Чисте воде су извор наших живота!
-Црвене заставице као аларм за спасење зелених животаКанал Будовар извире на Фрушкој гори код места Чортановци, протиче кроз источни део
Срема, меандрира и улива се у Дунав, код Старих Бановаца. Обиловао је бројним
животињским и биљним светом у води али и на његовој самој обали. Да, добро сте
прочитали „обиловао”!А данас је окупиран негативним утицајем.

Слика 1. Последица безобзирног опхођења
Имајући у виду чињеницу да се насељске фекалије, као и отпадне технолошке воде
испуштају у површинске токове без пречишавања ситуација постаје забрињавајућа. Поред
концентрисаних извора загађења, проблем представљају и дифузни извори као што су
спирање воде са урбаних површина (улица, паркинг простора, травњака, башти и сл.).
На основу истраживања установљено је да квалитет Дунавске воде, где се улива и сам
канал Будовар, припада трећој класи водотока (друга класа је оптимална). На самој обали
канала повремено се може и видети отпад анималног порекла који је изузетно непријатног
мириса, а може изазвати опасне последице по људско здравље.
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Слика 2. Мост у Старим Бановцима испод којег протиче Будовар
Проблем је настао временским таложењем отпада. Људи нехотично бацају и остављају
поред канала пластичне флаше, картонске кутије, кесе, органски отпад водећи се мишљу
да ће вода однети. Али због превелике количине оно је и даље ту и тако се више не може!
На основу испитивања мештана у непосредној средини сазнала сам да је било ситуација
када ниво воде у каналу порасте и да тек онда настају проблеми. Вода избаци на површину
чврсте материје које се у води не разлажу и да се тада истиче немарност људи јер се тај
отпад касније расипа по улици с обзиром да контрола овог места не постоји.
Као члан удружења „Мисли плаво, мисли зелено“, које се активно бави едукацијом о
одрживом развоју, климатским променама и зеленој економији, осећам потребу да у свом
месту становања подигнем свест о потребном решавању насталог проблема као и
омогућим последицама уколико се исти не санира. Подршку у овом подухвату добила сам
од Месне заједнице Стари Бановци која је као основна ћелија друштва вољна да помогне
како кроз лични пример грађана, кроз извођење разних акција очувања животне средине,
тако и кроз едуковање грађана о рециклирању. У Основној школи „Слободан Савковић“
одржана је трибина са члановима еколошке секције на којој су малишани излагали своје
предлоге о заштити воде и њеној вишенаменској функцији у човековом животу. На путу
до школе ђаци свакодневно прелазе преко моста изнад канала Будовар и гледају тај призор
који не треба да им буде прва асоцијација на природни дар који имају у свом окружењу.
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Као потврда да у овом делу воденог тока још увек има живог света јесте пецање које је
некада окупљало бројне мешатане и зато спасимо што се спасити може.

Слика 3. Пецање на каналу
Такође, предлажем и позивам све Еко-Репортере да заједно направимо карту црвених
заставица Србије на којој би црвеним заставицама била приказана сва еколошки загађена
подручја са угроженим земљиштем, водом, ваздухом. Та карта би била подстрек да се
истакнути проблеми реше, као и позив свима да учествују у побољшању односа човека и
природе.
Карта црвених заставица Србије била би истакнута на Интернету тако да би била доступна
свима, а након решавања неког еколошког проблема црвене заставице биле би замењене
зеленим заставицама, а поред сваког места стајала би слика како је изледало пре
организовања неке акције, а како после. Уколико помоћ у санацији проблема пруже
одговорне компаније на заставицама би био приказан лого као реклама у знак захвалности
на пруженој помоћи. Са овом идејем не бих се зауставила само на организувању акција,
већ и СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА како би се створиле могућности за нове форме
подршке у областима система заштите.
Зато алармирајмо Србију црвеним заставицама!
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