
Alam mo ba na ang katamtaman ay 
85,000 litro ng ulan ay bumabagsak 
sa ating mga bubong bawat taon?

Mag-install ng isang sahuran ng 
tubig para mangolekta ng ulan at 

gamitin ito pandilig sa mga 
 halaman o panlinis ng  

sasakyan.

Ang isang sprinkler sa hardin o 
tubo ng hose ay maaaring gumamit 

ng hanggang 1,000 na  
litro kada oras.

Gumamit ng isang pandilig ng tubig 
nang direkta, o isang hose na may 
isang trigger na nakakabit. Tubig 

sa umaga o sa gabi.

Mag-save ng Tubig  
sa Halamanan.

Alamin ang iba pa:
Upang lumahok ng libre, ang mga masasayang kaganapan 
na pag-save ng tubig, I-check ang Colne Valley Regional 
Park para sa mga paparating na mga kaganapan:  
www.colnevalleypark.org.uk

Ang iyong lokal na kumpanya ng tubig, Affinity ng tubig, ay 
nagbibigay ng mga libreng apartong nagsasave ng tubig.

Bisitahin ang: www.affinitywater.co.uk/savewater

Ang South East ng England ay nakakakuha ng pag-ulan 
kaysa sa natitirang bahagi ng natatanggap ng UK. Sa 
pagbabago ng klima, may mas malaking presyon sa 
aming mga mapagkukunan ng tubig. Kailangan nating 
magtulungan upang matiyak na may tubig ngayon at 
sa hinaharap para sa lahat. 

Sa katamtaman, ang bawat tao ay gumagamit ng higit 
sa 150 litro ng tubig kada araw, ito ay katumbas ng  
15 na balde o dalawang buong pagligo. 
Sa bahay ang ginagamit namin ay:

Ang pag-save ng tubig ay madali at 
tinutulungan protektahan ang lokal  
na mga ilog.

32% Pagligo at Pagshower 

20% Pag-flush ng mga Kubeta. 

12% Pagkain & Pag-inom 

10% Pang-hugas ng mga Kamay

9% Pang-hugas sa mga Pinagkainan. 

8% Pang-laba ng mga Damit 

6% Paghahalaman 

3%  Iba pang Paggamit sa 
Pamamahay.

I-save 
ang  
Iyong  
Ilog

I-save ang iyong Tubig,   
I-save ang iyong mga Ilog.



Mag-save ng Tubig  
sa Bahay
Higit sa kalahati ng 
tubig na ginagamit 
natin sa bahay ay 
ginagamit sa banyo, 
kaya ito ay isang 
mahusay na lugar 
upang simulan ang 
pag-save.

Mag-laba lang ng mga 
damit kapag kinakailangan 
lamang. Ito ay tumutulong 

na pigilan ang microfibers sa 
pagpasok sa aming daluyan 
at ginagawang mas tumagal 

ang iyong mga damit. 

Gamitin lamang ang washing 
machine kapag puno.

Ang isang katamtaman na 
pagligo ay gumagamit ng 

80 litro ng tubig, na higit sa 
kalahati ng araw-araw na 

paggamit ng tubig.

Kumuha ng isang mababaw  
na paliguan o maligo ng 

mabilis.

Ayusin ang mga sirang 
gripo Ang tumutulong 

kubeta ay maaring 
magsayang ng hanggang 

400 litro kada araw.

Patayin ang gripo habang 
nagsisipilyo ng iyong ipin.  

Ito ay nakaka-save ng 6,500 
na litro kada taon!

Bilisan ang paggamit ng 
shower, siguraduhin na  

4 na minuto lamang.

Kung ang iyong kubeta ay may 
dalawang pindutan para  

mag-flush, gamitin ang maliit na 
pindutan para sa mga tubig.

Gawing solong flush ang  
iyong kubeta bilang isang 

nagsasave ng tubig sa 
pamamagitan ng pag-install 

ng isang “Save-a-Flush”. Ito ay 
makaka-save ng 1.2 na litro  

kada flush.
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Colne Valley  
Regional Park
Ang tubig ay isang mahalagang mapagkukunan na kailangan ng 
mga tao at ng mga hayop para mabuhay.

Ang Colne Valley Regional Park ay may mahigit 200km na mga 
watercourses at mahigit sa 60 na lawa. Ang mga ito ay sa ilalim 
ng panganib mula sa pagbabago ng klima.

Ang tubig na ginagamit natin sa bahay ay mula sa mga pinagkukunan 
sa ilalim ng lupa na tinatawag na aquifers. Ito ay nagbibigay ng tubig 
para sa mga ilog at ibang mga katawan ng tubig pati na rin para sa 
aming mga tahanan. Ang mas maraming tubig na ginagamit natin sa 
ating pamamahay ay nangangahulugan na mas konti sa ating mga 
lokal na ilog at mga hayop.

Ang pag-save ng tubig ay madali at ang paggawa ng maliliit na 
bagay ay maaring makatulong ng malaki.

Mag-save ng tubig

Mag-save ng pera

I-save ang iyong mga  

lokal na ilog at mga hayop.


