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• Tikslas ir hipotezė

• Kas yra vanduo?

• Vandens reikšmė žmogui

• Vandens cheminė sudėtis

• Vandens užterštumas

• Užterštumo diagramos

• Išvada



• Ištirti aplinkos poveikį žmogaus organizmui.



• Vanduo, kuriame gausu kenksmingų 
medžiagų, yra žalingas žmogaus sveikatai.



• Vanduo yra pagrindinis visų 
maisto produktų, vitaminų ir 
mineralų tirpiklis.

• Žymiai sustiprina imuninės 
sistemos veikimą kaulų 
čiulpuose.



• Vanduo yra naudojamas transportuoti 
medžiagas organizmo viduje.

• Vanduo padidina eritrocitų veikimą išnešiojant 
iš plaučių deguonį.

• Vanduo yra svarbiausias sąnarių ir kremzlių 
tepalas.



• Vanduo skystina kraują ir apsaugo nuo krešulių 
susidarymo kraujo apytakoje,  širdies bei 
smegenų arterijų užsikimšimo.



• Jis yra ypač imlus, sugeba prisisotinti kone 
visus egzistuojančius cheminius elementus.



• Lietuvoje geriamo vandens tiekimui 
naudojamas tik požeminis vanduo, kurio 
ištekliai sudaro 3,2 milijonų m3. 

• Dabartiniu metu sunaudojama tik apie 0,5-0,6 
milijono m3/p požemio vandens.



• Tokio vandens kokybę lemia fiziniai, 
geografiniai, klimatiniai, hidrologiniai, 
biologiniai, geologiniai ir hidrogeologiniai 
veiksniai. 



• Vietinės taršos šaltinių yra daug ir įvairių .



• Vandens kokybė priklauso nuo jame ištirpusių, 
suspenduotų ir pakibusių medžiagų, bakterijų 
ir kitų priemaišų.



• Kiekvienas žmogus turi žinoti, 
kokį vandenį geria – juk nuo to 
tiesiogiai priklauso jo sveikata.



• Apie 80% visame pasaulyje pasitaikančių ligų 
yra vienaip ar kitaip susijusios su tuo, kad 
žmonės vartoja chemiškai užterštą ar 
apnuodytą vandenį. 



• Apnuodytas vanduo sukelia įvairias ligas

(viduriavimas, alergijos, astma, mažakraujystė, 
silpnėja imuninė sistema atsiranda širdies ir 
kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų, 
skydliaukės, virškinamojo trakto problemų).



• Daugiausia vandenį teršia pramonė, miestai, 
žemės ūkis, transportas, miško plukdymas ir 
pavienių žmonių neatsakinga veikla. 



• Pramonė ir miestai į atvirus vandenis per parą 
išleidžia apie vieną milijoną kubinių metrų 
nutekamojo užteršto vandens, kurio tik dalis 
patenka į valymo įrenginius.



• Pasinaudoję M. Čegio įmonės „Geomina“ 
atliktais tyrimais nustatėme, kad: 

Vandeniliojonų konc. pH vnt. 6,5-9,5





Bendras kietumas mmol/l  3,5



Chloridas mg/l  250



Nitritas mg/l   0,50



Nitratas mg/l  50



Amonis mg/l  0,50



Švinas µg/l  25



Benzenas µg/l  1,0





• Taigi vanduo, kuriame gausu kenksmingų 
medžiagų, yra žalingas žmogaus sveikatai, nes 
toks vanduo gali toksiškai paveikti organizmą. 
Tačiau apie vandens užterštumą galima 
sužinoti tik atlikus paimtų vandens pavyzdžių 
cheminę, fizinę, biologinę, bakteriologinę ir 
hidrobiologinę analizę.



• http://www.nmvrvi.lt/lt/naujienos/59/

• http://www.who.int/water_sanitation_health/
dwq/benzene.pdf

• http://www.vv.lt/lt/vandens_kokybe/higienos
_normos.php

• UAB „Geomina“

• http://kurantas.lt/doc/lent/hignorm.pdf

• http://www.palangosvandenys.lt/palangosnau
jie1204.htm
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