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22 martie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ
În 22 martie a fiecărui an se aniversează Ziua Internațională a Apei care în anul
2022 are tema "Apele subterane – făcând invizibilul vizibil". Apa este o resursă
epuizabilă, influențată de activitățile umane și mediul natural.
 Apele subterane sunt invizibile, dar impactul său este vizibil peste tot.
 Sub picioarele noastre, apa subterană este o comoară ascunsă care ne
îmbogățește viața.
 Aproape toată apa dulce lichidă din lume este subterană.
 Pe măsură ce schimbările climatice se agravează, situația apelor subterane va
deveni din ce în ce mai critică.
 Trebuie să lucrăm împreună pentru a gestiona în mod durabil această resursă
prețioasă.
Din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului izvorăsc patru râuri importante:
Timișul și Nera din Munții Semenicului, Bârzava și Carașul din Munții Aninei, unde
sunt și ape subterane în zona calcaroasă.
Ziua mondială a apei marchează şi faptul că 2,2 miliarde de oameni trăiesc fără acces
permanent şi sigur la apă potabilă, fiind necesară luarea de măsuri pentru a gestiona
criza mondială a apei. Un obiectiv central al Zilei mondiale a apei este susţinerea
realizării Obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) 6: apă şi canalizare pentru toţi până
în 2030 (Agenda ONU).
Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro a
adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua de 22 martie devenea Ziua
mondială a apei (World Water Day) (rezoluţia 47/193).
Mai multe detalii la https://www.worldwaterday.org/
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