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Woda pokrywa 70% powierzchni naszej
planety, jednak tylko 2,5% z tej ilości to
woda zdatna do picia (woda słodka), i mniej
niż 1% (ok. 0,77%) to woda zdatna do picia
i jednocześnie dostępna.
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tlenek wodoru, woda, para, śnieg,
lód, picie, itp. – woda ma różne
nazwy i oblicza, niezależnie jednak
od spojrzenia, jej znaczenie dla
człowieka jest zawsze takie samo
– woda to życie!
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Chcąc zobrazować ilość wody na Ziemi, jeśli
założymy, że kula ziemska to piłka do koszykówki,
wówczas ilość wody słodkiej na Ziemi to piłka do
ping-ponga, a woda słodka, zdatna do picia to
ziarnko kukurydzy.

Oszczędź
wodzie
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Podczas mycia zębów zużywasz od 12–14 litrów wody.
Ta wielkość wzrasta, jeśli woda płynie mocnym strumieniem.
Jeśli zakręcisz wodę, do umycia zębów może wystarczyć kubek wody, czyli ¼ litra, która posłuży
do zmoczenia szczoteczki i wypłukania zębów.
Zwróć uwagę na inne czynności, których
wykonanie nie wymaga, by kran pozostawał odkręcony.

Szybki prysznic to mniejsze zużycie wody niż kąpiel w wannie. Kąpiel w pełnej wannie to około 200
litrów wody. Jeden 10 minutowy prysznic to od
50–100 litrów wody.
Jeśli jednak bierzesz kąpiel w wannie, wystarczy napełnić 1/3 jej objętości.

Kran z bieżącą wodą odkręcony przez 5 min. to około 25
litrów wody.

Jeśli toaleta posiada dwa przyciski, nie należy bez potrzeby korzystać z przycisku, który uwalnia większą ilość wody.
Odpadki, resztki jedzenia, patyczki do uszu, zużyte ręczniki papierowe, czy chusteczki należy wrzucać do kosza a nie do toalety.
Traktowanie toalety jak śmietnika powoduje zwiększenie zużycia
wody o od 5 do 10 litrów oraz może negatywnie wpłynąć
na proces oczyszczania ścieków.
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Woda towarzyszy Tobie
każdego dnia. Potrzebujesz
jej do picia, prania, kąpieli,
sprzątania domu, podlewania
ogródka, itd.
Wykorzystanie wody do
codziennych czynności nie
oznacza jednak nieustannego
jej lania. Pamiętaj, że kran
można zakręcić, a zlew posiada
kurek. Oto kilka dobrych
nawyków w korzystaniu
z wody:

