
DZIŚ (22.03) MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WODY! W związku z tym przygotowaliśmy dla Was 10 

ciekawostek o wodzie oraz kilka sposobów na to, jak o nią dbać – miłego czytania! 😊 

1. Czy wiesz, że aż 97% wszystkich wód na naszej planecie to wody słone, czyli niezdatne do 

picia, kolejne 2% jest uwięzionych w lodowcach i pozostaje tylko 1%, z którego korzystają 

wszelkie istoty ludzkie na Ziemi! 

2. Woda pokrywa aż 71% powierzchni naszej planety – stąd też pochodzi druga nazwa Ziemi – 

„Błękitna Planeta”. 

3. Gdyby wyrazić dzienne zużycie wody w procentach, okazałoby się, że około 97% wody 

zużywamy na cele higieniczne, mycie i sprzątanie, ale tylko 3% na picie i przygotowywanie 

jedzenia. 

4. Mimo, iż powyższe dane wskazują nam przybliżone dzienne zużycie wody, prawda jest taka, 

że nie jest dla nas oczywiste, gdzie ukrywa się 95% wody. Otóż znajduje się w spożywanym 

przez nas jedzeniu, produktach, które kupujemy, usługach, które zamawiamy, a nawet w 

zużywanej energii. 

5. Twoje ciało składa się w 60-70% z wody. Proporcje te zmieniają się troszkę w ciągu całego 

życia człowieka. 

6. Według wyliczeń różnych organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w 

czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Co 

rocznie daje nam to 10800 litrów.  

7. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy 

prawie 12 tys. litrów wody. 

8. Woda w zasadzie decyduje o tym, gdzie mieszkają ludzie, gdzie rozwijają się miasta. Od 

czasów starożytnych odkrywcy „podążają za wodą”. Przed wynalezieniem samochodów i 

samolotów, woda była głównym korytarzem, przez który ludzie mogli się poruszać. 

9. Woda ma trzy różne stany: ciekły, stały i gazowy. Słowo woda zazwyczaj odnosi się do wody 

w stanie ciekłym. Stan stały wody znany jest jako lód, podczas gdy stan gazowy wody znany 

jest jako para wodna. 

10. Na całym świecie zaledwie 69% szkół ma podstawowy dostęp do wody pitnej. 

 

JAK ZATEM MOŻEMY DBAĆ O WODĘ LUB JĄ OSZCZĘDZAĆ W NASZYM ŻYCIU CODZIENNYM? 

1. Zakręcaj wodę podczas mycia zębów. 

2. Upewnij się, że z żadnego kranu znajdującego się w Twoim domu nie kapie woda. 

3. Kupuj produkty, które są Ci naprawdę niezbędne – bardzo dużo wody wykorzystuje się do ich 

produkcji. 

4. Pij wodę z kranu (po odpowiednim przefiltrowaniu oczywiście) zamiast wody z butelki. 

5. Postępuj zgodnie z zasadą 6xR czyli: 

• Rethink – przemyśl 

• Refuse – odmawiaj 

• Reduce – ograniczaj 

• Reuse – używaj wielokrotnie 

• Recycle – odzyskuj 

• Recover – naprawiaj 

A może Wy macie jeszcze więcej pomysłów jak możemy oszczędzać wodę? 😊 

 


