
 

 

Kovo 22-oji 

Pasaulinė vandens diena 
 

Vanduo yra būtinas gyvybei. Netgi teigiama, kad gyvybė Žemėje kilo iš vandenyno. Žmogus be maisto 

išgyvena savaites ar net mėnesius, tačiau be vandens gali mirti per keletą dienų. Vanduo sudaro didžiausią 

žmogaus organizmo dalį – apie 60-70 procentų. Netekęs apie 12-20 procentų vandens, organizmas žūsta 

apsinuodijęs savo paties apykaitos produktais. Gyvybiniai procesai gali vykti tik tada, kai ląstelėse yra 

pakankamai vandens. Organizmui senstant, vandens audiniuose mažėja – tai susiję su lėtėjančia medžiagų 

apykaita. 

Ar žinote, kad:  

✓ Žmogui kasdien reikia išgerti 2–3 litrus vandens. 

✓ Žmogaus organizmui kasdien reikia 10 litrų. (Jį pasigamina pats, 

endogeniniu būdu: su seilėmis – 1,5 litro, 1,5 litro pagamina skrandžio 

sultys, 0,7 litro – kasa, 3 litrus – žarnynas, 0,5 – tulžis). 

✓ Suaugusio žmogaus organizme yra apie 68 proc. vandens, iš jo 

kraujyje 90 proc., raumenyse – 77 proc., o smegenyse – 85 proc. 

✓ Nevalgęs žmogus gali išgyventi iki 40 parų, o be vandens numirs 

aštuntą. 

✓ Be vandens žemėje nebūtų augmenijos, todėl nebūtų deguonies ir 

gyvybės. 

✓ Vanduo geriausias pasaulyje tirpiklis. Jis tirpdo, bet pats nepakinta. 

Visų medžiagų tirpalai, cirkuliuojantys žmogaus kūne, irgi yra 

vandens tirpalai. 

✓ Vandens paviršiuje yra nepaprastai didelė molekulių įtampa. Todėl 

paviršiumi lengvai bėgioja čiuožikai, kai kurie vabzdžiai. Augalai iš 

dirvos lengvai pasiima ištirpusias druskas, drėgmę. 

✓ Vanduo yra mineralas, naudingoji iškasena ir dar visiškai neištirtas. 

✓ Vandenį sudaro vandenilis ir deguonis. Vandenilio yra trys izotopai – lengvas, sunkus, supersunkus. 

Deguonį sudaro taip pat trys – vieno molekulinis svoris – 16, kito – 17, trečio – 18. Taigi vanduo yra 

keturiasdešimt dviejų medžiagų mišinys. Didžiausią dalį sudaro lengvasis vanduo. 

 

Kiekvienas galime paskaičiuoti savo vandens poreikį organizmui: 

 

Kūno masė (kg) x 0,03 (30ml) 

Pavyzdys:  80 x 0,03 = 2,4 l/d 

 



Kiekvienas iš mūsų galime tausoti vandenį savo kasdieniame gyvenime, štai 

keli patarimai, kaip tai galime padaryti: 

1. Tikrinkite vandens čiaupus. Jeigu čiaupas netvarkingas ir laša vanduo, būtina jį 

sutvarkyti, nes tokiu būdu, per dieną iššvaistoma apie 180 l vandens. 

2. Jei geriate šaltą vandenį, pripildykite buteliuką vandens ir laikykite šaldytuve, tokiu 

būdu nereikės nuleisti daug vandens norint gerti šaltą vandenį. 

3. Nenaudokite tualeto kaip šiukšlių dėžės, nuleisdami įvairias maisto atliekas sunaudojate 

apie 20 l vandens vieno nuleidimo metu. Organines atliekas galite kompostuoti ir vėliau 

naudoti kaip trąšą. 

4. Plaudami indus, visus nešvarius indus sudėkite į kriauklę, pradėkite nuo mažiau užterštų 

indų, bėgdamas vanduo padės lengviau nuplauti riebalais užsiterštus ar pridžiūvusius 

indus. 

5. Valantis dantis, ar skutantis užsukite čiaupą. Ar žinote, kad jeigu valantis dantis 

užsuksite čiaupą, per metus sutaupysite apie 600 l vandens? Paskaičiuota, kad vieno 

valymosi metu išbėga daugiau kaip 10 l vandens. 

6. Užpildykite skalbimo mašinas ir indaploves. Palaukite, kol surinksite tiek rūbų, kad 

užsipildytų visa rūbų skalbimo mašina. Visuomet junkite ekonominį skalbimo režimą, 

taip taupysite ne tik vandenį, bet ir elektrą. Šios taisyklės galioja ir indų plovimo 

mašinoms. Verta rinktis tokias plovimo priemones, kurios nereikalauja papildomo 

skalavimo. 

7. Vandens taupymas sode. Sode ar prižiūrint žemės lopinėlį prie namo, galima taupiai 

naudoti vandenį. Liekite tik tuos lopinėlius ar augalus, kuriems reikia dažno laistymo. 

Naudokite purškiamus laistytuvų antgalius. Surinkite lietaus vandenį į dideles talpas – 

nuolat turėsite nemokamo vandens. Veją ir gėles geriau laistykite, kai jau sutemsta. 

Tamsiuoju paros metu vanduo turi daugiau laiko susigerti, o per dienos karščius 

nemažai jo tiesiog išgaruoja. Liekite retai, bet daug. Taip augalai leis šaknis giliau, todėl 

vėliau juos reikės mažiau laistyti. Žinoma, vienas taupiausių daržų laistymo būdų – 

lašelinės laistymo sistemos, kai vanduo iš specialiai išvedžiotų vamzdžių po truputį 

kapsi šalia augalo. 

8. Eidami į dušą šaltą vandenį nuleiskite į kibirėlį ar kitą talpą. Iššvaistoma daug vandens, 

nuleidžiant šaltą vandenį ir laukiant, kol atbėga šiltas vanduo, tinkamas prausimuisi. 

Šaltą vandenį galima naudoti augalų laistymui. 

Būkime atsakingi ne tik už savo sveikatą, bet ir aplinką, 

kurioje gyvename! 

VSS Agnė Petrauskė 


