
 
 
 

 
 
 



 

Woda jest jednym z podstawowych 
elementów życia człowieka. Jest 
przedmiotem konsumpcji, 
warunkiem higieny i rekreacji.  
Jest też podstawowym czynnikiem 
rozwoju gospodarki, rolnictwa  
i przemysłu, a nawet transportu.  
Nie sposób też przecenić funkcji 
ekologicznych wody, jest ona, 
bowiem niezbędnym czynnikiem 
procesów fizjologicznych oraz 
medium transportującym różnego 
rodzaju substancje - w tym także 
substancje pokarmowe dla roślin  
i zwierząt, a co za tym idzie i dla 
ludzi.  



 

  
Woda przenosi też wszelkie 
zanieczyszczenia, wymieniając  
je między różnymi ekosystemami. 
Jest składnikiem występującym we 
wszystkich żywych organizmach. 
Stanowi ona środowisko życia dla 
każdej komórki i dla różnych 
organizmów wielokomórkowych. 
Jest absolutnie nieodzowna dla 
życia roślin, zwierząt i ludzi.  
Stoi na pierwszym miejscu  
w hierarchii wszystkich potrzeb 
życiowych. 



 

 Oddziaływuje na wiele procesów 
życiowych zachodzących  
w organizmie człowieka i poza nim; 
bierze udział w różnych reakcjach 
biochemicznych. Wywołuje wiele 
naturalnych procesów np.: 
wietrzenie skał i tworzenie się 
jaskiń.  
Organizm człowieka zawiera jej 
około 65%, wielu roślin ponad 90%, 
a niektórych zwierząt, jak meduzy 
prawie 100%     



 

Człowiek może wytrzymać bez 
pożywienia do jednego miesiąca, 
ale na utratę wody jest bardzo 
wrażliwy - bez niej może przetrwać 
tylko kilka dni, przy czym 20% 
odwodnienie jest śmiertelne dla 
człowieka i większości zwierząt. 
Wszystkie podstawowe procesy 
życiowe, jak np.: trawienie, 
krążenie, zachodzą w organizmie  
w środowisku wodnym lub  
z udziałem wody.   
 Pełni funkcję transportową, jest 
termoregulatorem, głównym 
składnikiem krwi. 



 

W codziennym życiu człowieka 
woda jest bardzo potrzebna. 
Człowiek w ciągu doby zużywa 
140 l wody pitnej, w tym:  
-50 l do kąpieli,  
-36 l do WC,  
-32 l do prania,  
-14 l do mycia naczyń i 
sprzątania pomieszczeń,  
-6 l do picia i gotowania,  
a 2 l marnuje się przez 
nieszczelne krany. 



 

Dużych ilości wody wymaga 
hodowla zwierząt:  
-na chów koni i bydła rogatego  
w ciągu doby 60 l na sztukę,  
-a na trzodę chlewną – 20 l. Jednak 
głównym odbiorcą wody jest 
współczesny przemysł.  
Na przykład na wyprodukowanie: 
-1 l napoju zużywa się średnio 20 l 
wody,   
- 1 kg stali – 100 l,   
- 1 książki – 250 l,   
- 1 kg tworzywa sztucznego – 1000 l, 
a na samochód – 150000 l. 
 
  



 

I pomyśleć, że 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. 



 

Stan zasobów wodnych na świecie 
jest bardzo zły. Gwałtowny wzrost 
liczby ludności, industrializacja, 
zmiana klimatu oraz intensywne 
gospodarowanie przez człowieka 
zasobami planety, ma ogromny 
wpływ na stan wody na Ziemi.  
W ciągu najbliższych 10 lat 
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.  
A tymczasem marnowanie  
  wody to plaga naszych czasów,  
z czego często nie zdajemy sobie 
sprawy.  



 

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.  



 



 



 

3) Skróć czas kąpieli pod 
prysznicem. 10-minutowy 
prysznic może prowadzić do 
zużycia nawet 180 l wody, czyli 
prawie tyle samo, ile potrzeba 
do napełnienia wanny. Podczas 
krótkiego, 4-minutowego 
prysznica zużyjemy jedynie 60 l 
wody. 
 



 

4) Zaoszczędzisz   wodę unikając 
zbędnego spłukiwania toalety na 
przykład po wrzuceniu do niej 
śmieci,   chusteczek higienicznych. 
Pamiętaj, że miska klozetowa to nie 
śmietnik. 



 

5) Ogranicz korzystanie z bieżącej 
wody podczas zmywania naczyń. 
Opracuj technikę oszczędnego 
zmywania, np. komorę 
zlewozmywaka do mycia napełnij 
wodą z płynem, do płukania – 
czystą. 



 

6) Nie używaj bieżącej wody 
do rozmrażania mięsa lub 
mrożonek, wystarczy wyjąć je 
na noc z lodówki. 
 
7) Nie wyrzucaj odpadków do 
zlewozmywaka - ich spłukanie 
pochłania duże ilości wody. 



 

8) Poproś tatę, by uszczelnił 
spłuczki w toaletach oraz 
nieszczelne baterie przy umywalce, 
zlewozmywaku i wannie. Warto 
wiedzieć, że w zależności od 
stopnia nieszczelności ze spłuczki 
może wyciekać dziennie nawet 50 l 
wody, a z nieszczelnego kranu 30 l, 
co razem daje prawie 30 metrów 
sześciennych (m3)  rocznie. 
  



 

9)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! 



 

10)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. 



 

11) Kwiaty domowe oraz jeśli 
masz dom także ogrodowe, 
podlewaj deszczówką, którą 
możesz gromadzić w specjalnych 
zbiornikach. Ta woda nic nie 
kosztuje, a dla roślin jest 
zdecydowanie bardziej korzystna 
bo bez chloru.  
Ponadto może służyć także  
do umycia samochodu. 



 

12) A może warto rozważyć zakup 
baterii jednouchwytowych, które   
nie są szczególnie kosztowne . 
Zaletą tego rodzaju armatury jest 
to, że można szybciej, niż w tych  
z dwoma kurkami, ustawić 
odpowiednią wodę do kąpieli czy 
podczas brania prysznica. 
Zamknięcie dopływu wody 
odbywa się bardzo szybko, 
wystarczy jeden ruch. 



 

13) Zainteresuj się nowoczesnymi 
technologiami, a do takich 
 z pewnością należą baterie 
bezdotykowe wyposażone w czujnik 
 ruchu. Doskonale sprawdzają się  
w roli „kontrolera” zużycia wody. 
Strumień wody będzie płynął tylko 
wtedy, kiedy dłonie znajdą się 
bezpośrednio pod kranem. W ten 
sposób nie tylko wyeliminujemy 
pozostawioną przez nieuwagę 
niezakręconą wodę, ale także 
zoptymalizujemy każdorazowe 
użycie wody  w łazience . 



 

14) Pamiętaj, aby nie myć 
śmieci przed wrzuceniem ich do 
kosza lub worka. Często wydaje 
nam się, że powinniśmy myć 
butelki czy słoiki, szczególnie  
te poddawane recyklingowi. Nie 
ma takiej potrzeby – śmieci 
przed przetworzeniem i tak 
myte są przemysłowo – Ty, 
płucząc je dodatkowo  
w domu, tylko niepotrzebnie 
zużywasz cenną wodę. 



 

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.  



 

ZAPAMIĘTAJ! 
Istnieją dwa podstawowe powody, dla 
których powinniśmy oszczędzać wodę. 
Po pierwsze, tylko 1 % wody znajdującej 
się na naszej planecie jest zdatna do 
picia. 
Po drugie, Polska jest krajem, któremu 
grozi jej deficyt. 
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