ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В РЕГИОНА
Водата е химично съединение, което при стайна
температура представлява прозрачна течност без
мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на
планетата Земя и е съсредоточена главно в
океаните и другите големи водни басейни.
В ежедневието си всеки човек използва водата
многократно за ралични цели . Хората използват
водата най- често като дезифенктант, в случаи в
които искат да измият мърсотията от себе си или от
други предмети.
Всеки човек пие около 2 литра вода на ден.
Водата се използва още в селскостопанството. В
някои случаи тя служи за поливане на растения, в
други за произвеждането на храни.
В промишлеността също се използва водата.
Проблеми свързани с водата са замърсявания от
предприятията и замърсяването на язовирите.
Водата се използва, за приготвяне на храна, за
канализацията, за поддържане на лична хигиена,
Тоалетни(47,7), вани/душове(31,7), перални(30,2)
миене(24,3) и пране на ръка(20,7) и други (3,8) .
Идеи как да опазим водата- нека поддържаме
крановете на чешмите у дома в изправност, да не
изхвърляме отпадъци в тоалетната и да не
поливаме растенита с питейна вода.

Water use in the region
The water is a chemical compound that at room
temperature represents a clear, odorless and
colorless liquid. It covers 71% of the surface of the
planet and is mainly concentrated in the oceans
and other large water bodies.. In daily routine,
every person uses water for many different
purposes. People use the water most often as a
desinfectant in cases where they want to wash the
dirt off themselves or other objects.
Every person drinks about 2 liters of water on a
day.
Water is still used in agriculture. In some cases, it
serves to water plants, others to produce food.
Water
is
also
used
in
industry.
Water related problems are pollution from
businesses and pollution of dams. The water is
used for food preparation, sewage, personal
hygiene, toilets(47,7), bathtubs/showers(31,7),
washing(24,3) and washing which hands(20,7) and
others(3,8).
Ideas how to protect the water - let us keep the
taps of the fountains at home in good condition,
do not throw waste in the toilet and do not polish
the plant with drinking water.
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