Вода-джерело життя

Розляглася земля неозора, а найкраща вода — прозора!
На землі — клинове намисто, а найкраща вода — чиста!
Тут діброва шумить невмируща, а найкраща вода —
цілюща!
Ось і день проминув. Ніч коротка, а найкраща вода —
солодка!

Вода – найважливіша складова середовища нашого існування. Після повітря, вода
другий за значенням компонент, необхідний для людського життя.
Наскільки важлива вода, свідчить той факт, що її зміст в різних органах складає 7090 %.
З віком кількість води в організмі міняється.
Вода присутня у всіх тканинах нашого організму.

Мозок містить 75%, серце – 75%, легені – 85%, печінка 86%, нирки -83%, м’язи –
75%, кров – 83%.

Вода є джерелом життя для будь-якого живого організму на Землі. І хоча вона складається
всього з 2 атомів водню і 1 атома кисню, її продовжують вивчати вчені, роблячи про неї нові
дивовижні відкриття. Деякі про воду:
1. Людина без води може прожити не більше 5 днів.
2. При зневодненні організму хоча б на кілька відсотків, людина буде відчувати сильну спрагу і
занепад сил. Цікаво, що переїдання може стати однією з причин зневоднення.
3. Наш організм складається з води більш ніж на 70%.
4. Гаряча вода має здатність замерзати швидше, ніж холодна. Цей цікавий факт можна перевірити
самостійно.
5. Згідно з дослідженнями, вода успішно поглинає інфрачервону радіацію.
6 На даний момент на нашій планеті близько 1 мільярда людей позбавлені можливості пити чисту
воду. Тільки за останні 50 років через право доступу до води, у світі відбулося більше 20 військових
конфліктів.
7. Близько 80% всіх захворювань передаються через воду. У зв'язку з цим кожен рік помирає
приблизно 25 мільйонів чоловік. А це майже як населення Австралії!
8. Незважаючи на те, що Земля більш ніж на 70% покрита водою, лише 1% є прісною.

9. Сніг здатний відбивати промені світла на 75%, а вода лише на 5%. Саме тому сніжні ночі такі
світлі.
10. Вченим вдалося довести, що вода має здатність запам'ятовувати інформацію.
11. Медузи на 99% складаються з води.
12. Новонароджені немовлята складаються з 80% води, в той час як у літньої людини її
залишається лише близько 50%.
13. У Тихому океані міститься 46% усієї кількості води на Землі. 23% води - в Атлантичному
океані, 20% - в Індійському і 4% - у Північному Льодовитому.
14. За даними ЮНЕСКО, найчистіша вода знаходиться у Фінляндії.
15. В Найробі, столиці Кенії, вода в 10 разів дорожче, ніж в Сполучених Штатах Америки.
16. 97% води на Землі – солона.

17. У полярних льодовиках міститься 2,1% всієї води на Землі.
18. Менше 1% води на Землі придатні для пиття.

Людина відсотків на 70 складається з води
Саме вона є універсальним розчинником для
мінеральних і поживних речовин в нашому
організмі, бере участь в терморегуляції,
травленні. Завдяки їй скорочуються наші м'язи і
переносяться електрони по всьому організму.
Коли організму не вистачає води, ви починаєте
відчувати в тілі скутість, м'язові перекоси і
спазми.
В середньому людина повинна
випивати 6 склянок води в день.
Для розрахунку індивідуальної
норми
можна
скористатися
простою формулою.
Чоловіки: Вага тіла х 35
Жінки: Вага тіла х 31

Спрага слугує показником кризового стану – серйозного зневоднення організму, і він б’є тривогу. Якщо
організм не отримує достатньої кількості рідини, він починає працювати в режимі економії. Насамперед він
намагається забезпечити рідиною найважливіші органи: нирки, печінку, серце, легені та мозок. І для цього
необхідну рідину він витягає зі шкіри, кишечника, суглобів, тим самим позбавляючи їх можливості нормально
функціонувати.
Печінка. Завдяки нормальному водному балансу печінка витрачає менше часу на переробку відходів і
робить це якісно, тобто запобігає розвитку різних захворювань.
Нирки. Коли людина п’є достатньо води, нирки виводять зайву рідину з сечею, а разом з нею й усі шкідливі
речовини. Якщо води в організмі недостатньо, нирки заощаджуватимуть її і затримуватимуть шлаки в організмі.
Усі шкідливі речовини, які потрапляють у кров, «утилізує» лімфа. Лімфа збирає мертві клітини та інші
відходи, доставляє їх у лімфатичні вузли, де вони фільтруються, а потім вирушають на переробку до печінки й
нирок. А справлятися з цією відповідальною справою лімфі допомагає нормальний водний баланс.
Суглоби. Артрит доставляє страждання багатьом людям, але мало хто знає, що причиною цієї хвороби
часто-густо є хронічне зневоднення організму. У здоровій хрящовій тканині міститься велика кількість води, вона
виконує роль мастила, аби суглоби не терлися один об одний. Якщо організм піддається хронічній нестачі рідини,
то суглоби серйозно ушкоджуються, що призводить до артриту.
Достатня кількість води істотно знижує й навантаження на серце (розріджуючи кров, вода в рази зменшує
ризик виникнення інфаркту), зменшує ймовірність розвитку інфекційних захворювань, виводить токсини та
покращує стан шкіри.
Користь води для шкіри і краси
Недостатній прийом води призводить до зневоднення організму. Зневоднений організм не може повністю
очищати органи від шкідливих речовин, вони надходять до крові й це неминуче позначається на стані шкіри.
Шкіра стає блідою, дряблою, лущиться, із землистим відтінком, на обличчі з’являються прищі, а на стегнах і
сідницях – целюліт, спостерігається сухість п’ят та ліктів.
Чи можна замінювати воду напоями? Розбавлені водою фруктові та овочеві соки поповнюють потребу
організму в рідині, але вони містять калорії. Аби засвоїти напої, що містять молоко й цукор, організму потрібна
звичайна вода. Чай, кава та алкоголь мають легку сечогінну дію, тому після них організм потребує води для
відшкодування втрати рідини. Таку цінну рідину, як вода, ніщо не може замінити!

Забруднення води
В останні роки екологи всіх країн б’ють на сполох. Через недбале відношення
людини до водних ресурсів на Землі відбуваються великі зміни шкідливі для здоров’я
людини, що призводять до загибелі рослин і тварин. Рослинам і тваринам потрібна
відносно чиста вода, і вони не виживуть, якщо у воді будуть токсичні хімікати або
шкідливі мікроорганізми. Забруднення води вбиває велику кількість риби, птахів та
інших тварин.Забруднення води відбувається головним чином тоді, коли люди
перевантажують водне середовище, струмки, озера, підземні води, затоки і моря
відходами чи речовинами, шкідливими для живих істот.

Проблема забруднення Світового океану викликає у людства жваві дискусії.
Останні десятиліття знаменуються посиленням антропогенних впливів на морські
екосистеми в резутьтаті забруднення морів і океанів. Деякі зміни в навколишньому
середовищі океану, викликані діяльністю, уже необоротні. Наприклад, річки,
перегороджені греблями, виносять значно менше прісної води і осадового матеріалу.
Порти в гирлах річок змінюють характер руху потоку води в природнє середовище.

Список захворювань, які можуть виникнути із-за вживання неякісної води величезний.
Не даремно говорять, що 80% болячок людина «випиває» разом з водою.
Руйнування емалі наших зубів із-за надлишку фтору.
Спалахи гепатитів, спровоковані бактеріями і кишковою паличкою.
Перевантаження організму залізом, що викликає порушення формування кісткової
тканини.

Накопичення свинцю, хрому, кадмію, бензапирену, а також хлор у воді провокують
поява онкології і нервових розладів.
Інфекційні і кишкові захворювання: від тифу і дизентерії до холери.
Погіршення стану волосся і шкіри.
З'єднання фенолу і фтору негативно впливають на роботу бруньок і печінки.

Зараження паразитами.
Радіоактивні ізотопи і пестициди накопичуються в організмах і циркулюють в
харчових ланцюжках, руйнуючи тканини і призводячи до безпліддя і генетичних
мутацій..

До найбільш поширених захворювань, до яких може призвести погана вода,
відносяться:
тиф;
холера;
ентеровірус;
лямбліоз;
психічні аномалії;
кишкові розлади;
гастрит;
ураження шкіри;
опіки слизових;
онкологічні захворювання;
зниження репродуктивної функції;
ендокринні порушення.

Придбання бутильованої води та встановлення фільтрів є засобом профілактики
захворювань. Деякі використовують срібні предмети, які також частково
знезаражують воду.

Найважливішим наслідком забруднення води є те, що потрапляючи у водойми,
забруднювальні речовини спричиняють зниження її якості.
Якість води це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних
показників, які обумовлюють придатність води для використання у промисловому
виробництві, побуті тощо.

Основними джерелами забруднення підземних вод є басейни побутових і
промислових стоків, ділянки складування відходів, забруднені води поверхневих
водоймищ, несправна каналізаційна мережа, надмірне застосування добрив та
отрутохімікатів.
До природних джерел забруднення відносять дуже мінералізовані підземні або
морські води, які можуть проникати у продуктивний прісний водоносний горизонт
при експлуатації водозабірних споруд.

Жити в країні з чистою водою?
Прості кроки, які може зробити кожен:
1. Вчасно закривати кран на кухні чи у ванній кімнаті – берегти десятки літрів чистої
води;
2. Користуватися пральною та посудомийною машинами при повному завантаженні;
3. Не використовувати фосфатні (фосфонатні) миючі засоби, бо фосфати призводять до
загрозливого «цвітіння» водойм;
4. Віддавати перевагу душу замість ванної;
5. Вимикати воду під час чищення зубів; користуватися унітазом з двома режимами
зливу;
6. Не засмічувати водойми побутовими відходами;
7. Не мити машини на берегах річок та озер.
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