
 

 

Pasaulinė vandens diena                                        

 

Kovo 22 d. yra minima Pasaulinė vandens diena. Ši diena atkreipia dėmesį į esminį vandens 

vaidmenį mūsų gyvenime, į sunkumus, su kuriais susiduria žmonės ir į šių problemų sprendimus. 

Vanduo yra gyvybiškai svarbus. Iš jo susidaro nuo 60-70 procentų suaugusio žmogaus kūno, ir jo reikia 

kiekvienai gyvai ląstelei, kad ji galėtų toliau funkcionuoti. Vanduo yra būtinas gyvybei.  

 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). 

• 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. 

Šalyse, kur nėra vandens stygiaus, vidutiniškai vienas žmogus suvartoja apie 150–400 litrų vandens 

per parą. Sveikatai palaikyti mums užtektų iki 3 litrų vandens per dieną, tačiau visą kitą vandenį 

mes sunaudojame prausdamiesi, skalbdami rūbus, indus, laistydami augalus ir t. t. 

Normaliomis sąlygomis žmogaus organizmas be vandens gali išgyventi tik tris ar keturias dienas. Mums 

reikia vandens, kad išliktume gyvi, tačiau visame pasaulyje yra milijardai žmonių, kurie neturi 

prieigos prie saugaus geriamojo vandens. Kai milijardai žmonių išgyvena badą ir vandens trūkumą, 

mes negalime apsimesti, jog problema mūsų neliečia, nors mes ir gyvename šalyje, kur turime 

vandens daugiau nei pakankamai. Saugokime  tausokime žemę. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie 

problemų sprendimo bei imtis tam tikrų veiksmų. 

 

 

 

 



 

 

Kaip taupyti vandenį? 

Vandenį taupyti tikrai yra svarbu – ne tik kad sutaupai pinigų, bet ir gaunasi mažiau nuotėkų, o tai 

reiškia – mažiau ir teršimo. Taigi keli patarimai       

1. Pažiūrėkite, ar niekur nevarva kranai. Net esant mažam varvėjimui, galite prarasti 75 

litrus per parą, o esant smarkesniam varvėjimui – gerokai daugiau. 

2. Nenaudokite tualeto kaip peleninės arba šiukšliadėžės. Pažiūrėkit, kiek vandens 

prarandate kiekvieną kartą, kai jį nuleidžiate. 

3. Patikrinkite, ar neleidžia tualeto bakelis. Įmeskite ten truputį maistinių dažų, ir jeigu per 

30 minučių dažų atsiranda ir klozete, vadinasi, bakelis leidžia ir reikia jį pataisyti. 

4. Trumpiau prauskitės po dušu. Kol muiluojatės, galite užsukti dušą, po to vėl paleisti vandenį. 

Keturių minučių trukmės dušas sunaudoja vidutiniškai 75-150 l vandens. 

5. Valydamiesi dantis, užsukite vandenį vos sušlapinę dantų šepetuką. Visai nėra reikalo leisti 

vandenį, kol valaisi dantis, užtenka prisipilti stiklinę vandens burnos išskalavimui. 

6. Indaplovę arba skalbyklę paleiskite tik tada, kai jos būna visai pilnos. Arba kai kuriose 

skalbyklėse galima nustatyti, kad prileistų tik pusę tūrio vandens. Geriau pakeisti senas 

skalbykles bei indaploves naujomis, kurios labiau taupo vandenį. 

7. Kai plaunate indus rankomis, neskalaukite indų po tekančiu vandeniu. Jei turite dvigubą 

kriauklę, į vieną pusę pripilkite vandens su plovikliu, į kitą – skalavimui. Jei kriauklė tik viena, 

išplautus indus sudėkite į didelį dubenį ir ten juos išskalaukite, pripylę vandens. 

8. Neleiskite vandens, valydami daržoves. Nuplaukite jas sudėję į dubenį arba į užkimštą 

kriauklę. 

9. Šaldytuve laikykite butelį geriamo vandens. Jei geriate iš krano, tada dažnai tenka nuleisti 

šiek tiek vandens, kad atbėgtų šaltas, o tai yra vandens švaistymas. 

 

Informaciją paruošė L/D „Auksinis raktelis“ Visuomenės sveikatos specialistė Narseta Klevečkienė ir 

Grupės “Kūlverstukas” auklėtoja Marjana Burnauskienė 


