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Всяка година на 22 март се отбелязва Световния ден на водата. Всеки път акцентът
при честването е свързано с определен аспект на този ценен природен ресурс. Акцент в
тазгодишната кампания е индивидуалният принос на всеки за опазването и пестенето
на водата. По този повод експерти на РИОСВ - Перник изнесоха лекция пред
третокласници от 10 ОУ „Алеко Константинов“ в Перник. Фокусът на презентацията бе
насочен към опазването на водите и разумното ползване на водните ресурси.

„Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде
опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот
пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави
екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние и
обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството“, посочиха
лекторите от РИОСВ - Перник.Те говориха пред учениците и за последиците от
замърсяването на околната среда и водите.

Замърсяването е все по-голяма заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката
дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на
водните ресурси в цялата история. Много замърсители оказват негативно влияние
върху качеството на водата в дългосрочен план, което застрашава човешкото здраве.
Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло, подчертаха еко
експертите. Те обърнаха специално внимание на замърсителите на територията на
Пернишка област.

Децата от трети клас се обединиха в мнението си, че животът на човечеството зависи
от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на
всеки.

В края на лекцията малчуганите получиха символични подаръци от експертите на
РИОСВ - Перник.
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