Tabela nr 1.
Jak używasz
wody?
1. Jeśli kąpiesz się w
wannie to jaka jest
średnia objętość
wody podczas
kąpieli?
2. Jaki jest średni
czas twojej kąpieli
pod prysznicem?

Odpowiedź
Mniej niż połowa
objętości wanny
2 punkty
Mniej niż 5 minut
2 punkty

Połowa objętości
wanny
1 punkt
Pomiędzy 5-10
minut
1 punkty

Czy wiesz że?
Pełna wanna
0 punkt

Napełnienie wanny mniej niż do
połowy jej głębokości pozwoli na
zaoszczędzenie około 18 litrów
wody.

Więcej niż 10
minut
0 punktów

Na co dzień bierz krótki prysznic
co pozwoli zaoszczędzić ogromną
ilość wody. Kąpiele w wannie lub
dłuższy prysznic potraktuj jako
przyjemność i funduj sobie raz w
tygodniu.
Przyjmuje się, że w ciągu 12
sekund z kranu wypływa średnio
jeden litr wody. Jeżeli myjemy
zęby przez trzy minuty, to w tym
czasie marnuje się 15 litrów wody.
Sam/a policz ile tracisz wody w
ciągu dnia/tygodnia czy miesiąca.
Z badań wynika, że nieszczelny
kran, z którego woda ścieka z
częstotliwością jednej kropli na
sekundę, oznacza straty sięgające
nawet 5 tys. litrów w skali roku.
Natomiast nieszczelna spłuczka w
toalecie, której efektem jest
strużka wody o grubości jednego
milimetra, to blisko 800 litrów
rocznie.
Nowoczesne spłuczki oszczędzają
nawet 50% wody niezbędnej do
spłukiwania toalet. Mają one dwa
typy przycisków: pojedynczy z
funkcją STOP lub dwudzielny,
pozwalający na spłukiwanie dużą
(6 lub 9 l) lub małą (3 lub 4,5 l)
ilością wody..

3. Czy zakręcasz
wodę podczas mycia
zębów?

Tak
2 punkty

Nie wiem
0 punktów

Nie
0 punktów

4. Czy kontrolujesz
urządzenia sanitarne
takie jak krany i
toaleta pod
względem
szczelności?

Tak
2 punkty

Nie wiem
0 punktów

Nie
0 punktów

5. Czy spłuczka w
twojej toalecie ma
dwie funkcje
ograniczającą
zużycie wody?

Tak
2 punkty

Nie wiem
0 punktów

Nie
0 punktów

6. Czy toaletę
traktujesz jak kosz
na śmieci i wrzucasz
tam np. Nawilżane
chusteczki waciki
kosmetyczne itp. ?
7. Czy masz perlator
w bateriach w swojej
kuchni i łazience?

Nigdy
2 punkty

Czasami
0 punktów

Zawsze
0 punktów

Wrzucanie odpadów do toalety
oznacza dodatkowe zużycie wody
podczas spłukiwania (kolejne 2-6
litrów zmarnowanej wody) .

Tak
2 punkty

Nie wiem
0 punktów

Nie
0 punktów

Perlator to sitko w kranach
umywalkowych z bardzo drobnymi
dziurkami, którego właściwości
pozwalają na napowietrzanie
wypływającej wody. Myjąc się w
wodzie rozdmuchanej
pęcherzykami powietrza zużywamy
znacznie mniej wody, co nie ma
żadnego wpływu na jakość mycia.
Perlator będzie dobrze spełniał
swoje zadanie, jeśli będziemy go
regularnie czyścić.

8. W jaki sposób
myjesz naczynia w
zlewie?

Używam dwóch
komór
zlewozmywaka
w jednym myję
w drugim pukam
naczynia
2 punkty

Umyty naczynia
płukań pod wodą
bieżącą (woda
płynie stałym
strumieniem)
1 punkt

Myje i płukań
naczynia pod
bieżącą wodą
(woda nieustanie
płynie z kranu)
0 punktów

9. Kiedy zmywasz
naczynia w
zmywarce,
urządzenie jest:

Zapełnione
częściowo
0 punktów

Zapełnione do
połowy
1 punkt

Pełne
2 punkty

10. Jak robisz pranie
w pralce
automatycznej to:

Zdarza mi sie
prać pojedyncze
ubrania
0 punktów

Zawsze piorę
pełną pralkę
ubrań
2 punkty

Poczekaj z praniem aż pralka
będzie pełna. Jeśli pralka posiadaużywaj programów oszczędnych
dla prania lekko zabrudzonego.

11. Czy trawnik jest
podlewany tylko
wtedy jeśli tego
potrzeba?

Tak
2 punkty

Staram się
załadować
minimum połowę
pralki
1 punkt
Nie wiem
0 punktów

Nie
0 punktów

Dostosuj harmonogram
podlewania trawnika do pory roku.
Najlepiej korzystaj z wody
deszczowej.

O dowolnej porze
dnia
1 punkt

W południe
0 punktów

Podlewanie w chłodniejszych
porach dnia (rano lub wieczorem)
zmniejsza ilość wody, która jest
tracona poprzez odparowanie.

Przy użyciu węża
ogrodowego z
rozpylaczem z
funkcją włączenia
i wyłączenia
wody
0 punktów

Odwiedzam
myjnię
2 punkty

Myjnie samochodowe wyposażone
są w zamknięty obieg wody, która
jest oczyszczana i wykorzystywana
wielokrotnie. Zmniejsza to zużycie
bieżącej wody, oraz minimalizuje
negatywny wpływ ścieków na
środowisko.

12. O jakiej porze
dnia podlewasz
trawnik/ rośliny?
13. W jaki sposób
myjesz samochód?

Wczesnym
rankiem lub
późnym
wieczorek
2 punkty
Używając wiadra
z wodą
0 punków

Nie zmywaj pojedynczych naczyń.
Poczekaj aż uzbiera się ich więcej
następnie napełnij zbiorniki
zlewozmywaka wodą. W jednym
umyj naczynia wodą z płynem a w
drugim opłukuj je czystą wodą.
Jeśli planujesz zakup zmywarki –
to dobry pomysł tylko pamiętaj
aby wybrać taką z dobrą klasą
energetyczną.
Zaczekaj aż uzbierasz pełną
zmywarkę naczyń, następnie
dostosuj program do zabrudzenia i
rodzaju naczyń.

Jaki jest Twój wynik?

20 – 26: Wspaniale! Oszczędzasz codziennie kilkaset litrów
wody. Podziel się swoimi nawykami z rodzina przyjaciółmi aby
i oni mogli błyszczeć przykładem.
10 - 19: Jest Dobrze! Przeczytaj dobre rady z ankiety i postaraj się zastosować co najmniej
dwie w swoim codziennym życiu w tym miesiącu i kolejne dwie w kolejnym a z pewnością
zauważysz różnice w zużyciu wody i w swoich rachunkach.
0-9 Wymaga poprawy! Przeczytaj dobre rady z ankiety i zastosuj trzy w tym miesiącu i kolejne trzy w kolejnym.
Z pewnością zauważysz różnicę w zużyciu wody i w rachunkach za wodę.

