженість та
вразливість водних ресурсів.
За висновками експертів ООН, понад 20% населення Землі страждає від
нестачі води, придатної для пиття та зрошування посівів. До середини XXI
століття проблема браку прісної води може стати одною з найважливіших. На
сьогоднішній день від браку води страждають близько 700 мільйонів чоловік –
це жителі 43 країн світу. Учені підрахували, що до 2025 року ця цифра зросте
до 3 мільярдів і більше. Запаси води продовжують виснажуватися швидкими
темпами.
Людині щодня необхідно не менше 20 літрів води: на пиття,
приготування їжі і для особистої гігієни. Але із-за нерівномірного розподілу
цього життєво важливого ресурсу багатьом жителям Східної Африки
доводиться обходитися лише 5 літрами в день, а деяким – всього 1 літром.
Питання економії води у багатьох країнах вирішується на державному рівні.
Наприклад, в Європі вже давно формуються традиції економії води, які
успішно застосовуються в аграрній, промисловій і побутовій сферах.
Прикладом цього можуть служити такі факти: у Росії на одну людину
приходиться в середньому 350 літрів на добу, тоді як у США цей показник
складає 200 літрів, а Європі – 130–140 літрів.
Вже сьогодні у країнах, що розвиваються, кожен третій житель страждає
від нестачі питної води і відсутності належних санітарних умов, без яких
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неможливе нормальне життя. У цих країнах приблизно 80% усіх хвороб та одна
третина смертних випадків викликані споживанням забрудненої питної води.
Здоров’я
генофонду
будь-якої нації залежить від
екології, зокрема водних
ресурсів
як
ключового
фактору, тож наше завдання –
зберегти
чисту
воду
наступним поколінням.
Висновок один – або
людина зменшить кількість
забруднень, які скидає у воду,
або забруднення зменшать
кількість людей.
Наразі понад 1 млрд людей споживають непридатну для споживання
воду, а 2,4 млрд (тобто 40 відсотків населення планети) не мають належних
умов очищення питної води. 3,4 мільйона людей у світі, переважно діти,
щорічно вмирають від хвороб, спричинених низькою якістю води. На планеті
сьогодні забруднено близько 12 тис. млрд м3 води, що можна порівняти з
об’ємом десяти найбільших річок світу. І, при збереженні та зростанні таких
темпів забруднення, планета до 2050 року втратить 18 тис. млрд м3 прісної
води.
В Україні у рік загальні запаси природної води протягом року складають
94 км3, з яких доступні для використання тільки 56 км3. Основна частина
водних ресурсів припадає на річковий стік, 60% якого формується на території
України, а решту води ми отримуємо від наших сусідів. Запаси прісних
підземних вод в Україні ще менші і становлять всього 27 км3, з яких 9 км3 не
пов’язані з поверхневим стоком, тобто не можуть відновлюватися. Все це
засвідчує, що Україна є однією з найменш забезпечених водою серед країн
Європи. Так, на одного жителя України припадає всього 1 тис. м3 води,
порівняно з Росією цей показник складає
31 тис., у Німеччині – 2 тис., Польщі –
1,6 тис. Дуже відрадно, що для Закарпаття
ця цифра досягає 7 тис. м3 на одного
жителя.
Порушення норм якості води
досягло рівнів, які ведуть до деградації
водних
екосистем,
зниження
продуктивності водойм. Значна частина
населення України використовує для
своїх життєвих потреб недоброякісну
воду, що загрожує здоров’ю нації. Ріки
Дніпро та Дністер є найбільшими
прісноводними водоймами країни, у
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басейнах яких проживає близько 80 % населення. Ці ріки впродовж тривалого
часу мали велику біологічну продуктивність, а їх природні ресурси споживали
мільйони людей. З інтенсивним розвитком промисловості, сільського й
житлово-комунального господарства було побудовано понад 800 водосховищ, у
тому числі 13 з об’ємом понад 100 млн м3, значно зросло споживання прісної
води та скидання забруднених стічних вод. Для потреб промисловості й
сільського господарства з Дніпра щороку відбирають близько 15 млрд м3 води і
скидають у нього близько 10 млрд м3 неочищених стічних вод. В атмосферу
басейну щороку викидається понад 10 млн т газопилових забруднень з
промислових об’єктів. У басейні Дніпра працюють 5 атомних електростанцій.
У стічних водах містяться в надлишковій кількості амонійний та нітритний
азот, нафтопродукти, фенол, солі важких металів та хлорорганічні пестициди. З
дощовими й талими водами у Дніпро та його водосховища потрапляє близько
500 тис. т сполук нітрогену, 1 тис. т заліза, 40 тис. т фосфорних і 20 тис. т
калійних добрив, 40 т нікелю, 2 т міді, 0,5 т хрому. У результаті, води Дніпра
містять 3–38 ГДК амонійного азоту, 5–29 ГДК цинку, 2–25 ГДК мангану та ін.
Більшість приток Дніпра забруднені, переважно, амонійним і нітратним азотом,
фенолами, нафтопродуктами та сполуками важких металів.
Забезпечення екологічної рівноваги та повне задоволення потреб
населення і суспільного господарства водою можливі при поліпшенні якості
води й водного режиму річок, раціональному використанні води
підприємствами всіх галузей суспільного господарства та відтворенні водних
ресурсів.
У цілому водні ресурси України можна охарактеризувати як недостатні.
У маловодні роки дефіцит води відчувається навіть у басейнах великих рік,
тому в Україні проблема води завжди є і буде актуальною й гострою.
Забезпеченість водними ресурсами – одна з неодмінних складових національної
безпеки України.
Рекомендаційний список літератури складений на основі фондів
бібліотеки ЖНАЕУ, а також огляду електронних ресурсів. Маємо надію, що
наша інформація стане у нагоді студентам, аспірантам та викладачам ВНЗ при
підготовці до висвітлення даної теми у навчальних дисциплінах, а також
проведенні виховних заходів.
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