Oszczędzając wodę – oszczędzasz środowisko!

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych Ziemi. Każdy z Was z pewnością
jest coraz bardziej świadomy postępujących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym
oraz tego, że jeśli nie podejmie się szybkich działań, nastąpi katastrofa ekologiczna. Dotyczy
to również zasobów wody pitnej. Tegoroczna susza jest najgorsza od ponad stu lat.
Jest widoczna już praktycznie w całym kraju, mimo że mamy dopiero maj. Jej przyczyny to
brak tradycyjnej zimy i opadów śniegu. Poziom wody w rzekach mocno opadł. Deszcz
pojawia się raczej sporadycznie – w niektórych częściach kraju nie padało od ponad miesiąca.
Coraz częściej słychać o zagrożeniu pożarowym.
W tej sytuacji jesteśmy wręcz zobowiązani do podjęcia działań mających na celu oszczędne
gospodarowanie wodą. Oczywiście możesz zadać sobie pytanie: Czy Twoje starania coś
zmienią? My odpowiemy: TAK! Aby zadbać o przyszłość, wystarczą małe, ale konsekwentnie
realizowane kroki. Wypracowując odpowiednie nawyki związane z korzystaniem z wody,
przyczynisz się do poprawy globalnej sytuacji.
Jak możemy w prosty sposób oszczędzać wodę?
W domu:
 jeżeli możesz korzystaj z prysznica, zamiast z kąpieli w wannie (kąpiąc się w wannie,
nalewaj wodę przy zakręconym korku od samego początku, napełniaj wannę
do około 1/3 objętości,
 zakręcaj kran przy myciu zębów i korzystaj z kubka do płukania ust,
 jeżeli jest tylko taka możliwość, poproś rodziców, aby naprawili cieknące krany,
spłuczki klozetowe, itp.; montujcie urządzenia oszczędzające wodę, np. krany
jednouchwytowe z perlatorem, spłuczki dwudziałowe, baterie z termostatem,
 pierzcie, gdy pralka jest w pełni załadowana, korzystajcie z funkcji eko (oszczędzanie
wody i energii), zmniejszajcie temperaturę prania, gdy jest to tylko możliwe,
 jeżeli posiadacie zmywarkę – włączajcie ją gdy jest pełna, również korzystajcie
z trybów ekologicznych lub przycisków skracających programy, zmniejszcie
temperaturę mycia naczyń,
 nie odkręcaj pełnego strumienia wody, nie myj naczyń pod bieżącą wodą, korzystaj
z miski lub ze zlewu dwukomorowego (mycie/płukanie),
 owoce i warzywa myj w misce,
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 pij wodę z kranu (wyprodukowanie jednej plastikowej butelki zużywa 3 razy więcej
wody niż wynosi jej objętość),
 w czasie gotowania używaj pokrywek, gdy możesz gotuj na parze,
 wykorzystaj wodę po gotowaniu, płukaniu owoców, np. do podlewania kwiatów
w domu i w ogrodzie).
W ogrodzie:
 jeżeli możesz, „łap deszczówkę”, stosuj pojemniki/odstojniki na wodę deszczową
i wykorzystuj ją do podlewania kwiatów i trawnika,
 rośliny podlewaj rano lub wieczorem, żeby uniknąć szybkiego wyparowania wody,
wysyp wokół nich kamyki, korę, aby dłużej zachować w ziemi wilgoć,
 wybieraj gatunki roślin, które preferują mniejsze ilości wody, sadź łąki kwietne,
 używaj węża ogrodowego z końcówką z regulacją strumienia wody,
 zraszaj trawnik oszczędnym zraszaczem i nie zostawiaj zraszacza zbyt długo
włączonego.

„Woda! (...) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie.
Jesteś też najsubtelniejsza, ty, taka czysta, we wnętrznościach ziemi”.
Antoine de Saint-Exupéry
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