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Awake vandens gidas

Vanduo, kurį sunaudojame Europoje, turi tiesioginę įtaką žmonių gyvenimams visame pasaulyje. Kaip tai paaiškinti? 
Vanduo, naudojamas gaminti produktams, kuriuos suvokiame kaip savaime suprantamą dalyką, dažnai imamas iš 
šalių ir regionų, kenčiančių dėl vandens trūkumo. Būtent dėl šios priežasties turime geriau suvokti, iš kur atkeliauja 
mūsų vanduo, kad galėtume veiksmingiau jį naudoti.

Kodėl vanduo svarbus?

Be vandens negalėtume gyventi. Vanduo yra esminis gyvybei – tai svarbiausia ne tik žmogaus gyvenimo, bet ir visų 
gyvybės formų Žemėje dalis. Mes, žmonės, vandenį geriame, naudojame jį ruošdami maistą, valydami, šalindami 
atliekas, transportui, gamindami energiją ir siekdami išsaugoti ekosistemas. Tačiau neskaitant tiesioginės paskirties 
vanduo reikalingas dirvožemiui maitinti ir augalams auginti, kad galėtume pasigaminti mūsų gyvybę palaikančio 
maisto. Be to, vanduo yra neatsiejamas nuo gamtos: nuo jo tiesiogiai priklauso augmenija, gyvūnija ir ekosistemos.

Mūsų planeta unikali tuo, joje yra vandens skystu pavidalu. Vanduo dengia 71 proc. Žemės paviršiaus, be to, jis 
sudaro apie 65 proc. žmogaus kūno. Didžioji dalis Žemės vandens išteklių (97,5 %) – tai vandenynai ir ledynai, o 
nuolatinė sniego danga sudaro antrą pagal dydį vandens sankaupą (1,72 %). Gruntinio vandens kiekis sudaro 0,77 
% bendrų vandens išteklių, gėlo vandens ežerai ir upės – 0,0075 %. Likusi dalis – tai vidinės jūros, druskingieji ežerai, 
dirvožemio drėgmė ir vanduo atmosferoje.

Kadangi vandenynų ir jūrų vanduo labai druskingas, didžioji dalis žmonių poreikiams naudojamo vandens yra 
požeminis vanduo ir gėlavandeniai ežerai ir upės. Iš vandenyno vandens įmanoma pašalinti druską, bet tai brangus ir 
daug energijos reikalaujantis variantas.

Dėl nesibaigiančio vandens ciklo didžiuma vandens Žemėje naudojama pakartotinai. Saulės kaitra verčia vandenį iš 
paviršiaus rezervuarų – ypač vandenynų – pakilti į orą, po to vanduo grįžta į Žemę lietaus ir sniego pavidalu ir galiausiai 
upėmis ir upeliais suteka atgal į vandenyną. Tačiau, kaip ir daugelis kitų mūsų gamtinių išteklių, tokių kaip nafta ir 
dujos, gėlas vanduo nėra neišsenkantis šaltinis. Nors vanduo gali būti naudojamas pakartotinai, per vandens ciklą 
susidarančio gėlo vandens kiekis yra ribotas. Jo kiekis gali labai skirtis priklausomai nuo erdvės ir laiko, jį ne visada 
galima panaudoti (pavyzdžiui, lietus ne sezono metu augalininkystei neatneša jokios naudos). Privalome efektyviau 
naudoti vandenį, kaip ir visus kitus gamtos išteklius. Gyventojų skaičiaus augimas ir vartojimo modelių pokyčiai liudija, 
kad pasaulinis gamtinių išteklių poreikis auga taip smarkiai, kad ateityje gali būti nebepatenkinamas. Vadinasi, tokie 
ištekliai kaip gėlas vanduo turi būti naudojami veiksmingiau.

Vanduo yra neatsiejamai susijęs su didžiausiomis aplinkosaugos problemomis, su kuriomis mums tenka susidurti, ypač 
su klimato kaita. Dėl laipsniško Žemės atmosferos šilimo nerimą keliančiu greičiu tirpsta poliarinio ledo kepurė. Jei 
nerasime būdų sulėtinti pasaulio atšilimą, poliariniai ledynai vis tirps, gali pakilti  jūros lygis ir labai padažnės tokie 
ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai kaip užsitęsę didelio karščio laikotarpiai, sausros ir smarkios liūtys. Visa tai turės 
didelį poveikį mūsų gyvenimui taip svarbioms ekosistemoms.

Šaltinis:

UNESCO, Division of Water Sciences, Paris, - France. Basics of Water Resources. Course Book. 
United Nations Environment Programme - Vital Water Graphics: An Overview of the State of the World’s Fresh 
and Marine Waters, second edition, 2008 http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article192.html

Kas yra vandens pėdsakas?

Produkto vandens pėdsakas yra visuma gėlo vandens, sunaudojamo tą produktą gaminant ir vartojant. Visuma 
apskaičiuojama susumuojant per produkto gyvavimo ciklą tiesiogiai ir netiesiogiai sunaudojamo vandens kiekius. 
Pavyzdžiui, jei perkate maišelį bulvių vietinėje parduotuvėje, tuomet tiesioginis vandens kiekis yra tas vanduo, kuris 
naudojamas bulvėms apdoroti, nuplauti ir išvirti. Netiesiogiai sunaudojamo vandens kiekis yra vanduo, naudojamas 

http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article192.html
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visoje tiekimo grandinėje ir pirmiausia skirtas  toms bulvėms užauginti. Netiesiogiai sunaudojamas vanduo yra 
labai svarbus rodiklis, nes jis atskleidžia kiekį „paslėpto“, arba „virtualaus“, vandens, kurio reikia prekėms pagaminti ir 
paslaugoms suteikti. Paprastai netiesiogiai vandens sunaudojama kur kas daugiau nei tiesiogiai, nes netiesioginis 
vandens naudojimas apima įvairią paskirtį, pavyzdžiui, pasėlių laistymą.

Šioje svetainėje aprašomi vandens pėdsakai – tai pasaulio vidurkiai, apskaičiuoti visam produkto gyvavimo 
ciklui. Vandens pėdsakas yra trijų komponentų suma: mėlynas vandens pėdsakas – tai sunaudojamas gruntinis 
ir paviršinių vandens šaltinių vanduo, pavyzdžiui, vanduo iš upių, ežerų ir tvenkinių; žalias vandens pėdsakas rodo 
sunaudojamą vandenį, kuris keliauja tiesiai iš dirvožemio, pavyzdžiui, lietaus vanduo; pilkas vandens pėdsakas – tai 
teršalams, pavyzdžiui, azoto trąšoms, atskiesti naudojamas vanduo, kad gėlas vanduo išliktų priimtinos kokybės. 
Toks sunaudotas arba užterštas vanduo nebetinka naudoti jokiu kitu tikslu.

Vandens pėdsakas yra tikrai naudinga priemonė, padedanti suvokti bendrą vandens kiekį, naudojamą kasdieniams 
produktams pagaminti. Tačiau, kitaip nei anglis, turinti vienodą poveikį, kad ir kur ji būtų kasama, vandens naudojimas 
turi skirtingą poveikį, priklausomai nuo to, iš kur jis paimamas. Pavyzdžiui, 100 litrų vandens iš nedaug vandens turinčių 
šaltinių turės didesnį poveikį aplinkai nei 200 litrų, paimtų iš regiono, kuriame gausu vandens. Todėl siekdami suprasti 
tikrąjį vandens naudojimo poveikį aplinkai turime žinoti, kur vandens pėdsakas lieka.

Šaltinis: 
Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. and Mekonnen, M.M. (2011) The water footprint assessment 
manual: Setting the global standard, Earthscan, London, UK.
Water Footprint Network, http://www.waterfootprint.org/?page=files/FAQ.

Kas yra vandens stygius ir vandens tarša ir kodėl tai   
yra svarbu?

Kiekvienos šalies vandens kiekis priklauso nuo kritulių ir grynojo vandens srauto, atitekančio iš kaimyninių šalių, 
pavyzdžiui, upėmis ir vandeningaisiais sluoksniais. Vandens prieinamumas skiriasi priklausomai nuo metų laiko ir per 
ilgesnį laiką priklausomai nuo klimato pokyčių. Jis taip pat skiriasi skirtingose šalyse ir regionuose, nes kai kurios šalys ar 
regionai turi gausius vandens išteklius, o kiti patiria stygių ar net sausras.

Visame pasaulyje yra pakankamai vandens, atitinkančio visus mūsų poreikius. Pavyzdžiui, kiekvienam Europos gyventojui per 
parą tenka iki 8800 litrų vandens (3200 m³ per metus), tačiau sunaudojama tik 1800 litrų (660 m³). Problema ta, kad šis vanduo 
pasiskirsto netolygiai, todėl kai kurie, pavyzdžiui, Vakarų Norvegijos regionai gali naudotis dideliu kiekiu vandens, tuo tarpu 
kiti, pavyzdžiui, Pietų ir Vidurio Ispanijos gyventojai kenčia dėl vandens trūkumo. Vandens trūkumas dažniausiai apibrėžiamas 
kaip situacija, kai vandens prieinamumas šalyje ar regione yra mažesnis nei 2700 litrų vienam asmeniui per parą (t. y. 1000 m³ 
per metus). Tačiau daug pasaulio regionų patiria kur kas didesnį vandens trūkumą, tenkinasi mažiau nei 1400 litrų vandens 
vienam asmeniui per parą (500 m³ per metus) ir tai gali būti laikoma didžiuliu vandens trūkumu. UNESCO duomenimis, 
daugiau nei 1 milijardas žmonių gyvena vietovėse, kur vandens tiesiog trūksta fiziškai, ir prognozuojama, kad artimiausiais 
metais šis skaičius didės. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/annual-water-availability-per-person

Daugelyje pasaulio vietų didžiulė problema yra vandens tarša. Viena iš didžiausių vandens taršos problemų, su kuriomis 
susiduria žmonija, yra vandens užteršimas azotu ir fosforu dėl pernelyg intensyvaus trąšų naudojimo.  This affects 
groundwater quality and leads to eutrophication of freshwater and marine ecosystems. Vandenį labai teršia pesticidai, 
mikroteršalai, pavyzdžiui, vaistai ir nanomedžiagos. Be to, vandens ekosistemą gali neigiamai veikti hidromorfologiniai 
upių, ežerų ir pakrančių pokyčiai, kai statomos užtvankos ir pylimai.

Šaltinis:
Falkenmark, M., Rockström, J., (2006) The new blue and green water paradigm: breaking new ground for water 
resources planning and management. Journal of water resources planning and management, May/June 2006.
Hoekstra, A.Y. and Mekonnen, M.M. (2011) Global water scarcity: monthly blue water footprint compared to blue 
water availability for the world’s major river basins, Value of Water Research Report Series No.53, UNESCO-IHE.
Nixon, S., Lack, T., Hunt, D. (2000) Sustainable use of Europe’s water? Environmental Assessment Series No. 7.
Santos Pereira, L., Cordery, I., Iacovides, I. (2009). Coping with water Scarcity: addressing the challenges. 
Springer. ISBN: 978-1-4020-9578-8.
UNESCO water e-newsletter No. 180. http://www.unesco.org/water/news/newsletter/180.shtml#know 

http://www.waterfootprint.org/?page=files/FAQ
http://www.unesco.org/water/news/newsletter/180.shtml#know
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/annual-water-availability-per-person
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World Health Organisation – UNICEF. Progress on sanitation and drinking water. 2010 update. http://whqlibdoc.
who.int/publications/2010/9789241563956_eng_full_text.pdf

Kas yra mano paties vandens pėdsakas?

Individualus vandens pėdsakas yra kiekvieno mūsų visų sunaudotų prekių ir paslaugų vandens pėdsakų suma. Pasak 
mokslininkų iš Tventės universiteto (Olandija), vidutinis viso pasaulio vandens pėdsakas vienam vartotojui 1996–2005 m. 
buvo 3800 litrų per parą (1385 m³ per metus). Vokietijos gyventojas vidutiniškai suvartodavo 3900 l vandens per parą (1426 
m³ per metus), o Ispanijos vartotojui tekdavo 6700 litrų vandens per parą (2461 m³ per metus). Vidutinio Danijos vartotojo 
pėdsakas buvo 4500 litrų per parą (1635 m³ per metus), o Lenkijoje šis skaičius siekė 3800 litrų per parą (1405 m³ per metus).

Tyrimas taip pat atskleidė, kad mūsų vartojimo pobūdis ir apimtis turi tiesioginę įtaką mūsų vandens pėdsakui. 
Pavyzdžiui, daug kavos geriančio ir reguliariai mėsą valgančio asmens vandens pėdsakas bus daug didesnis nei 
vegetaro, geriančio vandenį iš čiaupo.

Tai taip pat svarbu siekiant suprasti vidaus ir išorės vandens pėdsakų skirtumą. Nuo užsienio vandens išteklių labai 
priklausančių šalių pagrindinis vartojimo ir taršos poveikis jaučiamas kitoje valstybėje, vadinasi, šalis, tiekianti vandenį, 
patiria tiesioginį poveikį. Tai dažnas atvejis Europoje. Iš tiesų kai kurios Europos šalys, pavyzdžiui, Italija, Vokietija, Jungtinė 
Karalystė ir Olandija, palieka vandens pėdsaką kitose valstybėse, sudarantį 60–95 proc. viso jų pačių vandens pėdsako.

Pasinaudokite „Water Footprint Network“ skaičiuokle ir apskaičiuokite asmeninį vandens pėdsaką: http://www.
waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator

Šaltinis: 
Hoekstra, A.Y. and Mekonnen, M.M. (2012) The water footprint of humanity, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, doi/10.1073/pnas.1109936109.

Kodėl turėčiau rūpintis savo vandens pėdsaku ir kaip   
galėčiau jį sumažinti?

Mūsų vandens pėdsakas sieja mūsų kasdieniame gyvenime naudojamą vandenį ir vandens stygiaus ir taršos 
problemą, egzistuojančią kitose pasaulio vietose. Žinoma, labai svarbu užsukti čiaupą valantis dantis ir sutrumpinti 
prausimosi po dušu laiką, tačiau šis tiesioginis vandens naudojimas sudaro tik labai nedidelę mūsų bendro vandens 
pėdsako dalį (maždaug 4 proc.). Būtent netiesioginis pėdsakas ne tik sudaro didžiąją dalį sunaudojamo vandens, 
bet ir gali turėti tiesioginę įtaką žmonėms, gyvenantiems kitoje pasaulio dalyje, ypač jei mūsų perkami produktai 
pagaminti imant vandenį iš upių, kuriose yra nedaug vandens, baseino.

Sumažinti netiesioginį vandens naudojimą galime imdamiesi įvairių paprastų veiksmų. Pavyzdžiui, galime sumažinti 
išmetamo maisto kiekį, valgyti mažiau mėsos ar kasmet pirkti mažiau sportinių marškinėlių arba batų. Be to, galime 
dažniau pirkti naudotus, o ne naujus gaminius, dažniau rinktis perdirbtą popierių, pirkti vietinius ir atitinkamu metų 
laiku populiaresnius maisto produktus ir sumažinti produktų, kuriuose yra daug cukraus, vartojimą.

Kadangi atliekama vis daugiau mokslinių tyrimų ir tampa prieinama vis kokybiškesnės informacijos, turėtume 
išmokti priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl perkamų produktų. Pavyzdžiui, galime nuspręsti vartoti tą patį 
kiekį produkto, jei žinome, kad jis atkeliauja iš regiono, kuriame yra daugiau vandens. Tokia informacija šiuo metu 
nėra lengvai prieinama, todėl mums, kaip vartotojams, tenka pareiga papildomai aiškintis ir daugiau sužinoti apie 
įsigyjamų produktų poveikį vandeniui.

Kai kurios maisto bendrovės jau pradėjo skaičiuoti savo produktų vandens pėdsaką. National Geographic JAV sukūrė 
įdomią produktų vertinimo priemonę. http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/
global-water-footprint/

Produktų paliekamo pasaulinio vandens pėdsako akcentavimas tokioje interneto svetainėje kaip ši – pirmasis 
žingsnis didinant informuotumą apie vandens trūkumą. Tačiau turime siekti, kad vyriausybės ir gamintojai 
atsakingiau vertintų tvarų vandens naudojimą.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563956_eng_full_text.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563956_eng_full_text.pdf
http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator
http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/global-water-footprint/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/global-water-footprint/
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Kurie produktai palieka didžiausią vandens pėdsaką?

Tikriausiai nenustebsite išgirdę, kad žemės ūkio produktai sudaro bene didžiausią vidutinio metinio pasaulinio vandens 
pėdsako dalį. Tiesą sakant, jų vandens dalis – tai 92 proc. viso pasaulio vandens pėdsako. Remiantis Tventės (Olandija) 
universiteto mokslininkų atlikto tyrimo rezultatais, likusią pėdsako dalį sudaro pramoniniai produktai (4,4 proc.) ir vidaus 
vandens tiekimas (3,6 proc.).

Duomenų apie pramonės gaminių vandens pėdsaką labai mažai. Dabartinėms prognozėms naudotos pasaulinės 
duomenų bazės su informacija apie visų pramonės šakų vandens pašalinimą iš rinkos ir nuotekų valymą kiekvienoje 
šalyje, taip pat informacija apie prekybą pramonės produktais tarp šalių. Kai kurios maisto bendrovės jau pradėjo 
skaičiuoti savo produktų vandens pėdsaką. 2 g mikroschema yra 32 litrų vertės, o 1,1 t automobilis, sakoma, palieka 
apie 400 000 litrų vandens pėdsaką.

Šaltinis:
Hoekstra, A.Y. and Mekonnen, M.M. (2012) The water footprint of humanity, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, doi/10.1073/pnas.1109936109.
Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. (2008) Globalization of water: Sharing the planet’s freshwater resources, 
Blackwell Publishing, Oxford, UK.
Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. (2007) Water footprints of nations: water use by people as a function of their 
consumption pattern, Water Resources Management. 21(1): 35-48.
UNESCO virtual water trade research programme, http://www.unesco-ihe.org/Project-Activities/Project-
Portfolio/Virtual-Water-Trade-Research-Programme.

Kuris energijos šaltinis palieka didžiausią vandens pėdsaką?

Pataruoju metu pasaulyje daugelis augalų ir javų naudojami kurui, o ne maistui gaminti. Kuris energijos šaltinis palieka 
didžiausią vandens pėdsaką?  Research carried out by scientists at the University of Twente found that of all the crops 
used to make biofuels, the one with the largest water footprint is sorghum, which is a crop commonly used in cereals, 
and has a water footprint of 7000 litres of water per litre of ethanol produced. Iš cukrinių runkelių gaminamas bioetanolis 
pasauliniu mastu palieka mažiausią vidutinį vandens pėdsaką, t. y. vienam litrui etanolio pagaminti užtenka 1200 litrų 
vandens. Apskritai biodyzelino vandens pėdsakas pagaminus vieną energijos vienetą yra didesnis nei bioetanolio 
ir biodyzelino, gaminamo iš kokosų, nes pastaruoju atveju didžiausias vandens pėdsakas siekia 4750 m³ vienam GJ. 
Iš palmių, rapsų ir žemės riešutų (arachių) aliejaus gaminamas biodyzelinas yra naudingesnis,  jo vandens pėdsakas 
svyruoja nuo 150 iki 200 m³/GJ.

Tie patys autoriai nagrinėjo hidroelektrinių gaminamos elektros energijos vandens pėdsaką ir nustatė, kad vidutinis 
hidroelektrinių vandens pėdsakas yra 68 m³/GJ. Kitų svarbių energijos šaltinių vandens pėdsakai: žalios naftos – 1,1 m³/
GJ, saulės energijos – 0,3 m³/GJ, akmens anglies – 0,2 m³/GJ, gamtinių dujų – 0,1 m³/GJ, branduolinės energijos – 
0,1 m³/GJ, vėjo energijos – 0,0 m³/GJ. Žinoma, svarbu nepamiršti, kad vandens pėdsakas yra tik vienas iš energijos 
gamybos poveikio aplinkai veiksnių ir nebūtinai svarbiausias.

Šaltinis:
Gerbens-Leenes, P.W. Hoekstra, A.Y. and Van der Meer. Th. (2009) The water footprint of energy from biomass: 
A quantitative assessment and consequences of an increasing share of bio-energy in energy supply, Ecological 
Economics, 68(4): 1052-1060.
Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010) The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop 
products, Value of Water Research Report Series No.47, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.
Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2012) The blue water footprint of electricity from hydropower, Hydrology 
and Earth System Sciences, 16(1): 179-187.

http://www.unesco-ihe.org/Project-Activities/Project-Portfolio/Virtual-Water-Trade-Research-Programme
http://www.unesco-ihe.org/Project-Activities/Project-Portfolio/Virtual-Water-Trade-Research-Programme
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pomme pizza fromage bière pain

chocolat hamburger tasse de café steak bol de riz

Jeans feuille de papier t-shirtchaussure

1 duonos riekė = 48 litrai vandens

Ar patys kepdami duoną sumažintume planetos troškulį? 
Daugumai mūsų duona yra kasdienis maistas ir nėra priežasties to keisti.
Tačiau norėdami priimti geresnius sprendimus dėl duonos vartojimo turėtume žinoti, kiek 

vandens sunaudojama jos gamybai. Dauguma duonos rūšių gaminama iš kviečių, kuriems reikia vandens, kad 
užaugtų, ir pats vanduo yra sudėtinė daugelio duonos gaminių dalis.
Geriausias sprendimas išlaikyti kuo mažesnį perkamos duonos vandens pėdsaką – tai jos nešvaistyti. Duonos 
galiojimo laikas nėra labai ilgas, todėl stenkitės nepirkti daugiau, nei būtina. Jei nusipirkote daugiau duonos, nei 
jums reikia, dalį duonos produktų įdėkite į šaldiklį ir tiesiog atitirpinkite juos likus kelioms valandoms iki to laiko, kai 
norėsite vartoti. O jeigu norite įgyti naujos patirties, kodėl gi nepabandžius išsikepti savo duonos? Skanios duonos 
išsikepsite tiesiog iš miltų, mielių, druskos ir (truputėlio!) vandens.
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1 kg ryžių = 2497 litrai vandens

Ar ryžiai tikrai toks sausas maistas?
Ryžiai – pagrindinis maisto produktas visame pasaulyje, tačiau jų paruošimas maistui 
atskleidžia tikrąją kainą. Didžiausi pasaulyje ryžių augintojai yra Azijos šalys – Indija, Pakistanas 
ir Tailandas, kuriose didžiulė problema yra vandens trūkumas. Ryžių laukai intensyviai 

drėkinami, paprastai naudojant vandenį, imamą iš ribotų gruntinių ar paviršinių šaltinių, tačiau daugelyje regionų 
vandens kokybė jau yra nukentėjusi nuo pramonės ir žemės ūkio teršalų.
Pirkdami ryžius pasistenkite rinktis tiekėjus, kurie tiekia ryžius, auginamus siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai, 
taigi stengiantis neimti vandens iš vietovių, kenčiančių dėl vandens trūkumo. Pasiskaitykite informaciją ant 
pakuotės arba apsilankykite jų svetainėje. Būtų dar geriau, jei retsykiais rinktumėtės mažesnį vandens pėdsaką 
paliekančius produktus, pavyzdžiui, bulves.
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1 marškinėliai = 2495 litrai vandens

Ar jūsų perkamas drabužis jau būna šlapias?
Tekstilės pramonėje medvilnė yra dažniausiai naudojamas natūralus pluoštas, tačiau 
medvilnės gamyba turi didelį poveikį vandens naudojimui ir jo kokybei. Medvilnė dažnai 

auginama ir apdorojama sausringuose regionuose už Europos ribų, kuriuose, esant natūraliai sausam klimatui, 
medvilnei auginti naudojamas upių vanduo.
Vandens pėdsaką lengva sumažinti tiesiog perkant mažiau sportinių marškinėlių arba vietoj medvilnės drabužių 
perkant gaminius iš dirbtinių pluoštų. Kas kartą dėvėdami drabužį gerinate jo vandens naudojimo efektyvumą, 
todėl drabužius prieš išmesdami stenkitės nešioti kiek įmanoma ilgiau. Kai galiausiai nuspręsite atsisakyti kurio 
nors drabužio, atiduokite jį į vietinį perdirbimo centrą.
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1 obuolys = 82 litrai vandens

Ar išmesdamas vaisius eikvoji vandenį? 
Kai kurie procesai, pavyzdžiui, vaisių auginimas ir plovimas, be vandens neįmanomi, tačiau 
net ir tokiu atveju galime prisidėti prie veiksmingesnio vandens naudojimo.

Pirmas ir svarbiausias veiksmas – neišmesti greitai gendančių vaisių, sakykime, obuolių, nes kai tik vaisius patenka 
į šiukšliadėžę, švaistomas vanduo, kuris buvo naudojamas jam užauginti. Jei galite, stenkitės pirkti ekologiškus 
vaisius, auginamus nenaudojant vandenį teršiančių pesticidų.
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1 sūrio riekė = 152 litrai vandens

Ar atsipjovę mažesnį sūrio gabalėlį sumažinsite ir sunaudojamo vandens 
kiekį? 
Kaip ir mėsai, pieno produktams pagaminti reikia didelio vandens kiekio. anduo naudojamas 

kiekviename sūrio gamybos etape – nuo grūdų, kuriais šeriami gyvuliai, auginimo iki paties sūrio perdirbimo 
proceso pabaigos.
Sūrį mėgstame daugelis, bet tai nėra tas maistas, kurį turėtume valgyti kasdien. Sumažinę savo vartojamų pieno 
produktų kiekį, sumažinsime ir vandens paklausą bei įtampą dėl išteklių.
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1 A4 formato lapas = 13 litrų vandens

Ar maksimaliai išnaudojate popierių?
Popieriaus gamyba – procesas, kuriam reikia daug vandens, todėl popierių turime išnaudoti 
kuo veiksmingiau. Popieriaus masei gaminti ir popieriui balinti naudojami didžiuliai kiekiai 

vandens. Nors tam tikra dalis vandens grįžta naudoti pakartotinai, didžiuma jo imama iš vietinių vandens šaltinių. 
Popieriaus fabrikuose naudojamas vanduo dažnai užteršiamas ir teršalai atsiduria paviršiniuose vandenyse, 
pavyzdžiui, upėse, kanaluose ir upių žiotyse.
Nors popierius būtinas kasdieniam mūsų gyvenimui, yra būdų, kuriais galime sumažinti jo gamybos poveikį 
vandens suvartojimui. Jei įmanoma, stenkitės pirkti perdirbtą popierių – jį atpažinsite iš FSC logotipo arba ekologinio 
produkto ženklo; naudokite abi popieriaus lapo puses; gerai pagalvokite prieš spausdindami dokumentus, visada 
spausdinkite ant abiejų pusių ir stenkitės kiek galima daugiau atlikti internetu, kad sutaupytumėte popieriaus, 
pvz., apmokėkite sąskaitas elektroniniu būdu.
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1 džinsai = 9982 litrai vandens

Ar dėvėti džinsus gali būti madinga ir veiksminga?
Mums visiems patinka gerai atrodyti dėvint džinsus, bet ar žinote, kiek vandens reikia 
vieniems džinsams pagaminti? Džinsams reikia vandens, kad užaugtų medvilnė, vandens 

reikia ir jiems siūti, balinti, o nusipirkus – ir skalbti.
Kai kurie gamintojai stengiasi sumažinti savo džinsų vandens pėdsaką, mokydami medvilnės augintojus, 
pavyzdžiui, Brazilijoje ir Indijoje, efektyviau naudoti vandenį. Kaip vartotojas, galite prie to prisidėti, jei pirksite 
„mažiau vandens reikalaujančius“ džinsus, jei sudėvėsite senus džinsus prieš nuspręsdami įsigyti naujus ir prieš 
skalbdami džinsus dėvėsite daugiau kartų.
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1 pica „Margarita“ = 1216 litrų vandens

Ar pačių pasigaminta pica galėtų sutaupyti vandens?
Žiūrėdami į picą „Margarita“ tikriausiai negalvojate, kiek vandens sunaudota jai paruošti. Iš tiesų 
picai „Margarita“ vanduo naudojamas įvairiai. Daug vandens reikia išauginti pomidorams ir 

augalams, skirtiems šerti melžiamoms karvėms, iš kurių pieno gaminama mocarela.
Tinkamas sprendimas sumažinti picos poveikį vandens naudojimui – pirkti picą su ekologiškais pomidorais, 
išaugintais be azoto trąšų. O gal galėtumėte patys užsiauginti pomidorų, pasigaminti picą ir taip sutaupyti pramoninei 
pomidorų gamybai naudojamo vandens?
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1 mėsainis = 2393 litrai

Ar būtų skausminga atsisakyti kumpio mėsainyje?
Duona ir jautiena drauge yra vienas iš populiariausių kada nors sugalvotų patiekalų – tai 
mėsainis. Bet šių dviejų produktų gamyboje naudojama daug vandens. Galvijams auginti reikia 

daugiau vandens nei kitiems gyvuliams, o duonos gamybai naudojamiems kviečiams taip pat reikia vandens, kad 
jie užaugtų.
Žinoma, retsykiais suvalgyti mėsainį nėra blogai, tačiau kodėl gi kartais nepakeitus mėsainio vegetarišku suvožtiniu 
ar net vištienos mėsainiu, kuriam pagaminti reikia maždaug triskart mažiau vandens?
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1 pinta alaus = 170 litrų vandens

Ar pintoje daugiau skysčio, nei atrodo?
Galbūt taip neatrodo, tačiau alaus pintai pagaminti sunaudojama daug daugiau vandens, nei 
bokale yra skysčio. Tiesą sakant, alaus brandinimas sudaro labai mažą alaus vandens pėdsako 

dalį. Daugiausia vandens sunaudojama kultivuojant alaus sudedamąsias dalis, pavyzdžiui, apynius ir miežius, 
auginamus visame pasaulyje.
Akivaizdu, kad vartojant kiek mažiau alaus mažinamas vandens pėdsakas, tačiau dar viena gera mintis – kiek 
įmanoma dažniau pirkti vietinį alų: šiek tiek pasidomėję įsitikinsite, kad jo gamybai naudojamas vanduo atkeliavo iš 
šaltinių, kuriuose yra daug vandens.
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1 kg jautienos (kepsniams) = 15415 litrų vandens

Kodėl kartą per savaitę neatsisakius mėsos? 
Mėsos paliekamas vandens pėdsakas yra vienas didžiausių, palyginti su kitais maisto 
produktais, labiausiai – jautienos. Galvijų tiesiogiai išgertas vanduo sudaro tik nedidelę dalį 

jautienos vandens pėdsako, o pagrindinė dalis sunaudojamo vandens tenka pašarui naudojamiems augalams, 
paprastai sojų pupelėms ir kukurūzams, išauginti. Valgydami galvijų, kurie buvo šeriami šiomis kultūromis, mėsą 
veiksmingai naudojame vandenį antrą kartą.
Vandens pėdsakas lengviausiai ir akivaizdžiausiai mažinamas mažinant vartojamos jautienos kiekį. Tai nereiškia, kad 
turėtume visiškai atsisakyti mėsos, tačiau privalome galvoti apie galimybes derinti maistą, pavyzdžiui, makaronų 
padažą pagardinkime pomidorais ir daržovėmis, o ne malta jautiena. Kai norite pasigaminti jautienos, pasistenkite 
pirkti žole šertų galvijų mėsą, nes ji turi mažesnį vandens pėdsaką nei kukurūzais ar sojomis šertų galvijų mėsa.
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1 šokolado plytelė = 1720 litrų vandens

Ar šokolado gamyba gali apkarsti?
Sunku patikėti, kad vienos šokolado plytelės gamybai gali būti sunaudota daugiau kaip tūkstantis 
litrų vandens, tačiau prisiminus, kas naudojama šokoladui gaminti, ši mintis nebeatrodo 

neįtikėtina. Kakava, cukrus, pienas ir sojos – tai tik kelios sudėtinės šokolado dalys, tačiau kiekviena jų palieka didelį 
vandens pėdsaką. Dauguma šokolado gamybai sunaudojamo vandens yra ne iš Europos, o iš Afrikos, Pietų Amerikos 
ar Azijos. Ir dažnai iš regionų, kenčiančių dėl vandens trūkumo.
inoma, nieko blogo kartais pasilepinti gabalėliu šokolado, tačiau turėtume pasistengti sumažinti vartojimą tų 
produktų, kuriuose yra daug vandeniui imlių augalų, pavyzdžiui, cukraus ir sojų. Gal kartą per savaitę šokolado plytelę 
vertėtų pakeisti grūdų desertu ar – dar geriau – gabalėliu vaisiaus?
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1 batų pora = 8547 litrai vandens

Ar jūsų batai prakiuro?
Jei mano batuose yra vandens, jie turėtų būti skylėti, ar ne? Juokai juokais, tačiau vandens 
batuose klausimas – visiškai ne juokas. Ypač kalbant apie odinius batus: vandens reikia išauginti 

augalams, naudojamiems šerti karvėms, kurių oda perdirbama į odą, iš kurios bus gaminama avalynė, ir visa tai vyksta 
dar jums net neavint batų!
Net ir batams, kurie gaminami ne iš odos, naudojamas vanduo, todėl labai svarbu avalynę išnaudoti kuo veiksmingiau.
Taigi pirkti avalynę turime tik tada, kai mums iš tikrųjų jos reikia. Stenkimės kiekvieną batų porą avėti kuo ilgiau ir, kai 
galiausiai tenka pirkti naują porą, senus batus atiduokime vietos perdirbimo centrui ar – dar geriau – labdarai.
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Atsakomybė

Šioje svetainėje nurodomi vidutiniai produktų vandens pėdsakai siekiant didinti vartotojų sąmoningumą ir padėti visiems suprasti gėlo vandens 
naudojimą. Be to, ši informacija gali paskatinti vartotojus keisti įpročius. Tačiau kad gamintojai galėtų imtis konkrečių veiksmų savo vandens 
pėdsakui sumažinti, svarbu nustatyti kritines vietas, kur vanduo faktiškai paimamas, sunaudojamas arba užteršiamas. Tik tuomet galima nustatyti, 
ar vandens pėdsakas turi reikšmingą poveikį aplinkai. Be to, tyrimų ir metodų, taikomų skaičiuojant vandens pėdsaką, yra nedaug ir kai kurie 
vertinami prieštaringai. Taigi vandens pėdsakas yra tinkama priemonė visuomenės informuotumui didinti, tačiau ribota, kai kalbama apie 
politikos kūrimą.

1 puodelis kavos = 132 litrai vandens

Ar jau laikas pabusti nuo kavos poveikio? 
Kava – visame pasaulyje populiarus gėrimas, ypač Europoje, kur jos išgeriame daugiau nei 
3 milijonus tonų per metus! Problema yra tai, kad kavai užauginti naudojamas vanduo nėra 

Europos išteklius – tai vanduo iš kavos pupelių auginimo regionų, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos ir Afrikos, kur dažnai 
jaučiamas vandens stygius.
Kai kurie kavos gamintojai jau rimtai svarsto vandens trūkumo klausimą ir yra įsipareigoję neimti vandens iš regionų, 
kenčiančių dėl didelio vandens trūkumo. Pasiskaitykite informaciją ant kavos pakuotės ar kavos gamintojo interneto 
svetainėje ir sužinosite, kokia jūsų pasirinktos kavos gamintojo nuomonė šiuo klausimu. Be to, gal vertėtų pagalvoti 
apie tai, kad vieną puodelį kavos per dieną galima būtų pakeisti puodeliu arbatos, kurios vandens pėdsakas daug 
mažesnis?
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