
Pasaulinė vandens diena

 
Kovo 22 d. minima Pasaulinė vandens diena. Ją 1992 metais 

inicijavo Jungtinių tautų Generalinė asamblėja. Nuo 1993 metų pradėtą 

švęsti Pasaulinę vandens dieną globoja UNESCO. Lietuvoje ši diena 

Aplinkos ministerijos iniciatyva minima nuo 2000 metų. Tokiu būdu 

siekiama atkreipti dėmesį į vandens išteklių apsaugą ir strateginį tikslą – 

sumažinti žmogaus ūkinės veiklos įtaką Lietuvos vandenims. 

Kiekvienais metais šiai dienai išrenkamas šūkis, atspindintis pagrindinę 

pasaulinę vandens problematiką. 2017 m. Pasaulinės vandens dienos 

tema „Vanduo ir nuotekos“. 

Vanduo ir nuotekos yra du neatskiriami dalykai. Vanduo būtinas mūsų 

sveikatai,  švarios upės, ežerai ir pakrančių vandenys svarbūs poilsiui ir verslui. 

Vanduo yra geriausias pasaulyje tirpiklis. Jis tirpdo, bet pats nepakinta. Ko vanduo 

neištirpina, jis stumia ar kitaip nešasi su savimi. Toks vanduo apsunksta, tampa 

nešvarus, dvokia, kyla pavojus plisti ligoms. Tokį nutekamąjį vandenį vadiname 

nuotekomis. Užterštos nuotekos yra žalingos aplinkai. 

Nuotekos gali būti lietaus, pramonės-gamybinės, ūkio-buities. 

Pramonės įmonių nutekamajame vandenyje esančios žalingos medžiagos yra 

nevienodai susidariusios ir įvairiai veikia aplinką. Iš keleto įmonių arba cechų į vieną 

vietą sutekėjęs vanduo gali įgyti visiškai naujų savybių, sveikatai žalingų junginių. 

Organinių ir neorganinių medžiagų teršiamasis poveikis vandeniui yra nevienodas. 

Vienas iš žalingiausių teršalų yra nafta ir jos produktai. Į vandenį nafta ir jos produktai 

patenka iš transporto priemonių, iš naftos gręžinių jūros šelfuose ir su nutekamaisiais 

vandenimis. Į upes suleisti užteršti vandenys, tekėdami gali patys išsivalyti, bet kai į 



vandenį patenka naftos arba jos produktų, paviršiuje susidaro oro nepraleidžianti 

plėvelė. Negaudami deguonies žūsta užterštą vandenį valantys mikroorganizmai ir jis 

nebeišsivalo. Jei į geriamąjį vandenį patenka nors šiek tiek naftos, jo jau gerti 

nebegalima. Dar pavojingesnė tarša mineraliniais aliejais. 

Buitinis nutekamasis vanduo apsivalo lengviau negu pramonės vandenys. 

Dauguma Lietuvos gyventojų (apie 70 proc.) buitines nuotekas išleidžia į 

centralizuotas nuotekų surinkimo sistemas Lietuvos miestuose ūkio-buities nuotekos 

patenka į nuotekų valyklą, kur išvalomos mechaniniu ir biologiniu būdu, tačiau ne 

visos buitinės nuotekos yra išvalomos. 

Plaudami indus ar skalbinius, pasinaudoję tualetu ar vonia, į kanalizaciją nuleidžiame 

daug užteršto buitinio vandens. Šiandieninėse nuotekose yra daug buityje naudojamos 

chemijos – įvairių skalbiklių, dezinfekavimo priemonių, baliklių, kuriuose esantys 

chloro organiniai junginiai yra agresyvūs aplinkai. Patekusios į upes cheminės 

skalbimo priemonės, kurių nesulaiko valymo įrengimai, prieš užtvankas ir kitas 

mechanines kliūtis sudaro putų dangą, veikiančią labai panašiai kaip naftos plėvelė. 

Šiuo metu chemijos pramonė ieško būdų pagaminti lengvai vandenyje irstančias 

skalbimo priemones. 

Į ūkio-buitinių nuotekų kategoriją patenka tik tam tikrų užterštumų rodiklių 

neviršijančios nuotekos. Uterštumų rodiklius viršijančios nuotekos tampa 

gamybinėmis nuotekomis, kurios į miesto nuotakyną turėtų būti išleidžiamos tik prieš 

tai apvalytos iki ūkio-buities nuotekų užterštumo. 

Aplinkos ministerija iš savivaldybių surinko informaciją apie gyventojų 

apsirūpinimą geriamuoju vandeniu ir individualų nuotekų tvarkymą. Paaiškėjo, kad 

apie pusė milijono Lietuvos gyventojų naudojasi vadinamosiomis nuotekų išgriebimo 

duobėmis. Iš jų ne visi sudarę sutartis dėl šių nuotekų išvežimo. Tikslios statistikos, 

kiek gyventojų savo nuotekas tvarko netinkamai, nėra. Dalis teršalų nepasiekia valymo 

įrenginių, autonomines nuotekų duobes turintys gyventojai nepasirūpina tinkama jų 

priežiūra. Pastaruoju metu labai paplito nuotekų sukaupimo rezervuarai. Kad jie 

nekenktų aplinkai, jų savininkas ar naudotojas privalo užtikrinti, kad į aplinką 



nepateks nevalytos nuotekos, o bus išvežtos ir sutvarkytos tokią galimybę turinčiuose 

miestų nuotekų valymo įrenginiuose. 

Pagrindiniai teršalai pavyzdžiui, miesto nuotekos ir žemės ūkio nitratai, 

tvarkomi pagal specialias ES direktyvas, kuriomis bandoma sulaikyti taršą jos 

šaltinyje. Direktyvose apibrėžti pagrindiniai nuotekų valymo principai bei metodikos, 

nustatomi surinkimo ir valymo įrenginių projektavimo, statybos ir priežiūros principai. 

Nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti nuotekų surinkimą ir valymą visuose 

kaimuose ir miesteliuose, kuriuose gyvena 2000 ir daugiau gyventojų. Netinkamai 

valomos nuotekos iš mažesnių ūkių gali labai pakenkti vandens kokybei. Poveikis gali 

būti įvairus – nuo vienoje vietoje padidėjusio žuvų mirtingumo iki tokių bendrų 

problemų kaip dumblių išplitimas dėl pernelyg gausaus tręšimo žemės ūkyje, keliantis 

pavojų ištisoms ekosistemoms. 

Ypač vandenį teršia netikslingai ir neatsargiai žemės ūkyje naudojamos 

mineralinės trąšos, pesticidai. Ne visos į dirvą išbertos mineralinės medžiagos yra 

augalų įsisavinamos, dalį jų lietaus vanduo nuneša į upelius, melioracijos kanalus, 

ežerus, dėl to susidaro palankios sąlygos vandens telkiniams užaugti dumbliais. Dalis 

mineralinių trąšų patenka į gruntinius vandenis, dėl to pablogėja šachtinių šulinių 

vanduo. Su žemės ūkiu susijusi vandens tarša apima dideles teritorijas, užteršiamos 

mažos upės, nuo kurių priklauso ir didelių upių švarumas. Vandens tarša lemia didelius 

nuostolius ūkiui, pažeidžia ekologinę pusiausvyrą, kenkia žmonių sveikatai. 

Intensyvi žmogaus ūkinė veikla greitina ežerų eutrofikacijos procesus, 

degradaciją ir nykimą. Šiuos procesus ypač spartina pagrindinių maistinių medžiagų 

(fosforo ir azoto junginių) patekimas į vandens telkinius su nuotekomis, kas skatina 

vandens augalų, dumblių ir melsvabakterių augimą. Intensyvus dumblių ir 

melsvabakterių vystymasis vadinamas vandens žydėjimu. Pastaruoju metu masinis 

melsvabakterių rūšių vystymosi arealų plėtimasis ir intensyvėjantis žydėjimas 

vandenynuose ar priekrantėse arti paplūdimių sukelia nepatrauklius ir finansiškai 

nuostolingus procesus, kurių metu į aplinką išskiriami toksinai, dar vadinami 

cianotoksinais, kurie yra antriniai melsvabakterių metabolitai. Melsvabakterių 



išskiriami biologiškai aktyvūs antriniai metabolitai patenka į aplinką ląstelėms suirus 

vandenyje arba per mitybos grandinę ir padidina žuvų mirtingumą. 

Vandenį teršia ir netvarkingai įrengtos, per arti vandens telkinių pastatytos 

gyvulių fermos. Akivaizdu, kad užterštame vandenyje visuomet būna daug 

patogeninių bakterijų bei virusų. 

Pastaruoju metu daug kalbama apie patogeninių bakterijų bei virusų 

rezistentiškumą. Gyvūnų gydymui labai plačiai vartojami antibiotikai. Taip pat ir į 

pašarus gali būti dedama antibiotikų ne tik gydymo tikslais, bet ir siekiant didesnio 

prieaugio. Dalis gyvūnų suvartotų antibiotikų patenka į nuotekų vandenį. Nuotekose 

aptinkama atsparių antibiotikams bakterijų ir atsparumą antibiotikams koduojančių 

genų, čia jų koncentracija gerokai didesnė nei paviršiniuose vandens telkiniuose. Mat 

nuotekų vandenyje sąlygos augti įvairių bakterijų klonams itin palankios; tai sudaro 

prielaidas bakterijų atrankai ir atsparumui antibiotikams formuotis. Įveikti atsparumą 

antibiotikams yra labai sunku. Įgijusios savybę atsispirti antibiotikams ir ją genetiškai 

įtvirtinusios bakterijos gali dalytis šiais naujais atsparumo gebėjimais su kitais savo 

klasės ar kitų klasių atstovais. 

Nustatyta, kad galvijų, kuriems duodama antibiotikų, žarnyne gyvenančios 

bakterijos irgi tampa atsparios antibiotikams. Mokslininkai pripažino, kad atsparių 

antibiotikams bakterijų jau randama ir maisto produktuose, pagamintuose iš 

antibiotikų gavusių galvijų mėsos. Atsparios antibiotikams bakterijos gali būti 

perduodamos kitiems gyvūnams ir žmonėms per tiesioginį sąlytį, tačiau jos gali plisti 

ir netiesiogiai per maisto grandinę, vandenį, mėšlu ar dumblu tręšiamą dirvožemį ir su 

nuotekomis. 

Mūsų aplinkoje vis didėja antimikrobinių medžiagų likučių, o tai lemia 

atsparumo antibiotikams vystymąsi, apie kurį dar prieš 70 metų kalbėjo penicilino 

išradėjas, anglų mikrobiologas Alexanderis Flemingas. Jis teigė, jog netinkamai ir per 

mažomis dozėmis vartojant antibiotikus bakterijos gali tapti atsparios. Jau šiandien 

girdime specialistų perspėjimų, kad atsparumas antibiotikams didėja greičiau nei 



išrandami ar sukuriami nauji antimikrobiniai preparatai. Paviršiniuose vandenyse 

randama  

E.coli bakterijų, kurios yra atsparios antibiotikams, o tai apsunkina užsikrėtusių šiomis 

bakterijomis žmonių gydimą. Taip pat nesustabdomai didėja kitų paplitusių patogenų, 

tokių kaip salmonelės, enterokokai, auksiniai stafilokokai, atsparumas antibiotikams. 

Filtruodamasis užterštas paviršinis vanduo taršą iš viršutinių dirvos 

sluoksnių nuneša į apatinius bei požeminį vandenį. Požeminių vandenų tarša yra daug 

pavojingesnė nei atvirų telkinių, nes jie negali savaime regeneruotis. Aplinkos 

apsaugos teisiniai dokumentai atskirai reglamentuoja oro, vandens, dirvožemio taršą, 

tačiau teršalai gali migruoti per visus aplinkos komponentus. Teršalai retai lieka taršos 

vietoje, jie juda ore, dirvožemyje, gali migruoti su vandeniu, užteršti maistą, patekti į 

žmogaus organizmą. Paprastai tarša yra didesnė arčiau taršos šaltinio, bet teršalai 

migruoja ir jų poveikis gali pasireikšti ir toli nuo šaltinio. 

 

●●● 

 

 Be maisto žmogus gali išgyventi keliasdešimt dienų, tuo tarpu be vandens - vos 

dieną, kitą. Organizme vandens sumažėjus vos 1 procentu, pajuntamas troškulys. Jei 

žmogus nuolat vartoja nepakankamai skysčių, troškulio pojūtis išsireguliuoja, 

nebejaučiama, kada būtina atsigerti. Dažnai troškulys painiojamas su alkiu: ima 

atrodyti, kad norisi valgyti, kai iš tikrųjų organizmas reikalauja skysčių. Tinkamiausiu 

ir naudingiausiu organizmui laikomas negazuotas, tyras vanduo. Tuo tarpu sultys, 

įvairūs gėrimai, kava, arbata (visi skysčiai, kurie turi skonį) laikomi maistu. 

 

Kodėl organizmui reikia vandens? 

 Vanduo perneša maistingąsias medžiagas į kitus organus.  

 Vanduo mažina nuovargį, teikia energijos ir slopina alkį. 

 Vanduo apsaugo ir sutepa sąnarius bei sustiprina raumenis.  



  Jei odos ląstelės gauna pakankamai vandens, oda lieka elastinga, ne taip 

greitai raukšlėjasi ir sensta.  

 Vanduo reikalingas normaliai širdies ir kraujagyslių veiklai. 

 Vanduo reguliuoja kūno temperatūrą, apsaugo organizmą nuo perkaitimo. 

Pavyzdžiui, šiltuoju metų laiku žmogus gausiau prakaituoja, o kūną atvėsina 

vanduo. Pastarasis organizmą taip pat aprūpina mineralinėmis medžiagomis, 

kurių šis netenka su prakaitu. Tuo tarpu aplinkos temperatūrai krintant dėl tam 

tikrų procesų, kuriuose dalyvauja vanduo, organizme kaupiasi šiluma ir 

neleidžia kūnui atšalti. 

 

Jei organizme vandens trūksta: 

 sausėja gleivinė,  

 lėtėja medžiagų apykaita,  

 pila karštis, 

  ima stipriau plakti širdis,  

 suglemba raumenys,  

 svaigsta ir skauda galvą, 

  oda parausta, praranda elastingumą,  

 žmogus jaučiasi pavargęs, nebesugeba susikaupti.  

 

Kiek per dieną išgerti vandens?  

 Per dieną reikia išgerti apie 8 stiklines vandens.  

 1 suvartota kilokalorija (kcal) – 1 mililitras vandens. Per dieną suvartojus 1800 

kcal, reikia išgerti 1, 8 litro vandens.  

 1 kilogramas Jūsų svorio reikalauja 30 ml vandens. Sveriate 70 kg? Per dieną 

reikia išgerti 2,1 litro vandens.  

 Taip pat priklauso nuo: fizinio aktyvumo, lauko temperatūros, sveikatos būklės. 

 



Vandens gėrimo taisyklės 

1. Atsikėlę ryte išgerkite puodelį vandens, kad pagerintumėte medžiagų apykaitą, 

nuplautumėte skrandį ir visą virškinamąjį traktą. 

2. Vandenį reikėtų gerti 30 min. prieš valgį. 

3. Vandens negalima gerti valgant ir iškart po valgio. Į skrandį patenkantis maistas turi 

būti suvilgytas tik seilėmis (vanduo atskiedžia skrandžio sultis ir apsunkina 

virškinimą). 

4. Vandens vartojimas svarbus ir sportuojant. Sportinės veiklos metu svarbu neleisti 

visiškai ištuštėti skrandyje esantiems skysčiams, todėl rekomenduojama pradėti vartoti 

vandenį kuo anksčiau, jau pradėjus treniruotę, kol dar nėra jaučiamas troškulys, kuris 

jau byloja apie pradinę dehidratacijos stadiją. Taigi, treniruotės metu geriausia gerti po 

200 ml kas 20-30 min., nes kuo daugiau skysčių bus skrandyje, tuo greičiau šis 

skandžio turinys pateks į žarnyną, o vėliau bus ir absorbuotas. 

Tik faktai 

  Žmogus per metus vidutiniškai išgeria apie 750 l vandens. 

 Vandens netenkama ir kvėpuojant - maždaug pusės litro per parą. 

 Apie 3 proc. Žemės vandens sudaro gėlas vanduo, o likusius 97 proc. - sūrus. 

 

„Bet kas, kuris išspręs problemas, susijusias su vandeniu, vertas dviejų Nobelio 

premijų – vienos už taiką, kitos – už mokslą“ Džonas Ficdžeraldas Kenedi 
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