
Moje eko-nawyki

Jak oszczędzam wodę?



❏ Światowy Dzień Wody został ustanowiony 
22 marca 1993

❏ Święto zostało ustanowione w celu 
podniesienia świadomości, jak wielką rolę 
odgrywa woda i jakie 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

❏ Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie 
mają dostępu do czystej wody pitnej



Podstawowe informacje o wodzie

❏ Woda pokrywa 70% powierzchni 

Ziemi, 

❏ Blisko 100% to woda słona, a 1% to 

dostępna woda słodka 

❏ 68% znajduje się w lodowcach

❏ Woda stanowi ok. 75% masy ciała 

❏ Polska ma mały zasób wodny

❏ Polacy zużywają ok. 3900 litrów wody 

dziennie

❏ 22 marca obchodzimy Światowy Dzień 

Wody

❏ Światowy Dzień Wody został 

ustanowiony 22 marca 1993

❏ Tegoroczne hasło to: Docenianie 

wody



Podstawowe informacje o wodzie

❏ Woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi

❏ Niestety, blisko 100% to woda słona

❏ Polska ma mały zasób wodny 

❏ 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody  

Jak oszczędzać wodę?

★ W domach jednorodzinnych można zamontować zbiorniki, w których można 
magazynować deszczówkę, która może służyć do podlewania ogrodu, czy spłukania 
samochodu.

★ Toaletę można spłukiwać wodę z mycia rąk, czy prania
★ Do picia można wykorzystywać wodę kranową
★ Zamiast kąpieli w wannie weź prysznic
★ Dokręć uszczelki w kranach



★ Zainstaluj tzw. oszczędne spłuczki
★ Rośliny podlewaj wieczorem, żeby uniknąć szybkiego wyparowania wody
★ Segreguj naczynia i zmywaj raz dziennie
★ Nie wyrzucaj śmieci do toalety
★ Segreguj naczynia i zmywaj raz dziennie
★ Zakręcaj wodę podczas mycia zębów, golenia, mycia twarzy itp.
★ Kup butelkę z filtrem i zabieraj ją ze sobą



Życie bez wody
Skutki:
1. Zginą wszystkie wodne formy życia: ryby i plankton
2. Ludzie będą szukać wody pod powierzchnią, a potem wytwarzać wodę 

syntetycznie - starczy to na krótko
3. Wyschną morza i oceany oraz Antarktyda - wszędzie będa pustynie 
4. Zginął rośliny, które są niezbędne do fotosyntezy
5. Pogłębi się efekt cieplarniany
6. Znikną chmury i deszcz już nie spadnie 
7. Płyty tektoniczne bez wody będę się zderzać i powstawać nowe pasma 

górskie


