Neterškime vandens
Vanduo, kaip ir oras, yra būtinas ir niekuo nepakeičiamas gyvybės palaikymo šaltinis.
Nevalgęs žmogus gali išgyventi keliasdešimt dienų, o negėręs – vos keletą dienų. Tačiau kartais
užmirštama, kad vanduo yra itin vertingas gamtos turtas. Jis netausojamas ir teršiamas. Dėl taršos
blogėjanti vandens kokybė kelia grėsmę žmonių sveikatai ir vandenyje gyvenančių organizmų
egzistavimui.
Didžiausias vandens teršėjas yra žmogus ir jo vykdoma veikla. Žmonės buityje
naudoja įvairias chemines medžiagas (įvairios valymo, skalbimo priemonės ir kt.). Žemdirbiai
derliaus padidinimui naudoja trąšas ir įvairias chemines medžiagas nuo augalų ligų ir kenkėjų,
kurios patenka į gruntinius vandenis ir į vandens telkinius. Vandenį užteršia ir pramonės veikla kai į
aplinką, o tuo pačiu į gruntinį vandenį patenka pramoninės atliekos. Taip pat vandenį teršia
išleidžiami nevalyti buitiniai vandenys, sąvartynai bei transportas.
Visi esame atsakingi už gamtos, tame tarpe ir vandens, teršimą. Tai ką darome savo
valdose ar kitose vietose, net jeigu ir nėra arti vandens telkinio, turi įtakos vandens užterštumo
lygiui. Kaip gi sumažinti vandens taršą?
- neplaukite automobilių namuose, nes plovimo priemonės ir nuplautas purvas gali
patekti į gruntinius vandenis. Patariame automobilius plauti autoplovykloje;
- eksploatuokite tik techniškai tvarkingus automobilius. Iš automobilio ištekėjusius
skysčius lietaus vanduo nuo žemės paviršiaus nuplauna į vandens telkinius;
- soduose ir daržuose naudokite natūralias trąšas;
- chemines priemones nuo augalų ligų ir kenkėjų bei trąšas naudokite laikantis
nurodymų;
- buityje naudokite mažiau cheminių priemonių ir pereikite prie natūralių valiklių
(muilas, soda ir kt.);
- nešiukšlinkite, neterškite šalia vandens telkinių;
- nepilkite alyvų atliekų ir alyvų atliekų perdirbimo liekanų į paviršinio bei požeminio
vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas ar ant dirvožemio;
- perduokite alyvų atliekas asmenims, turintiems teisę jas tvarkyti;
- tinkamai prižiūrėkite šulinį, saugokite jį nuo išorinės taršos;
- žinokite, kad netinkama ūkininkavimo veikla gali įtakoti šulinio vandens kokybę ir
saugą todėl bent kartą per metus, rekomenduotina pavasarį, išsitirkite naudojamą šulinio vandenį;
- šulinius, kurių vanduo netinka gerti ir naudoti kitoms ūkinėms reikmėms, būtina
likviduoti, kad jie netaptų gruntinio vandens taršos šaltiniais.
Išsaugokime švarų vandenį ateinančioms kartoms.
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