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K¥CIK EKOLOGICZNY 
 

Pawe³ ZmudaKl. 3A 
Jak ratowaæ nasz¹ planetê? 

czêœæ.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chcia³bym zwróciæ 
uwagê na to, jak traktujemy 
Ziemiê - nasz¹ planetê. Ró¿ni 
ludzie ¿yj¹ na tym œwiecie, 
lecz zwracam siê do 
wszystkich w imieniu matki 
natury: 
 List otwarty ZIEMI do 
wszystkich mieszkañców na-
szej planety 
Powinniœcie oszczêdzaæ wodê 
!43 sposoby na oszczêdzanie 
naszej wody. 

WEWN¥TRZ 
1. Nigdy nie wylewaj nie-

potrzebnie wody, kiedy 
mo¿na jej u¿yæ np.: do 
podlewania kwiatów, ogro-
du, czy sprz¹tania. 

2. SprawdŸ, czy Twoje insta-
lacje wodoci¹gowe nie ma-
j¹ przecieków. Odczytaj 
swój wodomierz przed i po 
dwugodzinnym niekorzys-
taniu z wody. Je¿eli nie 
wykazuje dok³adnie tego 
samego, masz przeciek. 

3. Napraw kapi¹ce krany, 
wymieniaj¹c uszczelki. Je-
¿eli kran kapie z czêsto-
tliwoœci¹ 1 kropla na Se-
kundê, mo¿na oczekiwaæ 
utraty 11935 litrów wody 
rocznie. Zostanie to dodane 
do kosztów Twojego Ra-
chunku za wodê i œcieki. 

4. SprawdŸ, czy nie wycieka 
woda ze zbiornika Twojej 
toalety. Dodaj do zbiornika 
barwnik spo¿ywczy. Je¿eli 
wystêpuje przeciek, barw-
nik pojawi siê w ci¹gu 30 
minut. SprawdŸ, czy nie 
ma tam zu¿ytych, zardze-
wia³ych czy zepsutych 
czêœci. Wiêkszoœæ z nich 
jest niedroga, dostêpna i 
³atwa w monta¿u (Spuœæ 
wodê od razu po teœcie, 
aby barwnik nie zabarwi³ 
zbiornika). 

5. Unikaj zbêdnego sp³ukiwa-
nia toalety. Chusteczki, 
owady i inne tego typu 
œmieci wynieœ raczej do 
kosza na odpadki, ni¿ do 
toalety. 

6. Bierz szybki prysznic. Zas-
t¹p natrysk wersj¹ oszczê-
dnoœciow¹, z ma³ym stru-
mieniem. 

7. U¿ywaj ma³ej iloœci wody 
do k¹pieli. Nape³niaj Wan-
nê w 1/3, a przedtem zatkaj 
odp³yw korkiem. Pocz¹t-
kowy nap³yw zimnej wody 
mo¿e byæ ogrzany przez 
dodanie póŸniej gor¹cej. 

8. Nie pozwól, aby woda by³a 
odkrêcana, kiedy golisz siê 
lub myjesz twarz. 

9. Zmieñ wszystkie nieosz-
czêdzaj¹ce wody krany, 
przez zainstalowanie napo-
wietrzaczy (aeratorów) z 
ogranicznikiem strumienia. 

10. U¿ywaj zmywarki i pralki 
tylko wtedy, kiedy j¹ uzu-
pe³nisz lub ustaw na pro-
gram oszczêdny, zu¿ywa-
j¹cy wodê w iloœci ade-
kwatnej do wielkoœci za³a-
dunku. 

11. Kiedy zmywasz rêcznie, 
nape³nij jedn¹ komorê zle-
wu lub miskê wod¹ z 
p³ynem. Sp³ukuj szybko po 
niewielkim strumieniem 
bie¿¹cej wody. 

12. Przechowuj wodê do picia 
w lodówce, a nie odkrêcaj 
jej za ka¿dym razem, kiedy 
chcesz siê napiæ zimnej 
wody. 

13. Nie u¿ywaj bie¿¹cej wody 
do rozmra¿ania miêsa lub 
mro¿onek. Odmra¿aj je-
dzenie przez noc w lo-
dówce lub mikrofalówce. 

14. Aby dobrze sp³ukaæ odpa-
dy ze zlewozmywaka, po-
trzeba du¿o wody. Jeœli 
masz tak¹ mo¿liwoœæ, za-
³ó¿ kompostownik na od-
padki jedzenia, gdy¿ nawet 
kosz na œmieci nie jest do 
tego odpowiednim miejs-
cem. 

15. Rozwa¿ zainstalowanie na-
tychmiastowego podgrze-
wacza wody do kuchni,  
aby nie odkrêcaæ wody, 
czekaj¹c na jej podgrzanie. 
To obni¿y koszty w Twoim 
gospodarstwie. 

16. Zaizoluj rury. Bêdziesz 
mia³ szybciej ciep³¹ wodê i 
unikniesz jej marnowania, 
kiedy siê podgrzewa. 

17. Dostosowuj¹c temperaturê 
ciep³ej wody, zamiast 
zwiêkszaæ strumieñ, spró-
buj go zmniejszaæ. 

18. Je¿eli r¹czka przy zbior-
niku toaletowym zacina siê 
i pozwala wodzie nieus-
tannie lecieæ, wymieñ j¹ 
lub wyreguluj. 

 
NA ZEWN¥TRZ 

1. Trawnik podlewaj osz-
czêdnie. Ogóln¹ regu³¹ jest 
to, ¿e trawa potrzebuje 
podlewania latem co 5 - 7 
dni. Obfity deszcz elimi-
nuje koniecznoœæ podle-
wania nawet do 2 tygodni. 

2. Podlewaj trawniki wczes-
nym rankiem, kiedy tempe-
ratura i prêdkoœæ wiatru s¹ 
najni¿sze. To redukuje 
straty wynik³e na skutek 
parowania.  

3. Nie mocz ulicy, podjazdu i 
chodnika. Ustaw zraszacz 
tak, aby podlewaæ tylko 
trawnik i kwiaty, a nie 
miejsca wybetonowane. 

4. U¿ywaj najbardziej ekono-
micznego zraszacza. 

5. Podnieœæ ostrza kosiarki co 
najmniej o 3cm. Nó¿ usy-
tuowany wy¿ej powoduje,  
¿e trawa jest lepiej uko-
rzeniona i lepiej utrzymuje 
wilgotnoœæ ni¿ trawnik 
krótko przystrzy¿ony. 

6. Unikaj zbyt du¿ej iloœci 
nawozów, bo zwiêkszaj¹ 
zapotrzebowanie trawy na 
wodê. Stosuj te, które 
zawieraj¹ wolno uwalnia-
j¹ce siê, nierozpuszczalne 
w wodzie, formy azotu. 

7. Okrywaj ziemiê kor¹ dla 
zachowania wilgotnoœci. 
To pomaga kontrolowaæ 
chwasty, które konkuruj¹ z 
roœlinami o wodê. 

8. Niektóre trawy, skalniaki, 
krzewy i drzewa nie po-
trzebuj¹ zbyt czêstego pod-
lewania i zazwyczaj mog¹ 
przetrwaæ okresy suszy bez 
podlewania. Grupuj razem 
roœliny o podobnym zapo-
trzebowaniu na wodê. 

9. Nie myj wê¿em wjazdu 
czy chodnika - u¿ywaj 
szczotki, co zaoszczêdzi 
setki litrów wody. 

10. Wyposa¿ swój w¹¿ w 
zamykan¹ koñcówkê, która 
pozwala regulowaæ stru-
mieñ wody. Kiedy skoñ-
czysz, zakrêæ kran, aby 
unikn¹æ przecieków. 

11. Nie zostawiaj wê¿a i zra-
szacza bez obs³ugi. U¿ywaj 
kuchennego zegara, aby 
przypominaæ sobie o wy³¹-
czeniu podlewania traw-
nika. 

12. Sprawdzaj regularnie po³¹-
czenia i zawory w wê¿u. 

13. Myj samochód w myjni, 
która stosuje recykling 
wody. 

14. Unikaj instalacji fontann, 
jeœli nie maj¹ zamkniêtego 
obiegu wody. SprawdŸ, 
gdzie bêd¹ najmniejsze 
straty wody spowodowane 
parowaniem i wiatrem. 

 OGÓLNE WSKAZÓWKI 
1.Uœwiadamiaj dzieci, jak 
wa¿na jest ochrona wody. 
Unikaj zakupu wodnych 
zabawek. 
2.Zapoznaj siê i przestrzegaj 
wszystkich przepisów, które 
dotycz¹ ochrony wody. 
3.Zachêæ swojego pracodaw-
cê, aby prowadzi³ ochronê 
wody w Twoim miejscu pracy. 
4.Wspieraj dzia³alnoœæ, która 
praktykuje i promuje ochronê i 
oszczêdnoœæ wody. 
5.Zg³aszaj wszystkie zauwa-
¿one miejsca, w których wys-
têpuj¹ straty wody (uszko-
dzone rury, otwarte hydranty, 
zbêdne zraszacze) zarz¹dcom 
wodoci¹gów, lokalnym w³a-
dzom lub w³aœcicielom. 
6.Zachêcaj szko³y i lokalne 
w³adze, aby pomaga³y rozwi-
jaæ i poprawiaæ ochronê i 
oszczêdzanie wody wœród 
dzieci i doros³ych. 
7.Wspieraj pomys³y i projekty, 
które doprowadz¹ do zwiêk-
szenia siê stosowania raz u¿y-
tej, a nie zanieczyszczonej wo-
dy. 
8.Wspieraj dzia³ania i progra-
my propaguj¹ce ochronê wód 
wœród turystów i goœci odwie-
dzaj¹cych nasz¹ gminê.  
9.Zachêæ przyjació³ i s¹sia-
dów, aby przy³¹czyli siê do 
spo³ecznoœci rozumiej¹cej od-
powiedzialnoœæ za ochronê 
wody. Promuj ochronê wody 
w³asnym przyk³adem. 
9.Chroñ wodê, poniewa¿ to 
bardzo wa¿na sprawa. 
10.Próbuj robiæ choæ jedn¹ 
rzecz dziennie, która zaowo-
cuj¹ oszczêdnoœciami wody. 
Nie martw siê, je¿eli bêd¹ one 
minimalne. Liczy siê ka¿da 
zaoszczêdzona kropla. 

Czêœæ II oraz inne prace w 
kolejnym numerze. 


