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Protejăm resursele de apă împreună!

De ce trebuie să protejăm resursele de apă?

Află curiozități despre apă!



Știați că...
- 70% din corpul omenesc este format din apă?

- Doar 1% din rezervele de apă pe pământ sunt surse de apă potabilă? 
Restul e apă sărată  sau apă stocată în ghețari.

- Deși populația lumii a crescut considerabil în ultimele secole și crește în 
continuare, resursele de apă au rămas aceleași?

- Ziua Internațională a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie? 
- Apa a devenit o resursă rară în anumite zone de pe glob și afectează în 

prezent 4 din 10 persoane din lume?
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Nu lăsa robinetul 
deschis inutil!

Nu arunca uleiuri, 
vopsea sau alte 

substanțe chimice în 
rețea 

Verifică robinetele 
să nu picure!

Cum putem reduce consumul de apă?
Un singur robinet care picură poate risipi până la 

75 litri de apă pe zi. Într-o lună s-ar irosi astfel 
o cantitate semnificativă de apă!

Nu este nevoie să lăsaţi să curgă apa în timp
ce vă spălaţi pe dinţi. În acest fel puteţi 
economisi 6-14 litri pe zi!

Uleiul acoperă suprafața apelor formând 
o peliculă care împiedică oxigenul să 
ajungă la plantele și viețuitoarele acvatice 
iar acestea mor din lipsă de oxigen!

Consumăm 3-6 litri de apă de fiecare
dată când tragem apa. Resturile diverse 
și șervețelele cosmetice trebuie
aruncate doar în coșul de gunoi!

Nu folosiți toaleta 
drept coș de gunoi!


