
V ospredju letošnjih Vodnih dnevov vplivi na
vodo in napredne rešitve

Ljubljana, 15. oktobra - Rdeča nit letošnjih Vodnih dnevov, ki jih pripravlja Slovensko
društvo za zaščito voda, bodo vplivi na vodo in napredne rešitve. Kot poudarjajo v
društvu, ob vsaki rabi vode pustimo začasne ali trajne posledice na vodnem okolju, zato
je naša dolžnost, da jih poskušamo čim bolj omiliti. Na dogodku pričakujejo priznane
domače in tuje strokovnjake.

Simpozij, ki letos poteka 24., bo tematsko razdeljen v štiri zaključene sklope, v njih pa bo 12 domačih
in dva tuja strokovnjaka predstavilo svoje poglede, izkušnje in dobre prakse. Udeleženci dogodka, ki
bo v četrtek in petek potekal v Portorožu, bodo med drugim spoznali evropske usmeritve za
zmanjševanje človeških vplivov na vodo, ki izpostavljajo pomen ohranjanja in upravljanja narave, ter
predstavili inovativne, na naravi temelječe rešitve.

Med sodelujočimi strokovnjaki na simpoziju v društvu med drugim izpostavljajo Norberta Dichtla s
Tehniške univerze v Braunschweigu in Giorgia Mannino z Univerze v Palermu. Vsak sklop bo poleg
predavanj vključeval okroglo mizo.

Udeleženci se bodo med drugim seznanili z vplivi na vodo zaradi uporabe rastlinskih zaščitnih
sredstev v kmetijstvu in na urbanih površinah ter predstavili izkušnje in predloge za izboljšanje
varovanja vodnih virov z vodovarstvenimi območji.

Kot poudarjajo v društvu, ki ga vodi predsednica Marjetka Levstek, sta kanalizacija in čistilna naprava
"kot ožilje in srce" neposredno povezani. Učinkovito delovanje celotnega sistema je močno odvisno
od sinhronega in ustreznega delovanja vsakega elementa v tem sistemu.

Med problematikami bodo med drugim izpostavili blato iz komunalnih čistilnih naprav, ki ga v
Sloveniji letno nastane do 30.000 ton. Okoli 90 odstotkov ga konča v tujini, saj ga je zaradi vsebnosti
nekaterih snovi mogoče le v omejenem obsegu uporabljati za gnojenje.

Enega ključnih izzivov tako predstavlja zmanjšanje količin tega blata, kar je mogoče doseči z ozonom,
ki blato razkroji. Tako lahko količino odpadnega blata zmanjšamo tudi za polovico.

Velik izziv pri upravljanju predstavljajo tudi padavinske vode v kanalizacijskem sistemu, saj močno
vplivajo na kakovost odvodnika. Kot poudarjajo v društvu, moramo kanalizacijski sistem upravljati
celostno in vse onesnažene vode usmeriti do komunalnih čistilnih naprav.
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Kanalizacijski sistem je poleg tega vir toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam,
na kar mnogi po opozorilih društva pozabljajo.

Na vodotoke negativno vplivajo tudi pregrade, ki ogrožajo selitev rib ter negativno vplivajo na ribištvo
in premike drugih organizmov, tudi sesalcev, nevretenčarjev in rastlin. To ima lahko zelo škodljive
posledice za celotno okolje. Ena od rešitev se kaže v projektu Amber, v okviru katerega je nastala tudi
mobilna aplikacija Označevalec pregrad.

Ta vsakomur v Evropi omogoča, da na zemljevidu označi pregrade v svojem lokalnem okolju, kot so
jezovi, pragovi, zapornice in prepusti. To bo strokovnjakom olajšalo vzpostavljanje ustreznih rešitev,
kot so na primer ribje steze ob pregradah. Gre za neke vrste vzporedno strugo, po kateri lahko ribe
obidejo pregrado.
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