
22 MARCA
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY



22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.
Święto ustanowione przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, 
obchodzone corocznie 22 marca. Powołane 
zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 
w Rio de Janeiro w Brazylii.



Woda to substancja chemiczna, która 
składa się z ogromnych ilości 

przytulonych do siebie malusieńkich 
cząsteczek. Każda z nich składa się z 

dwóch atomów wodoru i jednego atomu 
tlenu. Symbolem wodoru jest H, 

symbolem tlenu jest O, dlatego o wodzie 
mówimy H2O

CZYM JEST WODA?



WŁAŚCIWOŚCI 
WODY

Fizyczne:
- ciecz
- bezbarwna
- bezwonna
- zmienia swoje stany skupienia
- jest polarna

Chemiczne:
- reaguje z metalami
- jest rozpuszczalnikiem dla 
wielu związków organicznych
- nie pali się
- nie podtrzymuje spalania





WODA A CZŁOWIEK

Woda jest głównym składnikiem organizmu. 
W ciele dorosłego mężczyzny znajduje się 
około 60% wody, w ciele dorosłej kobiety 
około 50–55%. Wiąże się to z tym, że w 
ciele kobiety większa jest procentowa 
zawartość tkanki tłuszczowej. Z wiekiem 
zawartość wody w organizmie maleje.



ZASOBY WODY 
NA ŚWIECIE

Chociaż Ziemię w aż niemal 71 % 
pokrywa woda, to tylko 2,5% z niej 
to woda słodka. Wielkość zasobów 
wody słodkiej na Ziemi szacuje się 

na 35 mln m³. Natomiast woda 
zdatna do naszego użytku stanowi 

tylko 1%.



DEFICYT WODY
Dziś niedobory wody występują już w 80 krajach, w których mieszka 40% ogółu ludzkości. W 
roku 1990 w 20 krajach deficyt wody był tak duży, że statystyczny mieszkaniec miał jej do 
dyspozycji mniej niż 1000 m3 rocznie.
W kolejności od kraju o największym deficycie do kraju o ilości wody zbliżającej się do 1000 m3 
rocznie na mieszkańca są to:
Dżibuti, Kuwejt, Malta, Katar, Bahrajn, Barbados, Singapur, Arabia Saudyjska, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Izrael, Tunezja, Zielony Przylądek, Kenia, Burundi, Algieria, 
Rwanda, Malawi i Somalia



ZANIECZYSZCZENIA WODY

Zanieczyszczenie wód – niekorzystne 
zmiany właściwości fizycznych, 
chemicznych i bakteriologicznych 
wody, spowodowane wprowadzaniem 
w nadmiarze substancji 
nieorganicznych (stałych, płynnych, 
gazowych), organicznych, 
radioaktywnych czy wreszcie ciepła, 
które ograniczają lub uniemożliwiają 
wykorzystywanie wody do picia i celów 
gospodarczych.



Podział 
zanieczyszczeń



Ze względu na pochodzenie

● naturalne – takie, które pochodzą z domieszek 
zawartych w wodach powierzchniowych i 
podziemnych – np. zasolenie, zanieczyszczenie 
związkami żelaza;

● sztuczne – inaczej antropogeniczne, czyli 
związane z działalnością człowieka – np. 
pochodzące ze ścieków, spływy z terenów 
rolniczych, składowisk odpadów komunalnych. 
Zanieczyszczenia sztuczne także możemy 
podzielić na grupę biologicznych (bakterie, wirusy, 
grzyby, glony) oraz chemicznych (oleje, benzyna , 
smary, ropa, pestycydy, kwasy).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Smar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawozy_mineralne


● bezpośrednio szkodliwe – fenole 
(gazownie, koksownie) kwas cyjanowodorowy 
(gazownie), kwas siarkowy siarczany, kwaśny 
deszcz (fabryki nawozów sztucznych, 
celulozownie, fabryki włókien sztucznych),

● pośrednio szkodliwe – takie, które 
prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w 
wodzie poniżej poziomu niezbędnego do 
utrzymania przy życiu organizmów wodnych.

Ze względu na stopień szkodliwości

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koksownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_cyjanowodorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_siarkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwa%C5%9Bny_deszcz


Ze względu na trwałość zanieczyszczeń

● rozkładalne – zawierające substancje organiczne, potencjalnie trujące, 
lecz podlegające przemianom chemicznym do prostych związków 
nieorganicznych przy udziale bakterii (ścieki domowe)

● nierozkładalne – zawierające substancje nie ulegające większym 
przemianom chemicznym i nie atakowane przez drobnoustroje (sole, 
metale ciężkie)

● trwałe – zawierające substancje ulegające rozkładowi biologicznemu w 
niewielkim stopniu i pozostające w środowisku w niezmiennej formie przez 
długi okres (pestycydy, fenole, produkty destylacji ropy naftowej)



Ze względu na źródło

● źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób 
systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z zakładów 
przemysłowych i z aglomeracji miejskich,

● zanieczyszczenia powierzchniowe lub obszarowe – 
zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów 
zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych oraz z 
obszarów rolnych i leśnych,

● zanieczyszczenia ze źródeł liniowych lub pasmowych – 
zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez 
środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torowisk oraz 
pochodzące z rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, 
osadowych.





ZANIECZYSZCZENIA WÓD W POLSCE

Mało kto wie, że Polska należy do najuboższych 
w zasoby wodne krajów Europy, dlatego też 
mamy niewielką możliwość ich magazynowania 
w zbiornikach retencyjnych (ok. 6 proc. 
przeciętnego rocznego odpływu). Występuje też 
u nas duży stopień zanieczyszczenia, a co za 
tym idzie w wielu rejonach kraju – deficyt wody 
pitnej. Największym zanieczyszczonym terem w 
Polsce jest Wyżyna Śląska. Jak wiemy znajdują 
się tam główne ośrodki przemysłu 
metalurgicznego i energetycznego.



Naukowcy przeprowadzający badania 40 głównych 
rzek w Polsce zauważyli, że według kryterium 
biologicznego nie ma już u nas wód w I klasie 
czystości. W klasie II odnotowano –1,6%, zaś w 
klasie III –9,7% długości badanych odcinków.



OCZYSZCZANIE I OCHRONA WÓD

Najważniejszym sposobem, dzięki któremu można wpływać na 
ochronę wód jest budowa oczyszczalni ścieków. W naszym 
kraju zaczynają się pojawiać 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 )





OCHRONA WÓD
Występuje bardzo wiele sposobów, 
które pozwalają zwiększyć ochronę 
wód. Każdy z nas powinien jednak 
szczególna troskę przyłożyć do tego, 
by oszczędzać wodę w jak 
największym stopniu. Jednym ze 
sposobów ochrony wód jest 
składowanie odpadów w specjalnie 
wyznaczonych do tego celu miejscach. 
Niestety bardzo często można 
zobaczyć śmieci typu puszki, papierki, 
butelki pływające w naszych rzekach. 
Musimy pamiętać, iż takim 
zachowaniem szkodzimy nie tylko 
środowisku, ale także samemu sobie!



CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY 
ZAOSZCZĘDZIĆ WODĘ?

● Regularnie naprawiaj cieknące krany, 
uszczelki. 

● myjąc zęby, nalewaj wody do kubka. 
● używaj wodo-oszczędnej spłuczki.
●  zbieraj “deszczówkę” do podlewania roślin. 
● używaj ekologicznych środków czyszczących 

(płynów, proszków)
● zmywaj naczynia w misce lub używaj 

zmywarki
● bierz prysznic zamiast kąpieli. 
● pierz jedynie brudne ubrania, ustawiając 

program na “ekonomiczny”





DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ!!!


