
Podvig št. 3: ZMANJŠAJ SVOJ VPLIV NA VODO 
 

Pred nami je že 3. podvig. Tokrat se bomo doktaknili 

vode. Si vedel/a da v Sloveniji več kot polovica voda 

(rek, jezer in morje) NI v dobrem stanju in so zanje 

potrebni ukrepi? Kot posamezniki težko obnovimo 

vodni ekosistem, vendar imamo to srečo, da ima voda 

kar sama to supermoč – ima samočistično funkcijo. 

Vendar pa smo ljudje kot nekakšni badguyi in ji s svojimi 

vplivi zmanjšamo, včasih celo preprrečimo uporabo te 

super moči. Za tretji podvig zmanjšaj svoj vpliv na 

vodo.  

 

KAKO LAHKO TO STORIŠ?  

Ta vikend pojdi na sprehod (sam ali s 

svojo družino) ob bližnji potok, reko, 

jezero ... S seboj vzemi vrečko za smeti 

in poberi vse smeti, ki jih vidiš na poti. 

Zakaj? Smeti sicer ne plavajo v vodi, 

vendar so v prispevnem območju (to je 

območje, s katerega odteka voda, npr. 

ko pada dež, v bližnjo vodo). Zato ima 

tista pločevinka ali vrečka od čipsa prav 

tako vpliv na vodo, kot če bi plavala v 

njej.  

 

LAHKO STORIM KAJ VEČ? 

Seveda! Velik negativni vpliv imajo tudi 

čistila, ki jih uporabljamo. V njih so strupene 

in nevarne snovi, ki lahko škodijo 

organizmom v vodi in spremenijo lastnosti 

vodnega okolja. Zato ta vikend skušaj 

počistiti hišo brez kemičnih čistil. Kako? V 

kuhinji najdeš veliko živil, ki so prav tako 



učinkovita za odstranjanje neprijetnih vonjah, vodnega kamna in maščob kot kemična čistila. 

Tukaj imaš seznam: 

 

Soda bikarbona: z njo odstranjujemo neprijetne vonjave. Uporabimo jo lahko kot blago abrazivno 

sredstvo (to pomeni, da zaradi svoje trdote brusi površine v kopalnici/kuhinji). Brez mešanja z 

drugimi sestavinami jo lahko uporabimo za čiščenje odtokov, pečice, hladilnika in delovne 

površine v kuhinji. 

Alkoholni kis: je v mešanici z vodo odlično sredstvo za odstranjevanje umazanije, mastnih 
madežev, neprijetnih vonjav, vodnega kamna in plesni. Čeprav ima značilen vonj, se hitro razdiši 
– sicer pa mešanici kisa in vode lahko dodamo nekaj kapljic eteričnega olja.  

Limonin sok: je zelo močna kislina, ki je uspešna v boju proti bakterijam in madežem. 

Oljčno olje: je odlično v boju proti trdovratnim madežem, saj jih zmehča in omogoča lažje 
odstranjevanje. 

 

Na spletu lahko najdeš še veliko receptov in navodil, potrebna je le volja       

 

 

 


