KAKO VARČEVATI Z VODO
Vsi se moramo zavedati, da čisti vodni viri niso neusahljivi. Zato moramo imeti odgovoren in varčen
odnos do vode. Z zmanjšanjem porabe vode posredno zmanjšujemo tudi porabo električne
energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi podnebnih sprememb.
Načinov, kako varčevati z vodo, je veliko, vsi pa se začnejo pri TEBI. Vsak dan varčuj z vodo. Ni
važno, če so prihranki majhni. Vsaka kapljica šteje!

med umivanjem rok, zob, tuširanjem, miljenjem rok in britjem zapirajmo pipo.
uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad in skrajšajmo čas tuširanja.
ne uporabljajmo tekoče vode za taljenje zmrznjene hrane.
uporabljajmo varčne pralne in pomivalne stroje.
operimo perilo šele takrat, ko ga je dovolj za en boben.
zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in ne pod tekočo vodo, vodo uporabimo za
zalivanje.
vrt zalivajmo zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je izhlapevanje vode manjše.
za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico.
avtomobile perimo v avtopralnicah s sistemom za recikliranje vode.
gozdovi so najboljši zadrževalniki vode v naravi.
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ALI STE VEDELI, DA

se je poraba vode v svetu v zadnjih sto letih povečala za več kot šestkrat?
iz odprte pipe na minuto steče do 20 litrov vode?
med tuširanjem porabimo okrog 140 litrov vode?
za kopanje v kadi porabimo dvakrat več vode kot za tuširanje?
z pipe, iz katere kaplja 1 kapljica na minuto, dnevno izgubimo do 50 litrov vode?
porabimo več vode, če posodo pomivamo ročno kot v pomivalnem stroju?
petina splakovalnikov v stranišču pušča, ne da bi to vedeli?
k varčnemu ravnanju z vodnimi viri prispevamo z razumnim potrošništvom in izogibanjem
nepotrebnim nakupom?
upravljavci vodovodnih sistemov prispevamo k varčevanju z vodo z zmanjševanjem
vodnih izgub?
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