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Kilka słów o wodzie 

Woda jest niezbędna do życia każdego organizmu.

Stanowi około 60 % masy ciała i wchodzi w skład każdej naszej komórki

 i płynów ustrojowych. 

Aby odpowiednio funkcjonować i zachować zdrowie, stale musimy stale uzupełniać jej 
poziom w organizmie. 

W normalnych warunkach zaleca się przyjmowanie 30 ml płynów na kilogram masy 
ciała.



Wszystko, co robimy w życiu, w sposób bardziej lub mniej bezpośredni, 

wymaga zużycia wody. 

Każda karta papieru to 10 litrów wody, każde skorzystanie 

z internetu to woda potrzebna do produkcji sprzętu elektronicznego, a także 

chłodzenie serwerów i wytwarzania prądu.
 

Animacja „Oszczędzanie wody to za mało” https://youtu.be/_yxt_rK0tOc 

Wodę, która została użyta do produkcji danej rzeczy, nazywamy wirtualną 
wodą.
A suma wody, którą zużywamy to ślad wodny. 

http://clickdimensionemail.pah.org.pl/c/6/?T=NjQzNTMyNjE%3AcDEtYjIxMDcxLTkxYjBlMDMzMzJlZjRiOTdhMzcwOTc4YjM4MjIyMmZh%3AbWFnbmVzbTJAaW50ZXJpYS5wbA%3AY29udGFjdC0wNWRjMDdkMzZiNzhlYjExODE0YTAwMTU1ZDFhZGIwMC1kMGMzZGUzZGFkOTU0ZTAzOGUzYjVjOTJkMGVjMWUxNg%3AZmFsc2U%3AMTY%3A%3AaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9feXh0X3JLMHRPYz9fY2xkZWU9YldGbmJtVnpiVEpBYVc1MFpYSnBZUzV3YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0wNWRjMDdkMzZiNzhlYjExODE0YTAwMTU1ZDFhZGIwMC1kMGMzZGUzZGFkOTU0ZTAzOGUzYjVjOTJkMGVjMWUxNiZlc2lkPWNjNjc3ZTAzLWFjODItZWIxMS04MTRiLTAwMTU1ZDFhZGIwMA&K=YUOQpLFKkcyhFcgrnCDvbQ


Jak oszczędzać wodę?

1. Weź prysznic  zamiast kąpieli.

Kąpiel w wannie to około 180 ml wody

Kąpiel pod prysznicem to około 60 l wody



2. Zakręcaj kran mycia zębów 

Mycie zębów pod bieżącą wodą około 15 l wody

Mycie zębów z zakręconą wodą około 1 l wody 



3. Zainstaluj podwójną spłuczkę

Duża spłuczka 6 l wody

Mała spłuczka 3 l wody 



4. Włączaj pralkę i zmywarkę dopiero, gdy są pełne

Pranie około 15 l wody

Zmywanie około 1 l wody 



5. Zmywaj naczynia w zmywarce, nie pod bieżącą wodą

Zmywanie ręczne nawet około 100 l wody

Zmywanie w zmywarce około 50  l wody 



9. Zadbaj o szczelność kranów, spłuczek

Ze spłuczki może wyciekać dziennie nawet 50 l wody

Z nieszczelnego kranu 30  l wody 



10. Nie wyrzucaj odpadków do zlewozmywaka

Ich spłukiwanie pochłania duże ilości wody



11. Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek

Odmrażaj jedzenie przez noc w lodówce 



12. Reaguj gdy widzisz, 

że ktoś marnuje wodę



U mnie w domu staramy się stosować do wyżej 
wymienionych punktów i co za tym idzie 

oszczędzać wodę. 
Jesteśmy rodziną EKO.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


