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Ghislain de MaRsily, Académie des Sciences, Profesor na Université Pierre et Marie Curie – Paris VI (Francija)
Prevod, ToMaž KRanjc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Voda – skupno dobro, ki ga je treba 
na našem planetu zaščititi
Prispevek o vodi je del predavanja, ki ga je imel profesor Ghislain de Marsily na prvem srečanju 
projekta sUsTAin decembra 2013 v Parizu. Projekt sUsTAin je okoljsko obarvano nadaljevanje 
projekta Fibonacci in združuje ideje učenja z raziskovanjem ter izobraževanje za trajnostni razvoj. 
Čeprav so nekateri podatki predstavljeni le za Francijo, je v ospredju pomen »vodnega odtisa« 
različnih proizvodov ne glede na kraj proizvodnje.

Med notranjimi (zemeljskimi) planeti našega osončja 
(Merkur, Venera, Zemlja z Luno in Mars) ima Zemlja 
daleč največ vode, bodisi zato ker jo je ob nastanku sonč-
nega sistema prejela več kakor drugi planeti (predvsem s 
kometi) ali zato ker jo je v teku časa najmanj izgubila. Če 
bi izravnali vse planete in dno oceanov, bi bil na Zemlji 
enakomerno globok ocean z globino blizu 3 km, med-
tem ko ga na Merkurju in Luni skorajda ne bi bilo; na 
Veneri bi imel globino 300 m, na Marsu pa 20 cm. Oce-
njujejo, da je Zemlja od nastanka pred 4,6 milijarde let 
izgubila toliko vode, da bi se gladina fiktivnega, enako-
merno globokega oceana znižala za 3 m. To je treba pri-
merjati z globino 3 km: Zemlja ni izgubila skoraj nič 
vode. Glavna razloga za izgubo sta disociacija vode pod 
vplivom sončnega sevanja v vrhnjih plasteh atmosfere in 
uhajanje vodika z Zemlje, ki ga težnost premalo zadržuje. 

Zemlja je torej bogata z vodo, ki je večinoma slana – na 
srečo, saj izhlapevanje te vode iz oceanov delno oskrbuje 
»veliki vodni krog«, izhlapevanje, utekočinjanje in pada-
vine, katerega termični pogon zagotavlja sončno sevanje. 

Kroženje vode oskrbuje celine in na njih vzdržuje vse ži-
vljenje in ekosisteme, ki jih poznamo in za katere je slad-
ka voda nujno potrebna. Vodni vir na celinah Zemlje so 
torej letne padavine, ki se vedno znova pojavljajo. 

Odkar se je na Zemlji pojavil človek, je vodo uporabljal 
v svojo korist in sčasoma odtegoval naravnim ekosiste-
mom vedno večji del vodnih virov, ki prihajajo iz narav-
nega vodnega kroga, v osnovi za to, da je sebi v prid 
ustvarjal umetne kmetijske ekosisteme. To odtegovanje 
virov je bilo na začetku neznatno, potem pa je postajalo 
vse večje. Delež vode, ki ga danes, ko ima Zemlja 7 mili-
jard prebivalcev, prepuščamo naravnim ekosistemom, je 
že zelo skromen. Kaj bo leta 2050, ko bo na Zemlji mor-
da živelo 9 milijard ljudi?

1. Potrebe po vodi

Zdravniki priporočajo, da vsak dan spijemo vsaj 2 litra 
vode, to količino pa lahko tudi podvojimo ali potrojimo v 
primeru vročine ali suše. Če k temu dodamo še druge 
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potrebe vsakdanjega življenja po vodi, doseže številka naj-
manj vrednost 20 l/dan na prebivalca v najrevnejših deže-
lah (na primer v obalnih področjih Mavretanije, kjer ni 
virov sladke vode), a več kakor 500 l/dan v deželah, ki so 
bogate z vodo ali zelo potratne (ZDA, nekatera mesta v 
Argentini, Južnoafriški republiki, Združenem kraljestvu 
itn.). V Franciji je povprečna poraba vode na prebivalca 
250 l/dan v mestih (ta številka vključuje vodo za industri-
jo, trgovine itn., pa tudi izgube v vodovodnih omrežjih, 
vodo za čiščenje ulic in vodo pri gašenju požarov) in vsaj 
150 l/dan na deželi. Svetovno povprečje je ocenjeno na 
300 l/dan na prebivalca oziroma 110 m3 na leto. 

Demografi ocenjujejo, da bo leta 2050 število ljudi na 
Zemlji preseglo 9 milijard; ocene se gibljejo med 8 in 12 
milijardami. Po letu 2050 naj prebivalstvo ne bi več nara-
ščalo (razen v Afriki) oziroma se bo začelo celo zmanjše-
vati. Če vzamemo kot hipotezo, da bo tedaj na svetu 9 
milijard ljudi in da bo vsak porabil dnevno 250 l vode, to 
pomeni, da bo znašala celotna količina vode, potrebna za 
zadovoljitev domačih (gospodinjskih) potreb za vse pre-
bivalstvo na svetu na letni ravni 825 km3. (V 1 km3 je 1 
milijarda m3, v 1 m3 je 1.000 litrov). To je 0,7 % vode, ki 
vsako leto pade na vse celine z dežjem, ali 6 % vode, ki 
steče v reke in podtalnico in jo lahko pridobimo nazaj. 
Tako »porabljena« voda ne izgine, ker se pretežno vrne v 
naravno okolje in se lahko ponovno uporabi. Jasno je, da 
te »gospodinjske« vode, kakor jo imenujemo, na našem 
planetu ne bo nikoli zmanjkalo.

Kako je z vodo, potrebno za pridelavo hrane za ljudi? 
Danes je potrebno okoli 10.000 km3 vode na leto, da se 

oskrbi 7 milijard ljudi. Od tega je 6.500 km3 deževnice, 
ki popolnoma izhlapi, ko pade na 1,4 milijarde hektarov 
t. i. deževnih (pluvialnih) kmetijskih površin in 3,2 mili-
jarde hektarov pašnikov (prerije, grmičaste savane …) ter 
3.500 km3 vode, ki jo zajamejo v naravnem okolju (reke, 
podtalnica), da z njo zalivajo 270 milijonov hektarov na-
makalnih kmetijskih površin. Od teh 3.500 km3/leto 
vode, zajete za namakanje, jih le 1.700 km3/leto koristno 
izhlapi iz rastlin, ostalo pa steče v podtalnico ali odtoke in 
sodeluje pri odtekanju po celinah ali pa se potroši z izhla-
pevanjem v zrak. Tako so za resnično prehranjevanje ljudi 
na leto porabi okoli 8.000 km3 vode oziroma 1.150 m3 
vode na prebivalca. To pomeni okoli 7 % dežja na celi-
nah. Zavedati pa se moramo, da je danes okoli 1 milijar-
da ljudi podhranjenih zaradi revščine.

Leta 2050 bi potrebovali, če naj ne bi bil noben Ze-
mljan lačen in če se prehranjevalne navade ne bi spreme-
nile, dejansko okoli 11.000 km3 na leto ali 10 % dežja na 
celinah, kar se globalno ne zdi zaskrbljujoče, vendar pa 
lahko postane, glede na neenakomerno krajevno in ča-
sovno porazdelitev padavin zelo težavno lokalno. Poraz-
delitev teh 11.000 km3/leto, potrošenih za deževno in 
namakalno kmetijstvo, ter izkoristek porabe namakalne 
vode sta dve glavni spremenljivki pri ponudbi hrane. Če 
upoštevamo verjeten razvoj prehranjevalnih navad in ko-
ličino vode, potrebne za pridelavo živil (Preglednica 1), si 
lahko zamislimo, da bo povečana potrošnja mesa na sve-
tu, posebno v Aziji, kjer so tradicionalno bolj vegetarijan-
ske dežele, povečala resnične potrebe po vodi leta 2050 
na 12.000 ali 13.000 km3/leto namesto na 11.000 km3. 

Slika 1: Ta fotografija, posneta v delti reke Okavango v Namibiji, ponazarja, da človek ni edino bitje na Zemlji, ki uporablja vodo. 
Do kakšne mere lahko ljudje povečujemo svojo porabo in s tem zmanjšujemo del, rezerviran za ekosisteme, ter hkrati upamo, da 
bomo ohranili »živ« planet, da bomo znali obvarovati biološko raznolikost, ki omogoča našo eksistenco? (W. Kinzelbach, 2006)
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Preglednica 1: Količina vode (v m3), potrebne za pridelavo 1 tone osnovnih živil. Navedena je celotna količina produkta (ne le suhi del). 
(Marsily, AcadémiedesSciences, 2006)

Rastlinski produkti m3/t Živalski produkti m3/t

Olja 5.000 Govedo 13.000

Riž, žito, žitarice C3 2.000 do 1.000 Perutnina  4.100

Koruza, žitarice C4 700 Jajca  2.700

Južno sadje 400 Mleko  800

Zelenjava 200-400

Krompir 100

Preglednica 2: Vodni odtis porabe vode v Franciji. Po WWF (2012)

Vrsta vode Zelena, m3/leto Modra, m3/leto Siva, m3/leto

Domači kmetijski izdelki 43,7 1,4 3,8

Uvoženi kmetijski izdelki 36,7 4,6 2,1

Domači industrijski izdelki 0,9 3,3

Uvoženi industrijski izdelki 0,6 6,3

Gospodinjska voda 0,6 2,2

Skupno 80,4 8,1 17,7

skupno splošno 106,2 km3/leto

Za pridelavo 1 tone govejega mesa je na primer potrebno 
13.000 m3 vode, kar je 13-krat več kakor za 1 tono žita 
… Razlog za to je, da danes krmijo živino z zrnato hrano 
(ječmen, koruza …) ali s sojo in za pridelavo teh krmil je 
potrebno že veliko vode; a potem 1 tona krmila, ki ga 
použije neko govedo na paši, »pridela« največ 75 g mesa. 
Morda je najpomembnejša spremenljivka, ki jo lahko 
določimo, ravno potrošnja izdelkov živalskega izvora, na 
katero moramo nujno vplivati. V razvitih deželah je v 
povprečju dvakrat previsoka glede na prehrambne potre-
be, v deželah v razvoju pa pokriva v povprečju le 70 % 
potreb. V deželah na prehodu med nerazvitimi in razviti-
mi so potrebe in njihovo zadovoljevanje nekako uravno-
vešene, vendar z ogromnimi notranjimi neenakostmi. 

2. »Barva« vode in »vodni odtis«

Nekaj let nazaj so vodo začeli označevati z »barvo« 
(Hoekstra in Mekonnen, 2012; WWF, 2012): »zelena« 
voda je voda, ki jo dobimo z deževjem in ki se potem z 
evapotranspiracijo vrne neposredno v atmosfero ter se 

uporablja v pluvialnem (dežnem) kmetijstvu. V svetov-
nem merilu pomeni 65 % deževnice, tj. 73.000 km3/
leto. »Modra« voda je voda, ki se izliva v reke in podtal-
nico. To je voda, ki se pretaka pred nami in jo vidimo, 
najbolj v rekah. Na vsem planetu predstavlja 32 % de-
ževne vode, kar je 36.000 km3/leto. »Siva« voda ustreza 
zelo približni meri onesnaženja voda: definirana je kot 
navidezna (virtualna) količina vode, ki bi jo bilo po-
trebno dodati onesnaženim odpadnim vodam, da bi 
bile tako razredčene in bi ustrezale veljavnim normam 
za odpadne vode. 

»Vodni odtis« predstavlja celotno količino vode (zele-
ne + modre + sive), ki je potrebna za izdelavo nečesa (za 
proizvodnjo nekega predmeta1), ali letno porabo vode 
nekega posameznika, skupnosti ali cele dežele. Vodni 
odtis za Francijo, ki je prikazan v Preglednici 2, ni ome-
jen na količine vode, ki se porabi na ozemlju Francije. 
Francija uvozi na navidezen (virtualen) način skoraj po-
lovico vode, ki jo potroši; gre za količino vode, ki jo je 
bilo potrebno uporabiti v deželah izvoznicah za pridela-
vo izvoznih kmetijskih produktov2 ali tekstilnega blaga 

1 Za pripravo hamburgerja je na primer potrebno 2400 litrov vode (za proizvodnjno kruha, za prozvodnjo krme za živali, ki dajo meso itn.), za skodelico 
kave pa 140 litrov vode ...

2 Ne gre le za vodo, ki jo vsebujejo uvoženi izdelki (kakor je na primer voda v sadju in zelenjavi), ampak tudi za vodo, ki jo je bilo treba potrošiti v deželah 
izvoznicah za namakanje kmetijskih površin ali za izdelavo proizvodov itn.



Preglednica 3: Ocena množine zajete in porabljene vode na svetu v letu 2000.  Prirejeno po Marsily (Académie des Sciences, 2006). Ocene 
so zelo približne.

Prebivalstvo
[milijoni]

Poraba 
gospodinjske 

vode
[km3/leto]

Voda za 
deževno 

kmetijstvo
[km3/leto]

Voda za 
namakalno 
kmetijstvo
[km3/leto]

Voda, 
porabljena za 

namakanje
[km3/leto]

Zajem 
industrijske 

vode
[km3/leto]

Evropa  512 520  80  225 100  285

Azija 3.612 290 2.900 1.800 830  330

Afrika  853  40  700  200 90  32

Severna 
Ameria

 489 130  400  400 185  390

Južna 
Amerika

 367  50  300  100 45  105

Avstralija, 
Pacifiški 
otoki

 30  8  30  25 20  3

Rusija in 
ex-ZSSR

 310  62  250  500 230  145

cELOTA 6.200 660 5.000 3.250 1.500 1.290

Porabljena 
voda

 40 5.000 1.500  130

ali tudi za industrijske proizvode, ki jih Francija kupuje 
na mednarodnih trgih. Tako vodo imenujemo »virtual-
na« voda. Danes »potrošijo« Francozi 106 km3 vode 
(zelene + modre + sive) na leto, kar je 1.750 m3 na pre-
bivalca. Od tega je 75 % zelene vode, 8 % modre in 17 
% »sive« vode. Gospodinjska voda predstavlja 3 % po-
rabe, industrijska voda 10 %, za pridelavo hrane pa se 
porabi 87 % vode. 47 % porabljene vode je uvožene, 
najdemo jo v kmetijskih ali industrijskih izdelkih, ki jih 
kupimo v tujini in vsebujejo »virtualno« vodo, ki je bila 
potrošena pri njihovi izdelavi.

Preglednica 3 kaže oceno za množine zajete in pora-
bljene vode (po različnih kategorijah) na svetu v letu 
2000.

3. sklep

Pravi »problem vode« na Zemlji je v resnici demo-
grafski problem. Zaradi rasti števila prebivalcev, pred-
vsem v Aziji, bodo na tej celini potrebe po vodi in ob-
delovalni zemlji zelo kmalu presegle zmogljivost 
lokalnih virov, zato dežele na tej celini kmalu ne bodo 
več mogle zagotavljati lastne oskrbe s hrano. Prebival-
stvo bodo lahko prehranjevale z masivnim uvozom hra-
ne, kar se imenuje »virtualna voda«, ali tako da bodo 
pustili, da se prebivalstvo izseljuje. Kaže, da bo Južna 
Amerika osnovna celina, ki bo lahko zagotavljala po-
trebno kmetijsko proizvodnjo, vendar za ceno pridobi-
vanja novih gigantskih obdelovalnih površin; to pa bo 
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še bolj omejilo del sveta, rezerviran za naravne ekosiste-
me in biološko raznolikost. Severna Evropa, Rusija in 
Severna Amerika bodo tudi lahko dobavljale hrano za 
del potreb. Afrika bi lahko postala samozadostna kljub 
zelo močni demografski rasti, če bi kultivirala velik del 
svojih naravnih prostranstev. 

Obstaja pa bojazen, da bodo velike klimatske krize 
(npr. suše, povezane z dogodki El Niño) v nepredvidlji-
vi prihodnosti povzročile dramatično lakoto hkrati na 
več celinah. Drugi problemi, povezani z vodo, se zdijo 
ob tem drugotnega pomena.
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Dodatek: PODATKI ZA SLOVENIJO

v sloveniji smo v letu 2010 porabili 125 milijonov m3 vode ali 0,125 km3, vsak prebivalec jo je 
porabil v povprečju 42 m3, na dan pa vsak približno 117 litrov.

Slovenija se uvršča med vodno zelo bogate države v Evropi. Letno se po ozemlju Slovenije samo v rekah in potokih pretoči okoli 
34 km3 vode. 

Od 125 milijonov m3 načrpane vode v letu 2010 se je porabilo: 
– 85 milijonov m3 vode za gospodinjstva;
– 31 milijonov m3 vode za druge gospodarske in negospodarske dejavnosti; 
– 6 milijonov m3 vode je bilo dobavljenih drugim vodovodnim sistemom;
– 3 milijoni m3 vode iz hidrantov so bili porabljeni za potrebe gasilcev, za čiščenje cest, ulic. 

Poraba vode v gospodinjstvu ter v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih na prebivalca se od leta 2008 bistveno ne spremi-
nja: v zadnjih letih se je skupna količina porabljene vode zmanjšala za 0,2 %, tj. na 84,5 milijona m3 vode oz. na 57 m3 vode na 
prebivalca (v letu 2010), tj. približno 117 litrov na prebivalca na dan v Sloveniji. 

Največ vode v gospodinjstvu na prebivalca so v letu 2010 porabili v osrednjeslovenski statistični regiji, skupaj 57 m3 načrpane 
vode na prebivalca; v gorenjski in obalno-kraški regiji je bilo porabljenih po 42 m3, v notranjsko-kraški in goriški regiji po 37 m3, v 
savinjski in podravski regiji po 36 m3, v zasavski regiji 34 m3, v spodnjeposavski regiji in v jugovzhodni Sloveniji po 33 m3, v koro-
ški regiji 30 m3, najmanj pa v pomurski regiji, 27 m3 vode na prebivalca.

Grafikon 1: Poraba vode na prebivalca po statističnih regijah Slovenije. (vir: SURS)

Poraba vode za namakanje kmetijskih površin 

Po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2010 je bilo za namakanje porabljenih 1,6 milijona m3 vode, od tega je bilo 66 % 
namakalne vode iz zbiralnikov, 34 % pa iz tekočih voda, podtalnice in iz drugih virov. 

Namakanih je bilo 3.501 hektarov zemljišč; od tega je bilo 77 % teh zemljišč namakanih z oroševanjem, 23 % pa kapljično. 
73 %, vseh površin namakanih zemljišč so bili njive in vrtovi, 18 % površin zemljišč so bili sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 
preostalih 9 % površin zemljišč je bilo drugo, npr. golf igrišča, športna igrišča.

VIR:

n http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4565


