


22 Marca –

Światowy Dzień  

Wody !

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 
marca w  celu uświadomienia, jaką wielką rolę 
odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą 
spadek jej zasobów.

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Wody jest:

ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY. 

Bo to właśnie woda jest naszym skarbem, 
najcenniejszym płynem na Ziemi, od którego zależy 
nasze życie. 



Co to jest woda ?

Woda jest to tlenek wodoru o wzorze sumarycznym  H2O, który występuje 

w trzech stanach skupienia: 

o ciekłym 

o stałym 

o gazowym



Właściwości  

wody !

o bezbarwna, bezwonna, pozbawiona  smaku i kalorii 

o niezbędna do życia 

Bez niej nie przetrwałby żaden  człowiek, żadne zwierzę, żadna 

roślina. 

Jest  tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. 

Aby być zdrowym, każdy z 7,6 miliardów ludzi musi 

codziennie przyjąć w posiłkach i napojach około 2,5  litry wody. 

Brak wody  uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę  zwierząt. 

Bez wody nie ma żywności, a bez  żywności nie ma życia. 

Wody nie można niczym  zastąpić.



Obieg wody w  

przyrodzie …

Pod wpływem ciepła słonecznego  powierzchnia mórz i oceanów 

nieustannie paruje. 

Woda zmienia  stan skupienia, następuje skraplanie pary  wodnej i 

tworzą się chmury.

Chmury, niesione  wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią 

lądów mórz i  oceanów. 

W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się  ze sobą 

w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub  grad. 

Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci  

wód gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe 

wydostają  się na powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą 

początek  strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe 

strumienie i rzeki,  które wpadają do morza lub oceanu. 



Woda jest na Ziemi bardzo  rozpowszechniona. 

Występowanie wody  
w przyrodzie….

Woda jest na Ziemi bardzo  
rozpowszechniona. 

Oceany pokrywają 70,8%
powierzchni naszej planety.





Zasoby wodne i 

ich podział …

Wody słodkie:

-rzeki, jeziora i bagna, 

-wody podziemne, 

-lodowce, pokrywa śnieżna,

- para wodna w atmosferze

Wody słone:

-oceany i morza (zatoki i ciśniny)



Zasoby wody użytecznej dla ludzi

tylko1% 



Człowiek a  

woda !

Ludzkie ciało w około 70 proc. składa się z  
wody. 

Woda jest wykorzystywana w każdym procesie  
zachodzącym w naszym organizmie.

Woda reguluje  też temperaturę ciała głównie 
poprzez pocenie się,  zwilża błony śluzowe, stawy 
oraz gałki oczne.

Bez jedzenia człowiek potrafi przeżyć nawet  
miesiąc, ale bez wody człowiek może przeżyć  tylko 
niecały tydzień. 

Każdego dnia powinniśmy  przyjąć 
przynajmniej około 2,5 l wody.

Woda ma też dla człowieka właściwości
lecznicze.



Woda jako źródło życia…

Obecnie na Ziemi żyje ponad 7,6 miliardów ludzi, a prognozy 
przewidują, że do 2050 roku liczba ta powiększy się o kolejne 
2 miliardy. 
Postępujący wzrost demograficzny przekłada się na jakość, 
ilość i dostępność czystej wody na świecie.

Obecnie 1,1 mld ludzi, a więc co szósty  mieszkaniec Ziemi, nie 

ma dostępu do czystej  wody. 

Z tego powodu co minutę umiera sześcioro  dzieci. 

Niedożywienie jest zresztą też wynikiem  deficytu wody 

słodkiej. 

Woda jest niezbędna dla  rolnictwa, bez wody produkcja 

żywności  znacząco spada.



Znaczenie wody w 

przyrodzie...

Środowisko życia wielu organizmów.

Niezbędna do życia organizmów żywych.

Niezbędna dla rolnictwa, przemysłu a także rozwoju 

transportu wodnego, turystyki, rekreacji.

Jest rozpuszczalnikiem.

Kształtuje klimat.

Rzeźbi krajobraz.



Wykorzystanie wody …



Zasoby wody a jej zużycie…
Zasoby wody słodkiej:

Zasoby wody słodkiej na Ziemi kształtują się na poziomie 37,5  milionów km3. 

W ciągu roku na każdego mieszkańca przypada średnio:

na Ziemi - 7300 m3 wody,

w Europie - 4560 m3 wody,

w Polsce - 1580 m3 wody. Polska jest jednym z krajów europejskich o najniższych zasobach wody.

Przeciętne zużycie wody na świecie w ciągu miesiąca na jedną osobę 
wynosi ok. 103 litry.
Przeciętny Europejczyk zużywa aż 200 l wody w ciągu dnia, przeciętny 
Amerykanin 400 l, natomiast mieszkańcy najuboższych krajów Afryki 
tylko 5 l. 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych absolutne minimum 
konieczne do przeżycia to 20 l dziennie na osobę. 



Woda a klimat …

Obecnie jednym z największych problemów na  
Ziemi stają się zmiany klimatu.

Średnia globalna temperatura powierzchni Ziemi przez 
ostatnie 100 lat wzrosła  o 1,1 stopnia Celsjusza. Największy 
wzrost temperatury miał miejsce w ciągu ostatnich dekad.

Efektem tego są m. in. katastrofalne w skutkach 
susze, powodzie, dynamiczne zjawska pogodowe, 
zanikanie ekosystemów.

Topnieją  także lądoldy i lodowce górskie np. w 
Andach czy  Himalajach, a są one kluczowym zasobem  
wody pitnej dla wielu lokalnych  społeczności.



Deficyt wody…

Dziś niedobory wody występują już w 80 krajach,  
w których mieszka 40% ogółu ludzkości. 

Kraje o największym deficycie wody na 
mieszkańca to:

Dżibuti, Kuwejt, Malta, Katar, Bahrajn, Barbados,  
Singapur, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty  
Arabskie, Jordania, Jemen, Izrael, Tunezja,  
Kenia, Burundi, Algieria,  Rwanda, Malawi i
Somalia



Co z oszczędzaniem wody w czasie jej  

niedoboru ?

Wciągu ostatnich 30 lat zużycie wody  
znacząco wzrosło.

Przyczyn tego wzrostu jest wiele,  np. 
wzrastająca liczba pralek i  zmywarek, myjnie 
samochodowe, popularyzacja  urządzeń
nawadniających, przydomowe ogródki i  
upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet. 

Jedna trzecia wody wykorzystywanej w 
przeciętnym  gospodarstwie domowym w krajach 
zachodnich spływa przez muszlę klozetową.

Zapotrzebowanie na wodę można zmniejszyć , ale  
należy też ograniczyć jej marnowanie.

Wielu ludzi wciąż jest  przekonanych, że zasoby 
wody są niewyczerpywalne i  w związku z tym 
zużywają więcej wody niż potrzeba.



Zan

Zanieczyszczenia a woda !



OCZYSZCZANIE I  

OCHRONA WÓD

Najważniejszym sposobem, dzięki któremu  

można wpływać na ochronę wód jest budowa  

oczyszczalni ścieków. 

W naszym kraju i na świecie pojawiają się 

bardzo nowoczesne  oczyszczalnie, dzięki 

którym możliwe jest  oczyszczanie ścieków oraz 

wprowadzanie ich do  dalszego użycia.

Wyróżniamy trzy metody oczyszczania ścieków:

MECHANICZNE ( I stopień )

BIOLOGICZNE ( II stopień )

CHEMICZNE ( III stopień )



A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ,  

ABY OSZCZĘDZAĆ WODĘ:

Z pozoru trudno uwierzyć, że planeta, 
której większą część powierzchni  zajmuje 
woda, cierpi na jej niedobór.

Jednak 97% wody na świecie nie nadaje  
się do picia ani nawadniania ze względu na 
duże zasolenie, a znaczna część  pozostałej 
jest uwięziona w niedostępnych zasobach wód 
głębinowych, lodowcach i lądolodach.

Ogromna część wody to ścieki, których 
oczyszczenie jest bardzo kosztowne i 
długotrwałe.

WODĘ TRZEBA OSZCZĘDZAĆ !!!



Zużycie wody …

214 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania 1 kg pomidorów 

250 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania 1 kg papieru

462 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania bochenka chleba

2 400 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania jednego hamburgera (150 g).

3 178 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania 1 kg żółtego sera.

17 196 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania 1 kg czekolady

2 500 litrów wody jest potrzebne wody żeby wyprodukować bawełnianą koszulkę

8 000 litrów wody jest potrzebne wody żeby wyprodukować dżinsy

379 00 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania jednego samochodu



A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ,  

ABY OSZCZĘDZAĆ WODĘ:

➢ regularnie naprawiaj cieknące krany, uszczelki,

➢ myjąc zęby, nalewaj wodę do kubka,

➢ kupuj mniej, wybieraj produkty, które są niezbędne,

➢ wybieraj produkty, przy produkcji których zużywa się mniej wody,

➢ ogranicz ilość wyrzucanego pożywienia,

➢ pij wodę z kranu zamiast butelkowanej,

➢ oszczędzaj prąd,

➢ segreguj śmieci, odzyskuj surowce wtórne,

➢ używaj wodno-oszczędnej spłuczki,

➢ zbieraj “deszczówkę” do podlewania roślin,

➢ nie podlewaj roślin w południe,

➢ używaj ekologicznych środków czyszczących (płynów, proszków),

➢ zmywaj naczynia w misce lub napełnionej zmywarce,

➢ ponownie używaj wody,

➢ bierz szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie,

➢ pierz ubrania w napełnionej pralce, ustawiając program na “ekonomiczny”



Zdjęcie lotnicze instalacji do odsalania wody  na brzegu 

jeziora Mead w Newadzie.

Są to bardzo drogie inwestycje, większości państw 

niestety nie stać na takie przedsięwzięcia.



Dziękuję za  
uwagę !!!

Przygotowała: Teresa Wojtkiewicz


