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Skoraj tri ietrtine naSega planeta prekriva

voda. Od te je vetina zbrana v morjih in

oceanih, le tri odstotke je povr5inske vode

potokov, rek jezer. Povriinska voda je

neprecenljiva, saj moramo z njo napojiti,

nahraniti in umiti vse svetovno prebivalstvo,

namakati vsa naia polja, napojiti vse Zivali

ter poganjati vso industrijo. Poleg tega pa

ta voda opravlja tudi skrite naloge, kijih

sploh ne opazimo, dokler ne gre kaj narobe.

Jezera in reke na primer tistijo vodo in zra(
vplivajo na podnebje ter zagotavljajo hrano

2ivalim in ljudem. Zato je pomembno, da

se zavedamo: de zbolijo naie vode, zbolimo

tudi mi.
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Zivljenje.Vendar Pa Pri tem

velikoIrat 5kodujemo naravi. Ze

v pradavnini smo se naseljevali v

bliZini rek, ki so nam zagotavljale

vodo za preZivetje. Reke Pa niso

nekaj stalnega in svoj tok ves tas

spreminjajo - delajo zavoje, hitijo,

se upoiasnjujejo in viasih tudi
poplavijo zemljo. Da nas ne bi

ogroiale, jih Posku5amo umiriti -
postavljamo pregrade, da uPoias-

nimo njihov tok, izravnavamo nji-

hove ovinke in bregove utrjujemo

z betonom. Za Potrebe kmetijstva

izsu5ujemo mokriiia in drugod

odvzemamo vodo za namakanje
polj; uporabljamo gnojila, Pesti-
cide, zdravila ter druge snovi, ki

vse na koncu Pristanejo v vodi. Ne

nazadnje, na vode z visokimi temperatura-

mi in vrotinskimi valovi, modnimi padavi-

nami ali dolgotrajnimi suiami vplivajo tudi

podnebne spremembe. Zaradi vseh teh

iazliinih dejavnikov se vdasih zgodi, da reke

alijezera zbolijo.
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Znamenja >slabega

podutja< rek ali jezer

so raznolika in zelo

natanino moramo Pog-
ledati, da jih opazimo.
Pravzaprav smo znan-

stveniki, ki se ukvarja-

mo z zdravjem voda,

podobni zdravnikom.
Tako kot ljudje hodimo
na redne preglede k
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Jezexo,preraslo z a,l€arni a,li s cianobakteruarni'
rd primerno za kopanje.

Ljudje motno spreminjamo svoje okolje.

Gradimo ceste, stavbe in elektrarne, izse-

kavamo gozdove in izkoriSiamo naravne

vire.Tako si lahko zagotovimo streho nad

glavo, hrano in energijo za kakovostno

Ljud.je na rekah pogosto gradimo pregrade za zadrzevanie

vode - za namakanie. niiv, tovarne' pridobivanie

elektridne energiie ali prepredevanie poplav'
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zdravniku, ki lahko prepozna naie te2ave,

postavi diagnozo in nam predpiSe zdravlje-

nje, ravnamo mi z rekami in jezeri - redno

jih pregledujemo, da preverimo njihovo

zdravstveno stanje. Pogosta bolezenska

znamenja voda so odvetno kopiienje hranil,

zmanjianje itevila Zivalskih in rastlinskih

vrst, razraiianje alg, pomanjkanje kisika ali

silovite poplave. Zdravljenje pa Zal ni eno-

stavno, saj za ugotovljeno stanje pogosto

nimamo na voljo zdravila, ki bi reko alijezero

pozdravilo, in moramo znanstveniki iele z

raziskavami ugotoviti, kako bolezensko sta-

nje popraviti. Ena takih metod zdravljenja,

ki pa ni vedno uspeSna, je zasaditev rastlin,

ki s svojimi koreninami irpajo odveina
hranila iz vode. Podobno kot pri nas je tudi
pri boleznih voda boljie prepreievati kot

zdraviti. Zato pa se moramo potruditi, da

vode tim bolj zaiiitimo pred povzrotitelji

bolezni, tako kot sebe Sditimo pred virusi in

bakterijami z maskamiter umivanjem rok.

Le zdrave vode bodo ie naprej zagotavljale

zdravo Zivljenjsko okolje za nas.
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