
Doğada su elde etme

Su insan vücudu için çok önemlidir. İnsan gölgede dinlenirken bile su kaybeder. Hareket
halindeyseniz veya çok sıcak bir ortamdaysanız vücudunuzun su kaybetme oranı artacaktır.
Dolayısıyla zor bir durumda temiz bir su bulmanız çok önemlidir. Bu tür koşullarda yağmur suyu
biriktirebilir, çiğden yararlanabilir, su kuyusu kazabilir, kaktüsten su elde edebilir, bitki
köklerinden yararlanabilirsiniz veya en kolayı akarsu kaynağı bulabilirsiniz. Unutmayın ki durgun
suların kirli olma olasılığı akarsulardan çok daha yüksektir.  

Su kaynaklarına ulaşmak içinse hayvan izlerinin en yoğun olduğu yönde ilerlerseniz bir su
kaynağına ulaşmanız muhtemeldir. Yeşil ağaçların bulunduğu yerler ve karıncaların yoğun
olarak görülebildiği yerlerde su bulma ihtimaliniz yüksektir. Suyu bulunduğunuz coğrafyadaki
çukur yerleri araştırarak da bulabilirsiniz.

  

Doğada bulduğunuz sular her zaman temiz olmayabilir. Ancak berrak ve tadı düzgün olan doğal
kaynak sularının temizliğinden emin olabilirsiniz. Suyun temiz olduğunu anlamak için önce
rengine daha sonra tadına bakılmalıdır. Eğer su berrak değilse bir kapta dinlendirerek ya da
dokuması sık ve temiz bir tişörtünüzle süzebilirsiniz. Pis su belirtileri ise; sazlık, kamış, sinek...
Unutmayalım ki durgun suların mikrop ya da bakteri barındırma olasılığı çok yüksektir.

  

Eğer hareket halindeyseniz bir su bulduktan ne kadar sonra su bulacağınız şüphelidir.
Dolayısıyla bulduğunuz kaynaktan içtiğiniz sudan sizi uzun bir süre idare edecek kadar suyu da
yanınıza almalısınız. Su taşımanın çeşitli yolları vardır. En ideali ise matara veya suluklarla steril
bir taşıma sağlamaktır. Eğer elinizde mu malzemeler yoksa ağaç dalarının içini oyarak kap elde
edebilirsiniz. Veya yanınızda olan yağmurluk veya naylonlardan su torbası yapabilirsiniz.

  

  

YAĞMUR SUYU BİRİKTİRME

  

Yağmur suyu saf olduğundan daha kullanışlıdır çünkü kaynatma, arıtma vs. işlemler
uygulamanıza gerek yoktur. Yağmur suyu biriktirmek için su geçirmez bir örtü veya naylon
parça kullanmalısınız. Örtünün dört tarafındaki kazıklar örtüyü gergin tutar. Örtünün ortasına
kabınızla aynı doğrultuda olacak şekilde bir taş koyunuz. Taşın seviyesi kabınızın üzerinde
bulunmalıdır ki su ortada toplanmak yerine kabınıza aksın.
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  ÇİĞ BİRİKTİRME  Çiğ toplamak için uzum çimenlerin üzerini bir kumaş parçasıyla silin. Kumaş iyice ıslanınca birkaba sıkın . Bu işleme size yetecek miktarda su elde edene kadar devam edin. Çiğ güneşdoğunca kaybolacağından elinizi çabuk tutmalısınız.  
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    SU KUYUSU KAZMA  Gevşek zeminlerde su toprak altındaki oyuklarda toplanır. Normal koşullarda otuz santimlik birçukur kazmanız yeterli olacaktır, ancak ortam koşullarına bağlı olarak suya ulaştığız seviyefarklılık gösterebilir. Suya ulaşma ihtimalinizi arttırmak için çevreye göre çukurda kalanbölgelerde suyu aramanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Su ilk başlarda bulanık olacaktır,ancak çıkan bulanık suyu su berraklaşana kadar dışarı atın. Su topraktan süzülerek gittikçedaha berrak ve içilebilir hale gelecektir. Çukurda biriken su berraklaşmadan asla içmeyin.  

  NOT: Su kuyunuzu kazmadan önce çevrenizdeki çamuru inceleyin, eğer çamur kötü kokuyorsayada üzerinde yeşil bir tabaka bulunuyorsa su kirli demektir.Aynı şekilde ölü hayvanların olduğuyerlerden de su içmemelisiniz. Ve son olarak çıkardığınız suyu arıtmadan tüketmeyiniz.  KAKTÜSTEN SU ELDE ETME  Kurak bölgelerdeyseniz toprağı belki metrelerce kazsanız da suya ulaşamayabilirsiniz. Ancakbu bölgeler de su deposu diye de adlandırabileceğimiz kaktüslerden bolca bulmak mümkündür.Bir tane fıçı kaktüsü bulun ve tepesini keskin bir bıçakla kesin. Bu işlemi yaparken dikenleredikkat etmelisiniz. Daha sonra kaktüsün etli kısmını bir sopa yardımıyla püre haline getirin.Böylece etli kısımdaki nemi açığa çıkarabilirsiniz. Daha sonra bir kamış yardımıyla posanınsıvısını için.    
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  NOT:Unutmayalım ki kaktüsler çok zor yetişen bitkilerdir, dolayısıyla bu yöntemi çok sıkkullanırsanız bazı türlerin yok olmasına sebep olabilirsiniz. O yüzden bu yöntemi lütfen çok zordurumlarda kalmadıkça kullanmayın.  SARMAŞIKTAN SU ELDE ETME  Büyük bir bıçakla yada palayla sarmaşığı mümkün olduğu kadar yukarıdan kesin sıvının tersyöne akmaması için önce dibinden kesmeyiniz. Daha sonra sarmaşığın dibini keserek sıvınınbir kaba akması için bekleyiniz. Tek bir sarmaşıktan yeterince su elde edemeyebilirsiniz.  

 4 / 5



Doğada su elde etme

    NOT:Sütümsü bitki özsuları zehirli olabilir. Dolayısıyla bu yöntemi çok zor durumdakalmadığınız sürece yada suyun zehirli olmadığından emin olmadığınız sürece kullanmanıztavsiye edilmez.  AĞAÇ KÖKÜNDEN SU ELDE ETME  Küçük bir muz ağacını yada fidanını yerden yaklaşık sekiz santim yukardan kesin. Kütüğünortasını oyun ve köklerden gelen suyun orada toplanması için bir süre bekleyin  

  DİKKAT: Bu yöntemi de çok zor durumda kalmadığınız sürece kullanmayınız. Unutmayalım kihayatta kalmaya çalışırken doğaya da zarar vermemeliyiz.  BUZ VE KARDAN SU ELDE ETME  NOT: Karı veya buzu eritmeden tüketmek size daha kolay gözükebilir. Ama bu tüketim şeklisizin için çok değerli olan vücut ısınızı düşüreceğinden tavsiye edilmez. Aynı zamandaboğazınızı yada midenizi üşütmenize de sebep olabilir.  

  Buzu altında ateş yakacağınız bir kayanın üstünde eritebilirsiniz. Yeni donmuş deniz buzueritirseniz bu su tuzlu olacaktır. Ancak arktik bölgelerdeki deniz buzu mavimsi olur ve daha aztuz içerir.  Kar eritirken ise zemine mümkün olduğu kadar yakın bir yerden alınmış yoğun kar kullanmayagayret edin. Karı bir bohçanın içine koyun ve ateşe mümkün olduğu kadar yakın bir yere asınaltına da bir kap koyun. Kabı ateşin üzerine koymamalısınız.                                          
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