
VANDUO – GYVYBĖS ŠALTINIS 
Vanduo leido atsirasti ir augti gyvybei. Pirmoji gyvybės užuomazga vandenyje atsirado prieš 3,8 mlrd. metų 

ir išsivystė į dumblius, o iš jų prasidėjo fotosintezė. Taip atsirado deguonis. Deguonis, veikiamas 

ultravioletinių spindulių, sukūrė ozono sluoksnį, saugantį žemę. Susiformavo ekologinė sistema. Tada, 

maždaug prieš 400 mln. metų, nederlingoje sausumoje radosi pirmieji augalai. O po 30 mln. metų jau į 

sausumą išlipo ir gyvūnai. 

Iš kur atsirado vanduo? 
Naujausi įrodymai sako, kad didžiąją dalį Žemės vandens atnešė kometos. Spėjama, kad tai galėjo nutikti 
praėjus aštuoniems milijonams metų po Žemės susidūrimo. 
 
Iš ko jis susidaro? 
Vandens molekulę sudaro vienas deguonies ir du vandenilio atomai (H2O) 
 
Kodėl žemėje daug vandens? 
Žemė susiformavo maždaug prieš 4.6 mlrd. metų. Prieš 4,1 iki 3,8 mlrd. metų ji buvo intensyviai 
bombarduojama asteroidų ir kometų. Jų atneštas vanduo garavo, paskui lietaus pavidalu krito į žemę ir 
susikūrė upės, ežerai, vandenynai, dabar užimantys 70,9 proc. Žemės paviršiaus. 
 
Kuo vanduo unikalus? 
Vanduo patenka į mūsų kūną geriant ar valgant, pasižymi unikalia savybe ištirpinti ir pernešti kitas 
medžiagas. Jis yra geriausias šilumos akumuliatorius. Paslaptingiausia vandens savybė yra turėti atmintį. 
Kosmose yra aptikta vandens (ledo), kitokio nei Žemės ledas.  
 
Vanduo kasdieniniame gyvenime 
Vandenį naudojame kiekvieną dieną. Mūsų organizmą sudaro 70 proc. vandens. Jis mums yra labai svarbus, 
nes jeigu jo netektume bent 15-20 proc. – sveikatai grėstų mirtinas pavojus. Kad taip nenutiktų, per dieną 
turime išgerti 2-3 litrus vandens. Vanduo svarbus ne tik gyvybei palaikyti, bet ir buitiniams dalykams, 
tokiems kaip prausimasis, maisto gaminimas ar indų plovimas. 
 
Vandens stygius 
Trečiosiose pasaulio šalyse, tokiose kaip Afrikos šalys, Indija, yra didžiulis vandens trūkumas. Vanduo ten 
labai užterštas, juo plinta daug užkrečiamų ligų. Taip pat ten yra labai daug gyventojų, todėl daug žmonių 
miršta nuo troškulio. 
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