
Cele zrównoważonego rozwoju

◦ Czysta woda i warunki sanitarne

◦ Życie pod wodą

◦ Równość płci

◦ Zero głodu



Czystawoda i warunki
sanitarne
◦ Czysta woda w rozumieniu definicji OASE 

zapewnia przejrzystość na głębokości do 1m od lustra 

wody. Oznacza to, że ryby, rośliny, czy kamienie są

rozpoznawalne do tej głębokości.

◦ Pomieszczenie higieniczno-sanitarne to, zgodnie z 

rozporządzeniemw sprawie ogólnych przepisów bhp : 

szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, 

pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jadalnie (z 

wyjątkiem stołówek), pomieszczenia służące do 

schronieniasię przed zimnem oraz pomieszczenia do 

prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej

lub ochronnej.



Życie pod wodą

◦ Woda jest ośrodkiem o znacznie

większej gęstości niż powietrze. 

Bardzo małe organizmy mogą się

w niej swobodnie unosić. 

Natomiast duże zwierzętamuszą

wykonać znaczny wysiłek, by 

pokonać opór wody.



Temperatura wody

◦ Temperatura wody zmienia się w znacznie mniejszym

stopniu i zdecydowanie wolniej niż na lądzie, co jest 

korzystne dla organizmów. Woda przewodzi ciepło

lepiejniż powietrze. W związku z tym organizmy żyjące

w wodzie są narażone na szybszą utratę ciepła niż te, 

które występują na lądzie.



Życie w wodzie słodkiej I słonej

Warunki życia w wodzie zmieniają się w zależności od 
głębokości. Wraz ze wzrostem głębokości rośnie
ciśnienie wywierane przez wodę i spada ilość
dostępnego światła. Na głębokości kilkuset metrów
jest już zbyt ciemno dla roślin, a głębiej panują
właściwie całkowite ciemności.

◦ CIEKAWOSTKI

◦ Niektóre ryby głębinowe wykształciły specjalne

narządy, które świecąc w ciemnościach, 

przyciągają zaciekawione ofiary tuż przed ich 

paszcze.

◦ Ogromne ciśnienie wody i niewielka ilość tlenu

na dużych głębokościach uniemożliwiają

zwierzętom osiąganie dużych rozmiarów. 

Chociaż ryby głębinowe na zdjęciach

przypominają legendarne potwory, rzadko

osiągają długość powyżej kilkudziesięciu

centymetrów.



Równość płci

◦ cel ruchu dążącego do równouprawnienia obu

płci zarówno pod względem społeczno-

kulturowym, jak i prawnym. Pojęcie to wywodzi

się z przekonania o niesprawiedliwości

dotyczącej różnych form nierówności płciowej.



Zero głodu

◦ Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim

ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, 

w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej

żywności w wystarczającej ilości przez cały rok.

◦ Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. 

Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu

międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju

fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Zapewnić

pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i

karmiących kobiet oraz osób starszych.



FILMIK

https://youtu.be/Cb4pzfgLX8c
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