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ELŐSZÓ

The consideration of water as life basic resource and as strategic factor
for the development of the population, is a strong reasoning for the claim of
water as a human right, what is being increasingly asked by many
organisations and social movements.

On the other hand, the Millennium Development Goals (MDG) of United
Nations establish a deadline and some quantified challenges to drastically
reduce the rate of population that dies in our world due to the lack of access to
quality water, or as a consequence of different diseases that are transmitted due
to the lack of basic sanitation structures. This United Nations objective, once
considered by many people as unpretentious, wont be fulfilled on time in a
society so technologically advanced that is able to search water in Mars.

Focusing on our European continent, lacking the drama of seeing people
dying every day due to the lack of water (or due to the presence of spoiled bad
water), as it happens in some neighbour continents, the water “radiography”
of the European Union shows also contradictory situations:

• In the European geographical areas in which the resource is scarcer,
more water is consumed and in a more inefficient way.

• The water price (taking into account the implementation of the cost
recovery principle mentioned in the Water Framework Directive) is
lower in those countries in which the resource is scarcer. This situation
is far from the implementation of the basic market rules, based on the
supply and demand relationships. 

• Water is the only natural resource on which humans establish different
prices that exceed the rate 1:1.000. It is possible to pay the same price
for a water cubic meter (1.000 litres) in a domestic water invoice, and
for a bottle of drinking water with a volume lower than 1 litre.

• Water is considered a strategic resource with a high added value, but it
is daily used as its value was nothing. Only its extreme absence during
specific severe droughts raises people awareness about its importance;
but this importance is soon forgotten as soon as the specific problem is
overcome with the arrival of new rains.

In this European context the “Aquanet” project takes place. Submitted
by San Valero Foundation, this project has been approved by the Autonomous
Organism of European Educational Programmes, in the framework of the
European sub-programme Leonardo da Vinci. This is a Transfer of Innovation
project in which 7 expert entities of 5 countries of the European Union have
participated with the aim of designing and validating three key products:

• The first European manual available in seven EU official languages,
which compiles technologies, methodologies and devices with a high
added value to foster water efficient management. Its focus as a training
tool is mainly addressed to workers and professionals of the key sectors
(agriculture, engineering, architecture, urbanism…) professional schools
and public decision-makers.
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• The first European didactic guide, also available in seven languages and
different formats. It is addressed to vocational training and secondary
education teachers and students. Its aim as support material for the
teachers is to educate and train on uses and efficient criteria, as a future
value that should be implemented in those entities and training centres,
and should be reflected in actions based on the learned values.

• The creation of the international observatory of the “Aquanet” project,
with the direct inclusion (or indirect inclusion through different
networks and entities) of more than 200 organisations that assure the
future continuity of the actions and the effective exploitation of the
results, as well as the permanent update of the elaborated contents, once
the lifetime of the project is finished.

For the development of these products, the project has taken into account
the technical and professional experience of the expert entities ADRAT in
Portugal, AGROINSTITUT Nitra in Slovakia, CIPA-AT Toscana in Italy,
HARGHITA COUNTY COUNCIL in Romania, EID and IRMA SL in Spain.
Those entities have been coordinated by Fundación San Valero and have
formed an international partnership optimal for the development of the project.
The council of Zaragoza, through its Environment and Sustainability Agency,
has strategically collaborated with the partnership. This collaboration has
promoted a high international and institutional impact of the project, because
it has taken place at the same time as the International Exposition of Zaragoza
2008, focused on the thematic axis of “Water and Sustainable Development”.

The high participation in the pilot actions developed at international
level for the validation of the manual and guide of the project has been very
remarkable. These actions have been offered through a telematic platform in
which more than 2.000 people have been registered at international level. This
platform has allowed a continuous external quality control and also a high
level of proposals and complementary contributions to be added to the ones
already suggested by the 200 entities included in the observatory of the project.

The managing board of the project would like to thank and highlight
the disinterested effort of the participants that have had an especially active
role in the project. According to this, an annex including their names will be
included in the present publication. The logotypes of the entities included in
the international observatory of the project will be also included in this
publication.

It is important to highlight the high impact of the project on the
communication media and the high number of visits to the website of the
project (www.aquanet-experttraining.eu), from which all materials elaborated
in seven languages can be downloaded, as well as a professional video in
Spanish and English. It is also important to highlight the participation of the
partners in fairs and international events with high dissemination impact, the
success of the European Photographic Contest (from which some pictures have
been selected to be included in this publication, mentioning the author), the
publication in specialised magazines… All these actions agree with the final
objective of valorising and transferring the results.
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CÉLKITŰZÉSEK

Jelen tanulmányi kézikönyv az AQUANET program közvetlen eredménye,

amely más tanulmányok mellett, a hatékony vízgazdálkodás érdekében a

módszertanokról, tehnológiákról, eljárásokról és berendezésekről egy kimerítő

összeállítást valósított meg. Ezért, ennek a kézikönyvnek a rendeltetése a következő

célkitűzések megvalósítása:

• Egyszerűen alkalmazható megoldásokat nyújtson a víz különféle

felhasználásának optimizálására a lakásokban és az iskolában, ami segít a

tanárnak, mint  didaktikai anyag egy, a tanulók érdeklődését felkeltő kampány

megvalósítása érdekében .

• Indítványozzon egy sor olyan megoldást és gyakorlatot, amelyek

megvalósíthatók az osztályban.

• Gyűjtsön információkat a vízre, a hidrológiai ciklusra és a víz felhasználására

vonatkozóan, amelyek felhasználhatók mint segédanyag és útmutató a

tanároknak és tanulóknak.

Kétségtelen, a tanár az a ki ebből a kézikönyvből  az információkat, valamint

az ebben javasolt gyakorlatokat  a tanulók életkorának megfelelően  kell alkalmazza.
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BEVEZETŐ

Az AQUANET projekt tárgya, annak a fogalomnak a tényleges közvetítése,

hogy a “hatékony vízgazdálkodás”  ügye  a LIFE “OPTIMIZAGUA2 (LIFE04

ENVE/E/000164)   elnevezésű projekt által tartalmazott bemutató tárgyát képezte;

felhasználva erre a célra a „Multimedia Training System for Workers” (1996) Leonardo

munkaprojektből  a didaktikai módszereket, amelyeken alapul a távoktatás a

kulcsszektorokban;  a professzionisták kimondott felkészítése által a „ hatékony

vízgazdálkodás” keretében, az „E-Learing” eljárással.

Ennek érdekében, az AQUANET program , a hatékony vízgazdálkodás

érdekében egy hatékony módszertani, műszaki és berendezések kimerítő összeállítást

valósított meg a különböző felhasználási területeken:többek között a háztartás,

szállodaipar, ipar, mezőgazdaság, közterületi és magánkertészet. A szervezetekre,

vállalatokra vagy márkákra való vonatkoztatások csak tájékoztató jelleggel valósulnak

meg, bízva az elemzett tehnológia létezésében, nem lévén semmilyen kapcsolat a

projekttel; mindezeknek köszönhetően, a megszerzett tájékoztatásnak a általános

közzététele, a körülvevő környezet érdekében történik.

Ezért, ez a kézikönyv mindezeknek az erőfeszítéseknek az eredménye és

reméljük hogy olyan információkat tartalmaz, amelyek egyesítik a hasznosságot a

hatékonysággal.
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1. A VÍZ: FOGALMAK, ADATOK, SZÁMOK

Az ebben a fejezetben található információk és szöveg nagy

részben a Egyesült Nemzeteknek a Hidrológiai Erőforrások

Alakulása a Világban  2. Jelentéséből származnak: “ A víz ,

egy megosztott felelősség”, és az U.S.Geological Survey,

USGS Weboldalról.  Más  információs források  részletesen

meg vannak jelölve a szövegben.

1.1. HIDROLÓGIAI KÖRFORGÁS VAGY A VÍZ KÖRFORGÁSA

A Föld hidrológiai körforgása az a globális körforgás, amely átviszi a

vizet az óceánokból a felszínre és a felszínről vagy a föld alól, a növényekről  a

bolygónkat körbevevő légkörbe ( a Hidroszféra elkülöníthető részlegei közötti

körforgalom folyamata) A hidrológiai körforgás folyamatának fontosabb

természeti összetevői: a csapadékok, vízbeszivárgás, elsivatagosodás, elpárolgás

és transpiráció.

A hidrológiai körforgás leírja a víz jelenlétét a Földön és ennek

légkörében. A Földön a víz állandó mozgásban van, állandóan változtatva

halmazállapotát: folyadék, jég és gőz. Egy biógeokémiai körforgásról van szó

amelyben a kémiai reakcióknak minimális hozzájárulásuk van, és a víz csak át

megy egyik helyről a másikra vagy megváltoztatja fizikai állapotát. A

körforgalom  végbement és fejlődött legalább az elmúlt 3.000 millió évben.

Az élet a bolygón ettől függ és a Föld egy barátságtalan hely volna ha a

körforgás nem létezne.

A magyarázat megkönnyítése érdekében, tételezzük fel, hogy a

hidrológiai körforgás az óceánokban kezdődik, habár nem kezdődik egy

bizonyos helyen.

Forrás: 

U.S. Geological Survey, USGS)

Szerz: Nieves León
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SZÓMAGYARÁZAT AZ ÁBRÁHOZ:
El ciclo del agua: 
A víz körforgása

Agua contenida en el hielo y la nieve: 
A jég-és hótábla víztartaléka

Precipitación: Csapadék

Escurrimientos de agua a ríos: 
Vízlefolyás a patakokból

Filtraciones: Szűrések

Manantial: Forrás

Agua potable almacenada: 
Ivóvíztartalék

Descarga de agua subterránea:
Talajvíz-kitörés

Agua subterránea almacenada: 
Talajvíztartalék

Evaporación: Párolgás

Corriente del arroyo: Forrásvíz lefolyása

Agua contenida en la atmósfera:
Légköri víz

Sublimación: Szublimáció 

(szilárd halmazállapotból gáz halmazállapotba

történő átalakulás)

Escurrimientos de la superficie: 
Felszíni kitörések

Evapotranspiración: Felszíni elpárolgás

Condensación: Kicsapódás

Evaporación: Párolgás

Agua contenida en los océanos: 
Óceáni víz



A nap felmelegíti az óceánok vizét, elpárologtatja azt és beépíti a

levegőbe mint vízgőzöket. A levegő  felszálló áramlatai felemelik a  gőzöket

az atmoszféra magasabb rétegeibe, ahol az alacsony hőmérséklet

következtében ezek cseppfolyóssá válnak és felhőket alkotnak, amelyek

mozognak a bolygó fölött a légköri áramlatok  hatására. A felhők részecskéi

összeütköznek, nőnek, amíg cseppeket formálnak és lehullnak az óceánok vagy

a földrészek fölött.

A csapadék nagy része az óceánokba hull le. Az a víz amely a talajra

hull, a gravitációnak köszönhetően, elterül a föld felületén mint egy felületes

folyás. Ennek a folyásnak egy része a folyókba jut .  A folyóvíz és a felszín

alatti víz amely a felszínre jön összegyűl és az édesvizű folyókba ömlik.

Nem az összes esővíz folyik a folyók felé, nagy részét beszívja a talaj,

mint beszivárgást. Ennek a víznek egy része a talaj felső rétegeiben marad és

visszatér a vízforrásokhoz és az óceánokhoz, mint a felszín alatti víz kiürítése

A felszín alatti víz  másik része a föld felszínén lévő repedésekben található

és az édesvíz tartalékot képezi. Azt a felszín alatti vizet amely kis mélységben

található , felszívják a növények gyökerei és elpárologtatják a levelek felületén

keresztül, így visszatér a légkörbe. A beszivárgott víz másik része a talaj

mélyebb rétegeibe kerül és feltölti a kőzeteket ( felszínes telitett kőzetek),

amelyek nagy mennyiségű édesvizet tartalmaznak hosszú időszakokon át.

Hosszútávon ez a víz folytatja a mozgást, ennek egy része visszatér az

óceánokba, ahol a víz körforgása “ befejeződik” .... és kezdődik elölről.

A csapadék egy része hó formájában hull le és összegyűl jégmezőkben

és jéghegyekben, amelyek tárolni tudják a fagyasztott vizet sok millió évig. A

melegebb égtájakon az összegyűlt hó elolvad és elfolyik amikor jön a tavasz.

Az elolvadt hó folyik a talaj felszínén mind az olvadás utáni víz és néha

árvizeket okoz.
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• Az emberi tevékenységek (települések, ipar és mezőgazdasági övezetek)

módosíthatják a hidrológiai körforgás összetevőit a talaj használatának

megváltoztatása, a felhasználás, újrahasznosítás és a hulladék

anyagoknak a felszíni és felszín alatti folyások természetes tárolóiba

történő áramlása által.

Az U.S. Geological Survey

1

(USGS)  azonosította a víz körforgásának

15 fontosabb összetevőjét:

• Az óceánokban összegyűlt víz

• Elpárolgás

• Víz a légkörben

• Kicsapódás és cseppfolyósodás

• Csapadékok

• A hóból és jégből összegyűlt víz

• Az olvadásból származó víz

• Felületi vízgyűjtők

• Vízfolyás

• Az összegyűlt édesvíz

• Beszivárgás

• A felszín alatti víz levezetése

• Források

• A talaj evapotranspirációja és nedvessége

• Az összegyűlt felszín alatti víz

• A víz globális elosztása
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1.1.1. AZ ÓCEÁNOK VIZE

Az óceánokban  hosszú időn keresztül összegyűlt víz mennyisége ,

sokkal nagyobb mint amennyi ténylegesen mozgásban van a víz körforgásában.

Úgy értékelik, hogy abból a  körülbelül 1.386.000.000 km³.vízből ami a Földön

létezik, körülbelül  1.338.000.000 km³. az óceánokban gyűlt össze. Ez

körülbelül 95.5 %-ot jelent .Úgyszintén, úgy értékelik, hogy az óceánok

biztosítják annak a víznek a 90 %-át amely a légkörbe párolog.

Hidegebb éghajlatú időszakok idején, vastag hó és jégmezők

képződnek, amilyen mértékben egy nagyobb mennyiségű víz gyűl össze hó

formájában, és egy kisebb mennyiség áll rendelkezésre a körforgás többi

komponenseinek. A melegebb időszakok idején a fordítottja történik. Az utolsó

jégkorszakok idején, a jég beborította a szárazföld majdnem egyharmadát és az

óceánok mélysége körülbelül  120 méterrel volt kevesebb mint ma. Ezelőtt,

körülbelül 3 millió évvel, amikor a Föld melegebb volt, az óceánok 50 méterrel

az évi átlagos szintnél magasabban lehettek volna.

1.1.1.1. AZ ÓCEÁNOK MOZGÁSBAN

Az óceánokban vannak áramlatok, amelyek nagy mennyiségű vizet

mozgatnak a Föld körül. Ezeknek a mozgásoknak nagy hatásuk van a víz

körforgására és az éghajlatra. A Golf áramlat  az Atlanti Óceánnak egy ismert

meleg áramlata, amely elszállítja a vizet a Mexikói öböl felől, az Atlanti

Óceánon keresztül Nagy-Británia felé. A 97 km./óra sebességgel bíró Golf
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96.5%
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áramlat 100-szor több vizet szállít mint a Föld összes folyói. Melegebb

éghajlatokról eredve, a Golf áramlat a meleg vizet viszi az Észak- Atlantiak felé,

amely befolyásolja egyes övezetek éghajlatát,mint például Anglia nyugati részét.  

• Annak a víznek körülbelül 40 %-a, amely csapadék formájában hull le

a föld felszínére azokból a gőzökből származik, amelyek az óceánokból

erednek. A többi 60 % földi forrásokból származik.

1.1.2. PÁROLGÁS: A VÍZ MEGVÁLTOZTATJA A CSEPFOLYÓS

ÁLLAPOTÁT GÁZNEMŰ ÁLLAPOTRA

1.1.2.1. MIÉRT KÖVETKEZIK BE A PÁROLGÁS?

A párolgás a legfontosabb folyamat, amelynek segítségével a víz

átváltoztatja cseppfolyós állapotát gáznemű állapotra. A párolgás az a folyamat

amely által az óceánokból a   cseppfolyós víz  felemelkedik a légkörbe, gőz

formájában, visszatérve a víz körforgásába. Különböző tanulmányok

kimutatták , hogy az óceánok, a tengerek, tavak és folyók biztosítják, kb.90

%-ban a légkör nedvesség tartalmát, a többi 10 % a növények párolgásából

származik.

A meleg (energia) szükséges a párolgás létrejöttéhez. Az  energia arra

használódik, hogy elszakítsa azokat a láncokat , amelyek egybetartják a víz

molekulákat, és ezért a víz nagyobb hatékonysággal párolog a forrás ponton

(100 fok C.), de lassabban párolog a fagyponton. Amikor a levegő relatív

nedvessége elérte a 100 %-ot, amelyik a telítettségi pont, a párolgás nem tud

folytatódni, ezzel magyarázható, hogy a víz amely elpárolog a bőrön keresztül

izzadás idején hűsítő hatású.

1.1.2.2. A PÁROLGÁS BEFOLYÁSOLJA A HIDROGRÁFIAI

KÖRFÖRGÁST

Az óceánokból származó párolgás az a fő folyamat, amelyen keresztül

a víz visszatér a légkörbe. Az óceánok nagy felülete ( a föld felületének kb. 70

%-át óceán borítja) elősegíti a nagymértékű párolgást. Globális szinten, az a

mennyiségű víz amelyik elpárolog, visszatér a Földre csapadék formájában.

Kétségtelenül, ez változik földrajzi szempontok szerint .Az óceánok fölött a

párolgás megszokottabb mint a csapadék, amíg a szárazföld fölött a

csapadékok követik a párolgást. Az óceánokból elpárolgott víz nagy része, újra

visszahull ezekre csapadék formájában. Az óceánokból elpárolgott víznek csak

10 %-a  szállítódik a szárazföld felé és hull le csapadék formájában.

• Elpárologva, egy víz molekula kb. 10 napot marad a levegőben

1.1.3. VÍZRTÁROLÁS A LÉGKÖRBEN

Annak ellenére, hogy a légkörben nincs egy fontos víztároló, van egy

gyors módozat amelyet használ a víz azért , hogy mozogjon a földgolyó fölött.

Állandóan van víz a légkörben. A felhők a legláthatóbb formái a víz létezésének
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a légkörben, de a tiszta levegő is tartalmaz vizet, ezek a víz részecskék nagyon

kicsik ahhoz, hogy láthatóak legyenek. A víz mennyisége a légkörben minden

pillanatban kb. 12.900 km³. Ha a  légkörben található összes víz egyszerre

hullna le eső formájában, a föld felületét kb. 2,5 cm.-es vízréteggel borítaná be.

• A gőzök a légkörben egy “globális dinamikus mozgással” keringenek,

amely egy tekintélyes évi vízmennyiséget tartalmaz, amit 113.500 km

és 120.000 m3-re becsülnek. Ezek a mennyiségek mutatják azt a fontos

szerepet , amit a csapadékok jelentenek a természetes hidrológiai

tartalékainknak megújításában, különösképpen azoknál, amelyeket a

természetes ökoszisztémák  és a nem öntözött területek ellátására

használnak.

1.1.4. KONDENZÁLÁS, CSEPPFOLYÓSÍTÁS: A VÍZ MÓDOSÍTJA

GÁZHALMAZÁLLAPOTÁT CSEPPFOLYÓS  HALMAZÁLLAPOTRA

A lecsapódás (kondenzálás) az a folyamat amely által a  levegőben

található vízgőzök cseppfolyós állapotúvá alakulnak. A cseppfolyósítás fontos

a víz körforgás szempontjából, mert így keletkeznek a felhők. Ezek a felhők

hozhatnak csapadékot, ez a fő forma, amely alatt a víz visszatér a Földre. A

cseppfolyósítási folyamat a párolgás folyamatának az ellentéte.

A lecsapódás (kondenzálás)  felelős a hó létrejöttéért is, azért, hogy

megnedvesednek papucsaink , akkor amikor átmegyünk egy olyan szobából

amelyben hidegebb van egy olyan szobába ahol melegebb van, a napközbeni

nedvességért, a cseppekért amelyek az olyan  edény külső felén keletkeznek,

amelyben hidegebb ital van és a cseppekért amelyek az ablakok belső felén

keletkeznek, akkor amikor kinn hideg van.

1.1.4.1. KONDENZ (CSEPPFOLYÓS VÍZ ) A LEVEGŐBEN

Azokon a napokon is, amikor az ég teljesen tiszta, nincs felhő, a víz jelen

van a levegőben vízgőzök  és pici vízcseppek formájában, amelyek igen kicsik

ahhoz ,hogy láthatóak legyenek. A víz molekulák összekapcsolódnak  a nagyon

kicsi por, só és füst részecskékkel, azért ,hogy nagyobb részecskéket hozzanak

létre, amelyek nőnek és megalkotják  a felhőket. Amikor a részecskék

egyesülnek és megnövekszik a méretük, kialakítva így a felhőket, attól a

pillanattól lehetséges a csapadék.

1.1.4.2. MIÉRT VAN HIDEGEBB, AHOGY EMELKEDÜNK A

LÉGKÖRBEN?

A felhők azért alakulnak ki,mert a levegő amely vízgőzöket tartalmaz

felemelkedik és lehül. Ennek a folyamatnak a legfontosabb pontja, az hogy a

föld felületéhez közel található levegő felmelegszik nap sugaraitól. Az ok

amiért a levegő lehűl a föld felületén az a levegő nyomása. A levegőnek egy

bizonyos súlya van és ezért egy bizonyos nyomást gyakorol, aminek az

eredménye a fölöttünk létező levegő mennyisége.
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A légnyomás egy levegő oszlop által gyakorolt erő, amely kiterjed a föld

felületétől a légkör felső határáig, egy meghatározott területi egységen ( hektó

Pascalban mérik hPa

2

) Egy  magasabb szinten, kevesebb mennyiségű levegő

van, így egy kisebb mennyiségű levegő gyakorol nyomást. Magasabb szinten,

a barométer nyomás kisebb és a levegő kevésbé sűrű, ami előidézi a levegő

lehűlését.  

Az adatok az ENSZ a Hidrológiai Erőforrások

Kibontakozása a Világon című , „A víz egy megosztott

felelősség” elnevezésű 2. Jelentéséből származnak. Weblap

U.S. Geological Survey, USGS

1.1.5. A CSAPADÉKOK

A csapadékok lehetnek a víz részecskéinek bármely formái, folyadék

vagy szilárd halmazállapotúak, amelyek a légkörből esnek és a talajra érnek.

A csapadékok formái: eső, havas eső, hó, hópelyhek, jégeső, kövek

jégkristályok, kis hógolyók. Ez a fő folyamat amely által a víz visszatér a

Földre. A csapadék nagy része eső formájában hull le.

1.1.5.1. HOGY ALAKULNAK KI AZ ESŐCSEPPEK?

A felhők amelyek lebegnek a fejünk fölött, víz gőzöket és

vízrészecskéket tartalmaznak, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy csapadék

formájában lehulljanak, mindamellett, hogy elég nagyok ahhoz, hogy felhőket

alkossanak. A víz elpárolog és lecsapódik (kondenzálódik) állandóan az égen.

Ha egy felhőt közelről tanulmányozunk, láthatjuk hogy ennek egyes részei

eltűnnek ( elpárolognak) és más részei nőnek (cseppfolyósodnak). A felhőkben

cseppfolyósodott víz nagy része nem hull le csapadék formájában a felmenő

légáramlatoknak köszönhetően, amelyek fenntartják a felhőket. Ahhoz, hogy

a csapadékok létrejöjjenek ezek a kis cseppecskék kell kondenzálódjanak. A

vízcseppek összeütközésbe kerülnek és nagyobb méretű cseppeket alkotnak,

amelyek elég nehezek ahhoz, hogy lehulljanak a felhőkből csapadék

formájában. Sok víz részecske szükséges ahhoz , hogy egy esőcseppet

hozzanak létre.    

1.1.5.2. A CSAPADÉK MENNYISÉGE VÁLTOZIK FÖLDRAJZI

SZEMPONTBÓL ÉS AZ IDŐ FOLYAMÁN

A csapadék mennyisége változik a világban, a különböző országokban,

egyazon város területén belül is. A világrekordot ami az esőt illeti

Mt.Waialeale, Hawaii tartja, ahol a csapadékmennyiség 1.140 cm. évente.

Egészen kivételes módon ebben az évben 1.630 cm. esőt jegyeztek 12 hónap

alatt, ami kb. napi 5 cm.-nek felel meg. Ezzel a túlzott  csapadékkal ellentétben,

itt van Afrika, Chile, ahol nem esett az utóbbi 14 évben.
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Az alábbi térkép szemlélteti az évi csapadékmennyiséget, mm-ben, a

világon. A sárgával színezett övezetek sivatagoknak tekinthetők. Logikus arra

gondolni, hogy a Szahara ilyen színben jelenjen meg, de gondolták volna, hogy

Grönland és az Antarktisz nagy része sivatag legyen?

• Országok viszonylatában, a csapadék mennyiség változik - 100 mm.

között a száraz vagy sivatagi éghajlatokban, egészen 3.400 mm-ig

évente a trópusi és  a többnyire hegyvidéki térségekben.

• A monszun, a trópusi ciklonok és a konvektív és frontális  viharok a

közepes szélességi fokon fontos mechanizmusok, amelyek

meghatározzák a csapadékokat, ahogy domborzati hatás egy másik

meghatározó tényező.

• Amilyen mértékben közeledünk a sarkokhoz és egy nagyobb

magassághoz,  mind nagyobb mennyiségű csapadék hull hó formájában.

Az évente lehulló hó menyiséget  a Földön 1,7 x 10¹³ tonnára becsülik,

betakarván egy bizonyos felületet, amely évről évre változik, 100 és 120

millió km² között.

• A mérsékelt és hideg éghajlatú térségekben, a hóesés nagy mértékben

tud hozzájárulni az összcsapadékhoz a térségben. Például az Egyesült

Államokban, Kanadában és Európában a térségi csapadék 40 % - 75 %-

a hó formájában hullhat le.

• A legkevesebb   csapadék mennyiség évente (200 mm és még kevesebb)

a szubtrópusi térségekben, a sarki térségekben és az óceánoktól távol

eső övezetekben keletkezik. Ugyanakkor vannak esőmentes helyek a

hegyek lejtőin, mint  a Sierra Nevada keleti völgyeiben vagy az Egyesült

Államok nyugati részén, ott ahol a csapadék nagyon kevés.

• Shiklomanov úgy értékelte, hogy az összcsapadék mennyiség ami

befolyásolja a Föld területét 119.000 km³ évente, más értékelések

szerint, ez a mennyiség változó 107.000 és 119.000 km³ között.
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XX.Ábra: 

A csapadék megoszlása a

bolygó szintjén megfelel a

légköri körforgás modelljének.

A csapadékok nagyon

változóak. A térségek szintjén,

az eső speciális megoszlását

befolyásolják az ember által

meghatározott tevékenységek.

(nagy erdőirtás, urbanizáció és

a bányászat).

Forrás: 

U.S. Geological Survey, USGS

Évi átlagos cdsapadékmennyiség (mm)



Még több információ:

http://www.ciclohidrologico.com/precipitacin

Adatforrás: a Arktikai éghajlati és meteorológia szójegyzékből,

az Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia Erőforrások Alakulására

vonatkozó 1.számú Jelentéséből: “ Víz mindenkinek, vizet az

életnek”(2003) és Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó 2.számú Jelentéséből: “ A víz

, egy megosztott felelősség” (2006).

1.1.6. A VÍZ ELRAKTÁROZÓDIK  A JÉGBEN ÉS A HÓBAN

A víz ami, hosszú időszakokra a jégben, hóban és jéghegyekben van

tárolva, szintén a víz körforgásának részét képezi. A jégtömeg nagy része a

Föld felszínéről, kb.90 % az Antarktiszon van, amíg a többi kb.10 % a

Grönlandon található. A Grönlandi hóréteg megnövelte a kiterjedését  az idők

folyamán, kb. 2,5 km

3

– re, annak függvényében, hogy több hó esik mint

amennyi elolvad. A hóréteg átlagosan 1,5 m. vastagságot képez, de úgy

értékelik, hogy elérhet akár 4,300 métert is. A hó olyan nehéz, hogy az alatta

található föld addig nyomódott amíg meghajolt. Valójában, a Pleisztocén-kori

utolsó eljegesedés óta, Skandinávia és Grönland tartományainak szintjei

felemelkedtek, amíg elérték, hogy kiegyenlítsék a kontinentális rétegeket, a

jegesedés előtti eredeti formájukban. Ez a folyamat, amit eustasia

3

-nak

neveznek nagyon lassú, de tanulmányozható tudományos felszerelésekkel.

1.1.6.1. A HÓ ÉS A JÉGHEGYEK MÚLANDÓK

A bolygó szintjén, az éghajlat állandóan változik, általában, ez nem

történik elég gyorsan ahhoz, hogy észre lehessen venni. Léteztek meleg

időszakok, akkor éltek a dinoszauruszok (kb.100 millió évvel ezelőtt).

Úgyszintén, létezett sok hideg időszak, mint az utolsó Jégkorszakban, ezelőtt

kb. 20.000 évvel. Ebben az időszakban, Kanada, Ázsia nagy részét és Európa,

valamint az EE.UU. egyes részeit jéghegyek borították.

• Jelenleg, a jégmezők a Föld felszínének kb. 10-11 %-át borítják.

• Ha a mai napon, az összes jégmező elolvadna, a tenger szintje

megemelkedne 70 m-el.

• Az utolsó jégkorszak idején, a tenger szintje kb.122 m-el volt

alacsonyabb mint amilyen szinten jelenleg van, és a jégmezők a föld

felszínének majdnem egyharmadát borították be.

• Az utolsó meleg időszak idején, kb. 125.000 évvel ezelőtt, a tengerek

szintje kb. 5,5 m-el volt magasabb mint amilyen szinten ma van.
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Az eustasia meghatározást a föld kérgének utólagos süllyedése és emelkedése megnevezésére használják azokban az

övezetekben, ahol nagy kontinentális jéghegyek léteztek a Pleisztocén- korban. A nagy jéghegyek képződésével egy

időben, a domborzat összeomlott a hó súlya alatt és a Jégkorszak végén, és ezeknek a jéghegyeknek eltűnte után, a

domborzat ami össze volt préselve kezd “helyreállni”, mert megszabadult a súlytól.



Kb.három millió évvel ezelőtt a tengerek szintje 50,3 m-el lehetett

magasabb.

Forrás: A Hó és Jégre vonatkozó Adatok Országos

Központja.

1.1.7. AZ OLVADÁSBÓL SZÁRMAZÓ VÍZ A FOLYÓVIZEK FELÉ

FOLYIK: A HÓ ÉS JÉG ELOLVADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VÍZ

HALADÁSA, MINT FELSZÍNES RÉTEG, AMI FOLYIK A

FOLYÓVIZEK FELÉ.

Amennyiben Floridában vagy a Francia Riviérán laknak, nem ébrednek

minden reggel azzal a kérdéssel, hogy  milyen módon járul hozzá az olvadásból

származó víz a víz körforgásához. De, az egész világon, a hóból származó víz

ami egyesül a folyóvizekkel, fontos részét képezik a víz mozgásának a Földön.

A hideg éghajlatokon, a folyók hozamának nagy része, tavasszal, a hó és a jég

elolvadásából származik. Az árvizeken kívül, a hó gyors elolvadása

földcsuszamlásokat és szilárd anyagok elmozdulását okozhatja

• Tevékenység:

Kitűnő módja annak,hogy megértsük miként befolyásolja az olvadás a

folyók hozamát a hidrogramma megfigyelésében áll amit az alábbiakban

mutatunk be. Ez a hidrogram bemutatja a napi hozamát ( az átlag hozamot

minden napra) a North Fork folyónak, amit feljegyeztek 4 éven keresztül

a Kaliforniai Represa North Forknál. A legmagasabb csúcsok a grafikonon,

főleg az olvadásból származó víznek köszönhetők. Hasonlítsák össze és

látni fogják  a minimális napi hozamot az évnek ezekben  az elkülöníthető

időszakaiban, a grafikonon feltüntetett 4 éves ciklus idején.

Az olvadás által termelt víz réteg, változik évszakok és évek szerint.

Hasonlítsák össze a 2000. évi maximális csúcsokat, a 2001. évi

legalacsonyabb csúcsokkal. Úgy tűnik, hogy 2001-es év folyamán

Kaliforniának ebben a térségében nagy szárazság volt. A tél folyamán,

hó formájában elraktározott víz hiánya, befolyásolhatja a rendelkezésre

álló víz mennyiségét az év többi részében.
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Forrás: 
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Szerz: Julio Santín

Napi átlagos patakhozam

(átlag patakhozam minden

egyes nap) négy évre a North

Fork River at North Fork Dam

Kaliforniában. 

Forrás: 

US Geological Survey, USGS
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1.1.8. A FELSZINI VÍZRÉTEG

A felszíni vízréteg, az esőből származó víz, ami a talaj felszínén folyik

Az emberek jó része úgy gondolja, hogy az esővíz lehull a földre, folyik

ezen (esővíz réteg) és folyik a folyók fele, amik az óceánba ömlenek. 

Ez a felfogás leegyszerűsített, mert a folyók is nyernek vizet a talajon át.

Kétségtelen, hogy a folyók vizének nagy része, közvetlenül abból a vízből

származik ami a talaj felszínén folyik és amit felszíni vízrétegnek nevezünk.

Általában, a lehulló esőnek egy részét beszívja a talaj, de akkor amikor

az eső egy telitett vagy vízhatlan  talajra esik , elfolyik a talajon, követve ennek

domborzatát. Záporesők idején, vízzsinórokat fognak látni, amelyek folynak a

növények alá. A víz csatornákon folyik, amelyek , amelyek által a nagy folyók

felé irányítják. Ez a kép példája annak ahogy a felszíni vízréteg kis patakká

alakul át. Ebben az esetben, a felszíni víz a talaj felszínén folyik, magával

sodorva nagy mennyiségű üledéket, ami a folyóban tárolódik. ( ez a tény káros

a víz minőségére). A felszíni vízréteg patakot formál és elkezdi a visszatérő

utazást az óceán felé.

Úgy ahogy a víz korforgás minden szakaszában történik, a csapadék és

a felszíni vízrétek közötti összefüggés az időszakoknak és földrajzi

övezeteknek megfelelően változik. Az Amazonászi erdőkben és az

EE.UU.délkeleti részén található sivatagban bekövetkező azonos viharoknak

eltérő hatásuk van. A felszíni vízrétege befolyásolják a hely meteorológiai,

fizikai-geológiai és helyrajzi tényezői. Egységes módon, a lehulló esővíz

egyharmada elfolyik mint felszíni vízréteg az óceánok felé, az esővíz többi

része elpárolog vagy beszívja a talaj, és a föld alatti víz részét képezi.
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1.1.9. A VÍZFOLYÁS: A VÍZ FOLYÁSA A TERMÉSZETES

CSATORNÁJÁN, MINT EGY FOLYÓ 

• Ebben a szövegben a “vízfolyás”

4

meghatározást használjuk, arra a víz

mennyiségre vonatkozóan ami befolyik egy folyóba, patakba vagy

csatornába.

1.1.9.1. A FOLYÓK FONTOSSÁGA

A folyók nem csak az emberek számára fontosak, ezek ugyanolyan

fontosak a többi élőlények számára is. Nem csak üdülő helyek, ahol az emberek

szórakozhatnak. Az emberek felhasználják a folyót ivóvíz ellátásra és öntözésre

is, elektromos áram termelésre, a hulladékok ülepítésére ( legjobb esetekben ,

kezelt hulladékok), árú szállításra és élelem szerzésre.

A folyók és ezek partjai a legfontosabb környezetek, ahol növények és

állatok élnek a földrészeken, és ezért a földi ökoszisztéma nagy biólogiai

sokféleségét képezik. A folyók segítenek víztartalékok fenntartásában, mert

vizet szolgáltatnak ezeknek a folyásaikon keresztül. Az óceánok is vízzel

tartják el magukat, a folyóknak és felszíni vízrétegeknek köszönhetően

amelyek vizeiket folyamatosan öntik beléjük.

1.1.9.2. FOLYÓK MEDENCÉI

Amikor a folyóra gondolunk, fontos, hogy ennek medencéjére  is

gondoljunk. Mi egy medence? A medence az a hely ahol az összes víz ami

ezekbe esik és lecsapolódik, egy egységes pont felé irányítódik. A folyók

medencéje olyan kicsi lehet mint egy kréta nyom a táblán, vagy olyan nagy,

hogy befogná az egész területet amely lecsapolja a  vizet a Missisipi folyó felé

azon a ponton ahol ez beleömlik a Mexikói Öbölbe, vagy az Ebro folyó, amikor

beleömlik a Földközi Tengerbe. A kis medencék a nagyobb medencék

belsejében találhatók.

A medencék fontosak, mert a víz mennyiségét és minőségét

befolyásolják, az ami történik a medence belsejében, akár természeti akár az

emberi tevékenység által előidézett okokból.

1.1.9.3. A VÍZFOLYÁSOK ÁRAMLÁSA ÁLLANDÓAN VÁLTOZIK

Az áramlás állandóan változik , nap mint nap, percről percre. Az eső

által termelt  felszíni vízréteg a fő tényező ami az áramlást befolyásolja. Az

eső a folyók megnövekedését idézi elő; egy folyó megnövekedhet akkor is ha

az eső a medence felső pontján következett be, az összes víz ami a medencébe

hull ugyanazon egységes pont felé csapolódik le. Egy folyó nagysága nagy

mértékben medencéjének nagyságától függ. A nagy folyóknak nagy

medencéjük, a kis folyóknak kis medencéjük van. Ugyanúgy. A különböző

nagyságú folyók, különféle képen  reagálnak a viharokkal és esőzésekkel
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szemben. A nagy  folyók szintje lassabban  növekszik és csökken, mint a kisebb

folyóké. A nagy folyóknál ez a folyamat napokat vesz igénybe, és ezért az

árvizek napokig eltarthatnak.

1.1.9.4. ÉDESVÍZ TARTALÉKOK: A FÖLD FELÜLETÉN TALÁLHATÓ

ÉDESVÍZ

A víz körforgásának egy része, ami nyilvánvalóan fontos az élet

szempontjából a Földön, az a felszíni édesvíz. Kérdezzék meg egyszerűen

szomszédjukat, egy paradicsom palántát,egy retket vagy egy szunyogot. A

felszíni édesvíz magába foglalja a folyókat, árkokat, tavakat, mesterséges

tavakat (az ember által létrehozott).

A folyókban és tavakban található vízmennyiség állandóan változik, a

víznek a rendszerből történő kifolyása és befolyása következtében. A befolyó

víz a csapadékból, a felszíni vízrétegből,  abból a  föld alatti  vízből , ami a

felszínre szivárog és a mellékfolyókból származik. A tavak és folyók

vízvesztesége az elpárolgásnak és a föld alatti vizek felé elfolyásnak

tulajdonítható. Az emberek a felszíni vizet használják a szükségleteik

kielégítésére. A felszíni víz mennyisége és helye változik időben és térben,

vagy természeti okokból,vagy az ember tevékenysége folytán.

1.1.9.5. A FELSZÍNI VÍZ FENNTARTJA AZ ÉLETET

Amint Nílus Deltájának képe mutatja létezhet élet a sivatagban is, azzal

a feltétellel, hogy legyen megfelelő rendelkezésre álló felszíni (vagy földalatti

) víz mennyiség. A felszíni víz fenntartja az életet. Sőt, a földalatti víz is a

felszíni víz leereszkedésének köszönhetően létezik.
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Az édesvíz aránylag kevés a Föld felszínén. 

A Föld vízkészletének csak 3 %-a édesvíz, és az édesvizű tárolók és

tavak vize a Föld édesvíz készletének 0,29 % teszik ki. Az összédesvíz

mennyiség 20 %-a egyetlen tóban található az Ázsiai Bajkál tóban. Egy másik

20 % a Nagy Tavakban gyűlt össze( Huron, Michigan és Felső). A folyók az

édesvíz össztartaléknak mindössze 0,006 százalékát tartalmazzák. Amint

láthatják, a Föld a bolygón található összvízmennyiség minimális hányadából

tartja el magát.

1.1.10. VÍZBESZIVÁRGÁS

A föld alatti víz esővíz formájában kezdődik.

A világ bármely részén, egy bizonyos mennyiségű víz ami csapadék

vagy hó formájában esik, beszivárog az altalajba és a kőzetekbe. A beszivárgás

nagy számú tényezőtől függ. Grönlandon, a hórétegre hulló hó mennyiség

nagyon kevés lehet, miközben egy olyan folyó képe amelyik eltűnik egy

barlang belsejében  Georgiában. EE.UU., egy folyó közvetlenül átváltozhat

föld alatti vízzé.

A beszivárgó víz egy része a talaj felsőbb rétegeiben maradhat és

beléphet a vízfolyásba, mert ennek irányába szivárog. A víz egy másik része

nagyobb mélységbe szivároghat, feltöltve  így a föld alatti rétegeket. Abban

az esetben ha a rétegek elég porózusak és kevésbé mélyek, ahhoz hogy

megengedjék, hogy a víz szabadon haladjon közöttük, az emberek

talajfurásokat végezhetnének és felhasználhatnák a vizet a szükségleteik

kielégítésére. A víz nagy távolságra  elmozdulhat, vagy hosszú időre maradhat

mint föld alatti víz, mielőtt visszatérne a felszínre, vagy más víztestek felé

szivárogna, mint az óceánok és folyók.

1.1.10.1. A TALAJVÍZ

Mivel a víz beszivárog az altalajba, általában egy nem-telitett  és egy

telitett alakot képez. A telítetlen körzetben létezik egy bizonyos mennyiségű víz

az altalaj anyagának  repedéseiben, de a talaj nem telített.

A nem telített övezet felső része a talaj. A talaj a növények gyökere által

kialakított felület, amelyek megengedik, hogy a csapadék beszivárogjon ennek

belsejébe. A talaj belsejében található vizet a növények használják fel. A nem

telitett övezet alatt, található egy telített övezet, amelyben a víz teljesen

elfoglalja azokat a helyeket amelyek a talaj és a kőzetek  részecskéi között

találhatók. Az emberek talaj furásokat végezhetnek azért, hogy kivonják a vizet

ami ebben az övezetben található.
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1.1.11. A TALAJVÍZ TÚLFOLYÁSA: A VÍZ MOZGÁSA A TALAJ KÜLSEJE

FELÉ

Minden nap látjuk a vizet, ami a tavakban, folyókban, jégben, esőben

hóban van. Ugyanakkor van egy nagy mennyiségű víz  amit nem látunk, az a

víz ami van és mozog a talaj belsejében. A felszín alatti víz, sok esetben az a

fontos tényező ami hozzájárul a vízfolyásokhoz. Az emberek használják a

felszín alatti vízkészleteket évszázadok óta és ezt teszik folyamatosan a mai

napig, főleg ivásra és öntözésre. A Földön az élet függ úgy a felszín alatti víztől

mint a felszíni víztől.

1.1.11.1. A TALAJVÍZ FOLYIK A TERÜLET BELSEJÉBEN

A  földre lehulló csapadékok egy része beszivárog a talajba és a talajvíz

részévé válik. Amint a talajba ér, ennek a víznek egy része a föld felszíne felé

halad és hamar kijön, beömölve a vízfolyások medrébe, de, a gravitációnak

köszönhetően, ennek nagy része folytatja útját a mélyebb övezetek felé.

Amint a diagramma mutatja, a felszín alatti víz  mozgásának  irányát és

sebességét a talajrétegek és a talajban létező repedések  különböző jellemzői

határozzák meg. 

A víz mozgása a terület belsejében függ a átengedő képességtől (ami

megmutatja mennyire könnyű vagy nehéz a víz mozgása egy meghatározott

anyagon keresztül) és a kőzetek  porozitásától (nyílt hely mennyisége az

anyagban). Ha a kőzet megengedi, hogy a víz aránylag szabadon mozogjon

ennek belsejében, a víz nagy távolságra mozoghat rövid idő alatt. De a víz

mozoghat mélyebb rétegek felé is, ahol maradhat évekig, mielőtt visszatérne

hogy a  környezetünk részévé váljon.
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1.1.12. FORRÁSOK

Forrás akkor keletkezik, amikor egy réteg addig a pontig megtelik

amikor a víz kiárad a  Föld felszínére. A források különböznek nagyságuk

szerint, kis forrásoktól, amelyek kiadós esők után folynak, a nagy medencékig,

amelyekbe több millió liter víz folyik minden nap. 

A források bármilyen kőzetben kialakulhatnak, de főleg mészkő és

dolomit rétegekben találhatók. Ez a fajta kőzet könnyen oldódik a vízben és

eltöredezik. A keletkező víz savas. Mivel a kőzet feloldódik és összetörik, olyan

tereket  képez  amelyek megengedik, hogy a víz folyon. Ha az áramlás

vízszintes, akkor ez a talaj felszínére érhet, egy forrás létrejöttét eredményezve.

1.1.12.1. EGY FORRÁS VIZE NEM MINDIG ÁTLÁTSZÓ

Egy forrás vize, általában, átlátszó, habár , egyes esetekben  barnás színű

is lehet. Ez a kép egy természetes forrást ábrázol Colorado államból. Ez a fémes

piros szín, annak a víznek köszönhető ami vastartalmú anyagokkal volt

kapcsolatban. 

Floridában (EE.UU.) , sok felszíni víz tartalmaz tannint, természetes

savakat. Ezek a tanninok a földalatti kőzetek szerves anyagaiból származnak,

a víz elszíneződik, amikor kapcsolatba kerül ezekkel a kőzetekkel. Egy erősen

színezett  forrás vizének kitörése azt jelezheti, hogy a víz gyorsan folyik a

rétegek csatornáin, anélkül hogy megszűrődne a mészkő rétegek által.

1.1.12.2. HÉVÍZ FORRÁSOK

A hévíz források közönséges források , kivéve azt, hogy a víz langyos,

vagy egyes esetekben meleg, mint a Wyomingi, EE.UU.Yellovstone-i Nemzeti

Parkban. 
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Nagyon sok hévíz forrás van a jelenlegi vulkanikus tevékenységű

övezetekben, ezek vize meleg, mivel a víz ami táplálja ezeket kapcsolatban

volt azokkal a kőzetekkel amelyek magas hőmérsékleten vannak és mélyebb

övezetekben helyezkednek el. 

A kőzetek mind melegebbek lesznek, ahogy növekszik a mélység, ha a

talajvíz egy nagy repedéshez ér ami utat ad neki a felszín felé,egy hévíz forrás

keletkezhet. A híres Georgiai Hévíz Források és/vagy az Alhama de Aragoni

hévíz források vagy az Arnedillo din Riojaiak ilyen típusúak. Hévíz források

a világon mindenhol találhatók, együtt létezhetnek gleccser forrásokkal, úgy

ahogy ez a Grönlandon történik.

1.1.13. AZ EVAPOTRANSPIRACIÓ ÉS A TALAJ NEDVESSÉGE

A Transpiráció az a folyamat amelyen keresztül  a víz felemelkedik a

gyökerektől a parányi pórusokig, amelyek a levelek belső felén vannak, ahol

vízgőzzé alakul és elszabadul a légkörbe. A transpiráció, lényegében a víz

elpárologtatása a növények levelei által. Úgy  értékelik,hogy a légköri

nedvesség kb. 10 %-a a növények transpiríciójából származik.

A növények transpirációja egy olyan folyamat ami nem látható, a víz

ami elpárolog a levelek felszínéről anélkül ,hogy látható lenne hogy

transpirálnak a növények, A növekedés időszakában , egy levél sokkal nagyobb

mennyiségű vizet párologtat el, mint a saját súlya. Egy 0,4 ha. kukoricával

beültetett terület, naponta 11,400 l és 15,000 l, közötti vizet termel, amíg egy

tölgyfa kb.151,00 liter vizet képes transpirálni egy év alatt.

Az evapotranspiráció egy vízvesztési folyamat vízgőz formájában egy,

a talaj  felszínén található egységről, vagy  közvetlen elpárologtatás által a talaj

felszínéről, vagy közvetve, a levelek transpirációja által, egy specifikus idő

alatt. A talajnedvességét úgy határozzák meg mint a föld felülete alatt vagy

azon kívül elraktározott víz és ami rendelkezésre áll párologtatásra.
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Forrás: Irma S.L.



Az elpárolgási és transpirációs folyamatok (evapotranspiráció) szoros

összefüggésben vannak a talajnedvességgel, ezek a folyamatok úgy

cselekszenek mint egy hajtóerő a hidrológiai folyamatban mozgatott vízre.

Talajnedvesség elraktározása függ, a csapadékon kívül az elpárolgástól

is, különböző tényezőtől, mint a talaj fajtája, ennek mélysége, növényi

fedettsége és hajlási szöge.

• Az evaptranspirációból származó víz az ami ellátja főleg az erdőket, a

mezőgazdasági termékeket és öntözéseket, valamint egy nagyon

változatos ökoszisztémát. Mindamellett, hogy a vízkitermelés hányada

csak 8 %-a az évente megújítható hidrológiai erőforrásoknak, úgy

értékelik, hogy az évi  evapotranspiráció 26 %-át az emberek általi

felhasználásra szánják.

1.1.13.1. LÉGKÖRI TÉNYEZŐK, AMELYEK BEFOLYÁSOLJÁK A

TRANSPIRÁCIÓT

Az a vizmennyiség amit a növények elpárologtatnak változik a földrajzi

térség függvényében és az idők folyamán. Számos tényező van ami

meghatározza az elpárolgó mennyiséget.

A hőmérséklet: A transpiráció (elpárolgás) mennyisége úgy növekszik,

ahogy emelkedik a hőmérséklet, különösen az emelkedés időszakában, akkor

a levegő melegebb,

Relatív nedvességtartalom: Ahogy növekszik annak a levegőnek a

nedvesség tartalma ami körülveszi a növényeket, úgy csökken a transpiráció

mennyisége. Sokkal könnyebb, hogy a víz elpárologjon egy száraz levegőben,

mint egy már telitett levegőben.

A szél és a levegő mozgása: A levegő mozgásának a növekedése, amely

körülveszi a növényt, nagyobb transpirációt (párolgást) fog előidézni.

Növény-típusok: Mindenik növény külön-külön más mennyiségű

transpirációt (párolgást) végez. Egyes növények, amelyek száraz övezetekben

élnek, mint a kaktusz, tárolják az értékes vizet, kevesebbet transpirálva

(párologva).

• Egy mérsékelt éghajlatban az összcsapadék 33 %-a visszatér, általában,

a légkörbe elpárolgás vagy evapotranspiráció útján, 33 % átalakul

felszíni vízzé a felszíni vízrétegek által és 33 % visszatér a talajvizekbe. 

• Félszáraz éghajlatban, a csapadékok 50 %-a visszatér, általában a

légkörbe elpárolgás vagy evapotranspiráció útján, 30 % felszíni vízzé

változik a felső vízrétegek által és 20 % visszatér a talajvizekbe.

• Száraz éghajlatban, a csapadékok 70 %-a visszatér, általában a légkörbe

elpárolgás vagy evapotranspiráció útján, 29 % felszíni vízzé változik a

felső vízrétegek által és 1 % visszatér a talajvizekbe. 
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• A víz ami bekerül a víz körfogásába a talajon és növényzeten keresztül

tekintélyes mennyiség és a Földön megújuló vízfolyások 62 %-át teszi

ki évente.

• 1974-ben Korzun kijelentette, hogy a talajban levő víz alapjában 2

méternél kisebb mélységben található, vagyis olyan mélységben ahova

elér a növények nagy részének a gyökere. Ezen az alapon úgy értékelte,

hogy a talajnedvesség össztömege a bolygón kb. 16.500 km³. Ez  a szám

azt feltételezi, hogy a talajnedvesség 10 % -a talajnak a felszínéhez 2

méternél közelebbi rétegében van és hogy a talaj felszíne, ami

talajnedvességet tartalmaz, a föld felületének 55 %-át borítja, vagyis 82

millió km²-t.

• A felszíni víztömegek ,mint a tavak, folyók, mesterséges tavak

elpárolgása, úgyszintén a víz körforgásának szerves és fontos  része a

vízgyűjtő medence fejlesztése és a víz körforgásának térségi

gazdálkodása szempontjából.

• A mesterséges tavak vízgyűjtő medencéje esetében úgy értékelik,hogy

a 60-as évek vége óta az átlagosan elpárolgott víztömeg nagyobb  a

háztartásokban és iparban elhasznált víztömegnél.

• Az élelmiszer termelés és az ökoszisztéma fenntartása szempontjából, a

talajnedvesség a Nettó  Primer Termelékenység (PPN) és a növényzet

szerkezetének, összetételének és sürüségének  legfontosabb paramétere.

A felszínhez közel található talajnedvesség tartalma  nagyobb mértékben

befolyásolja mint a csapadékból származó víz és az öntözésre használt

víz beépül a felszíni víztömegbe, vagy beszivárog a talaj belsejébe.

Az adatok forrása: Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési

Szervezete Világszervezete (FAO) kiadványa:” Biotehnologiai

és Genetikai Szójegyzék”, az Egyesült Nemzetek 1.Jelentése a

Hidrológiai Tartalékok Alakulása a világon: ” Vizet mindenkinek,

vizet az életnek” (2003) az Egyesült Nemzetek 1.Jelentése a

Hidrológiai Tartalékok Alakulása a világon: “A víz, egy

megosztott felelősség” (2006).

1.1.14. TALAJVÍZ TARTALÉKOK: A TALAJ BELSEJÉBEN TALÁLHATÓ

VÍZ, ÖTT VAN TÖBB MILLIÓ ÉV ÓTA

A talajban található víz nagy része az esővízből származik, amely

beszivárog a talaj felszínén keresztül. A talaj felső rétege, telítetlen övezet,

amelyben a vízmennyiség változik az idő folyamán, de nem elég ahhoz, hogy

telítse a talajt. Ez alatt a réteg alatt található a telített övezet, amelyben  minden

pórus, repedés és a kőzetben található felületek tele vannak vízzel.

A talajvíz meghatározást arra használják, hogy meghatározzák ezt az

övezetet. A talajvíz egy másik meghatározása a  “réteg”. A rétegek nagy
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vízraktárak a talajban és a világon nagyon sok ember függ a mindennapi

életben  a talajvíztől.

Ahhoz, hogy vizet találjunk, nézzünk a talajvízszint (bányavízszint) alá,

ami megjelöli a telitett övezet kezdetét.

Figyeljék meg a mellékelt képet. Nagyon jó forma annak a fogalomnak

a bemutatására, hogy  miként telítődik vízzel egy bizonyos mélységben a talaj,

amennyiben eléggé áteresztő ahhoz, hogy vizet tároljon. Ennek a medencének

a felső része, ami kialakult, az a talajvízszint. 

Az óceán partja az ásás jobb oldalán van, az ásásban található víz szintje

egyenlő az óceán vízszintjével. Az óceán vízszintje  percről percre változik a

dagály-apály függvényében, ugyanezen okból változik az ásásban található víz

szintje is.

Mindenesetre ezt az ásást fellehet használni ahhoz , hogy vizet kapjunk.

Ha ez a módszer édesvizet ad, akkor az emberek  egy gödröt készíthetnének és

elláthatnák magukat vízzel. Tudjuk ha a homokparton gödröt ásunk és

megpróbáljuk kiüresíteni az azonnal újra feltelik, ez azért történik, mert a

homok annyira átengedő, hogy a víz könnyedén átmegy rajta. Ez azt

jelenti,hogy a mi “kutunk”-nak nagy hozama van. Ahhoz, hogy vizet kapjanak

az emberek elég mélyre kell ássanak ahhoz, hogy elérjenek a vízréteghez. A kút

el kell érjen tíz vagy száz méteres mélységet. De a fogalom ugyanaz mint a

homokparti kutunknak – le kell érjen a talajnak abba az övezetébe amelyben a

kövezetek szabad felületei tele vannak vízzel.
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Felszíni víz és 

a légkör víztartalma

Óceánok 97,5%

Édesvíz 2,5%

Gleccserek 68,7%

Talajvíz 30,1%

Állandóan 

fagyott altalaj 0,8%

Felszíni víz és 

a légkör víztartalma 

0,4%

Édesvizi tavak 67,4%

Nedves talaj 12,2%

Légkör 9,5%

Egyéb lápok 8,5%

Folyók 1,6%

Növények és állatok 0,8%

1.1.15. A VÍZ GLOBÁLIS

ELOSZTÁSA

A Földön található víz részletes

leírása érdekében, nézzék meg az alábbi

grafikont és az adattáblázatot.

Megfigyelhetik, hogy a Földön található

vízmennyiség ,  1,386 millió km

3 , 

kb. 96

%, sósvíz. Az összes édesvíznek 68 %-a

jégmezőkben és a hóban van. Az édesvíz

30 %-a a talajvízben van. A felszíni

édesvízforrások, mint a tavak és folyók

csak 93,100 km

3  

vizet tartalmaznak, ami

az összes vízmennyiség 1/150 %-ának

felel meg . Mindezek ellenére, a tavak és

a folyók a lakósság által elhasznált víz fő

forrását jelentik. 

A víz eloszlása a bolygón

Forrás: http://eco.microsiervos.com/agua/distribucion-agua-planeta.html



Forrásanyag: Az ENSZ a Nevelésügyi Tudományos és

Kulturális Szervezete(UNESCO),Nemzetközi Hidrológiai

Program Latin-Amerikának és a Karib-térségnek) (PHI-LAC).

• A föld légköre kb. 13.000 m³ vizet tartalmaz. Ez a mennyiség annak az

édesvíz erőforrásnak a 10 %-a  ami nem a talajvízben, a sarki

jégmezőkben vagy a permafroszt-ban található

• Amikor a légköri csapadékok elérik a talajt, különböző részekre

bomlanak amelyek folytatják víz körforgásának földi szakaszát,

különböző utakat követve. A föld felületére hullt összes évi csapadékból,

ami 110.000 km³-t tesz ki, kb. 40.000 km³ átalakul  felszíni vízréteggé

és feltölti az alsóbb rétegeket (kék víz) és úgy értékelik, hogy kb. 70.000

km³ elraktározódik a talajban és később az elpárolgás és transpiráció

útján visszatér a légkörbe (zöld víz).
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Víztömeg 
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Édesvíz, százalékban

Összes 

víz százalékban

Óceánok, 

tengerek, öblök

1.338.000.000 321.000.000 -- 96,5

Hórétegek, 

jéghegyek, 

állandó hótakarók

24.064.000 5.773.000 68,7 1,74

Talajvíz 23.400.000 5.614.000 -- 1,7

Édes 10.530.000 2.526.000 30,1 0,76

Sós 12.870.000 3.088.000 -- 0,94

Talaj- nedvesség 16.500 3.959 0,05 0,001

Jég a talajon 

és gelisolon 

(permafroszt)

300.000 71.970 0,86 0,022

Tavak 176.400 42.320 -- 0,013

Édes 91.000 21.830 0,26 0,007

Sós 85.400 20.490 -- 0,006

Légkör 12.900 3.095 0,04 0,001

Mocsarak vize 11.470 2.752 0,03 0,0008

Folyók 2.120 509 0,006 0,0002

Biológiai víz 1.120 269 0,003 0,0001

Összesen 1.386.000.000 332.500.000 -- 100

Forrásanyag: Gleick, P.H.1996:Víz erőforrások. Az Éghajlat és Időjárás Lexikonja, S.H.Schenider, Oxford University Press, New York kiadó,

2.kötet ,817-823 oldal.



• A légkör globális körforgásának formái  mutatják,hogy a széndioxid és

más mérges gázok mennyiségének növekedése változásokat okozhatnak

a globális éghajlat szintjén. Várhatóan meg nő a csapadék mennyisége

az Északi 30° és Nyugati 30° között, az evapotranspirációnak

köszönhetően. Ellentétes módon, előreláthatólag  sok trópusi és

szubtrópusi övezet kevesebb mennyiségű és rendszertelen

csapadékmennyiséget fog kapni. Úgyszintén, lehetséges, hogy a

klímaváltozás a csapadékokkal kapcsolatos katasztrófák – árvizek,

szárazságok, földcsuszamlások, tájfunok és ciklonok -  erősségének és

gyakoriságának növekedéséhez vezet.

Adatforrás:Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a

Hidrológiai Erőforrások Alakulására a világon - vonatkozó

2. Jelentésének: “A víz, egy megosztott felelősség” és az

U.S. Geological Survey.USGS Web oldal.

1.2. TÁROZÓMEDENCÉK

A tározómedencék egy nagyon változatos habitátust foglalnak magukba,

úgymint a mocsarak, völgyek, árvíz területek, folyók és tavak, vízparti

övezetek úgymint mocsaras területek, legelők. Úgyszintén , idetartoznak a

korallzátonyok és más  mélyebb tengeri övezetek, ami nem haladja meg a 6 m-

t, valamint a mesterséges tavak, úgymint a szennyvíz és hulladékkezelő

állomások.

Általános meghatározásban öt fontosabb tározómedence típus van:

• tengeri ( vízparti tározómedencék, beleértve a part menti lagúnákat,

sziklás partokat és korallzátonyokat)

• tölcsértorkolati ( magába foglalja a deltákat és apály-dagály

tárolómedencéket)

• tavi (tavakkal kapcsolatos tározómedencék)

• part-menti ( patakokhoz, folyók mellett fekvő tározómedencék

• mocsaras ( vagyis mocsarak és pocsolyák.

• A tározómedencékről szóló egyezmény,  egy 1971.február 2-án Ramsar

iráni városban jóváhagyott kormányközi szerződés. Habár az

egyezmény neve “Tározómedencékre vonatkozó Egyezmény ” (Irán,

Ramsar, 1971),  úgy is ismeretes mint  a “Ramsari Egyezmény”. Ennek

a hivatása a “ tározómedencék  konzerválása és kihasználása, a helyi,

térségi és országos tevékenység és nemzetközi kooperáció által, azzal a

céllal,hogy hozzájáruljunk egy állandó fejlesztéshez világ színvonalon.

• 2006 december hónapjától, 153 ország  csatlakozott a Ramsari

Egyezményhez mint szerződő fél, sőt mi több 1600 tározómedencét

amelyek kb. 145 millió hektár területet borítanak (  terület ami nagyobb

mint Franciaország,Németország, Spanyolország és Svájc területének

összege) kijelöltek az egész világon, hogy ezeket befoglalják  a

Nemzetközi Fontosságú Tározómedencék ramsari névjegyzékébe.

39
Nemzetközi útmutató a hatékony vízgazdálkodásról

Szerz: Nieves León

Szerz: Samuel Lago



• Nem tudható pontosan ,hogy a Föld hány százalékát teszik ki a

tározómedencék. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja

(PNUMA) keretében működő Világ Természetvédelmi Monitorozó

Központ (WCMC) egy hozzávetőleges értékelése szerint  ez a szám  5,7

millió km² - kb. 6 %-a a föld felületének – amiből 2% tavak, 30 %

tőzegtelepek, 26 % árterület, 20 % mocsár és 15 % árterületi legelők.

• A tározómedencék a föld legtermékenyebb ökoszisztémájába tartoznak.

Ezek az ökoszisztémák a biológiai sokféleség forrásai, mivel vizet és

elsődleges termékenységet hoznak, amitől számtalan állat és növényfaj

léte függ. A tározómedencék nagy koncentrációban tartalmaznak

halakat, emlősöket, hűlőket, kétéltűeket és gerinctelen állatokat. A tározó

tavak fontos elraktározási  helyei a növényi genetikai anyagoknak is.

• A legutóbbi tanulmányok azt mutatják, hogy az ökoszisztémák

szolgáltatásait évente kb. 33 milliárd USD-re becsülik , amiből 4,9

milliárd lej a tározómedencéknek tulajdonítható.

• A tározómedencék csak  10 %-át tartalmazzák annak a víznek ami a

tavakban és felszíni vizekben található.

• A tározómedencék olyanok mint a szivacs, beszívják a felesleges vizet

az erős csapadékkal járó viharok esetén és magas apály-dagálykor és

kiengedik a vizet lassan a száraz időszakok idején.
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• Egy sokszor idézett értékelés azt mutatja, hogy 50 %-a az 1900-ban

létező tározómedencéknek eltűnt a 90-es évek elején, a földnek

mezőgazdasági területté történt átalakítása következtében.

• A nagy népsűrűségnek köszönhetően, az erdőirtás mértékének

megnövekedésével egy időben (különösen Indonéziában) és az  indiai

ökoszisztéma nagyméretű szétdarabolása következtében, - amelyik több

mint 4000  duzzasztógátat számlál – a dél-kelet ázsiai tárolómedencék

valószínűleg a legmegrongáltabbak a világon. 

Adatforrás: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a

Hidrológiai Erőforrások Alakulására a világon - vonatkozó

2. Jelentése: “A víz, egy megosztott felelősség” és a

Ramsari Egyezmény Kézikönyve.

1.3. VÍZSZŰKÖSSÉG

Vízszűkösség akkor áll be amikor  a tavakból, folyókból, és a

víztartalékokból felvett talajvíz nem tudja kielégíteni  megfelelő módon az

emberi szükségletet vagy az ökoszisztéma szükségleteit és így megnövekszik

a versengés a potenciális fogyasztók között.

A vízszűkösség meghatározható úgy is mint egy olyan helyzet amikor

egy országban  vagy egy régióban a vízkészlet egy főre számítva évi 1000 m³

alatt van. Kétségtelenül, a föld sok térségében komoly vízszűkösségben

szenved, ami azt jelenti hogy évente egy személynek kevesebb mint 500 m³ víz

jut.

A vízszűkösség azok között a fő problémák között van, amelyekkel

szembe kell nézzen nagyon sok társadalom és az egész világ a XXI. században.

Az utolsó évszázadban kétszer nagyobb ritmusban nőtt a vízfogyasztás, mint

a népesség növekedési rátája, és habár globális szinten nincs vízszűkösség,

állandóan, egyre több térség krónikus vízszűkösséggel küzd.

• 2025-ben, 1800 millió ember fog lakni abszolút vízszükösségű

országokban vagy térségekben  és a világ népességének kétharmada

vízszűkösség miatti hidrikai feszültségben élhet.

A vízszűkösség súlyos problémákat okoz  az embereknek és

társadalmaknak. A rendelkezésre álló víz nem elég az élelmiszer termeléshez,

arra sem hogy csökkentse az éhínséget és a szegénységet egyes térségekben,

amelyekben a népesség számának nagy növekedése meghaladja  a természeti

erőforrások kézzel fogható felhasználásának szavatolási képességét.

Egy vízhiány esetén nem lehet folytatni az iparosítást, az urbanisztikai,

turisztikai fejlesztést, anélkül, hogy előzetesen bizonyos megszorításokat

alkalmaznának különböző felhasználókkal szemben és anélkül hogy

vízelosztási politikát fogadnának el, figyelembe véve más ágazatokat is, főleg

a mezőgazdaságot.A vízszűkösséggel küzdő térségekben nagyon valószínű,
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hogy víz erőforrások  már  megrongálódtak, vagy alá vannak vetve egyes

megrongálódási folyamatoknak, úgy mennyiségi mint minőségi szempontból,

ez a tény súlyosbítja a vízszűkösség problémáját.

Az egészségügyi problémák társulása a vízszűkösséggel gyakori, nem

csak azért mert a felszíni és talajvizek megrongálása elősegíti a fertőző

betegségek terjedését a víz útján, hanem azért is mert a szegénység akadályozza

a víz elosztásához megfelelő rendszerek fejlesztését és a közművesítés

megvalósítását.

A helyi közösségek közötti és országok közötti törvényes egyezmények

ellenére, folytonosan jelennek meg  a víz helyzetével kapcsolatos konfliktusok

a hidrikus feszültségi térségekben, mert úgy tűnik ,hogy sokkal nehezebb egy

ilyen korlátolt és fontos erőforrás elosztása.

A szegénység, a vízszűkösséggel társulva, a népesség elvándorlását idézi

elő az országok területén vagy más országok felé, ahova elmennek az emberek

egy jobb életet keresve, mindamellett, hogy itt fenn áll a veszélye, hogy nem

fogadják szívesen.

• A hidrikus feszültségi övezetekben, a természetnek szánt víz áttevődött

alacsony vagy nagyon alacsony prioritásba. A természetes ökoszisztémák

konzerválását a víz fölösleges felhasználásnak kell tekinteni más

felhasználásokhoz  viszonyítva, amelyek  közvetlenül összefüggnek egy

egészséges élettel, mint a háztartási és urbánus felhasználás, vagy az olyan

felhasználásokkal  amelyek alkalmasak a szegénység és az éhezés leküzdésére,

mint az ipari és az élelmiszer és energia termelésben való felhasználás.

Kétségtelen, minden esetben érthető, hogy a természetes ökoszisztémák, vagyis

az idevágó genetikai  erőforrások hasznosnak bizonyulnak a társadalomnak, és

ezért erőfeszítéseket tesznek,amelyek a tartalék övezetek megvédését,

szolgálják, beleértve a vízszűkös övezeteket is.

Adatok: “A vízszűkösség leküzdése:Az Egyesült Nemzetek

stratégiai problémája  és  cselekvési prioritása” (formátum

PDF -474 KB, angolul), Az Egyesült Nemzetek

Szervezetének a Hidrológiai Erőforrások Alakulása  a

világon -    2. Jelentése: “ A víz, egy megosztott felelősség”

és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi kiadványának

a vízszűkösségre vonatkozó fejezete. (Red.PNUMA).

1.4. AZ ELSIVATAGOSODÁS

Bizonyos előítéletekkel ellentétben az elsivatagosodás nem jelenti a

sivatagok terjeszkedését.

A bolygó szárazföldi részének egyharmadát száraz földű ökoszisztémák

borítják. Ezek az övezetek nagyon törékenyek  és erősen reagálnak a talaj nem

megfelelő használatára.
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• Az egész világon több mint 250 millió ember él sivatagosodás által

érintett területen. A fő nyugtalanító ok  az, hogy több mint 1.000 millió

ember, több mint 100 országból veszélyhelyzetben van.

• A föld aszályos területének 70 %-a (kivéve a hiperaszályos sivatagokat)

megrongálódott.

Az aszályos övezetek lakói nem az egyedüliek akik viselik a területek

megrongálodásának következményeit. Következésképpen , a homok viharok és

légszennyezés az aszályos területek megrongálódásának következményeit

képviselik és ezek negatív hatásai nagy távolságokra terjednek ki, úgy ahogy

az Egyesült Államokban történt a 30-as években. A volt Szovjetunóban az 50-

es években és Sahelben, Afrikában a 70-es és 90-es évek között.

• Úgy értékelik, hogy a sivatagosodás által közvetlenül érintett

övezetekben a negatív hatások jövedelem veszteséget fognak okozni,

évente kb. 42.000 millió USD értékben. Ez a szám csak a “közvetlen”

költségeket veszi számításba. 

Az adatok az Egyesült Nemzetek Sivatagosodás Elleni

Harc Egyezményének Web oldaláról származnak.(CNUD)

1.5. A VÍZ ÉS A MEZŐGAZDASÁG

A mezőgazdaságban felhasznált víz nagy része a talajban elraktározott

esővízből származik.

• Amíg az ivóvíz fogyasztás 2 és 3 liter/személy/nap között változik és

más  személyi  és  háztartási felhasználások 30 és 300 liter/személy/nap

változik, az élelmiszer termeléshez 2000 és 5000 l/személy/nap közötti

vízmennyiség szükséges.  
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• Világviszonylatban, az esővíz a mezőgazdaságban felhasznált víz 90 %-

át teszi ki.

• A Föld összterületéből 13.000 millió hektár, azaz 12 % van megművelve

és kb. 27 %-ot használnak legeltetésre. A mezőgazdasági termelésre

használt 1.500 millió hektár területből, 277 millió hektár van öntözésre,

ami az összterület 18 %-t jelenti.

• A népességhez viszonyítva, a megművelt terűlet egyenlő 25 ha/személy.

• Történelmi szempontból, az öntözések feltételezték az összes víz

felhasználás 70 és 80 %-át. Egyes országok oda jutottak, hogy a

hidrológiai erőforrások 90 %-át használták fel öntözésre.

• A termelés fokozódása eredményeként, várható  hogy az öntözéses

termesztésre szánt terület megnövekedjen 30 %-ra  2030-ig. Így az a

vízmennyiség, ami várhatóan felhasználódik öntözésre 14 %-ra nő

ugyanabban az évben.

Adatforrás: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a

Hidrológiai Erőforrások Alakulása a világon -   2. Jelentése:

“ A víz, egy megosztott felelősség”.

1.5.1. A MEZŐGAZDASÁG ÉS AZ ÖNTÖZÉS

Az “öntözés” kifejezést az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési

Világszervezete határozta meg, mint a talajban található víz mesterséges

alkalmazását, időben és térben korlátozva. Az öntözések megengedik egy vetés

(növény) vízszükségleteinek kielégítését a vegetációs  ciklus meghatározott

pillanatában, vagy hogy a talajnak megfelelő nedvességet biztosítson a

vegetációs cikluson kívül.
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• A XX. Század idején, a világ népességének száma legalább

négyszeresére növekedett, amíg a mezőgazdaságban az  öntözésre

használt víz mennyisége hatszorosára nőtt, és egyes nagy folyók

vízszintje nagyon megcsappant.

• Világ viszonylatban, az öntözésen alapuló mezőgazdaság a természetes

folyásából kivont édesvíz kb.70 %-át igényli.

• Akkor amikor az öntözési rendszer, a valóságban kb. 2.300 km3

édesvizet von ki a folyókból és a talajvízből, csak 900 km3-t használódik

fel ténylegesen a termények öntözésére.

• Az öntözések kb. 40 %-a az aszályos és félaszályos övezetekre

összpontosul, ahol a megművelt terület nagy részét befogja, a dél-kelet

ázsiai  nedves trópusi  övezetekben is ahol lehetővé vált, hogy rátérjenek

az egyszeri rizstermésről, a kettő vagy három évi termésre.

• A világ összes szárazföldi területének – 13.000 millió hektár (ha) –

12 %-a van megművelve és úgy értékelik, hogy 27 %-át használják

legeltetésre. Az 1.500 millió megművelt terület, magába foglalja a 277

millió öntözött területet, ami a megművelt terület 18 %-át teszi ki.

• 2030-ban, az öntözésen alapuló mezőgazdaság 93 fejlődő országban, 70

%-al többet fog képviselni az előirányzott gabonatermésben. Ezekben az

országokban azt  várják, hogy az öntözéses rendszerrel ellátott övezet 20

%-al kiterjedjen (40 millió hektár) az 1998 és 2030-as  évek között. Ez

az öntözéses területekre előirányzott növekedés kisebb mint annak a

növekedésnek a fele ami az előzetes periódusban történt (100 millió

hektár). 

A betakarítások nagyobb intenzitásának  köszönhetően , azt várják hogy

az öntözésen alapuló termesztési terület kb. 14 %-al növekedjen 2030-

ig. Ebben az időszakban arra  is számítanak hogy az öntözésre szánt

édesvíz mennyiség 14 %-al fog növekedni , amíg eléri a 2.420 km³-t

2030-ban.

• Történelmi szempontból,az öntözések az összvízfelhasználás 70 %-át

és 80 %-át teszik ki, egyes országokban az öntözések elérik a

felhasználás 90%-át. Ez az arány változik amilyen mértékben egyre több

ország szembesül a vízszükösséggel. Úgy értékelik, hogy több mint

1.000 millió személy él jelenleg olyan országokban és térségekben, ahol

nincs elegendő víz az élelmezési vagy más anyagi szükségletek

kielégítésére.

• Az öntözés jelenti a közvetlen megélhetési forrást sok száz millió

vidéken élő szegény  embernek a fejlődő országokban az élelmezés

szempontjából és a bevételeket amelyeket hoz közvetett módon.

• Az öntözések fejlesztése a talaj és a víz szikessé válását idézte elő,

különösen az aszályos és a félaszályos övezetekre korlátozódva. A
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víznek a folyókból történő kivonásával egy időben azért, hogy a talajon

alkalmazzák, az öntözések hajlamosak arra,hogy elősegítsék a sók

felhalmozódását a talajban, az elpárolgás útján és hogy növeljék a

folyók só koncentrációját. Úgy vélik, hogy az elszikesedés súlyosan érint

20-30 millió hektár területet világ viszonylatban, vagyis kb. 25 %-át az

öntözhető területeknek  az aszályos és félaszályos övezetekben és kb.

10 %-ot az öntözött területekből.

Adatforrás: a FAO Szójegyzék és  Az Egyesült Nemzetek

Szervezetének a Hidrológiai Erőforrások Alakulása  a

világon -    2. Jelentése: “ A víz, egy megosztott felelősség”.

1.6. A  VÍZ ÉS AZ EGÉSZSÉG 

• A XXI. Század elején, a szennyezett víz a második  gyermek halálozási

ok világ viszonylatban.

• Minden évben meghal kb.1,8 millió gyermek hasmenés és más, a

szennyezett víz és az elégtelen higiénia által okozott betegségek

következményeként. Ez egyenlő 4.800 halálesettel mindennap, vagy az

5 éven aluli népesség körében, olyan városokban mint New York és

London együttvéve.

• A betegségek és azon tényezők közt amelyek befolyásolják az

egészséget, közvetlen összefüggésben a vízzel, egészséggel és

higiéniával megtalálhatók a fertőző hasmenés ( kolera, salmonela,

sigelosis,amebiasis valamint más vírusos és protozorialisos fertőzések),

a tífusz, hepatitisz A, E és F, fluorozis, arsenicozis, leptospirozis,

metahemoglobulinemia, a bélférgek által okozott fertőzések ( ascariozis,

trichinelozis, teniazis) dracunculiasis, sarna, dengue, filariasis,

oncocerciasis), malária , encefalitis, a Nyugati Nílustól származó vírusos

fertőzés, sárgaláz.

• A rossz egészégi állapot, víz és higiénia hiánnyal társítva, befolyásolja

a gazdasági termelékenységet és növekedést, növelve azokat a

hátrányokat, amelyek jellemzik a jelenlegi globalizációs modelleket és

szegénységet hoznak a sebezhető otthonokban.. 

• Hozzávetőleg 1.100 millió személy a fejlődő országokban nem

rendelkezik a minimális tiszta vízmennyiséggel sem. Alacsonyabb

fedezeti számok  a Afrika szubszaharai részében találhatók, de azoknak

a személyeknek nagy része akik  tiszta vízhiánnyal szembesülnek

Ázsiában él.

• A higiénia hiánya még kiterjedtebb. Kb.2.600 millió ember (a fejlődő

országok lakosságának fele) nem fér hozzá az alapvető higiéniához. A

lefedési számok meglepően alacsonyak a kevésbé fejlett országokban,

hozzávetőleg, a szubszaharai Afrikában és Dél Ázsiában 3 lakósból 1 –

nek van hozzáférhetősége a higiéniához.(Etiópiában, ez a szám 1 a

7-hez.)
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• A hasmenés okozta elhalálozások szám 2004-ben kb. 6-szor nagyobb

volt mint az átlagos elhalálozási szám a katonai konfliktusokban, a 90-

es évek végén.

• Azok a betegségek amelyeket a víz okoz, 443 millió tanulási  nap kiesést

eredményeznek évente az iskolákban.

• A fejlődő országok lakosságának majdnem fele szenved, egy adott

pillanatban, a víz  és a higiénia hiánya miatt

• Megközelítőleg 400 millió ember kerül évente kapcsolatba a maláriával.

Tekintettel a maláriás megbetegedések arányára a  világon bekövetkező

betegségekhez viszonyítva ez továbbra is növekszik és ez  a világon

létező egyik legsúlyosabb egészségügyi probléma, amit minél

sürgősebben orvosolni kell.

• Az oncocercozis eseteknek több mint fele (97 %), malária (88 %) a

chisticus megbetegedés (78 %) a tracoma (52 %) Afrikában fordul elő,

sőt a dengue számának több mint fele (62 %) és a nyirokrendszer

betegsége (56 %) Ázsia szuborientális térségeiben jelennek meg az

Egészségügyi Világszervezet szerint (OMS).

Adatforrás: az Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó 1.számú Jelentéséből:

“ Víz mindenkinek, vizet az életnek”(2003) és Egyesült

Nemzeteknek a Hidrológia Erőforrások Alakulására

vonatkozó 2.számú Jelentéséből: “A víz , egy megosztott

felelősség” (2006) és a PNUD Jelentése: Az emberi

fejlődés 2006.

Szerz: Amparo Berrueco



1.6.1. A VÍZ ÉS A HIGIÉNIA

A vízzel kapcsolatos betegségek, beleértve a hasmenést is, egyik  fő

okozói a gyermekkori elhalálozásoknak a fejlődő országokban. Kétségtelen,

hogy ezeket a betegségeket meg lehet előzni és ellenőrzés alatt lehet tartani, a

tiszta és egészséges ivóvíz , valamint az otthoni és személyi  higiénia

biztosítása által.

• Az Évezred Fejlesztési Célkitűzéseinek (ODM) 10. célja: felére

csökkenteni, 2015-ig azoknak a személyeknek a hányadát akiknek

hiányzik a tiszta ivóvízhez és alaphigiéniához való hozzáférés.

• Világviszonylatban, az Évezred Fejlesztési Célkitűzéseinek (ODM) által

az ivóvízre vonatkozó  kitűzött célja, a higiéniai célok ellenére valósul

meg, amelyeket nem lehet megvalósítani 2015 előtt, egy nagyobb

hozzájárulás és többlet erőfeszítés nélkül.

• 1990-ben, a világ lakosságának 77 %-a  feljavított ivóvíz forrásokat

használt. Egy tekintélyes folyamat valósult  az 1990 ás 2002. évek

között, amely időszakban kb. 1.100 millió ember jutott feljavított

forráshoz. A lefedettség világviszonylatban 2002-ben 83 % volt, ami

olyan körülmények között  tartja a Földet, hogy eltudja érni az ODM

céljait, kétségtelen még sok hiányosság van.

• Az 1990 óta Szubszaharai Afrikában megfigyelhető törekvések azt

mutatják , hogy egyik célkitűzés sem valósítható meg 2015 előtt. Az a

térség amelyik a legnagyobb fejlődést valósította meg az ivóvízhez való

hozzáférés szempontjából az Ázsia déli része, ahol a lefedettség 71 %-

ról 84 %-ra nőtt 1990 és 2002 között. Ezt az ugrást , főleg, a hidrológiai

erőforrásokhoz való nagyobb hozzáférés  idézte elő Indiában, ahol a

lakósság száma több mint ezer millió .

• Ami a higiéniát illeti, a lefedettség világviszonylatban 49 %-ról, 1990-

ben, 58 %-ra emelkedett 2002-ben. Kétségtelen,hogy továbbra is

elégtelen, figyelembe véve az ODM  célkitűzései megvalósításához

szükséges fejlődést, ami 75 %-a a 2015 évre előirányzott lefedettségnek.

Hozzávetőleg 2.600 millió személy – a fejlődő országok lakosságának

fele, amelyből 2.000 millió vidéken lakik – él megfelelő higiénia nélkül.

A higiénia lefedettsége a fejlődő  országokban (40 %), a fejlett

országokban  lefedettségnek   csak alig felét éri el (98 %). Százalékban

kifejezve, annak a lakósságnak száma világviszonylatban, aki megfelelő

higiéniai ellátáshoz jut csak 9 %-al nőtt 1990 óta, ez a szám sokkal

alacsonyabb, mint ami szükséges ahhoz ,hogy a globális célkitűzések

megvalósuljanak.

Adatforrás: Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó második Jelentéséből:

“ A víz , egy megosztott felelősség” (2006).
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1.6.2. SZENNYVIZEK

A szennyvíz, az a víz amelyet egy közösség kiürít miután

beszennyeződtek a felhasználás folyamán és amelyek szennyeződéseket

tartalmaznak, vagyis folyékony és szilárd anyagokat. A szennyvizek

tartalmazhatnak folyékony vegyülékeket vagy háztartási, városi ,vagy ipari

szennyezéssel telt vizet, amelyek összevegyülnek  a talajvízzel, felszíni és az

esővízzel.

A népesség számának növekedése, a gyors urbanizáció a víz és a

higiénia szűkössége maga után vonja a szennyvizek  állandó fertőzését,

A víz nem megfelelő kezelésével kapcsolatba hozható egyes veszteségek

a következők:

• nagyobb, közvetlen vagy közvetett kiadások, amiket a megbetegések

és az elhalálozások számának növekedése okoz;

• magasabb költségek, amelyek az ívóvíz és az ipari víz előállításához

szükségesek, aminek az eredménye a díjszabások megnövekedése;

• jövedelem veszteség a halászatban és a mezőgazdaságban; 

• a víz gyenge minősége, ami nem vonzza a túristákat, csökkentve a

túrizmusból származó jövedelmeket;

• egy értékes biológiai sokféleség elvesztése;

• a javak elvesztése, a fontos jövedelmek minőségének romlása

következtében, különösen a marginális övezetekben lakók esetében,

ahol a lakás a legfontosabb vagyonuk.

• Úgy értékelik, hogy az 1995-ben termelt szennyvíz összmennyisége

meghaladta a 1.500 km³-t.

• Abból az alapelvből kiindulva, hogy minden liter szennyvíz beszennyez

legalább 8 liter édesvizet, úgy értékelik, hogy a Földön, évente, kb.

12.000 km³ hidrológiai erőforrás nem  áll rendelkezésre feljavításra. Ha

ez a szám ugyanolyan ütemben halad mint a népesség növekedése, amit

úgy értékelnek, hogy 2050-ig eléri a 9.000 millió személyt, a Föld

minden évben 18.000 km³-t veszít a hidrológiai erőforrásából.

• A valóságban,  háztartási szennyvíznek csak 10 %-át gyűjtik össze a

fejlődő országokban és a vízkezelő állomásoknak csak 10 %-a működik

életképes és hatékony módon.

• A nem kezelt szennyvizek a korallzátonyok 70 %-át érintik, nagyon

értékes habitátusok tűnnek el és a biológiai sokféleség csökkenőben

van,nagy hal és mezőgazdasági termés  vesz el, miközben a víz gyenge

minősége csökkenti a túrizmusból származó bevételeket és a javak

értékét.

• A part menti vizek szennyvíz által okozott fertőzöttsége  miatt

bekövetkező  betegségeket 4 millió “év-személy” veszteségben becsülik.

• 2003 márciusában, a Vízügyi Infrastruktúrát Finanszírozó Nemzetközi

Csoportja kiszámította, hogy 56.000 millió USD-re volna szükség

évente a szennyvíz kezelésére ahhoz, hogy a higiéniai célkitűzések

megvalósuljanak. 

Szerz: László Pátsztohy



• Mexikó államban a szennyvíz képződés sebessége kb. 30 m³

másodpercenként (30 m³/s), és ennek kb. 19 %-át  használják fel újra

közvetlenül,bármilyen kezelés nélkül.

Adatforrás: Egyesült Nemzetek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó első Jelentéséből: “ Víz

mindenkinek, vizet az életnek” (2003) és Egyesült

Nemzeteknek a Hidrológia Erőforrások Alakulására

vonatkozó második Jelentéséből: “ A víz , egy megosztott

felelősség” (2006) és az ENSZ Környezetvédelemre

vonatkozó Programja, a  “Mi Földünk” (Formátum PDF-

1,12 MB.

1.6.3. VÍZ ÉS AIDS (SIDA)

• Minden évben több mint 2,8 millió ember hal meg AIDS betegségben.

• Az élelmezés és az elemezési biztonság javítása által, csökkennek a

megbetegedés veszélyei, beleértve a HIV/AIDS vírus fertőzést is.

• Javítva a vízellátás helyzetét és a higiénizálást, csökken a HIV/AIDS-es

és más megbetegedések lehetősége és súlyossága. 

• Az ivóvízhez és az alap higiéniához való hozzáférés csökkenti  a

paciensek HIV/AIDS általi  fertőzését és az immunrendszer károsodását,

lehetővé téve, hogy jobb egészségben éljenek.

• A járványos helyzetek és az emberek utólagos sebezhetősége és

viszontagságai között kölcsönhatást kellőképpen bizonyították. Például,

a HIV/AIDS által érintett  vidéken élő lakosság sokkal nagyobb hatást

szenved el szárazság idején. Ugyanúgy azok a személyek akik krónikus

vagy  halálos betegségben szenvednek sokkal sebezhetőbbek a

sürgösségi helyzetek esetén.

Adatforrás:Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia Erőforrások

Alakulására vonatkozó második Jelentése: “A víz, egy

megosztott felelősség” (2006).

1.6.4. A VÍZ ÉS A GYERMEKEK EGÉSZSÉGE

• A hasmenés a gyermekkori elhalálozások fő oka a fejlődő országokban.

Ennek csökkenése ellenére is, a hasmenés betegség a legfontosabb, a

vízzel kapcsolatba hozható elhalálozási ok  a gyermekek körében, az

gyermekkori összelhalálozás 21 %-áért felelős az 5 évesnél kisebb

gyermekek körében, a fejlődő országokban.

• Hozzávetőleg a hasmenés okozta halálesetek 61 %-a a csökkent

testsúlynak  (az életkorhoz viszonyított alacsony testsúly) tudható be.

• Évente, kb. 10,8 millió gyermek hal meg az öt éves életkor betöltése

előtt, és ebből 4 millió hal meg az egy éves életkor betöltése előtt. Az öt

éves életkor előtt elhalálozott gyermekek 92 %-a az alacsony

erőforrásokkal rendelkező 42 országból származik. Úgy értékelik, hogy
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az öt éves kor előtt elhalálozott gyermekek megmenthetők lettek volna

a létező ismeretek és erőforrások felhasználásával, beleértve a szájon át

történő folyadék bevitelt a hasmenés esetén, az antibiotikumok

alkalmazását tüdőgyulladás esetén, szúnyoghálók használatával, malária

ellenes gyógyszerekkel, jobb vízellátási, higiéniai rendszerrel és otthoni

higiéniával.

• A szegényebb országokban, öt gyermekből egy nem éri meg az öt éves

életkort, főleg a fertőző betegségeknek  és a környezetnek köszönhetően,

ami meghatározza a víz rossz minőségét.

• Kb. 3.800 gyermek hal meg naponta a tiszta ivóvíz hiányával összefüggő

betegségekben, nem megfelelő  köztisztaság és elégtelen higiénia

következtében.

• Az öt éves kornál kisebb gyermekek különösen sebezhetők a környezeti

veszélyekkel szemben, a nem megfelelő köztisztaság és a vízhiány, a

természeti katasztrófák és ezek következményei okozta napi

veszélyeknek köszönhetően, amik elhalálozáshoz vezetnek. A poszt-

traumatikus lelki egyensúly hiánya, szintén komoly problémát jelent.

Adatforrás:Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó második Jelentése:

“A víz , egy megosztott felelősség” (2006).

1.7. A VÍZ ÉS A NEVELÉS

• A hatélony vízgazdálkodás és felhasználás a lakósság részéről, csak a

vízzel, köztisztasággal és higiéniával kapcsolatos alapnevelés útján

valósul meg.

• A hidrológiai erőforrásokkal kapcsolatos problémák ismeretének nagy

fontossága van abban, hogy jó nevelési alapot biztosítson a potenciális

szakembereknek, akik képesek arra,hogy megfelelő módon  ellenőrizzék

Szerz: Amparo Berrueco

Szerz: Amparo Berrueco



és kezeljék azokat a bizonyos erőforrásokat . Az utolsó 30 évben, a

fejlődő országok óriási fejlődéseket valósítottak meg a beiskolázás terén,

minden szinten: 1960-ban a 6 és 11 év közötti gyermekeknek kevesebb

mint 50 %-a volt beíratva az elemi iskolákba, a mai 79 %-al szemben.

• Amennyiben a gyermekeknek megtanítják a megfelelő higiéniát, akkor

az elemi iskola nevelőkké változtathatja őket a családjaik egészségére

vonatkozóan, életbevágó információkat és adatokat közölve, amelyek

képesek hogy legalább 40 %-al csökkentsék az együttlakó személyek

sebezhetőségét egyes hasmenéses megbetegedésekkel szemben.

• Az tanulók elemi oktatásához való hozzáférési jogának javítása és

biztosítása támogatja a nők nagyobb fokú részvételét a hidrológiai

erőforrások felhasználására vonatkozó döntések meghozatalában, az

Évezred Fejlesztési Célkitűzéseinek (ODM)(  3. számú célkitűzésével

összhangban, ami a nemek egyenlőségét és a nő autonómiáját támogatja.

• A lányok teszik ki nagy részét  annak a 115 millió kiskorúnak akik nem

látogatják az iskolai előadásokat. Azoknak a gyermekeknek 80 %-a akik

nem járnak iskolába Nyugat és Közép Afrikában, Dél-Amerikában,

Észak- Ázsiában, Észak és Közép-Kelet Afrikában, olyan édesanyáik

vannak, akik nem kaptak semmilyen nevelést. Ez a tény, más okok

között annak is tudható be , hogy nagyon sok nő és lány nagy távolságot

kell megtegyen ahhoz, hogy vizet hozzon a családjának és/vagy az

egészségügyi berendezések hiánya az iskolákban, ami arra kényszeríti a

lányokat, hogy az erdőkbe meneküljenek ami azzal a veszéllyel jár hogy

megerőszakolják őket, nevetség és szégyen tárgyává téve őket.

• A közelmúltban egy Bangladesh-ben végzett tanulmány azt mutatja,

hogy ha a lányok és a fiúk  külön egészségügyi berendezéssel

rendelkeznének, az oda vezethetne, hogy az  iskolai előadásokat látogató

lányok száma 15 %-al megnövekedne.
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• A vízfogyasztáshoz kapcsolódó betegségek, úgymint a hasmenés és

paraziták okozta fertőzések, 443 millió nap iskolai hiányzást jelent

évente – ami  az összes Etiópiai 7 éves gyermek egy egész iskolai évével

egyenlő és csökkenti a tanulási képességet.

• A  víz útján terjedő paraziták okozta megbetegedések és egy megfelelő

köztisztaság hiánya csökkenti a több mint 150 millió gyermek tanulási

képességét.

• A hidrológiai bizonytalanság kapcsolata az egészséggel és neveléssel

kitágul a felnőtt korral. Egyes országokban megvalósított bizonyos

beruházások, bebizonyítják azt a szoros kapcsolatot ami fennáll a

jövedelmek és a felnőttek testmagasságával. Azoknál a gyermekeknél

akik sok fertőző betegségben és hasmenésben szenvedtek nagyobb a

valószínűsége, hogy a serdűlő és felnőtt korban alacsonyabb növésűek

legyenek, ami kapcsolatban van kognitív hiányosságokkal és az

ismeretek hiányával. Ezért,a gyermekkorban elszenvedett  hasmenéses

betegségek egy felnőttkori csökkent összpontosítási képességet és

szegénységet okozhatnak.

Adatforrás: Az Jelentés az  Emberi Fejlődésért 2006: “Túl

a szűkösségen: hatalom, szegénység és nemzetközi

vízhiány” és az Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó második Jelentése: “A

víz, egy megosztott felelősség” (2006).

1.8. INTEGRÁLT HIDROLÓGIAI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS

• Tekintettel a természeti és emberi rendszerek növekvő komplexitására,

bizonytalanságára és sebezhetőségére, az egész világon a vízkészlet

gazdákodói egyet értenek abban, hogy az egyetlen fejlődési mód a

hidrológiai erőforrások integrált és bezárólagos összpontosítása

(GIRH), amelyik elismeri egy globális védelmi rendszer szavatolásának

szükségességét.

• A GIRH nem csak egy átfogó együttműködést  támogat, hanem a talaj

és a víz ( úgy a felszíni mint a talajvíz) valamint más kapcsolódó

erőforrások összehangolt gazdálkodását , azzal a céllal,hogy méltányos

módon maximalizálják a társadalmi és gazdasági  hasznokat, az

ökoszisztéma támogatásának veszélyeztetése nélkül. A GIRH

összpontosítása nem csak a hidrográfiai medencéket kell szem előtt

tartsa, hanem parti és tengerek melletti , valamint a víztárolók befolyási

és kifolyásai övezeteit is.  

• Ez az összpontosítás, különös hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló

ökologiai határok keretén belül, a vízelosztásra, három fő aspektusra

helyezve a hangsúlyt:méltányosság, hatékonyság és környezet

fenntartását.

• A Johannesburgban 2002-ben megtartott a Fenntartható Fejlődési

Világtalálkozó (CMDS), mint egy széleskörű nemzetközi stratégia része Szerz: Nieves León



a Millenniumi Fejlesztési Célokért, a GIRH fogalma az utolsó

törekvéseket jelzi  amelyeket az 1992. évi Nemzetközi Vízkonferencián

a vizek irányítására vonatkozóan kifejtettek.

• A Johannesburgi Konferencia felhívást intézett az összes országok felé,

hogy dolgozzanak ki a hidrológiai erőforrások integrált gazdálkodására

vonatkozó terveket öt éves időszakra, ez egy kevésbé realista ötlet, amit

módosítani kellett a kapacitások korlátainak függvényében. 2005. év

végén, a Víz Világszövetsége (GWP)  által tanulmányozott 95 ország

közül csak 20 dolgozott ki egy tervet vagy kidolgozásban volt a tervük.

Csak 5 volt a Szaharai Afrikában és egy-egy Brazíliában, Latin-

Amerikában..

• A GIRH szerepe változik az egyes országok fejlődési fokának

függvényében. A fejlődő országok, az átmeneti,vagy fejlett országok

különböző módon valósítják meg  a GIRH folyamatait és különböző

eredményeket érnek el. A fejlődő országok a hidrológiai  erőforrások

ésszerű gazdálkodását úgy tekintik mint a szegénységgel, éhséggel ,és a

környezetvédelemmel való szembenézést – ODM – beleértve azokat a

specifikus provokációkat is ami a nők teljes körű bevonását illeti, így

jobb élet körülményeket biztosítva nekik. Az átmeneti országok úgy

tekinthetik a GIRH-t  mint egy racionális összpontosítást az erőforrások

kezelésének javítására és a nemzetgazdaságaik folyamatos fejődésének

előmozdítására. A fejlett országok  értékes ötletforrást találhatnak a

GIRH folyamatában és különböző alkalmakkor, amíg eltudják dönteni

hogy saját folyamatokat kezdeményezzenek, amilyen az Európai Unió

Vízre vonatkozó Keret Irányelve. 

• A legtöbbet idézett jó gyakorlat a GIRH keretében, a hidrográfiai

medence szintjén,a dél-kelet ausztráliai Murray-Darling Víztározó

Medence, amely több mint 20 folyót és nagymennyiségű felszín alatti

víz rendszert foglal magába, amelyek 5 ország területére terjednek ki. A

kezdeményezés egy együttműködési erőfeszítés a víz integrált

gazdálkodásának a megvalósítására, válaszként a súlyos ökológiai

romlás által okozott krízisre és nagy mennyiségű víz öntözésre való

felhasználására egy félaszályos térség keretén belül. Ennek

kooperációnak a végső célja nagyon hatásos. Az 1988-ban alakult

Murray-Darling Medence Bizottság (MDBC) megszabja a vízhasználat

maximális határát, figyelembe véve az ökológiai szükségleteket a

rendszer épségének fenntartása érdekében. A vitás kérdéseket, egy

szervezett és kötött vitával oldják meg, kikötésekkel, azért hogy az

államok és az emberek megoszthassák egymás között a vízhasználati

jogot. Az irányításban való közös részvétel az idő folyamán fejlődött,

és jelenleg környezeti csoportokat, hidrográfiai medence bizottságokat

és az érdekcsoportok más képviselőit foglalja magába, amelyek részt

vesznek a tanácskozási folyamatban. Egy Közösségi Konzultatív

Bizottság tehnikai információkat ad ki a vízhasználat módozataira

vonatkozóan.
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Adatforrás: Az ENSZ második Jelentése: A Hidrológiai

Erőforrások Fejlődése a Világon: “A Víz, egy megosztott

felelősség, a PNUD  Jelentése  az emberi fejlődésről 2006,

(PDF Formátum – 1,76 MB) és a Víz Világegyesületének

“ A Hidrológiai Erőforrások Integrált Gazdálkodása” című

kiadványa és a hatékony víz gazdálkodási terv 2005-re.

Miért, mit és hogy. (PDF Formátum – 512 KB, angol

nyelven).

1.8.1. VÍZGAZDÁLKODÁS A VÁROSI ÖVEZETEKBEN

• Az 1950-től 2000-ig terjedő időszakban, a városi övezetekben

letelepedett lakosság  aránya  világviszonylatban 29 %-ról 74 %-ra nőtt.

• Úgy értékelik, hogy 2010-re a világ lakosságának több mint fele falusi

övezetekben fog lakni. 2020-ra ez a szám elérheti az 56 %-ot.

• Afrikában és Ázsiában, a városi növekedés sokkal nagyobb volt. Az

utolsó 50 évben, a városi lakosság növekedése,a két földrészen, a

háromszorosára nőtt.

• A Föld szárazföldi felületének 3 %-át a városi övezetek foglalják el.

• Egyes felmérések szerint, Afrikában, a városi lakosság 138 millióról

amennyi 1990-ben volt, 500 millióra fog növekedni 2020-ban.

Forrás:
www.artecrea.com



• A kis és közepes jövedelemmel rendelkező országokban, a víz és

köztisztasági szolgáltatások  a városi övezetekben sokkal lassúbb

ütemben növekedtek mint a népesedés.

• A Millenniumi Fejlesztési Célok azon előírásainak a megvalósítása

érdekében, hogy 2015-ig felére csökkentsék azon lakósok számát

akiknek hiányzik egy biztos hozzáférhetőség az ivóvíz forrásokhoz és

egy alapfokú köztisztasághoz,  961 millió  városokban lakó személynek

jobb hozzáférhetőségi lehetősége kell legyen a víz erőforrásokhoz, és

több mint 1000 millió személynek egy jobb köztisztasághoz. 

• Több mint 900 millió városi lakos, a városszéli lakónegyedekben lakik,

ami az összvárosi lakosság egyharmada. A városszéli lakónegyedekben

élők 25 – 50 %-ának nincsenek biztosítva a szükséges víz és

köztisztasági szolgáltatások, az ürülékanyagokból származó kórokozók

általi fertőzés leküzdése érdekében.

Adatforrás: Az ENSZ második Jelentése: A Hidrológiai

Erőforrások Fejlődése a Világon: “ A Víz, egy megosztott

felelősség”.
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2. HOGY JUT A VÍZ A LAKÁSUNKBA?

A következőkben bemutatunk egy rajzot, ami szemlélteti a víz  útját

városunkban:

ARAGÓN BIRODALMI

CSATORNA

OTTHONOK

EBRO FOLYÓ

VÍZTISZTÍTÓ

BERENDEZÉS

VÍZKEZELŐ 

BERENDEZÉS

Fontos, megfigyelni, hogy az egyszer felhasznált vizet nem kell

kifolyatni közvetlen a természetbe, hanem egy tisztítási folyamaton kell

átmenjen, ami biztosítja, hogy a természetes környezetet szennyező elemektől

mentes.

Javasolt tevékenység: Látogatás útikalauzzal  egy víztisztító állomáson, 
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3. A VÍZ HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA

A víz hatékony felhasználása két tevékenységre korlátozódik:

• Ne fertőzzük meg:

• Tisztítsuk meg a vizet:

A víz megtisztítása, a fertőző anyagok csökkentése, és különösen az

erőforrások hatékony felhasználása  minden felhasználási körforgásban,

nagyon pozitív hatással bír az energetikai, gazdasági és környezeti területeken.

A következőkben bemutatunk, nyilvánosságra hozatal céljával, néhány

praktikus megoldást, amelyek nagy jelentőségűek a gyermekek, tanárok, és

ezek családjai, valamint az iskolák számára

3.1. MELYEK AZOK A HELYEK AHOL SZOKÁS SZERINT  VIZET

HASZNÁLUNK? ÉS MIT TEHETÜNK MI?

3.1.1. A LAKÁSBAN

A házunk az a hely, ahol a legkönnyebben hozzájárulhatunk a víz

hatékony és nem fertőző felhasználásához. Ezek a szobák és azok a helyiségek,

amelyekben, szokás szerint vizet használunk:

• Fürdőszoba: kétségtelenül az a hely, ahol mindnyájan rendszeresen

és nagy mennyiségben használunk vizet. Ez az a vízmennyiség, amit

főleg  a személyi higiéniánkra használunk. 

• A konyha az a másik hely ahol nagyon gyakran használunk vizet,

azzal a megjegyzéssel, hogy itt arról a vízről van szó amelyet az

ételek elkészítéséhez, vagy a ruházatunk kimosásához használunk.

• A terasz vagy a kert, a nagyságától függően, egy másik fontos

helynek tekinthető ahol vizet használunk a növények öntözésére és

az állatok itatására. Itt egyes esetekben szürke vizet

5

is

használhatunk.

• Az úszómedence, nem mindenkinek van úszómedencéje,

kétségtelenül az úszómedencék használata nagymennyiségű

vízfogyasztást feltételez.

• A gépkocsi, habár nem egy szoros értelemben vett háztartási eszköz,

majdnem olyan mint egy családtag, és közben ennek a

megmosásához víz szüksége.

5
A tusolókból, mosdókagylókból és mosodákból származó vizek -  úgynevezett szürke vizek a szennyezettség és

fertőzöttségi szintjüknek köszönhetően – felhaszálhatók a szagtalanító anyagokkal ellátott tartályokban, vagy a növények

öntözésére, azzal a feltétellel, hogy ne tartalmazzanak mosószereket vagy más szennyező anyagokat, amelyek

veszélyeztetik az életet.



• Javasolt tevékenység: 

A fent felsorolt mindenik helyzetnek megfelelően azonosítani kell azokat

a felszereléseket amelyek vizet igényelnek ahhoz működjenek és

osztályozni ezeket három alap fogyasztási szinten: alacsony, közepes,

nagy.

• WEB forrás: 

A lakásokban elfogyasztott vízmennyiség számítási táblázat:

http://www.amvisa.org/piaa/documentos/Tabla calculo aqua.pdf. 

• WEB tevékenység: 

Számítsák ki a saját vízfogyasztásukat:

http://www.amvisa.org/piaa/es/calculo_consumo/

• WEB tevékenység: 

Számítsák ki a vízfogyasztásukat:

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp

• WEB tevékenység: 

Számítsák ki a vízfogyasztásukat:  

http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_dom

/agua/ahorro_agua/PAgua.html

• WEB tevékenység:

víztakarékosság térképen. Egy ház térképe jelenik meg. A résztvevő

mozoghat a fürdőszoba, a konyha, az uszoda és a kert között, és

bemutatják neki a különböző víztakarékossági eljárásokat a fent említett

területeken: http://www.elretodelagua.com/index.htm

3.1.1.1. MIT TEHETÜNK?

Lássunk néhány egyszerű és hasznos tanácsot amit követhetünk a

hatékony vízhasználat megvalósításáért

6

:

3.1.1.1.1. MOSDÓ ÉS MOSOGATÓKAGYLÓK

• Ne hagyják folyni a vizet! Fordítsák el a csapot és Töltsék meg a

vécét vagy a kagylót. Ha langyos vizet akarnak, kezdjék meg hideg

vízzel tölteni ami kezdetben folyik és azután összevegyül a

melegvízzel.

• A vízcsap elzárásakor győződjenek meg hogy nem csepeg.

• Áztassanak és szappanozzanak  be  egyszerre mindent amit mosnak,

anélkül, hogy a csapot nyitva hagynák. A vízcsapot csak az öblítésre,

a végén nyissák ki.

• Szereljenek ventilációs szerkezetet minden vízcsapra a házban.  30 %

vizet fognak megtakarítani.

• Mosáskor, a szennyrészecskék eltávolítására használjanak kefét, egy

rongyot, vagy kézzel, ne várják, hogy egy nagy mennyiségű víz

végezze el ezt.
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• Zárják el a csapot amíg a fogukat kefélik . Ez az egyszerű mozdulat,

egy 5 tagú családban kb. 40 liter megtakarítását eredményezheti.

• Amikor borotválkoznak, áztassák és mossák meg a borotvapengét

egy  edényben és nem a folyó vízzel. És, még egyszer ne engedjék

folyni a vizet amíg borotválkoznak.

• Ne használják a csapvizet a lefolyóba dobott hulladékok és

szennyeződések lemosására, óriási a fogyasztás és eldughatja a

csöveket. Gyűjtsék össze és dobják a szemétbe, vagy még jobb,

használják fel a virágcserepek földjeinek termékennyé tételére.

• Javasolt tevékenység: 

Mutassanak a tanulóknak egy a vízcsapokra szerelhető ventillációs

szerkezetet, és magyarázzák meg fizikai működési elveit (Venturi-hatás,

pitot cső, stb.) a tanulók ismereteinek szintjén.

• Javasolt tevékenység:

hagyjanak csepegni egy vízcsapot egy tanítási óra alatt (45 perc) és

vizsgálják meg, a tanulókkal együtt, az okozott vízveszteséget.

Számítsák ki a veszteséget ami bekövetkezne 1 nap, 1 hónap  vagy 1 év

állandó csepegés alatt.

• WEB tevékenység:

Számítsák ki különböző csepegő vízcsapok vízveszteségét:

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#

3.1.1.1.2. VÉCÉK

• A hagyományos egészségügyi berendezések 13 liter vízig használnak

el egy lehúzáskor. Vannak alacsony fogyasztású egészségügyi

felszerelések, amelyeknél csak 6 liter víz szükséges. 7 liter vizet

takarítanak meg egy lehúzáskor.

• Amennyiben a vécé tartály régi típusú, ha lehetséges cseréljék ki, és

pénzt fognak megtakarítani.

• Ha nem tudják kicserélni  a tartályt, tegyenek ebben egy homokkal

teli üveget, és így minden lehúzáskor az üveg nagyságával egyenlő

vizet fognak megtakarítani.

• Ha lehetséges helyetsítsék a tartály lehuzó rendszerét egy dupla

gombos vagy dupla megnyomásos rendszerrel

• Az új építkezéseknél, kérjék alacsony fogyasztású egészségügyi

berendezések felszerelését.

• Ellenőrizzék időközönként a tartály alkatrészeinek állapotát (úszó, a

szívószelepet, a tömítő szelepet) azért, hogy ne legyen veszteség

vagy elfolyás. Ezeken nem szabad vízkő legyen.

• Kerüljék a vízveszteséget a túl-töltésnél vagy a szelepeknél, állítsák

be pontosan és ellenőrizzék a tömítéseket.

• Ha szükséges, cseréljék ki a régi és elkopott alkatrészeket, más jobb

formatervezésű és minőségűekkel. Könnyen beszerezhetők a

vasüzletekben és az építkezési anyag lerakatókban.



• A vécé nem szemetes veder. Ne használják a vécét, az arclemosó

kendők vagy más nem szagos szilárd anyagok eldobására. Tartsanak

a vécében egy vedret az effajta hulladékoknak.

• Használjanak klórt vagy más folyékony  illatosított fertőtlenítőszert.

Így nem lesz szükség arra, hogy a vizet lehúzzák minden vizelés után.

• Javasolt tevékenység: 

Tegyenek egy tartályba egy üveget, úgy ahogy a szövegben

megmagyaráztuk, és ellenőrizzék a tanulókkal a lehúzott víz

mennyiségének megváltozását.

• Web tevékenység:

Hogyan takarítsunk meg vizet a vécé használatakor?

http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf

3.1.1.1.3. TUSOLÓK

• Tusoljanak fürdés helyett.

• Tusoljanak kevesebb ideig, és szokják meg , hogy elzárják a vizet

amíg szappanoznak.

• Ha meleg vízzel tusolnak ne hagyják elfolyni a hideg vizet ami a csap

kinyitásakor folyik, addig amíg a melegvíz kezd folyni. Gyűjtsék

össze egy edénybe és használják fel a vécéhez, vagy a növények

öntözéséhez.

• Ha a melegvíz bojlerből jön, a legjobb lenne  ha a bojler a tusoló

közelében lenne elhelyezve, azért hogy ne kelljen sokat várjanak

amíg jön a melegvíz.

• Úgyszintén, jó ötlet lenne a vízcsövek hőszigetelése

• Szereljenek fel valamilyen víz megtakarító szerkezetet ami a

kereskedelemben kapható. Vannak különböző típusok: reduktorok,

ekonomizorok, alacsony fogyasztású csapok.

• Web tevékenység: 

hogyan cseréljünk tusolórózsát?

http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf

3.1.1.1.4. KONYHA ÉS HÜTŐSZEKRÉNY

• Amikor a vízmelegítéséhez egy edényt használnak, ezt ne töltsék

meg túlságosan. Csak annyi vizet használjanak amennyi szükséges.

• Amikor zöldségeket mosnak, tegyék az edénybe az összest amit

felfognak használni.

• A jégkocka előállításához használjanak műanyag formákat, amelyek

megengedik, hogy könnyen kivehessék, anélkül hogy vízsugár alatt

kellene tartsák.

• Ne dobják el a zöldségek főzéséhez használ vizet. Ezzel más ételeket

készíthetnek, vagy kihűlés után felhasználhatják a növények

öntözésére.

• Használjanak kevés vizet a zöldségek főzésére, vagy még jobb főzzék

ezeket vízgőzben. Az ízük és tápértékük elvesz amikor vízben főzzük.
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• Tartsanak egy üveg vizet a hűtőben. Így bármikor hideg vizet ihatnak,

anélkül hogy hagyják folyni a vizet amíg lehűl.

• Ajánlott tevékenység: 

A tanulók ültessék  egy gyorsan növő  növény magját két egyforma

edénybe, azonos típusú földbe. Egyik edényt csapvízzel öntözik, a

másikat azzal a vízzel ami az otthoni vagy iskolai főzésből származik,

amit a zöldségek főzéséhez használtak. Hasonlítsák össze a növények

növekedését és egészségét a két edényből, egy hét, egy félév vagy egy

egész év alatt.

3.1.1.1.5. KAGYLÓ ÉS MOSOGATÓ

• Töltsék tele mindkét elektromos háztartási berendezést, így vizet és

energiát takarítanak meg anélkül hogy a tisztaság rovására menne.

Ne mossanak egy edényt. A mosogató mindenik feltöltése több mint

200 liter vizet pazarolhat el.

• A dupla vagy tripla mosogatás elkerülése érdekében, súrolják meg

az edények piszkosabb részeit kézzel. 

• Ha az utolsó öblítéshez használt víz nem tartalmaz mosószert, ezt

felhasználhatják a növények öntözésére vagy a padló felsurolására.

• Ha lehetséges, vásároljanak otthonra „A” osztályú háztartási

berendezéseket, amelyek energiát és vizet takarítanak meg.

3.1.1.1.6. KINTI FELÜLETEK: TERASZOK, KERTEK ÉS ZÖLDSÉGES KERTEK

• Csak akkor öntözzék a növényeket ha erre szükség van. Ezt végezzék

reggel korán, vagy napnyugta után, azért hogy a víz ne párologjon el

és a víz érjen el a gyökerekhez.

• A nagyon felszínes öntözések gyorsan elpárolognak és a túlzottak

eláztatják a talajt és a gyökerek rothadását okozzák.

• Ne feledjék el, hogy nem minden növény igényel ugyanannyi

mennyiségű vizet vagy fényt. Igazítsák az öntözés módját mindenik

faj szükségleteinek megfelelően.

• Használjanak kézi öntözőt és ne slagot, ezáltal sok liter vizet

takarítanak meg havonta.

• Csökkentsék a víz felhasználását olyan fákat és növényeket ültetve,

amelyek alkalmazkodnak a térség éghajlatához és amelyek bírják a

szárazságot. Nagyon változatos növényfajok vannak, amelyek

nagyon szépek és amelyek nőnek és virágoznak kevés öntözéssel is.

Ideális körülmények között a kinti növények képesek kellene

legyenek megélni az esővíz természetes hozzájárulásával.

• Amennyiben nem tartalmaz mosószert, úgy a mosogatóból, a

kagylóból  és a tusolóbólszármazó vizet használják fel a kert vagy a

terasz öntözésére.

• Amikor vízszóróval öntöznek, úgy állítsák be a forgást, hogy ne

öntözze azokat a felületeket amelyeknek nincs szükségük vízre.

• Beállítható fejjel ellátott slagokat használjanak.

• A kert automata öntözésére használjanak olyan felszereléseket

amelyek el vannak látva időzítővel.



• Ne trágyázzák túlzottan a gyepet. Amennyivel hamarabb nő, úgy

növekszik a víz igénye is. Sőt, a túlzott trágyázás szennyezi a felszín

alatti vizet.

• Ne termékenyítsék tulzottan a talajt. Ahogy nő a termékenység, nő a

vízigény is. Ezen felül a termékenyitő anyag többlet megfertőzheti a

talajvizet. Ne nyírják le a gyepet a talajszintig. Ennek ideális

magassága 5 és 8 centiméter között van. Ez a magasság hozzájárul

ahhoz, hogy a gyökerek egészségesek maradjanak és megengedi,

hogy a talajnak természetes árnyéka legyen és hogy megtartsa a

nedvességet.

• Száraz időszakokban, ne pazarolják a vizet egy olyan gyepre amelyik

megsárgult. Ez hatástalan, és normális körülmények között helyrejön

amikor normális esős időszakok vannak.

• Web forrás:

Kertészeti jó praktikák kézikönyve 

http://www.ecopime.org/imatgesidocuments/guiajardineriacastella.pdf

3.1.1.1.7. A HÁZ TÖBBI RÉSZE

• Súrolják elsősorban, a ház  piszkosabb felületeit, azért hogy azután

fel tudják súrolni a kevésbé piszkos felületeket.

• A járdák, ösvények és a kinti talaj tisztítását, általában, jobb ha

seprűvel és szemétlapáttal végzik,mintha rongyot vagy víznyomást

használnának.

3.1.1.1.8. AZ ÚSZÓMEDENCE

• Ellenőrizzék minden évben az úszómedence állapotát mielőtt

feltöltenék és javítsák ki  az esetleges repedéseket

• Szereljenek egy tisztító rendszert a zárrendszerre ami megengedi a

víz újra felhasználását.

• Takarják le a úszómedencét amíg nem használják. Így elkerülhetik a

szennyeződést és a párolgást. 

• Állítsák be az úszómedence  feltöltési szintjét a nagyon szükségesre,

a törvényes előírások szerint, aszerint ahány személy fogja használni.

3.1.1.1.9. GÉPKOCSIK 

• A gépkocsi mosása  egy mosó alagútban 300 liter víz elpazarolását

jelenti, azzal a fogyasztással szemben amire szükség van akkor ha

egy ronggyal mossuk.

• Használjanak olyan mosó alagutakat, amelyek újrahasznosítják a

vizet.

• Amennyiben saját maguk mossák meg a gépkocsit, akkor

használjanak egy vedret és szivacsot rongy helyett, ezt csak az utolsó

öblítésnél használják. Így nem pazarolják a vizet.
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• Összehasonlítási számadatok : Egy olyan mosó alagút amelyik nem

használ újrahasznosított vizet 150 liter vizet fogyaszt, újrahasznosított

vízzel 40 litert, a gépkocsi  szivaccsal és vederrel történő  mosásánál 40

liter vizet, és ronggyal 500 liter vizet használ el.

• Javasolt tevékenység: Számítsák ki hány gépkocsit lehet megmosni egy

olyan mosóalagútban amelyik újrahasznosított vizet használ, azzal a

vízzel amelyet ronggyal mosásnál használunk, és  akkor ha szivaccsal és

vederrel mossuk. 

3.1.1.1.10. SZENNYVIZEK

A víz megtakarítása mellett, azt is ellenőrizni kell, hogy ez nem

szennyezett amikor a csatornahálózatba ér. Ezért a következőket kell tenni:

• Ne engedjük, hogy a benzin, az olajak és más káros folyadékok a

vízbe ömöljenek és ezzel elkeveredjenek.

• Ne engedjük , hogy a háztartási hulladékok  bekerüljenek a vízbe.

• Ne dobjunk háztartási  vegyi anyagokat a vécébe vagy a kagylóba.

• Termeljenek a lehető legkevesebb hulladékot.

• A mosásnál használjanak minimális mennyiségű lúgot és mosószert.

• Ne dobják a vécébe amit nem kell

• A kertben vagy a zöldségesben, kerüljék maximálisan a rovarirtók

és más vegyi anyagok használatát.

3.1.1.1.11. ÁLTALÁNOSAN

• Csökkentsék az alapfogyasztást. Szokják meg, hogy felére

csökkentsék a vízfogyasztást. Hasonlítsák össze a számlákat, hogy

lássák mennyi a megtakarítás.

• Szereljenek vízórát a lakásban és használják ezt..

• Ellenőrizzék időközönként a vízberendezéseket és csöveket.

• Ha a városukban a víz sok vízkövet tartalmaz,tisztítsák meg

időközönként a ventillációs  berendezéseket kevés ecettel.

• Javítsanak ki minden hibát amit észlelnek, úgy a házban mint az

utcán, az iskolában vagy a munkahelyen. Ha nem értenek hozza, úgy

értesítsék azt a személyt aki illetékes. A közhelyeken bekövetkezett

megrongálódás esetén, tájékoztassák a hatóságokat..

• Tanítsák meg az összes családtagokat és a háztartási személyzetet a

víz hatékony felhasználására és megtakarítására.

• Trükkök a  házban bekövetkezett meghibásodások felfedezésére: 

1) Egy trükk a házban bekövetkezett meghibásodás felfedezésére a

következő: jegyezzék le a  vízóra állását lefekvés előtt, és anélkül

hogy vizet fogyasztanának az éjszaka folyamán, olvassák le az

óra állását reggel és így meglátják van-e meghibásodás.

2) Színezzék el a tartályban a vizet egy természetes színezékkel, és

ha a színfolt megjelenik a vécékagylóban, akkor a tartály folyik

és  meg kell javítani.

• Javasolt tevékenység: 

Miután megmagyarázzák a tanulóknak  az előző trükköket, javasolják

nekik hogy azokat használják otthonaikban, és néhány nap után



hasonlítsák össze a kapott adatokat és javasoljanak kijavítási

megoldásokat.

• Web forrás: 

Tanácsok a víz megtakarítására a lakásokban:

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/hogar.asp

• WEB forrás: 

Tanácsok a víz megtakarítására a kertben:

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/zon_verdes.asp

• WEB forrás: 

Hasznos praktikák a környezetvédelemre a mindennapi életben,

Granadai Egyetem: http://www.ugr.es/~gabpca/vida-diaria.pdf

3.1.2. AZ ISKOLÁBAN

Az iskolában azok a helyek ahol a legtöbb vizet használnak a

következők:

• Vécék

• Konyha és ebédlő

• Öltözők

• Laboratóriumok

• Iskolakertek

Az előbbi fejezetben a lakásokra vonatkozó  ajánlások nagy része

könnyen alkalmazhatók az iskolában, ezért nem ismételjük meg azokat.

• Ajánlott tevékenység: 

Dolgozzanak ki egy jegyzéket azokkal a tevékenységekkel amelyekkel

vizet takarítanak meg a lakásokban, amelyeket az iskolában is

alkalmazni lehet. Beszéljék meg a tanulókkal melyek azok az eltérések,

ha vannak, amelyeket figyelembe kell venni.

• Ajánlott tevékenység: 

Minden leírt helyzetre azonosítsák azokat a berendezéseket amelyek

vizet fogyasztanak és osztályozzák ezeket három alapfogyasztási

szinten: ALACSONY, KÖZEPES, MAGAS.

Vannak egyes különleges helyzetek az iskolai környezetben, amelyekben

víz megtakaritási eszközöket  és hatékony vízfogyasztást lehet alkalmazni. Lássuk:

3.1.2.1. TARTÁLYOK ÉS CISZTERNÁK

Időközönként ki kell tisztítani és fertőtleníteni ezeket.  Normális

körülmények között ezeket nem kell kiüresíteni ahhoz hogy ezeket a

karbantartási munkákat elvégezzék.

3.1.2.2. MEZŐGAZDASÁGI ÖNTÖZÉSEK

• Egyenletesség biztosítása és a víz jobb elosztása érdekében a talajban

és a növényekben, egyengessék el a területet.

• Megfelelő öntözési technika alkalmazása fontos víz megtakarítást

tesz lehetővé.
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• Kérjék a városi egységek segítségét azért, hogy a parkok és kertek

öntözésére a legmegfelelőbb öntözési rendszert választhassák.

• Maximálisan ki kell használni az esővizet, gyűjtsék össze és

használják fel az iskola kertjének öntözésére. Csak akkor kell

öntözni, ha erre szükség van és olyan technikával amellyel

elkerülhetők a meghibásodások és veszteségek.

• Ha lehetséges használjanak szürkevizet

• Nagyon előnyös ha fogyasztás  szabályozó berendezéseket szerelnek

fel, azért hogy megfelelő módon ellenőrizhessék a növényekre

felhasznált víz mennyiségét.

3.1.2.3. EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK A

TANULÓK ÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA 

• Szereljenek fel gazdaságos vagy alacsony fogyasztású felszereléseket

a központ minden részlegére.

• Szereljenek fel olyan ellenőrző készülékeket amelyek automatikusan

megszakítják a vízfolyást, akkor amikor ezt nem használják, valamint

a helyiségekben mint a zuhanyozó vagy öltözők.

• Alkalmazzák a lakásoknál javasolt módszereket az iskolák konyháiban

és ebédlőiben is.

• Kezdeményezzenek a vízfogyasztást ellenőrző programokat:

szereljenek fel takarékossági  és hibaérzékelő berendezéseket, abban

az esetben ha a fogyasztás eltér a normálistól.

3.1.2.4. MÓDSZEREK

• Szereljenek fel berendezéseket a víz újrafelhasználására a különböző

folyamatokban, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat,

légkondicionálókat és a kertek öntözését is. 

• Gyüjtsék össze és használják fel az esővizet.

• Szereljenek fel fogyasztás csökkentő rendszereket és próbáljanak ki

különböző technikákat  és  felszereléseket,olyanokat amelyekkel a

legjobb megtakarítási eredményeket érik el.

• Szereljenek fel felosztó szelepeket, a meghibásodások ellenőrzése

érdekében.

• Végezzék el gyorsan a javításokat.

• Valósítsanak meg megfelelő megelőző karbantartási programokat.

• Cseréljék ki vagy tisztítsák meg azokat  berendezéseket és a csöveket,

amelyek nagy energia vagy vízfogyasztást eredményeznek a fűtés

vagy légkondicionáló rendszerekben.

• Előzzék meg a talajvíz vagy a felszíni víz mérgező anyagokkal

történő szennyezését,amelyek beszivároghatnak az esővízzel.

• Kerüljék azokat a hulladékokat amelyek ellenjavalltak kezelésre

vagy felvevőanyagokat tartalmaznak.

• WEB forrás: 

Tanácsok a víz megtakarítására az iskolai központokban:

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/centros_educativos.asp



3.2. TÖBB TÁJÉKOZTATÓ A NEVELŐKNEK, A VÍZ GAZDASÁGOK

FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓAN A LAKÁSOKBAN ÉS AZ

ISKOLÁBAN

3.2.1. A SZÜRKE VIZEK ÚJRAFELHASZNÁLÁSA

A tusolókból, mosdókból és mosogatókból származó vizek- amelyeket

szenny- és fertőző- tartalmuk miatt szürkevizeknek nevezzük – újrahasznosíthatók

szagtalan szeres tartályokban való használattal.

Ehhez egy második független csősor szükséges egy kezelőállomás felé,

és egy raktározási tartály, amelyből a szagtalan szereket bombázhatják egy

saját vonalon.

Ez egy drága és nehezen megtervezhető rendszer a már felépített

munkálatoknál, de ha helyesen van megtervezve, befoglalható az építkezési

fázisban. 

3.2.2. AZ ESŐVÍZ BEGYÜJTÉSE

Az esővíz könnyen megfertőződhet a légkörben, de általában a

víztisztító rendszerbe kerül; ez végleg megfertőzi amikor a szennyvízzel

összekeveredik.

A nagy hozamú esőknél a csatorna túltelése az ülepítő állomások felé

terelődik, amelyek teljesítménye elegendő egy ilyen mennyiségű víz, rövid

időn belül való megtisztításához; ez elkerülhetetlené teszi az átfolyásokat .

Az esővizek, amennyiben nincsenek közvetlenül fogyasztásra

alkalmazva, alacsony szennyezettséget mutatnak, ez okból, egy előzetes

kezelés után, megfelelnek más felhasználásra (öntözés, szagtalan szerek, stb.).

Ez a begyűjtés igényli, a közterületeken, magánterületeken,

lakóterületeken és az alapvető ipari területeken, egy infrastruktúra

kiterjesztését, hogy olyan zárt köröket hozzunk létre, amelyek befogják az

esővizeket és a parkok, kertek és zöldövezetek öntözéses vizeit ;  hogy

szagtalan szerekhez felhasználják ; zöldövezetek öntözése és a talajvíz

utántöltése.

Az új épületek, parkolók, kertek és más infrastruktúrák tervezési fázisai,

a legmegfelelőbbek, hogy raktárakat (tartályokat) hozzunk létre, amelyek

begyűjtsék az eső- és felszíni vizeket, valamint a kertek és parkok öntözővíz

többleteit, ezek utólagos felhasználása érdekében.

Egy könnyű kezelés után, ezek a vizek, az emberi fogyasztáson kívül,

bármire felhasználhatóak.

3.2.3. PERLIZÁTOROK VAGY LEVEGŐZTETŐK

Olyan elemek amelyek összekeverik a levegőt a vízzel, a nyomás

segítségével, egy Venturi

7

-nak nevezett hatás közreműködésével, csökkentve

a vízfogyasztást, és a kis mennyiségű víz felmelegítéséhez szükséges energiát.
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7
A Venturi hatás abban áll, hogy egy zárt vezeték belsejében egy folyadék áramlat scökkenti a folyadék nyomását, amikor

ennek a sebesége megnő egy kisseb átömlési keresztmetszeten áthaladva. Ha a vezeték ezen pontján csatlakoztatjuk a

másik vezeték végét akkor egy szivóerő hat a második vezetékben levő folyadékra. A perlizátorok esetében ez a második

folydék a levegő, amely  buboréko formájában összekeveredik a vízzel, csökkentve a tényleges vízhozamot.
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Fogantyú

Dísz

Betét 

Csatlakozás

Csőtoldat

Szigetelő 

csatlakozás

Flexidugattyú

A betétet 

tömörítő berendezés

Egy 2,5 kg-os nyomásnál 35%-50%-os megtakarítást érünk el és 3kg-nál

ez elmehet 63%-ig.

3.2.4. HOZAMCSÖKKENTŐK

Olyan elemek amelyek csökkentik a csapból kifolyó víz mennyiségét. 1.

és 3 bar közötti szolgálati nyomáson működnek hibátlanul.

A “fojtók”, csökkentik az átömlési keresztmetszetet, megnövelve a

vezetékek falainak vastagságát.

Más modellek helyettesítik a csap szűrőjét, egyesítve a perlizátorok

előnyeit  anélkül, hogy a nyomásra egy dinamikus feleletet adnának.

Egyes modellek, a mosdók, bidék és kagylók esetében, a csap és a

csaptelep közt, míg a tusolók esetében, a csap és a  flexicső közt foglalnak helyet.

Az elhelyezése nagyon egyszerű, a költség alacsony és bizonyítottan

40%-60%-os takarékosságot biztosít a vezetékben levő nyomástól függően.

Ennek alkalmazása az ipari folyamatokban, jelentős hidrológiai

megtakarításokat eredményez, és lehetővé teszi, hogy egy adott körfolyamat

vagy termelési folyamat hidrológiai felméréseinek megfelelően, a hozamot

beállítsuk.

3.2.5. SZIVÁRGÁS ELLENEI BERENDEZÉSEK

Megakadályozza a vízveszteséget a szigetelő tömítések  esetleges

átszakadása esetén. A szelep lerövidíti a víz áthaladását akkor amikor

nyomáscsökkenés  lép fel.

A WC-k, a kagylók, vending berendezések, nyomás alatti kávéfőzők és

más hasonló háztartási gépek  víztartályaiba szerelik fel .

3.2.6. A CSAPTELEP

3.2.6.1. EGYSÉGES VEZÉRLÉSÜ CSAPTELEPEK

Az egységes vezérlésű csaptelepek, a betétnek nevezett összeállóbb

rendszerüknek köszönhetően, kevésbé rongálódnak mint a hagyományosak.

Előnyök:

• Csökkenti a megrongálódás és a szivárgás kockázatát.

• Csökkenti a fogyasztást a hő beállítási fázisban.

• Megkönnyíti a csap elzárását.

Hátrányok:

• Teljes nyitás, fölöslegesen használva a maximális hozamot.

• A fogantyú középső helyzete, fölösleges hideg/meleg víz kavarodást

idéz elő.



Műszaki megoldások:

• Az egységes vezérlésű csaptelepek, kétfázisú nyitással: A berendezés

rendelkezik egy köztes helyzettel amely arányosítja a szükséges

hozamot a szokásos felhasználásokhoz. Ha nagyobb hozamra van

szükségük akkor enyhén felfele kell nyomni(50%-nál magasabb

megtakarítás).

• Az egységes vezérlésű csaptelepek, hozamszabályzóval:

Rendelkeznek egy állítható szerkezettel amely egy belső szintre

korlátozza a vízáramlást.

• Az egységes vezérlésű csaptelepek, hidegnyitással: Csak hideg vizet

enged akkor amikor a fogantyú középen van, ahhoz hogy meleg vizet

kapjunk, a fogantyút balra kell nyomni.

3.2.6.2. A HŐFOKSZABÁLYZÓ CSAPTELEPEK

Rendelkezik egy hősszelektorral amely lehetővé teszi a kívánt

hőmérséklet kiválasztását és önműködően beállítja a hideg és a meleg víz

áramlását. 

Előnyök:

• 6-16%-os megtakarítás a hő beállításhoz szükséges víznél.

• 7-17% energia-megtakarítás.

Hátrányok:

• Mészkőlerakodás veszélye a szabályzó berendezésnél; a megoldás a

mészkőtelenítő berendezések felszerelése .

3.2.6.3. AZ IDÖZÍTŐ CSAPTELEPEK

Lehetővé teszi a vízszolgáltatást egy meghatározott időre, egy

gombnyomás segítségével, megakadályozva a csap nyitva maradását, főleg a

közhelyeken.

Léteznek egyes hősszabályzó  modellek, melyek önként elzáródnak egy

második megnyomásra.

3.2.6.4. AZ ELEKTROMOS CSAPTELEPEK

Ezeknél a csaptelepeknél a vízszolgáltatás akkor történik ha egy tárgyat

helyezünk a csap alá, és eláll akkor amikor a tárgyat elvesszük, mindez egy

fotóelektromos berendezés segítségével.

Lehetővé teszi a felhasználónak a vízfolyást egy minimális időtartamra.

Ezen felül nem szükséges, semmiféle érintkezés a felhasználó és a berendezés

közt, így megfelelő a közös mosdókban való használatra. 

Fontos megjegyezni, hogy ennél a típusnál áramszolgáltatás vagy

szárazelemek használata szükséges, így időnként felül kell vizsgálni a rendszert

ennek jó működése érdekében.
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Forrás: 
www.fotos.org

Forrás:
www.nautilus.com
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3.2.7. MÁS FÜRDŐSZOBAI FELSZERELÉSEK

3.2.7.1. ALACSONY FOGYASZTÁSÚ TUSOLÓK

Egy hagyományos tusolófej hozzávetőleges hozama  20 l/min ,

megszokott szolgáltatási nyomáson.

Ez a hozam komfortcsökkenés nélkül lehozható 9-10 l/min-re, egy 40 és

50%-os fogyasztási megtakarítással.

Számos hatékony tusolófej létezik, amelyek különböző berendezéseket

alkalmaznak a tusoló hozamának csökkentése érdekében: levegővel való

keverés, az áramoltató levegő csökkentése, gyors szolgáltatás csökkentő

berendezések vagy hozamcsökkentők/-szabályozók.

Ezeket a berendezéseket vegyesen lehet használni a jelen könyvben leírt

berendezésekkel és eljárásokkal (pl. időzítő, hőfokszabályzó, egységes

vezérlésű csaptelepek ; mészkőtelenítők).

3.2.7.2. HATÉKONY SZAGTALAN SZEREK

A gravitációs kifolyató rendszerek a leghasználatosabbak. Egyes

közhelyeken beépítik a falba, hogy elkerüljék a vandalizmust és javítsák az

esztétikai és tisztasági körülményeket.

Ahhoz, hogy egy hagyományos tartályt hatékonnyá átalakítsunk

különböző módszerek állnak a rendelkezésünkre:

3.2.7.2.1. SZIVÁRGÁS MEGSZAKÍTÁSI RENDSZEREK

Lehetővé teszik a folyás megszakítását, a fogantyú leeresztésével vagy

a gomb egyszeri megnyomásával.

3.2.7.2.2. DUPLA PULZÁTOROS RENDSZEREK

Két pulzátorral rendelkeznek, egy a részleges folyásra és egy a teljes

folyásra.

3.2.7.2.3. BEFOGADÁSCSÖKKENTŐ RENDSZEREK

Abban állnak, hogy csökkentik a lehúzásokkor a tartályon átfolyó

vízmennyiséget azáltal, hogy a térfogat egy részét más anyagokkal töltik ki

(speciális zsákok, vízzel töltött edények, stb)

3.2.7.2.4. ÖNMŰKÖDŐ ELZÁRÓ RENDSZEREK

Ürítő szerkezettel ellátott tartályoknál alkalmazzák. Egyik módszer

abban áll, hogy beiktatunk egy nehezék rendszert, úgy, hogy amikor a csapot

megemelik, a súlyok önműködően elzárásra késztetik, ezért a tartály teljes

kiürítéséhez  a kar állandó emelése szükségeltetik.

Szerz: Nieves León



72
Nyílt lecke

AQUANET PROJEKT

3.2.8. MÉSZKŐTELENÍTŐK

A mészkőlerakodások felgyűlése jelentős energiaszükséglet növekedést

okoz, a fürdőszobai melegvíz előállításánál (ACS).

A gyakorlatban ez a felgyülemlés előidézi:

• A vezetékek dugulását:nyomás és hozamcsökkenés.

• Az energia költségek megnövekedését, a háztartási gépek, általában

a berendezések, a szelepek, vezetékek és csatlakozók idő előtti

javítását, karbantartását és cseréjét.

Léteznek kémiai és mágneses berendezések, ez utóbbiakat könnyebb

felszerelni lakóépületekben ezek nem igényelnek utólagos karbantartást..

A mágneses vízkőtelenítők megelőzik a vízkő lerakodását a

rendszerekben és a hidraulikus berendezésekben. Teljesen önállóak kell

legyenek, nem igényelnek elektromos energiát, sem karbantartást és a

hatékonyságuk biztosított több éven át, az állandó mágneses rendszernek

köszönhetően.

Működésük:

Ez a kezelőrendszer fizikailag befolyásolja a víz állapotát, nem

érintkezik vele és nem ront a kémiai összetételén. Csak a sók

kristályszerkezetét változtatja meg, előidézve a kálcium karbonát lerakodási

képességének az elvesztését, a berendezés két egysége által előidézett

mágneses téren áthaladva.

Ezek a berendezések megelőzik a mészkő lerakodását és más előnyöket

is hoznak:

• Megakadályozzák az újabb mészkő lerakodását.

• Fokozatosan eltávolítják a már létező lerakodásokat.

• Csökkentik a rozsdásodás kockázatát.

• Megelőzik az olyan mikroorganizmusok mint baktériumok, gombák

fejlődését, azáltal hogy elpusztítják ezek élőhelyét.

• Jelentős energia megtakarítást biztosítanak, mivel a lerakodások

elhanyagolása 40%-ig el csökkentheti a vízhálózathoz csatlakoztatott

háztartási gépek hatékonyságát.

• Hamar felszerelhetőek, nem igényelnek munkálatokat.

3.2.9. HÁZTARTÁSI GÉPEK

3.2.9.1. MOSÓGÉPEK

A mosógépek, egy feltöltésre 110-220 l vizet használnak el.. Ajánlatos

csak akkor használni amikor teljesen meg vannak töltve.

Amikor új mosógépet vásárolnak a következőket vegyék figyelembe:

• Az elöltöltősek 40%-al kevesebb vizet fogyasztanak mint a felülről

tölthetőek.

• Léteznek modellek amelyeknél a víz mennyisége megegyezik a

beadagolt mennyiség köbtartalmával, mások az öblítéshez használt

Forrás: Sanymax

Forrás: 
mahersolhogar.com
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vizet használják újra és megint mások rendelkeznek gazdaságos

mosási folyamattal .

• Az energia gazdaságossági szempontból  ajánlott, hogy a

leghatékonyabbat válasszák.( A Osztály).

3.2.9.2. EDÉNYMOSÓ GÉPEK

Egy vízzel teli kagylóban, 4 ember tányérjának az elmosásához 25-40l/nap

vizet fogyasztunk el. Egy mosogatógép feltöltésekként 17-30 l vizet fogyaszt el.

Ezért nagyon fontos, hogy az edénymosót csak teljes feltöltéssel használjuk.

Léteznek  kis kapacitású edénymosók, amelyek ellenőrzik a víz

szennyezettségét, és indításgátlóval vannak ellátva amennyiben nincs teljesen

feltöltve.

Az energia gazdaságossági szempontból  ajánlott, hogy a

leghatékonyabbat válasszák.( A Osztály).

3.2.10. VÍZFOGYASZTÁSMÉRŐK

Valamennyi fogyasztói felhasználásnál, az első lépés egy gazdaságos

rendszer megtervezésénél a fogyasztott mennyiség pontos ismerete; főleg a

mezőgazdaságban, az iparban és a helyi hatóságoknál (a közterületek

öntözése), de, a háztartási környezetben általában ez a mérés már megvalósult.

A fogyasztás ismerete lehetővé teszi, hogy megállapítsák a fogyasztó

szintjét “alacsony, közepes vagy magas” és hogy megismerjék a liter/óra-nap-

hónap-termelőegység, stb. arányokat

Amennyiben ezek az arányok nőnek vagy csökkennek az átlaghoz

képest, lehetőségük van közbelépni és megtalálni az esetleges helytelen

gyakorlatokat vagy meghibásodásokat  a rendszerben (dugulások és/vagy

szivárgások).

Amikor a mérőműszerek be vannak építve az öntözés ellenőrző

rendszerébe,  egy algoritmust alkalmazhatnak, amely egy előre megállapított

küszöbtől kezdve, jelezze ezeket az eltéréseket.

A valóságban, ez elektromos mérőműszerek használatát követeli meg,

főleg  a távolsági leolvasás megvalósíthatósága miatt.

3.3. KERTÉSZKEDÉS

A víz felhasználása  közkertek és magánkertek  öntözésére,sokkal

eredményesebben végezhető egy egész sor gyakorlat alkalmazása által.

3.3.1. HONOS NÖVÉNYEK KIVÁLASZTÁSA A KERTÉSZKEDÉSHEZ

A hazai növényfajták ( minden övezet, tartomány vagy ország sajátos

növényzete) kevesebb gondozást igényelnek, mivel jobban alkalmazkodtak a

talaj fajtájához és az éghajlat  jellemzőihez, ellenállóbbak a vízhiányra, az

élősködőkre és betegségekre.

Forrás: www.coaat-se.es

Forrás: mahersolhogar.com

Forrás: www.dolceta.eu
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Ez az átlag nagyobb jelentőséggel bír az európai  természetes élőhelyek

megőrzése tekintetében, amelyet szorgalmaz széles körben a Red NATURA

2000. A hazai fajták megőrzése és a “beözönlő fajták” ellenőrzése, az Európai

Tanács 92/43/CEE számú Irányelve által megszabott   egyik követelmény, a

természetes élőhelyek, az állatvilág és növényvilág fennmaradására

vonatkozóan.

Más részről, az éghajlat megváltozása maga után vonja azt, hogy egyes

fajok az “elvándorlást” válasszák olyan övezetek felé, amelyek megfelelnek

az éghajlati szükségleteiknek, elősegítve egyes más “ beözönlő fajok”

megjelenését.

Ebből a célból, ez a módszer nem csak elősegíti a víz megtakarítást

(ennek a tevékenységnek a fő célja), de összhangban van az idézett

törvénykezéssel is, és elősegíti az éghajlati változás elleni harcot.

3.3.2. A XEROKERTÉSZKEDÉS (SZÁRAZ) 

TECHNIKÁINAK ALKALMAZÁSA

A xerokertészkedés egy az Amerikai Egyesült Államok által feltalált

fogalom (“Xeriscape”) a 80-as évek elvei alapján. A “xero” előszó szárazt

jelent, a “xeros” görög szóból.

Az effajta kertészkedésnek a gondolatata a folyók vízének ésszerű

felhasználása, minden pillanatban kiküszöbölve a pazarlást.

A víztakarékosság nem az egyetlen cél, ennek , úgyszintén ökológiai

értelme van, csökkentett gondozást alkalmaz, csökkentve például növényvédő

szerek használatát, az üzemanyaggal működő berendezések korlátozott

használatát, az újrahasznosítást, stb.

3.3.3. A FAJOK VÍZSZÜKSÉGLETEI SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA

Három szintet különböztethetünk meg, amelyek szerint a fajoknak

alacsony, közepes vagy magas vízfogyasztása van:

• A szárazövezetekben, hazai fajtákat ültetünk, amelyeknél majdnem

egész évben nem szükséges az öntözés. Csak fenntartási öntözést

végzünk.

• A mérsékelten kockázatos övezetek, amelyeken alkalmanként

öntözést végzünk az igényesebb fajoknál és azoknál a fajoknál

amelyek képesek rétegeket képezni, amelyek, kezdetben igényelnek

kevés segítséget ahhoz  hogy elterjednek.

• A nedves övezet, ahol az öntözési szükségletek nagyobbak lesznek.

A gyep szélein, ott ahova a legtöbb víz hull, olyan  fajokat fogunk ültetni

amelyek több vizet igényelnek.

3.3.4. AZ ÖNTÖZÉS MINIMÁLIZÁLÁSA (HIDROLÓGIAI STRESSZ)

A növények fokozatosan megszokják a vízszűkösséget.

Szerz: Nieves León

Szerz: Nieves León
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Kell hagyni a talajt mérsékelten kiszáradni a két öntözés között,

serkentve ezáltal a gyökereket, hogy mélyebben keressenek vizet.

Ha úgy akarjuk, hogy egy “normális” kertet átalakítsunk egy keveset

öntözött kertté, meg kell “szoktassuk” fokozatosan a növényeket, több éven

keresztül.

3.3.5. ALTERNATIVA A GYEPRE

A gyep helyettesítése cserjefélékkel, kúszó, apró, száraznövényekkel,

fenyőfajtákkal, stb. , annak érdekében, hogy a kerteket hatékonyabbá tegyük

hidrológiai szempontból.

A következő tényezők szolgálhatnak a kert felületének befedésére:

• Kúszónövények

• Cserjefélék

• Fenyőtobozok

• Dísz- , apró, száraznövények

• Burkolatok

3.3.6. A TALAJ  BETAKARÁSA A NEDVESSÉG MEGŐRZÉSÉÉRT

(MULCHING)

A talaj betakarása szerves anyagokkal ( fenyőtobozok, kúszónövény

rétegek, mint a repkény, Hederea helix, vinca, Vinca minor,Vinca mayor,

hipericum, Hypericum calcium, Juniperus horizontalis, stb.), vagy

közömbösökkel, amelyek  több változattal, szerkezettel és színnel

rendelkeznek ( színes szőnyegek például).

Ennek a rétegnek a segítségével, csökken a víz elpárolgása, segítve a

talaj nedvességének megőrzését és állandó vízmegtakarítást eredményez.

A FAO térképe, amely

megmutatja hol kritikus a víz

használata a mezőgazdaságban

(5. kategória) és a hidrológiai

stressz jelzés (4. kategória).

Kategória Százalék

Szerz: Nieves León

Szerz: Nieves León
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3.3.7. AZ ÖNTÖZÉS

3.3.7.1. HASZNOS TANÁCSOK A HATÉKÖNY ÖNTÖZÉS ÉRDEKÉBEN

Egyszerű tanácsok, de amelyek segítenek jelentős mennyiségű víz

megtakarításában:

• Kerüljék az öntözést a legmelegebb órákban, ekkor a veszteség

nagyobb az elpárolgás következtében. Éjszaka,a növények és a talaj

a legtöbb vizet tartják vissza.

• Legalább évente egyszer, ellenőrizzék az öntözőrendszer alkatrészeit,

hogy meggyőződjenek, hogy nincs szivárgás. Egy percenkénti 11

csepp víz veszteség, évi 2200 litert jelent évente.

• Tisztítsák meg a szorókat a lerakodott szennytől mert ezek csökkentik

az öntözések hatékonyságát. 

• A kifolyók,  szorófejek forgásának és sugarának a beállítása nagyon

fontos azért, hogy csak a kertet öntözzük.

• Öntözzenek helyesen minden növényt, elkerülve a víztócsák

kialakulását.

• Öntözzenek többször rövid ideig, ahelyett hogy ezt egyszer

végeznék.

• A leggyakrabban használt öntözési módszerek közül, a csepegtetéssel

történő öntözés a leghatékonyabb, a talaj beázik és az elpárolgás általi

veszteség minimális, elkerülve a víz veszteglését a növények

levelein, ami esetenként veszélyes lehet.

• A cserepes  növényfajtákra vonatkozóan, nagyon hasznos, hogy egy

tányérkát hagyjanak a cserép alatt, ami felfogja a többlet vizet.

3.3.7.2. A TARTALÉKOKNAK ÉS NÖVÉNYFAJOKNAK

LEGMEGFELELŐBB ÖNTÖZÉSI RENDSZER 

KIVÁLASZTÁSA (KÜLÖNÖS FIGYELMET A CSEPEGTETÉS 

ÉS EXUDÁTUM ÁLTAL)

A létező öntözési rendszerek közül, a csepegtetés és extrudátum általi

öntözés a leghatékonyabbak. Az utolsó egy polietilénmembránból áll ami egy

kis 4-5 mikronos kúpot alkot.

Egy 2-3 m.c.a. nyomás alkalmazásakor a cső átfúródik és a víz kijön a

pórusokon keresztül egész hosszában, 1 – 1,75 l/óra/méter cső  vízhozammal

járul hozzá az öntözéshez. 

Lehetővé teszi a munkát nagyon kisnyomású vízoszloppal. Ezek a

feltételek lehetővé teszik az öntözést alacsony nyomás esetén. A pólusok

kismérete érzékennyé teszi az elzáródásokra.

A fény elősegíti az algák fejlődését, azért, ajánlott az elföldelése 3-8 cm.

mélységbe.

Extrudátumos öntözéshez

szükséges cső.

Forrás: www.elriego.com

Csepegtetéssel működő

öntözéses rendszer.

Forrás: www.floresyjardin.com
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3.3.7.3. AZ ÖNTÖZÉSEK MEGTERVEZÉSE

Az egyszerűbb módozatain keresztül, megengedi, például, hogy az

öntözés időtartamát a növények fajtájának függvényében állapítsák meg,

gyakoriságát az időszaknak megfelelően, a végrehajtás pillanatát és óráját, az

előrelátható napsugárzás szintjének függvényében, az év minden évszakában.      

Az átfogóbb módozatain keresztül, lehetővé teszi az öntözés

ellenőrzését, például, a következő változatok függvényében:

• Az adott éghajlati viszonyok, beleértve az előreláthatókat is (havazás,

eső, szél, napsugárzás, stb.).

• Hidrológiai stressz és a növények szükséglete.

• A talaj víztartalékai.

• A berendezések értelmes, automata,egyszerű vagy kézi ellenőrzése,

beleértve a távirányítás módozatait is (internet).

• Összeköttetés a berendezés szerkezetei között.

• Az öntözések szakaszosítása, minden szükséglet kielégítése

érdekében.

• A jelenlegi helyzet és az idők folyamán tapasztaltak között

különbség, a határozatok meghozatala érdekében.

• A nővények növekedésének ellenőrzése.

• Új energiák felhasználása az egész rendszer, vagy  egyes részeinek

működése érdekében.
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ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a kézikönyvben adatokat és tevékenységeket mutattunk be, azzal

a céllal, hogy a tanár képezze  és tájékoztassa a tanulókat a víz nagyon

változatos aspektusaival kapcsolatosan, ennek fontossága  a föld

ökoszisztémájában, az emberi társadalomban, valamint azokkal a

következményekkel kapcsolatosan amelyeket a  vízgazdálkodás (fenntartó

vagy nem fenntartó)  gyakorol a Földre és ennek lakóira.

Ezeket az adatokat felkell dolgozni és alkalmazni a tanárok által, a

különböző életkoroknak és kultúráknak megfelelően. Olyan tevékenységeket

javasoltunk amelyeket meg lehet valósítani vagy javítani a pedagógiai

szükségleteknek függvényében.

Ugyanakkor, tájékoztatást nyújt a víztakarékossági felszerelésekre

vonatkozóan a lakásokban és iskolákban, amelyeket könnyen fel lehet szerelni

és amelyeket a tanulóknak ismerniük kell.
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KAPCSOLODÓ WEB-LAPOK

ADMINISZTRÁCIÓ

• Polgármesteri Hivatal - Vitoria Gasteiz

http://www.vitoria-gasteiz.org

• Környezetei Tanulmányi Központ

http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/

• Erdészeti Főosztály  Alava

http://www.alava.net

• Álava Vízügynökség

http://www.alavaagenciadelagua.com

• Vasco Kormány-Ingurumena

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

• URA- Vasca a Vízügynökség

http://www.uragentzia.euskadi.net

• IHOBE-Környezetgazdálkodási Társaság

http://www.ihobe.net/

• Közvetlen Környezet, a Vidéki környezet és Tengeri Környezet 

http://www.mma.es

• Ebroi Hidrológiaia Államszövetség

http://www.chebro.es

• A.G.U.A. Program

http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm

• CEDEX- Tanulmányi és Közmüvesítési Kisérleti Központ 

http://www.cedex.es

• HISPAGUA- Spanyol  tájékoztatási rendszer a vízzel kapcsolatosan

http://hispagua.cedex.es

MÁS SZERVEZETEK

• Víz- Portál  UNESCO

http://www.unesco.org/water/index_es.shtml

• PNUMA- ENSZ – Közvetlen Környezetre vonatkozó programja

http://www.pnuma.org

• IPCC-Kormányközi panel a klímaváltozásról

http://www.ipcc.ch

• IWA- Víz Nemzetközi Szövetsége

http://www.iwahq.org.uk

• AEAS- Víztartalékok és Köztisztaság Spanyol Egyesülete

http://www.aeas.es

• CONAMA Alapítvány

http://www.conama.org/view



A VÍZ HATÉKONYSÁGA

• Édesvíz

http://www.agua-dulce.org

• Zaragozaconelagua.org

http://www.zaragozaconelagua.org

• Cantabriai Víztakarékossági Integrális Terv

http://www.plandeahorrodeagua.com

• Víztakarékosság. Katalániai Vízügynökség

http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/campanyes/estalvi/inici.jsp

• Észak-Karolinai Környezeti és Természeti Erőforrások Fősztálya

http://www.p2pays.org

• EPA- Környezetvédelmi Ügynökség (Víz Főosztály)

http://www.epa.gov/ebtpages/water.html

• WaterWiser

http://www.awwa.org/waterwiser

• Rocky Mountaini – Víz- Intézet

http://www.rmi.org/sitepages/pid15.php

• A Városok Vizeinek Megőrzésének Tanácsa, Kalifornia

http://www.cuwcc.org

• Environnement Canada: Le site Web de l’eau douce

http://www.ec.gc.ca/water/accueil.htm

• Ftru Vizek Környezete

http://www.wef.org

• A Hulladékok Csökkentése és Vízhatékonyság

http://wrrc.p2pays.org/industry/water.htm

• Savewater

http://www.savewater.com.au

• Vítechnologiája Mexikói Intézet (IMTA)

http://www.imta.mx

• Ökologia és Fejlesztés Alapítvány

http://www.ecodes.org

• Xabide

http://www.xabide.es

• Bakeaz

http://www.bakeaz.org/agua.htm

• Vízmegtakarítás

http://www.ahorraragua.org/index.php

• A víz, mint kihívás

http://www.elretodelagua.com/index.htm

• Takarékoskodj a  vízzel, semmi nem pótolhatja!

http://www.savedallaswater.com/
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A VÍZ HATÉKONYSÁGA

• Landscape Water Conservation Office. Albuquerque. New Mexico

http://www.cabq.gov/waterconservation/xeric.html

• Riego Portál 

http://www.elriego.com/

• A Víz megőrzése. Kert. San Diego County. California

http://www.thegarden.org

• Xeriscape Colorado

http://www.xeriscape.org

Az iskoláknak szánt víz-tudomány egy Web lap, amelyet az U.S.

Geological Survey (USGS) şi EPA részére dolgoztak ki.

Ebben sok információt adnak a víz aspektusairól, mióta létezik a víz,

hol található, hogy használják fel. 

A feladatok magukba foglalnak egy fénykép gyüjteményt, grafikonokat

és térképeket és egy tevékenységi központot ahol elmondhatják a

véleményüket és megvitathatják a vízre vonatkozó. ismereteiket. Választhatnak

egy témát a következőkben leírtakból, vagy használhatják a mi site-unkat, hogy

lássák mit tudunk ajánlani. 
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MELLÉKLETEK I

VÍZGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ EURÓPAI SZABÁLYOK 

A Föld 70%-át tengerek és óceánok borítják, és ezek a vizek termelik az

élőlények által belélegzett oxigén háromnegyedét. Ennek ellenére ezeknek a

vizeknek csak 1%-át tudjuk kihasználni, és az emberi tevékenység számos

formája jelentősen befolyásolja a vízkészleteket. A szennyezett víz, bármi

legyen is a szennyezés forrása, előbbutóbb visszakerül a környezetünkbe – a

tengerbe, vagy a talajvízbe – ahonnan káros hatást tud kifejteni az emberi

egészségre, és a környezetre. A vízszennyezésre vonatkozó legfontosabb

előírás a  Water Framework Directive – Vízügyi irányelv.

• ÁLTALÁNOS KERET

Water Framework Directive – Vízügyi irányelv

Az Európai Parlament 2000 Október 23-i 2000/60/EC irányelve

Az Európai Unió (EU) kialakított egy közösségi keretet a víz védelmére és

kezelésére. A keretirányelv előírja többek között az európai vizek és jellemzőik alapján

az egyedi vízgyűjtő kerületek azonosítását, és a kezelési tervekre és programokra

vonatkozó megfelelő intézkedések elfogadását, minden egyes vízre vonatkozóan.

A víz ára és hosszútávú hasznosítása 

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, valamint

a Gazdasági és Szociális Bizottságnak: A víz-erőforrások árának megállapítása,

és hosszútávú hasznosításának terve [COM(2000) 477 – nem jelent meg a

Hivatalos Közlönyben].

A Bizottság kérdéseket és lehetőségeket mutat be víz árazási politika

meghatározására, amelyek lehetővé teszik a fenntartható vízkészletek

hasznosítását. 

Árvízvédelem és értékelés

Az Európai Parlament és Tanács 2007 október 23-i 2007/60/EC számú

irányelve.

Ezen irányelv célja, hogy kezeljék és csökkentsék az árvizek kockázatát,

különösen a folyók mentén és a part menti területeken. Rendelkeznek a árvizek

kockázatának felmérésével a folyók vízgyűjtő területein, és előírja a árvíz

kockázatának feltérképezését minden olyan régióban, ahol fennáll az árvíz

komoly veszélye, az árvízkockázat-kezelési tervek elkészítését, amik a

tagállamok közötti szoros együttműködésen alapulnak, valamint széles körű

részvételt igényel a tagállamok részéről. 

Vízhiány és az aszály az Európai Unióban

A Bizottság 2007 Július 18-i közleménye: “Az Európai Úniót érintő

vízhiány és aszály kihivásával kapcsolatosan” [COM(2007) 414 – nem jelent

meg a Hivatalos Közlönyben].

The Commission provides guidelines for addressing sporadic drought

and medium- or long-term water scarcity. The guidelines deal with water

pricing, water allocation, drought prevention and rapid response in the event of

a drought, as well as high-quality information and technological solutions

tackling water scarcity and droughts.
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A Bizottság irányelveket ad a szórványos szárazság és közép-vagy

hosszú távú vízhiány kezelésére. Az iránymutatások foglalkoznak az öntözővíz

árának meghatározásával, vízelosztással, az aszály megelőzésével, gyors

beavatkozás keresésével szárazság esetén, valamint a magas színvonalú

információs és technológiai megoldások kezelésével vízhiány és aszály esetén.

• EGYEDI VíZ-FELHASZNÁLÁS

Az ivóvíz minősége

A Tanács 1998 November 3-i 98/83/EC irányelve.

Az Európai Unió előírja az emberi fogyasztásra szánt víz alapvető

minőségi követelményeit. 

Fürdővíz

A Tanács 1995 December 8-i 76/160/EEC irányelve.

Az Európai Parlament 1996 február 15-i 2006/7/EC irányelve.

Az Európai Unió szabályokat állapít meg a fürdővizek minőségének

ellenőrzéséről, értékeléséről és kezeléséről és az adott minőségről való

tájékoztatásról.

A városi szennyvíz tisztítása

A Tanács 1991 Május 21-i 91/271/EEC irányelve.

A kibocsátott mennyiség nagysága miatt a települési szennyvíz az

eutrofizáció formájában történő vízszennyezés második legsúlyosabb oka.

Ezen irányelv célja, hogy harmonizálja az ilyen vizek kezelésére vonatkozó

intézkedéseket közösségi szinten.

Haltenyésztésre használható víz

A Tanács 2006 szeptember 6-i 2006/44/EC irányelve.

halpopulációkat a vízbe kibocsátott szennyező anyagok káros

következményeitől, ezen irányelv célja, hogy megvédje a friss vizeket az

általuk támogatott halfajok védelme érdekében.

Kagylótermesztésre használt vizek minősége

Az Európai Parlament és Tanács 2006 december 12-i 2006/113/EC

irányelve.

Az Európai Unió kötelező minőségi követelményeket állapít meg a

tagállamok kagylótermesztésre használt vizeinek.

• TENGEREK SZENNYEZÉSE

A tengervizek környezetvédelmi stratégiája

Az Európai Parlament és Tanács 2008 június 17-i 2008/56/EC

irányelve.

Ez az irányelv közös keretet és célkitűzéseket hoz létre a tengeri környezet

védelméért és megőrzéséért. Annak érdekében, hogy ezeket a közös célokat elérjék, a

tagállamoknak fel kell értékelniük a követelményieket azokra  a tengeri területekre,
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amelyekért felelősek. Ezt követően az egyes régiók ki kell dolgozzanak és

végrehajtsanak egy átfogó gazdálkodási tervet, majd felügyeljék azok alkalmazását.

Véletlenszerű tengervíz-szennyezés

Az Európai Parlament és Tanács 2000 december 20-i 2850/2000/EC

határozata.

Az Európai Unió létrehoz egy közösségi keretet a tagállamok közötti

együttműködés terén a véletlen és a szándékos tengeri szennyezés területén.

A tengeri közlekedés biztonsága: kompenzációs alapot az olaj-szennyezéssel

okozott kárért

Egy alap létrehozására vonatkozó rendeletre irányuló javaslat az Európai

Parlament és a Tanács számára, amely kártérítést nyújtana az olaj által európai

vizeken okozott károk esetén,  valamint a kapcsolódó intézkedések [COM

(2000) 802 final - Official Journal C 120 E, április 24, 2001].

A javaslat célja, hogy javítsa a felelősség és a kártalanítás szabályait

hajók által okozott szennyezési károkért.

A tengeri közlekedés biztonsága: hajókról történő szennyezés

megelőzése

Az Európai Parlament és Tanács 2002 november 5-i 2002/84/EC

irányelve.

A tengeri biztonságra irányuló közösségi jogszabályokat rendszeres

időközönként szükséges kiigazítani, figyelembe vehessék a nemzetközi

egyezményekben vagy a jegyzőkönyvekben történt módosításokat, új

állásfoglalásokat vagy kód-módosításokat és összefoglalja a meglévő műszaki

szabályokat.

A tengeri közlekedés biztonsága: a hajók által okozott szennyezés és

büntetőjogi szankciók

Az Európai Parlament és Tanács 2005 szeptember 7-i 2005/35/EC

irányelve.

Az Európai Unió létrehoz egy jogi keretet, szankciókkal, különösen

büntetőjogi szankciókkal, amennyiben olajat és más káros anyagokat

kibocsájtó hajók közösségi vizeken tartózkodnak.

A tengeri közlekedés biztonsága: ónvegyületek használatának tilalma

hajókon

Az Európai Parlament és Tanács 2003 április 14-i 782/2003 szabályzata

A rendelet célja, hogy megtiltsák ónvegyületek használatát (lerakódásgátló

festékek) minden, közösségi kikötőbe belépő hajónál, hogy csökkentse vagy

kiküszöbölje ezeknek a termékeknek a tengeri környezetre és az emberi egészségre

gyakorolt káros hatását.

A tengeri közlekedés biztonsága: Bunkerolaj-egyezmény

2002/762/EC számú Tanácshatározat,  2002 September 19.

E határozat célja, hogy felhatalmazza a tagállamokat, hogy Szerződő

Felekké váljanak a 2001-es, a polgári jogi felelősségről szóló, bunkerolaj-

szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos nemzetközi egyezménnyel.

Forrás:
Logo of common implementation
strategy of the Water Framework
Directive.
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• Ayuntamiento de Zaragoza
http://www.zaragoza.es/weboficial/ 

• Departamento de Educación Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón
http://www.educaragon.org/ 

• Diputación de Ávila
http://www.diputacionavila.es/ 

• Concello de Ourense
http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp 

• AGUAPUR El agua en casa (H2OPoint)
http://www.aguapur.com/0/ 

• Ayuntamiento de Benavente
http://www.benavente.es/aytobenavente 

• Agencia Provincial de la Energía de Ávila
http://www.diputacionavila.es/url/?apea 

• L'Aula de l'Aigua
http://www.auladelaigua.org/ 

• Agrupación para el Desarrollo Sostenible 
y la Promoción del Empleo Rural
http://adesper.com/ 

• Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
http://www.villaytierra.com/ 

• Fundación Enernalon
http://www.enernalon.org/ 

• Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca 
del Ebro
http://www.ferebro.org/ 

• RPS Villagrá Pesquea, SL 

• EYDAE Ingeniería
http://www.eydae.es/ 

• Asociación Cultural Ecuatoriana "El Cóndor"

• Consejo de Cámaras de Aragón
http://www.camarasaragon.com/ 

Ayuntamiento de

COMUNIDAD DE
VILLA Y TIERRA DE SEPULVEDA

Benavente

MELLÉKLETEK II

A NEMZETKÖZI MEGFIGYELŐ SPANYOLORSZÁGI KÉPVISELŐI
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• Fundación CPA Salduie
http://www.cursosaudiovisual.es/ 

• Fundación OSCUS- SAN VALERO
http://www.oscus.sanvalero.net/

• SEAS
http://www.seas.es/ 

• Universidad de San Jorge
http://www.usj.es/sitio/index.php 

• ACMA

• ADESOS
http://www.adesos.org/ 

• IFOR-net
http://www.ifor-net.com/ 

• TECNYD Tecnología y Desarrollo
http://www.tecnyd.com/ 

• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de La Rioja
http://www.coitir.org/ 

• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
http://www.ciccp.es/ 

• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja
http://www.coiiar.org/ 

• AYTO GOTARRENDURA
http://www.gotarrendura.es/ 

• Fundación Santa Bárbara
http://www.fsbarbara.com/ 

• Maderas Rubiales

• Formación Comarcal Terra de Caldeas

• ADRI- Valladolid Norte
http://www.tierradecampos.com/adrivall/index.html 

• Agromontana

Colegio Oficial de
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
de La Rioja

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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A NEMZETKÖZI MEGFIGYELŐ NEMZETKÖZI KÉPVISELŐI

• Cámara municipal de Chaves
http://www.cm-chaves.pt/ 

• Energy Management Public Service Harghita
http://www.spme.ro/ 

• Soil Science and Conservation Research Institut
http://www.vupop.sk/ 

• Cámara Municipal de Montalegre
http://www.cm-montalegre.pt/

• Cámara Municipal de Ribeira de Pena
http://www.cm-rpena.pt/ 

• Harghita County Development Agency
http://www.adjharghita.ro/ 

• Water Research Institute
http://www.vuvh.sk/ 

• Cooperativa Agrícola de Chaves

• Pro Aqua Tec
http://www.pro-aqua.pa.ro/ 

• Adega Cooperativa de Valpaços
http://www.acv.pt/ 

• Cooperativa de Olivicultores de Valpaços
http://azeite-valpacos.com/site/processo.html 

• Microregional Association “Alcsík“

• Cooperativa Agrícola de Boticas

• SC INSZER SRL
http://www.inszer.ro/ 

• SC AQUAMED SRL 

• Cámara Municipal de Boticas
http://www.cm-boticas.pt/ 

• Cámara Municipal de Valpaços
http://www.valpacos.pt/portal/ 

• SC Aquanova Harghita SRL 
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• Cámara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
http://www.cm-vpaguiar.pt/ 

• Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
http://www.utad.pt/pt/index.asp 

• S.C. Hydroteam SRL 

• Escola Superior Agrária de Bragança
http://www.ipb.pt/ 

• Centro de Formação Profissional de Chaves 
http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/31.aspx 

• Nadacia-Mojmir
http://www.nadaciamojmir.sk/ 

• Kastiel Mojmirovce
http://www.kastielmojmirovce.sk/ 

• Vzdelavácí Institut COOP
http://www.vic.sk/ 

• Pogány- Havas Microregion
http://www.poganyhavas.ro/ 

• Lycee Jean Giraudoux
http://www.lyc-giraudoux-bellac.fr/ 

• AGIA, Associazione Giovanni Agricoltori Toscana
• Associazione CIPA.AT Sviluppo Rurale Toscana

• Legambiente Toscana
http://www.legambiente.eu/

• UNCEM Toscana, Unione Regionale della Comunitá Montane
http://www.uncemtoscana.it/home/home.aspx

• URBAT, Unione Regionale per le bonifiche, l’irrigazione e
l’ambiente della Toscana
http://www.urbat.it/

• ARBO, Associazione Regionale Boscaioli Toscana

• Confederazione Italiana Agricoltori Toscana

• ARSIA, Agenzia Reigionale per lo Svippulo e l’Innovazione nel
Settore Agricolo Forestale
http://www.arsia.toscana.it/ 

• Plantâmega Soc. Com. de Plantas Viveiro, Lda.
• Tâmega Flor Comércio de Flores, Lda.
• ARATM, Associação Regional dos Agricultores das Terras de

Montenegro
• Cooperativa Agrícola de Vila Pouca de Aguiar
• Cooperativa Agrícola do Norte Transmontano
• MONTIMEL Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega



MELLÉKLETEK III

A KÍSÉRLETI ONLINE KÉPZÉSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI

• Abellán-García Sánchez, Encarna
• Abeytua Vitoria, Irene
• Abraham Margareta
• Adiego Hernández, Iván
• Aguaviva Crespo, Diego 
• Albiño Garzón, Liseth Estefanía
• Albiño Garzón, Viky Verónica
• Allauco Vivas, Javier Danny
• Alonso Román, Raquel
• Álvarez Menéndez, Antonio
• Álvarez Morgado, Raquel Ana
• Álvarez Sánchez, Fe
• Andrei, Gabriela
• Anna-Maria, Bors
• Antunes, Carla
• Arbe Luís, Eva
• Arbiol Val, Sergio Javier
• Arezki, Boudjema
• Artigas Sanz, Teresa
• Arvayová, Zuzana
• Aznar López, Jorge
• Balazs, Boroka Annamaria
• Balazs, Laszlo
• Balazs, Terez
• Balint, Emese-Eva
• Ballarín Rabí, Nicolás
• Barbosa Velastegui, Melanie Ayleen
• Barradas, Maria Joao
• Becerra Elcinto, Begoña
• Becze, Kinga
• Belak, Igor
• Beláková, Tatiana 
• Belenguer Moral, Iñigo
• Berenyi, Agnes
• Bermúdez P. de Azpillaga, Elena
• Berrueco Ruiz, Amparo
• Biro, Kinga
• Biro, Robert
• Blin, Thomas
• Bodnar, Roxana-Andreia
• Bokor, Aliz
• Bors, Barna
• Brachtyr, Bohumir
• Brissiaud, Eva
• Brun, Gaëtan
• Buedo Esquillor, Rosana
• Burdío, María
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• Burriel Deborda, Javier
• Busse Gómez, Lhaís
• Busto Gómez, Yolanda
• Cantarero Finol, Víctor
• Capape Márquez, Saúl
• Carballo Blanco, Josefina
• Carneiro, Salome
• Carrasco Santos, Luís Miguel
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• Sampedro Morga, Laura
• Sánchez Ariza, Alfredo
• Santalla de la Fuente, Sara
• Santiago Puente, Raúl
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• Sanz García, Iván
• Sanz Huerta, Esther
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• Zoltan, Szakacs
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MELLÉKLETEK IV

A PÁLYÁZAT ARCULATI KÉZIKÖNYVE
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