


 

Tema Zilei Mondiale a Apei din acest an este „De ce să irosim apa?”

Ziua Mondială a Apei
În fiecare an, în data de 22 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Apei.



 

Reducere și refolosire
Tema „De ce să irosim apa?” își dorește să promoveze modalitățile prin 
care am putea reduce cantitatea de apă reziduală și să sublinieze modurile 
prin care am putea refolosi această apă. 



 

Ciclul apei și apa reziduală

Pentru multe țări în curs de dezvoltare, acest lucru înseamnă că apa de 
băut ar putea fi contaminată, fiind astfel foarte periculoasă.

Se estimează că 80% din apa noastră reziduală reintră în ambient fără a fi 
tratată. 



 

Tratamentul apei
Apa reziduală trebuie să fie foarte atent tratată înainte de a se reîntoarce în 
ecosistem.



 

Apa reziduală ca resursă
A fost recunoscut faptul că tratarea și reciclarea apei nu este doar benefică 
pentru mediul ambient ci este profitabilă și din punct de vedere financiar. 



 

Industria apei reziduale
• În acest moment, se pune un mare 

accent pe încurajarea industriei de a-
și trata propria apă reziduală.

• Acest lucru a încurajat multe 
companii să considere modurile în 
care ar putea refolosi și reduce apa 
lor reziduală.

• Unele companii au analizat 
modalitățile de refolosire apei lor 
reziduale în cadrul propriilor instalații. 



 

Apa reziduală și agricultura
• Pesticidele și fertilizatorii 

chimici folosiți în tratatrea 
recoltelor agricole contribuie la 
poluarea apei.

• Cu toate acestea, fermierii 
analizează cum ar putea folosi 
apa reziduală în producția lor 
agricolă și pentru reducerea 
poluării.

• În cazul în care este folosită în 
siguranță, apa reziduală ar 
putea aduce mari beneficii 
agriculturii.



 

Începe cu pași mici
Cu toții ar trebui să ne gândim la modalitățile prin care am putea reduce 
cantitatea de apă reziduală sau la modurile în care am putea refolosi apa 
reziduală în siguranță.

Analizează felurile în care folosim apa în viața noastră de zi cu zi. Poți să 
te gândești la o modalitate de a reduce și reutiliza apa pe care o 
folosești? 




