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Людина на 80%
складається з води

Але мало хто знає, що кількість води в
організмі людини безпосередньо залежить
від її віку.
Цікаво знати! Місячний зародок людини на
98% складається з води, новонароджена
дитина – на 80%, 5-ти річний малюк – на
78%, а 60-ти річна людина – лише на 43%



Біла крижана шапка Гренландії є чудовим
відбивачем сонячного тепла і світла,
тоді як залишившись без неї Гренландія
перетвориться на «тепловий магніт», який
акумулюватиме на своїй поверхні гігантські
обсяги сонячного тепла і передаватиме їх
в океан, що значно прискорить глобальне
потепління і викличе зміну карти течій,
підвищення рівня світового океану,
посилення вітрів і потужності повеней по
всій планеті
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%



Поверхня землі на
70,8% вкрита водою



Великі запаси прісної
води на землі
зосереджені
у льодовиках

Втрата льодовиків
безпосередньо
вплине на зміну
клімату

Витрати свіжої води
в Україні на одиницю
виробленої продукції
значно перевищують
такі показники у
розвинутих країнах
Європи:
Франції – в 2,5 раза, ФРН – в 4,3,
Великобританії та Швеції – в 4,2 раза



За останні десятиліття
рівень водного стола
опустився на кілька
метрів
спричинивши зниження рівня води у
криницях або її повне зникнення



Колодязна вода є
дуже чутливою до
будь-якого хімічного
чи біологічного
забруднення
адже формується з підземних джерел та
підшкірних вод

Але лише приблизно 3% з водних ресурсів
земної кулі становить прісна вода!



Забезпеченість
водними ресурсами
жителів України
неоднорідна

Найбільш засушливі частини України є
східні та південні області. Найвищий рівень
водозабезпечення жителів у західних і
північних областях України
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Забруднені підземні
води очищаються
протягом декількох
тисячоліть



Людина може
обходитися 30 діб
без їжі і менше
тижня без води

%



97% льодовиків
Гренландії почали
танути

внаслідок глобального потепління
спричиненого великими викидами вуглецю
(за даними Американського космічного
агентства NASA)

Львівська міська громадська організація www.ecoterra.lviv.ua



Основним
споживачаем води
є промисловість

(в першу чергу електроенергетика,
металургія, хімічна промисловість).
А також сільське господарство, житловокомунальне господарство

За фінансової підтримки:
Коаліція Чиста Балтика (ССВ, Швеція) www.ccb.se

