


 

Rokrocznie, 22 marca obchodzony 
jest Światowy Dzień Wody. Święto 
zostało ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych   rezolucją 
z 22 grudnia 1992 r. podczas 
konferencji Szczyt Ziemi 
1992 (UNCED) w Rio de 
Janeiro w Brazylii.   



Światowy Dzień Wody obchodzony 
jest corocznie, począwszy od 1993r.,  
w celu podniesienia świadomości, 
jak wielką rolę odgrywa woda i jak 
wielkie zagrożenie niesie ze sobą 
spadek jej zasobów. Obchody święta 
przyczyniają się do pogłębianie 
szacunku do wody, która ze względu 
na swą pozorną dostępność w 
warunkach klimatu umiarkowanego, 
często bywa marnotrawiona.  



Woda jest najważniejszym 
dobrem koniecznym do życia. 
Obecnie ponad 2 mld ludzi na 
świecie nie mają dostępu do 
czystej wody pitnej, problem ten 
dotyka 100 mln mieszkańców 
Europy. Dostęp do czystej wody 
jest luksusem w krajach 
borykających się z biedą, skutkami 
konfliktów zbrojnych i klęsk 
żywiołowych 



 

W ciągu najbliższej dekady 
dostępność czystej i bezpiecznej 
wody pitnej może spaść aż  
o 40%. Do 2050 roku 
zapotrzebowanie na wodę 
wzrośnie dwukrotnie, a ponad 
połowa światowej populacji 
będzie zagrożona jej deficytem. 



 

Marnowanie wody to plaga naszych 
czasów, z czego często nie zdajemy 
sobie sprawy. Jak podaje 
Europejska Agencja Środowiska, 
średnie zużycie wody  
w gospodarstwach domowych 
przez jedną osobę to 144 litry na 
dobę. To prawie trzy razy więcej niż 
potrzebujemy do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb. 



 

Świadome i racjonalne korzystanie 
z zasobów wodnych jest zadaniem 
dla nas wszystkich.  
Ograniczanie zużycia wody  
w niektórych obszarach pozwoli 
na lepsze gospodarowanie jej 
zasobami, przez co kolejne 
pokolenia ludzi będą miały 
zagwarantowany bezpieczny 
dostęp do czystej wody.  



 

  
1)Wybierz prysznic zamiast 
kąpieli w wannie. 
Podczas kąpieli w standardowej 
wannie (160-170 cm długości) 
zużywasz nawet 170 litrów wody! 
Biorąc szybki 4-minutowy 
prysznic, zużyjesz natomiast 
ok. 40 litrów.  

Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody: 



 

2) Namów tatę, by naprawił 
cieknący kran. 
 Czy wiesz, ile wody może się 
zmarnować przez 
nienaprawiany  przez długie 
miesiące cieknący kran? Te 
pojedyncze krople, które mogą 
wydawać się nieznaczące, 
mogą wygenerować straty 
sięgające aż 5000 litrów wody 
rocznie! 



 

3) Zakręcaj wodę podczas mycia 
zębów. 
Mimo rosnącej świadomości na 
temat oszczędzania wody, nadal 
są osoby, które w trakcie mycia 
zębów nie zakręcają wody. Jeśli 
do nich należysz – koniecznie 
zmień ten nawyk. Przez takie 
bezmyślne działanie dziesiątki 
litrów wody marnują się bez 
celu. 



 

4) Uruchamiaj tylko pełną pralkę  
i zmywarkę.  
Pamiętaj, by włączać pralkę i 
zmywarkę dopiero wtedy, gdy 
będą pełne.  
Jeśli masz do umycia tylko kilka 
talerzy, zaczekaj, aż uzbiera się 
więcej naczyń lub umyj je ręcznie. 



 

5) Przekonaj  tatę i mamę, że 
warto używać  jednouchwytowych 
baterii. 
Baterie z dwoma kurkami może i 
wyglądają ładniej i bardziej 
stylowo, ale przyczyniają się do 
ogromnych strat wody. 



 

6) Porozmawiaj z rodzicami, że 
dobrze byłoby zamontować 
perlator.  
Perlator  to nakładka w kształcie 
sitka napowietrzająca strumień 
wody, którą montuje się u wylotu 
kranu. Dzięki temu wydaje nam się, 
jakby z kranu płynęło więcej wody 
niż w rzeczywistości. To małe sitko 
może sprawić, że zużycie wody 
będzie nawet o 50% mniejsze! 
 



 

7)Wykorzystuj wodę ponownie 
Jeśli korzystasz z suszarki 
bębnowej, po skończonym cyklu 
suszenia nie wylewaj wody – 
możesz zużyć ją np. do podlania 
kwiatów. Jeśli zdecydujesz się już 
na kąpiel w wannie, wykorzystaj 
wlaną w nią wodę jeszcze raz 
np. do umycia podłogi  czy 
spłukiwania  toalety.   



 

8) Nie odkręcaj kranu na   maksimum 
Mycie rąk pod mocnym strumieniem 
wody jest szybsze i milsze, jednak 
mocno odkręcony kran, to znacznie 
większa utrata wody. Myj ręce pod 
średnim strumieniem, a podczas 
mydlenia możesz kran zakręcać 
i jedynie spłukiwać dłonie. 



 

9)Zbieraj deszczówkę i podlewaj 
nią rośliny 
Tutaj woda spada ci wprost z nieba. 
Dosłownie! Rozstaw kilka szerokich 
naczyń na balkonie lub parapecie 
podczas deszczu i zaopatrz się 
w prawdziwą niechlorowaną 
i nieozonowaną wodę dla swoich 
roślin. 



 

10)Podlewaj ogród rzadziej, 
ale obficie 
Jeśli twoja rodzina ma dom to 
takie rozwiązanie sprawi, 
że jednorazowo zużyjesz więcej 
wody, ale dzięki temu sposobowi, 
twoje rośliny nie będą 
potrzebowały wody następnego 
dnia, gdyż ta wsiąknie na tyle 
głęboko, że nie wyparuje podczas 
nawet upalnego dnia.   



 

11) Doradź mamie, by nie 
używała wody do rozmrażania 
potraw   
Ludzie często rozmrażają 
mięso, wkładając je do 
bieżącej wody. Jeśli zależy nam 
na oszczędnościach, możemy 
rozmrażać potrawy, wyjmując 
je odpowiednio wcześniej z 
lodówki. 



 

Być może powyższe sposoby na 
oszczędzanie wody są Ci znane. 
Wielu z nas doskonale wie, jak 
oszczędzać wodę, ale często 
zapominamy, by wprowadzić je  
w życie. Warto więc nie tylko od 
zaraz zacząć je stosować, ale 
również zastanowić się, co jeszcze 
można zrobić, by zadbać o naszą 
planetę, np. jak oszczędzać wodę 
pod prysznicem? 



 

Jak oszczędzać wodę? 
Przykłady można mnożyć. 
Pamiętaj o tym, że tylko 1% 
wody znajdującej się na całej 
planecie jest zdatny do picia. 
Jeśli każdy we własnym domu 
podejmie podstawowe kroki, by 
zacząć oszczędzać wodę, widmo 
wyczerpania zasobów może się 
oddalić.  



 

Jeśli ten argument nie do końca 
Cię przekonuje, pomyśl o  
finansach Twojej rodziny.  
Zaoszczędzone pieniądze będą  
z pewnością miłym dodatkiem do 
domowego budżetu,  a być może 
wpłyną również na wzrost 
twojego kieszonkowego 
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