
Woda – przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze jest kiedy jej potrzebujemy. Najzwyczajniej w świecie 

wystarczy, że odkręcimy kran… 

Niestety, czas zdać sobie sprawę z faktu, że dalsze beztroskie marnowanie wody może spowodować 

jej znaczne niedobory. Czy pamiętacie kiedy ostatnio padał deszcz? Czy widzieliście zdjęcia naszej 

największej rzeki w Polsce – Wisły, którą już można przejść w kaloszach? Sytuacja jest katastrofalna. 

W Biebrzańskim Parku Narodowym zapaliły się nawet obszary, które z założenia kojarzą się z wilgocią - 

bagna i torfowiska.  

Kilka faktów: 

 Polska gromadzi jedynie około 6-7%  wody deszczowej. Dla porównania kraje Europy 

Zachodniej zatrzymują około 20% wody opadowej.  

 Statystyczna polska elektrownia o mocy 500 MW z otwartym systemem chłodzenia 

potrzebuje co 3 minuty jednego basenu olimpijskiego wody.  

 Do wyprodukowania jednego kilograma  wieprzowiny potrzeba 5988 litrów wody, zaś 

jednego kilograma chleba 1608 litrów wody. 

W chwili obecnej mamy stan suszy hydrologicznej i niestety nic nie wskazuje żebyśmy mogli 

spodziewać się większych opadów. Dlatego musimy nauczyć się racjonalnie gospodarować wodą 

i gromadzić jej jak najwięcej podczas opadów, a przede wszystkim „nie przeszkadzać” naturze w jej 

gromadzeniu. Zdolność środowiska do magazynowania wody nazywamy retencją. Na zmniejszenie 

naturalnej retencji istotny wpływ ma działalność człowieka: regulacja koryt rzecznych, osuszanie 

terenów podmokłych, likwidacja małych zbiorników wodnych, tworzenie wielkich powierzchni 

nieprzepuszczalnych (betonowe place, parkingi), masowe wycinanie drzew.  

Co możemy zrobić? 

Zawsze najlepiej zacząć od siebie. Przede wszystkim projektując ogród należy odpowiednio dobrać 

rośliny. Przydomowe, wodolubne trawniki warto zastąpić łąkami kwietnymi, które nie wymagają 

obfitego podlewania ani częstego koszenia, są przyjazne dla owadów a ponadto zwiększają retencje 

glebową. Warto gromadzić deszczówkę do podlewania ogrodu. Podczas ulewnych deszczy woda 

szybko odpływa, dlatego dobrym pomysłem jest postawienie pod rynną zbiornika na deszczówkę.  

Zachęcamy do wykorzystania już posiadanych zbiorników czy beczek, lub zakupu używanych 

pojemników, w myśl zasady ZERO WASTE.  

Warto też zauważyć, iż do podlewania w ogrodzie można wykorzystać  tzw. „wodę szarą” już raz 

użytą np. do płukania warzyw i owoców. Wystarczy złapać taką wodę do jakiegoś naczynia i wynieść 

na ogród. Przy projektowaniu domu warto zastanowić się nad możliwością zainstalowania systemu 

do odzysku „wody szarej”. Takie rozwiązanie pozwala zredukować zużycie wody w gospodarstwie 

domowym o 50%.  

Do tej pory nasze działania skupiały się na tym żeby jak najszybciej pozbyć się wody deszczowej 

z terenu poprzez kanalizację deszczową czy rowy melioracyjne. W tej chwili nasze działania powinny 

skupić się na działaniach odwrotnych: „odbetonowaniu” jak największej ilości terenu, stosowaniu 

nawierzchni przepuszczalnych, zastawek na rowach melioracyjnych, przywróceniu zadrzewień 

śródpolnych.  

Już w kwietniu na terenie naszej gminy pojawiły się sygnały o braku ciągłości w dostawach wody do 

domów. Dlatego też apelujemy o nieużywanie wody wodociągowej do podlewania ogrodów 

i zastąpienie jej wodą deszczową gromadzoną podczas opadów na swoich posesjach. W przypadku 

rolników istnieje możliwość uzyskania dotacji na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego 



z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie 

https://gmina.dlugoleka.pl/arimr-zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje-3/ 
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