Aktualnosti

Svjetski dan voda koji se širom svijeta tradicionalno obilježava 22. ožujka Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije ove je
godine obilježila na ušću Mure u Dravu blizu Legrada.

Razlog odabira upravo te lokacije je višestruka zaštita tog lokaliteta. To područje je sukladno
Zakonu o zaštiti prirode zaštićeno kao Regionalni park Mura-Drava, dio je Posebnog
ornitološkog rezervata Veliki Pažut, nalazi se u sastavu ekološke mreže Republike Hrvatske i
spada u NATURA 2000 područja, a dio je i Prekograničnog rezervata biosfere
Mura-Drava-Dunav. Informativno edukativnim predavanjem i putem prigodnih na tom području
postavljenih info tabli i oznaka grupa učenika šestih razreda iz osnovne škole Braća Radić
Koprivnica, te skupina „Točkice" iz dječjeg vrtića „Tratinčica" iz Koprivnice informirani su o
važnosti rijeka i riječnog vodenog ekosustava.

Obilaskom novoformirane edukativno poučne staze koju je Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije postavlja u okviru
projekta Drava Life učenici i vrtićanci dobili su informacije o važnosti vode, rijeka, riječnih
staništa, bogatstvu riječne i barske flore i faune, očuvanih riječnih obala, te načinima kako
pridonijeti očuvanju riječnog okoliša. Ukazano je i na veliku ulogu vode za eko-sustav,
navodnjavanje i staništa ptica močvarica, kao i za nacionalnu sigurnost određene države jer je
stabilnija i neovisnija ona država, koja ima dovoljno vode i koja može proizvesti dovoljno hrane.
Za vrtićance je organizirana i radionica na kojoj su oni imali prilike naučeno prenijeti na papir
naslikati, obojiti i zalijepiti.

Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i
razvoju (UNCED) 1992. godine u Rio de Janeiru. Opća skupština UN-a tako je već sljedeće,
1993. godine, proglasila 22. ožujka kao prvi Svjetski dan voda. Svake godine obilježavanje
Svjetskog dana voda popraćeno je određenim geslom, odabranim od strane UN-Water,
organizacije Ujedinjenih naroda. Ideja se sastoji u tome da se na taj dan, diljem svijeta,
posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Voda je opće
nasljedno dobro, čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i
da je brižljivo koristi. Naš plavi planet čini 97,5 posto morske vode koju čovjek ne može koristiti,
a dostupan je samo jedan posto od ukupne slatke vode, dok je ostatak zaključan u snijegu i
ledu na polovima. Svake godine obilježava se uz drugi moto.

Glavna tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda „Otpadne vode" te je želja podići svijest šire
javnosti o važnosti recikliranja otpadnih voda. Otpadne vode koje nisu pročišćene završavaju u
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prirodi i onečišćuju okoliš, a ako se obrade, mogu se sigurno ponovno koristiti u razne svrhe.
Njihovim korištenjem, ujedno, štedjeli bismo dragocjenu pitku vodu. Stoga je ukazano na
činjenicu da je Republika Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja još uvijek ima velike količine
zalihe pitke vode te je u svjetskom i europskom vrhu po obnovljivim zalihama vode i ima
dovoljno zalihe vode za svoje potrebe za nekoliko desetljeća, a na svima nama je velika
odgovornost da to bogatstvo očuvamo.
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