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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.



• 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, technológiákról, eljárásokról és berendezésekről

egy átfogó összeállítás. Ezért a kézikönyv rendeltetése a következő

célkitűzések megvalósítása:

• Összefoglalja az Európai Unióban elérhető különböző gyakorlatokat,

stratégiákat és környezeti-környezetvédelmi eljárásokat a felhasználók

és különböző ágazatok számára.

• Könnyen alkalmazható megoldásokat nyújtson a víz különféle

felhasználásának tökéletesítéséhez, tevékenységekként és

felhasználásokként osztályozva.

13
Képzési tankönyv a hatékony vízgazdálkodásról





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 bemutatójának tárgyát képezte;

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

Leonardo munkaprojektből a didaktikai módszereket, amelyeken a távoktatás

alapul a kulcsszektorokban; a szakemberek kimondott felkészítése által a

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

Az AQUANET program a hatékony vízgazdálkodás érdekében egy

hatékony, átfogó módszertani és műszaki összeállítást valósított meg a

különböző felhasználási területeken: többek között a háztartás, szállodaipar,

ipar, mezőgazdaság és magánkertészet terén. A szervezetekre, vállalatokra vagy

márkákra való vonatkoztatások csak tájékoztató jelleggel valósulnak meg,

bízva az elemzett technológia létezésében, nem lévén semmilyen kapcsolat a

projekttel; mindezeknek köszönhetően a megszerzett tájékoztatásnak az

általános közzététele a környezet érdekében történik.

Ezért ez a kézikönyv mindezeknek az erőfeszítéseknek az eredménye, és

reméljük, olyan információkat tartalmaz, amelyek egyesítik a hasznosságot a

hatékonysággal.
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1. A VÍZ ADATOKBAN ÉS SZÁMOKBAN

1.1. A HIDROLÓGIAI KÖRFORGÁS

• 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 rétegei közötti körforgalom folyamata). A hidrológiai

körforgás folyamatának fontosabb természeti összetevői: a csapadékok,

vízbeszivárgás, elsivatagosodás, elpárolgás és transpiráció.

• Az emberi tevékenységek (intézmények, ipar, a mezőgazdaság

fejlődése), a talaj eltérő felhasználásával és az üledékanyagok

felhasználásával, újrafelhasználásával és ezeknek a felszíni és föld alatti

hidrológiai forrásoknak a természetes vízfolyásaiba való juttatásával

megronthatják a természetes körfogás összetevőit. 

• A Föld légköre körülbelül 13 000 km³ vizet tartalmaz. Ez a mennyiség

a bolygó azon édesvíztartalékának a 10%-át jelenti, amely nem a felszín

alatti vízrétegekben, a sarkokon vagy a permafrosztban található.

• Kétségkívül a legfontosabb az a tény, hogy ez a vízpára a légkörben egy

„globális és dinamikus kavarodásként” kering, amely egy jelentős és

visszatérő éves mennyiséget tartalmaz, amelynek térfogata 113 500 km³

és 120 000 km³ közötti értékre tehető. Ezek a mennyiségek mutatják azt

a lényeges szerepet, amelyet a csapadékok betöltenek a természetes

hidrológiai forrásaink megújulásában, főleg azoknak, amelyek a

természetes ökoszisztémákat és az öntözéses gazdaságokat táplálják. 

• Amikor a légköri csapadékok a talajra érnek, különböző részekre

oszlanak, amelyek követik a hidrológiai körfolyamat szárazföldi

szakaszát, különböző utakat megtéve. A 110 000 km³ éves

Szerző: Amparo Berrueco
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Forrás:

U.S. Geological Survey, USGS

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 gázhalmazállapotba

történő átalakulás)

Escurrimientos de la superficie: 
Felszíni kitörések

Evapotranspiración: Felszíni elpárolgás

Condensación: Kicsapódás

Evaporación: Párolgás

Agua contenida en los océanos: 
Óceáni víz



össz-csapadékmennyiségből, amely a földfelszínre esik, 40 000 km³

felszíni vízréteggé alakul és a talajvizeket táplálja (kékvíz), és úgy

értékelik, hogy körülbelül 70 000 km³ a talajban marad elraktározva, és

utólag, a párolgás (evaporáció) és a növények párologtatása

(transpiráció) révén visszatér a légkörbe (apa verde).

• Az evaporációs és a transpirációs folyamatok (evapotranspiráció)

szorosan függnek a talajnedvességben létező víztől; ezek a folyamatok

hajtóerőként hatnak a vízre, amely a hidrológiai körfolyamatban

áthelyeződik. A talajon és a növényzeten keresztül történő mozgás

jelentős, és világszinten az éves megújuló édesvíz mennyiségének

62%-át teszi ki.

• A csapadékként a földre eső vízmennyiség 40%-a az óceánokból kiválló

vízpárákból származik. A fennmaradt 60% szárazföldi forrásokból

származik.

• Egy mérsékelt éghajlaton az összcsapadék 33%-a általában visszatér a

légkörbe, evaporáció vagy evapotranspiráció útján, 33%-a felszíni vízzé

alakul a vízrétegek útján, és 33%-a a talajvizeket tölti újra. 

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

elpárolgás vagy evapotranspiráció útján, 29% felszíni vízzé változik a

felső vízrétegek által, és 1% visszatér a talajvizekbe. 

Az adatok forrása: az Egyesült Nemzetek 2. jelentése – a

Hidrológiai Tartalékok Alakulása a világon: „A víz, egy

megosztott felelősség” (2006).

1.2. A CSAPADÉKOK

• A csapadékok lehetnek a víz részecskéinek bármely formái, folyadék

vagy szilárd halmazállapotúak, amelyek a légkörből válnak ki és a talajra

érnek. A csapadékok formái: eső, havas eső, hó, hópelyhek, jégeső,

jégkristályok, kis hógolyók. 

• Országtól függően, a csapadék mennyisége évente változik 100 mm-től

a száraz vagy sivatagi éghajlatokban egészen 3400 mm-ig a trópusi

és/vagy a többnyire hegyvidéki térségekben.

• A csapadékként a földre eső vízmennyiség 40%-a az óceánokból

kiváló vízpárákból, míg a fennmaradt 60% szárazföldi forrásokból

származik.

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

közepes szélességi fokon fontos mechanizmusok, a csapadékmennyiség

és a csapadékok formájának meghatározásában, ahogy egy másik

rendkívül fontos meghatározó tényező a domborzati hatás.
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• Amilyen mértékben közeledünk a sarkokhoz és egy nagyobb

magassághoz, egyre nagyobb mennyiségű csapadék hull hó

formájában. Az évente lehulló hómennyiséget a Földön 1,7 x 10¹³

tonnára becsülik, betakarván egy évről évre 100 és 120 millió km²

között változó felületet. 

• A mérsékelt és hideg éghajlatú térségekben, a hóesés nagymértékben

tud hozzájárulni az összcsapadékhoz a térségben. Például az Egyesült

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

hó formájában hull le.

• A legkevesebb csapadékmennyiség 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 például a Sierra Nevada keleti völgyeiben vagy az

Egyesült Államok nyugati részén, ott, ahol a csapadék nagyon kevés.

• Shiklomanov úgy értékelte, hogy az összcsapadék mennyisége, amely

befolyásolja a Föld területét, 119 000 km³ évente, más értékelések

szerint ez a mennyiség változhat 107 000 és 119 000 km³ között.

• A légkör globális körforgásának formái mutatják, hogy a szén-dioxid és

más mérges gázok mennyiségének növekedése változásokat okozhat a

globális éghajlat szintjén. Várhatóan megnő a csapadék mennyisége az

Északi 30° és Nyugati 30° között, az evapotranspirációnak

köszönhetően. Ezzel ellentétben előreláthatólag a jövőben sok trópusi

és szubtrópusi övezet kevesebb mennyiségű és rendszertelen

csapadékmennyiséget fog kapni. Úgyszintén lehetséges, hogy a

klímaváltozás a csapadékokkal kapcsolatos katasztrófák – árvizek,
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szárazságok, földcsuszamlások, tájfunok és ciklonok – erősségének és

gyakoriságának növekedéséhez vezet.

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 az Egyesült

Nemzeteknek a Hidrológia Erőforrások Alakulására

vonatkozó 2. számú jelentéséből: „A víz , egy megosztott

felelősség” (2006).

1.3. AZ EVAPOTRANSPIRÁCIÓ ÉS A TALAJNEDVESSÉG

• Az evapotranspiráció meghatározott idő alatt történő vízvesztési

folyamat vízgőz formájában egy, a talaj felszínén található egységről.

Történhet közvetlen elpárologtatás által a talaj felszínéről, vagy

közvetve, a levelek transpirációja által. A talaj nedvességét úgy

határozzák meg, mint a föld felszíne alatt vagy a felszín felett

elraktározott vízmennyiséget, ami párologtatásra rendelkezésre áll.

• Az elpárolgási és transpirációs folyamatok (evapotranspiráció)

szoros összefüggésben vannak a talajnedvességgel, ezek a

folyamatok a hidrológiai folyamatban mozgatott víz hajtóerejeként

cselekszenek.

• A talajnedvesség elraktározása függ, a csapadékon kívül az elpárolgástól

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

fedettsége és hajlási szöge.

• A talajon és a növényzeten keresztül történő mozgás jelentős, és

világszinten az éves megújuló édesvíz mennyiség 62%-át teszi

ki. 

• 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 a talajfelszín

felső 2 méternyi szakaszában van, és hogy a talaj talajnedvességet

tartalmazó felszíne a Föld felületének 55%-át borítja, vagyis 82 millió

km²-t.

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

úgyszintén a víz körforgásának szerves és fontos részei, a vízgyűjtő

medence fejlesztése és a víz körforgásának térségi ügykezelése

szempontjából.

• A 60-as évek vége óta a mesterséges tavak vízgyűjtő medencéjéből

átlagosan elpárolgott víztömeg mennyisége nagyobb a háztartásokban és

iparban elhasznált víztömegnél.
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• Az élelmiszer-termelés és az ökoszisztéma fenntartása szempontjából a

talajnedvesség a Nettó Primer Termelékenység (PPN) és a növényzet

szerkezetének, összetételének és sűrűségének legfontosabb paramétere.

Ezt a mutatót a felszínhez közel található talajnedvesség tartalma

nagyobb mértékben befolyásolja, mint a csapadékból származó víz és az

öntözésre használt víz, amelyek beépülnek a felszíni víztömegbe, vagy

beszivárognak a talaj belsejébe.

• Elsősorban az evapotranspirá-cióból származó víz az, ami ellátja az

erdőket, a mezőgazdasági területeket, valamint egy nagyon változatos

ökoszisztémát. Mindamellett, hogy a vízkitermelés hányada csak 8%-a

az évente megújítható hidrológiai erőforrásoknak, az évi

evapotranspiráció 26%-át az emberek általi felhasználás képezi
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Az adatok forrása: Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési

Világszervezete (FAO) kiadványa: Biotechnológiai és

Genetikai Szójegyzék, az Egyesült Nemzetek 1. jelentése a

Hidrológiai Tartalékok Alakulása a világon: „Vizet

mindenkinek, vizet az életnek” (2003) az Egyesült Nemzetek

2. jelentése a Hidrológiai Tartalékok Alakulása a világon: „A

víz, egy megosztott felelősség” (2006).

1.4. TÁROZÓMEDENCÉK

• A tározómedencék egy nagyon változatos környezetet foglalnak

magukban, úgymint a mocsarak, völgyek, árvízterüle-tek, folyók és

tavak, vízparti övezetek, mocsaras területek, legelők. Úgyszintén ide

tartoz-nak a korallzátonyok és más, 6 méternél nem mélyebb tengeri

övezetek, valamint a mester-séges tavak, szennyvíz- és hulladékkezelő

állomások.

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

iráni városban jóváhagyott kor-mányközi 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, illetve nemzetközi kooperáció által, azzal a céllal, hogy

hozzájáruljunk egy állandó, világszínvonalú fejlesztéshez.

• 2006. december óta 153 ország csatlakozott a Ramsari Egyezményhez

mint szerződő fél, sőt 1600 tározómedencét, amelyek kb. 145 millió

hektár területet borítanak (ami nagyobb, mint Franciaország,

Németország, Spanyolország és Svájc területe összesen), kijelöltek az

egész világon, azzal a céllal, hogy befoglalják a Nemzetközi Fontosságú

Tározómedencék ramsari névjegyzékébe.

• Általános meghatározásban öt fontosabb tározómedence-típus van:

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

sziklás partokat és korallzátonyokat);

• tölcsértorkolati (magában foglalja a deltákat és apály-dagály

tárolómedencéket);

• tavi (tavakkal kapcsolatos tározómedencék);

• part menti (patakok, folyók mellett fekvő) tározómedencék;

• mocsaras (vagyis mocsarak és pocsolyák).

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

tározómedencék. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja

(PNUMA) keretében működő Nemzetközi Természetvédelmi

Monitorozó Központ (WCMC) egy hozzávetőleges értékelése szerint ez

a szám 5,7 millió km² – kb. 6%-a a föld felületének –, amiből 2% tó,

30% tőzegtelep, 26% árterület, 20% mocsár és 15% árterületi legelő.
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• A tározómedencék a Föld legtermékenyebb ökoszisztémáiba tartoznak.

Ezek az ökoszisztémák a biológiai sokféleség forrásai, mivel

életfeltételeket és termékenységet biztosítanak, amitől számtalan állat-

és növényfaj léte függ. A tározómedencék nagy koncentrációban

tartalmaznak halakat, emlősöket, hüllőket, kétéltűeket és gerinctelen

állatokat. A tározótavak a növényi genetikai anyagoknak is fontos

elraktározási helyei.

• A legutóbbi tanulmányok azt mutatják, hogy az ökoszisztémák

szolgáltatásait évente kb. 33 milliárd amerikai dollárra becsülik, amiből

4,9 milliárd dollár a tározómedencéknek tulajdonítható.

• A tározómedencék a tavakban és felszíni vizekben található

vízmennyiségnek csak 10%-át képezik.

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

az erős csapadékkal járó viharok esetén, valamint dagálykor és száraz

időszakban lassan kiengedik.

• Egy sokszor idézett értékelés azt mutatja, hogy a földterületek

mezőgazdasági területté való átalakítása következtében az 1900-ban

létező tározómedencék 50%-a a 90-es évek elejére eltűnt.
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• A nagy népsűrűségnek köszönhetően, az erdőirtás mértékének

növekedésével egy időben (különösen Indonéziában) és az indiai

ökoszisztéma nagyméretű szétdarabolása következtében, - amelyik több

mint 4000 duzzasztógátat számlál – a délkelet-ázsiai tározómedencék

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.

1.5. VÍZSZŰKÖSSÉG

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

alatti vizekből felvett tartalékok nem tudják 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 térsége komoly

vízszűkösségben szenved, ami azt jelenti, hogy évente egy személynek

kevesebb, mint 500 m³ víz jut.
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• A vízszűkösség azok között a fő problémák között van, amelyekkel

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

században. Az utóbbi évszázadban a vízfogyasztás kétszer nagyobb

ritmusban nőtt, 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 vízszűkösségű

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 kézzelfogható felhasználásának

szavatolási képességét.

• 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, hogy a víz

erőforrások már megrongálódtak, vagy alá vannak vetve egyes

megrongálódási folyamatoknak mennyiségi és minőségi szempontból

egyaránt – ez a tény súlyosbítja a vízszűkösség problémáját.

• Az egészségügyi problémák társulása a vízszűkösséggel gyakori

nemcsak azért, mert a felszíni és felszín alatti vizek megrongálása

elősegíti a fertőző betegségek terjedését a víz útján, hanem azért is, mert

a szegénység akadályozza a víz elosztásához megfelelő rendszerek

kifejlesztését és a közművesítés megvalósítását.
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• 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, sokkal

nehezebb egy ilyen korlátolt és fontos erőforrás elosztása.

• A szegénység, a vízszűkösséggel társulva, a népesség elvándorlását idézi

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

az emberek egy jobb életet keresve, mindamellett, hogy itt fenn áll annak

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 felhasználásának 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- meg

energiatermelésben 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 tartalékövezetek megvédését

szolgálják, beleértve a vízszűkös övezeteket is.

Adatok: “A vízszűkösség leküzdése: Az Egyesült

Nemzetek stratégiai problémája és cselekvési prioritása”

(format PDF -474 KB, în limba engleză), 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).
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1.6. 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.

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

érintett területen. A fő nyugtalanító ok az, hogy több mint 1000 millió

ember több mint 100 országból veszélyben van.

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

megrongálódott.

• Az száraz övezetek lakói nem az egyedüliek, akik viselik a területek

megrongálódásának következményeit. Következésképpen a

homokviharok és a 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 Szovjetunióban 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 jövedelemveszteséget 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 Weboldaláról származnak. (CNUD).
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1.7. A VÍZ ÉS A MEZŐGAZDASÁG

• Amíg az ivóvízfogyasztás 2 és 3 liter/személy/nap között változik, és

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

között változnak, az élelmiszer-termeléshez 2000 és 5000 l/személy/nap

közötti vízmennyiség szükséges.

• A mezőgazdaságban felhasznált víz nagy része a talajban elraktározott

esővízből származik.

• Világviszonylatban, az eső 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 1500 millió hektár területből 277 millió hektár van öntözésre,

ami az összterület 18%-át jelenti.

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

• Történelmi szempontból az öntözések feltételezték az összes

vízfelhasználás 70–80%-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, amit várhatóan felhasználnak 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”.
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1.7.1. 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.

• A XX. században a világ népességének száma legalább négyszeresére

növekedett, míg a mezőgazdaságban az öntözésre használt víz

mennyisége hatszorosára nőtt, és egyes nagy folyók vízszintje nagyon

megcsappant.

• Világviszonylatban az öntözésen alapuló mezőgazdaság a természetes

folyásából kivont édesvíz kb. 70%-át igényli.

• Amíg az öntözési rendszer a valóságban kb. 2300 km³ édesvizet von ki

a folyókból és a talajvízből, csak 900 km³ használódik fel ténylegesen a

termények öntözésére.

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

összpontosul, ahol a megművelt terület nagy részét foglalja magában,

és a délkelet-ázsiai nedves trópusi övezetekben, ahol lehetővé vált, hogy

rátérjenek az egyszeri rizstermésről a két- vagy háromévi termésre.

• A világ összes szárazföldi területének – 13 000 millió hektár (ha) – 12%-

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

legeltetésre. Az 1500 millió hektár megművelt terület magában foglalja

a 277 millió öntözött területet, ami a megművelt terület 18%-át teszi ki.

• 2030-ban az öntözésen alapuló mezőgazdaság 93 fejlődő országban

70%-kal többet fog képviselni az előirányzott gabonatermésben.

Ezekben az országokban azt várják, hogy az öntözéses rendszerrel

ellátott övezet 20%-kal kiterjedjen (40 millió hektár) az 1998 és 2030-
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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%-kal növekedjen 2030-ig. Ebben az időszakban arra is

számítanak, hogy az öntözésre szánt édesvíz mennyisége 14%-kal fog

növekedni, amíg eléri a 2420 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 1000 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 fej-lesztése a talaj és a víz szikessé válását idézte elő,

különösen az aszályos és a félaszályos övezetekre korlátozódva. A

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 sókoncentrációját. Úgy vélik, hogy az elszikesedés súlyosan érint

20-30 millió hektár területet világviszonylatban, 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”.

Az öntözés környezetvédelmi szerepe

• A diffúz szennyezés csökkentése érdekében a Nitrátokról szóló

irányelvet alkalmazni kell, de azt is fontos figyelembe venni, hogy az

öntözés CO2-csökkentőként is szolgál, hozzájárul a biológiai sokféleség

fenntartásához, a települések populációjához, a turizmus fellendítéséhez,

és még sok más előnye ismert. Az öntözési feladatokat végzők fontos

környezeti terhelésnek vannak kitéve, hogy javára váljanak a nem vidéki

térségben élő polgároknak, és ők nem kapnak semmilyen pénzügyi

ellenszolgáltatás ezért.  

• Egyszóval, a nitrogén, a szikesedés és a víztartó rétegek kimerülése

miatti lamináris vagy diffúz szennyezés felelősségét az öntözéses

mezőgazdaságra hárítják. Elmondhatjuk, hogy ezek a felelősségek nem

felelnek meg a valóságnak, kivéve a túlzott vagy rossz gyakorlat

használata eseteiben. Az öntözéses mezőgazdaság javítja a különböző

környezetvédelmi lehetőségeket, mint például:
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• Emésztőrendszerként szolgál nitrogén és más városi szerves

trágyának, amely átesett vagy sem a megfelelő kezelési folyamaton.

• A különböző növényfajtákkal társult biodiverzitás és a tavak

növényzetével társult biológiai sokféleség. A mesterséges tavak nagy

víztömegekként szerepelnek, amelyek különböző vertikális

ökoszisztémákat tartalmazhatnak

• Az öntözőcsatornák biológiai folyosókként szolgálnak, amelyek

bizonyos esetekben helyettesíthetik a különböző időszakos folyókat.

• A csatornák, hálózatok és az öntözött felületek nagyon fontos tájképi

értéket képviselnek, összehasonlítva a száraz termesztési területekkel.

• Bizonyos esetekben képesek újratölteni a víztároló rétegeket.

• A fotoszintézis segíti a növényeket a légköri CO2 hasznosításában

és az O2 kibocsátásában. A lágyszárú növényzetnek és az erdei

vegetációnak CO2-csökkentő szerepe van, a szárazföldi

ökoszisztémák visszatartják, tárolják a szén-dioxidot (talajban,

vízben vagy a tömegek növényi anyagaiban). A növények oxigén- és

a szén-dioxid-kibocsátása közötti egyensúlynak, különösen az

öntözéses mezőgazdaságban, nagy a megújítási aránya, még a trópusi

dzsungellel való összehasonlításban is, amely heterotróf

rendszerként, táplálkozási szempontból negatív oldalra tolja el az

egyenleget az oxigéntermelés hátrányára. A légköri CO2-t (amely

üvegházhatású gázként szerepel) elnyelik a fotoszintetizáló növények

és más élőlények, és beépítik a biomasszába. Így ez a folyamat

gátolja a globális felmelegedést, és következtében csökken az

éghajlatváltozás negatív hatása.

• Fontos kiemelni, hogy a szennyezőforrások származásának

meghatározása nehézségekbe ütközik, mert a száraz mezőgazdaság akár

erőteljesebben szennyezheti a környezetet, mint az öntözéses

mezőgazdaság.

1.7.2. HATÉKONY VÍZGAZDÁLKODÁS

• Ahhoz, hogy az öntözéses mezőgazdaságban hatékonyan

gazdálkodhassunk a vízzel, szigorú egyezmények által szabályozott

intézkedéseket kell betartanunk. Ezek közül a legfontosabbak:

• Új, hatékonyabb öntözési technológiákat használjunk.

• Öntözési Tanácsadó Szolgálat (IAS) létrehozása.

• Gondoskodni kell az öntözési rendszerben dolgozók képzéséről,

hogy megismerjék az új technológiákat és a környezetvédelmi

szempontokat. 

• A binomiális tarifák használata (mennyiség-felület arány), beleértve

a bírságolást is, eltúlzott esetekben.

• Vízellenőrzési rendszerek használata.

• Belső ellenőrző rendszerek minőségének javítása (a medencében

és/vagy a saját csatornákban).

• A közlekedési, szállítási és elosztási hálózati rendszerek minőségének

javítása.
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• Javítani kell az igazgatási, adminisztratív rendszereket öntözési

közösségekben. 

• A gátrendszerek kihasználásának javítása, beleértve a valós idejű

értékelést és a növények reális vízigényét.

• Néhány, a vízfelhasználás hatékonyságának javítására szolgáló

intézkedés az adminisztratív és vezetési kérdésekre irányul, míg mások

inkább a technikai szempontokra koncentrálnak, tehát mind a

menedzsment, mind a technika javítása fontos ahhoz, hogy

optimalizáljuk a víztakarékosságot és az energiahatékonyságot.

• Azt is fontos kiemelni, hogy az elektromos tarifák beszüntetése az

öntözéses mezőgazdaságban jelentős károkat okoz az öntözési

közösségeknek, különösen az olyan modern közösségekben, amelyeket

komolyan befolyásolna az elektromos számlák aránytalan növekedése.

Ez a tény és más fontos nehézségek akadályozzák az öntözött

mezőgazdasági szektor ágazatainak korszerűsítését. Az Öntözési

Közösségek Szövetsége által a „Cuenca del Ebro" területén elvégzett

vizsgálatok szerint bebizonyosodott, hogy több társult probléma közös

hatása akadályozza az öntözési közösségek helyes vízgazdálkodását.

1.7.3. SZERKEZETI IGÉNY

• Oda kell figyelnünk, hogy a vízfolyások mennyisége elegendő legyen

mind a meglévő igények kielégítésére, mind az új használatra.

Egyszóval a vízcsatornáinknak biztonságosnak kell lenniük, hogy

biztosítsák a vízellátást a jelenlegi és jövőbeli felhasználóknak.Egy

másik általános elképzelés, amelyet a javasolt intézkedések sugallnak,

hogy nagyobb vízfelhasználási hatékonyságot és kihasználást érjünk el

egy versenyképes és nyereséges mezőgazdaság érdekében, a kapcsolódó

előnyökkel, mint: 

• A hagyományos öntözéses mezőgazdaság korszerűsítése, az elosztó

és ellátási csatornák javítása az öntözőrendszerek korszerűsítése által

(a szabadfolyású rendszerekről a nyomás alatti öntözési rendszerekre

való áttérés), ha szükséges, és mindig figyelemmel kísérve a

megfelelő környezeti és gazdasági egyensúlyt.

• A száraz mezőgazdaság átalakítása nagy nyomású öntözéses

mezőgazdasággá.

• Tagosítás, amely megkönnyíti és optimalizálja a fent említetteket. 

• Automatizált hálózatok, végrehajtási, szabályozási és ellenőrzési

elemek. 

• Tanulmányozási és értékelési okokból különböző „modell”-

szerkezeteket és/vagy intézkedéseket vizsgáltak:

a) Amelyet érintenek az állami csatornák:

a.1.) az állami csatornák javítása és/vagy szabályozása;

a.2.) tartalék „elemek” vagy nagy gátak hatékonyságának növelése;

a.3.) eltérítési és szabályozó elemek, gátak.
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b) Szállítás a tartalékokat az öntözési területekkel összekötő nagy

csatornákon:

b.1.) új megvalósítások, a zárolás, csatornák és csövek minőségének

javítása;

b.2.) automatizálás és a halasztott irányítás.

c) Közepes-alacsony forgalmazási struktúrák (a nagy tározók és

közvetlen végrehajtás, öntözött területek közötti szállítási

csatornákon keresztül):

c.1.) új csövek vagy a már meglévő hálózatok fejlesztése (áramlás

és túlnyomásos öntözés); 

c.2.) a különböző hálózatok irányításának automatizálása,

szabályozási és ellenőrzési elemek stb.; 

c.3.) szabályozás és a tartalék felhasználása más területek

öntözésére és/vagy egyéb célokra. 

d) A területi fejlődés: 

d.1.) tagosítás és roading;

d.2.) a hagyományos öntözés korszerűsítése;

d.3.) új öntözési egységek kialakítása;

d.4.) elektromos hálózatok létrehozása, amelyek elősegítik a

modernizációt és az ágazat javulását.

e) Környezet:

e.1.) környezetvédelmi ellenőrzés – felfogott és elfolyó víz / csapás

(alga, kagyló, vörös moszat stb.)

e.2.) az ipari és antropológiai folyamatokból származó víz kezelése.

1.8. A VÍZ ÉS AZ EGÉSZSÉG

• A XXI. század elején a szennyezett víz a második gyermekhalálozási

ok világviszonylatban.

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

szennyezett víz és az elégtelen higiénia által okozott betegségek miatt.

Ez egyenlő 4800 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, szalmonella, sigelosis, amebiasis,

valamint más vírusos és protozoriálisos 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 egészségi állapot, víz- és higiéniahiánnyal társítva, befolyásolja

a gazdasági termelékenységet és növekedést, növelve azokat a

hátrányokat, amelyek jellemzik a jelenlegi globalizációs modelleket, és

szegénységet hoznak a sebezhető otthonokban.
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• Hozzávetőleg 1100 millió személy a fejlődő országokban nem rendelkezik

a minimális tiszta vízmennyiséggel sem. Alacsonyabb fedezeti számok

Afrika szub-szaharai részében találhatók, de azoknak a személyeknek nagy

része, akik tiszta vízhiánnyal szembesülnek, Ázsiában él.

• A higiénia hiánya még kiterjedtebb. Kb. 2600 millió ember (a fejlődő

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

lefedési számok meglepően alacsonyak a kevésbé fejlett országokban,

hozzávetőleg, a szub-szaharai Afrikában és Dél-Ázsiában 3 lakosból 1-

nek van hozzáférése a higiéniához. (Etiópiában ez a szám 1 a 7-hez.).

• A hasmenés okozta elhalálozások száma 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 jelenik meg az

Egészségügyi Világszervezet szerint (OMS).
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Adatforrás: az Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó 1. számú jelentéséből:

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

Nemzeteknek a Hidrológia Erőforrások Alakulására

vonatkozó 2. számú jelentéséből: „A víz, egy megosztott

felelősség” (2006) és a PNUD jelentése: Az emberi fejlődés

2006. 

1.8.1. 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 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 ivóvízforrásokat

használt. Tekintélyes folyamat valósult meg 1990 és 2002 között, amikor

kb. 1100 millió ember jutott feljavított forráshoz. A lefedettség

világviszonylatban 2002-ben 83% volt, ami olyan körülmények között

tartja a Földet, hogy el tudja érni az ODM céljait, ám 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, 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

lakosság száma több mint ezermillió.

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

ról 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 2600 millió személy – a fejlődő országok lakosságának

fele, amelyből 2000 millió vidéken lakik – él megfelelő higiénia nélkül.

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

lefedettségének csak alig felét éri el (98%). Százalékban kifejezve,
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annak a lakosságnak a száma világviszonylatban, amely megfelelő

higiéniai ellátáshoz jut, csak 9%-kal 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 feelősség” (2006).

1.8.2. SZENNYVIZEK

• A szennyvíz az a víz, amelyet egy közösség kiürít, miután

beszennyeződött a felhasználás folyamán, és amely szennyeződéseket

tartalmaz, vagyis folyékony és szilárd anyagokat. A szennyvizek

tartalmazhatnak folyékony vegyülékeket vagy háztartási, városi vagy

ipari szennyezéssel telt vizet, amelyek összevegyülnek a talajvízzel,

illetve felszíni és esővízzel.

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

higiénia szűkössége maga után vonja a szennyvizek állandó fertőzését.

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

meghaladta a 1500 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 9000 millió személyt, a Föld

minden évben 18 000 km³-t veszít a hidrológiai erőforrásából.

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

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

életképes és hatékony módon.

• A víz nem megfelelő kezelésével kapcsolatba hozható egyes veszteségek

a következők:

• Nagyobb, közvetlen vagy közvetett kiadások, amiket a

megbetegedések és az elhalálozások számának növekedése okoz.

• Magasabb költségek, amelyek az ivóvíz és az ipari víz előállításához

szükségesek, aminek az eredménye a díjszabások megnövekedése.

• Jövedelemveszteség a halászatban és a mezőgazdaságban.

• A víz gyenge minősége, ami nem vonzza a turistákat, csökkentve a

turizmusból 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.

36
Nyílt lecke

AQUANET PROJEKT

Szerző: László Pátsztohy



• 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

Csoport kiszámította, hogy 56 000 millió USD-re volna szükség évente

a szennyvíz kezelésére ahhoz, hogy a higiéniai célkitűzések

megvalósuljanak.

• Mexikó államban a szennyvízképződés sebessége kb. 30 m³

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

közvetlenül, bármilyen kezelés nélkül..

Az információk a Nemzetközi Glossary of Hydrology, az 1.

ENSZ-jelentés a világ Hydric-fejlesztés: „A víz

mindenkinek, a víz az életért" (2003), a 2. ENSZ-jelentés

a világ Hydric-fejlesztés: „A víz, a megosztott felelősség"

(2006) és a magazin „Our Planet" (PDF formátum - 1,12

MB) az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi

Programától (UNEP) származnak.

1.8.3. VÍZ ÉS HIV/AIDS (SIDA)

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

• Az élelmezés és az élelmezési biztonság javítása által csökkennek a

megbetegedés veszélyei, beleértve a HIV/AIDS vírusfertőzést is. 

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

és más megbetegedések lehetősége és súlyossága. 

• Az ivóvízhez és az alaphigiéniához való hozzáférés csökkenti a

páciensek 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 a 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 sürgősségi

helyzetekben.v

Adatforrás: Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó második jelentése: „A

víz , egy megosztott felelősség” (2006).
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1.8.4. A VÍZ ÉS A GYERMEKEK EGÉSZSÉGE

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

Ennek csökkenése ellenére is a hasmenéses betegség a legfontosabb, a

vízzel kapcsolatba hozható elhalálozási ok a gyermekek körében, a

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 ötéves életkor betöltése

előtt, és ebből 4 millió hal meg az egyéves életkor betöltése előtt. Az

ötéves életkor előtt elhalálozott gyermekek 92%-a a kevés

erőforrásokkal rendelkező 42 országból származik. Úgy értékelik, hogy

az ötéves kor előtt elhalálozott gyermekek megmenthetők lettek volna a

létező ismeretek és erőforrások felhasználásával, beleértve a szájon át

történő folyadékbevitelt a hasmenés esetén, az antibiotikumok

alkalmazását tüdőgyulladás esetén, szúnyoghálók használatával,

maláriaellenes gyógyszerekkel, jobb vízellátási, higiéniai rendszerrel és

otthoni higiéniával.

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

életkort, főleg a fertőző betegségek és a környezet miatt, ami

meghatározza a víz rossz minőségét.

• Kb. 3800 gyermek hal meg naponta a tiszta ivóvíz hiányával összefüggő

betegségekben, nem megfelelő köztisztaság és elégtelen higiénia

következtében.

• Az ötéves kornál kisebb gyermekek különösen sebezhetők a környezeti

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

természeti katasztrófák és ezek következményei okozta napi
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veszélyeknek köszönhetően, amik elhalálozáshoz vezetnek. A poszt-

traumatikus lelki egyensúly hiánya, szintén komoly problémát jelent.

Adatforrás: az Egyesült Nemzeteknek a Hidrológia

Erőforrások Alakulására vonatkozó második jelentése: „A

víz, egy megosztott felelősség” (2006).

1.9. A VÍZ ÉS A NEVELÉS

• A hatékony vízgazdálkodás és felhasználás a lakosság részéről csak

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

és kezeljék azokat a bizonyos erőforrásokat. Az utóbbi 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%-kal szemben.

• Amennyiben a gyermekeknek megtanítják a megfelelő higiéniát, akkor

az elemi iskola nevelőkké változtathatja őket a családjaik egészségére

vonatkozóan, életbevágó információkat és adatokat közölve ezen az

úton, amelyek képesek, hogy legalább 40%-kal csökkentsék az együtt

lakó személyek sebezhetőségét egyes hasmenéses megbetegedésekkel

szemben.

• A tanulók elemi oktatáshoz 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.
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• A lányok teszik ki nagy részét annak a 115 millió kiskorúnak, akik nem

látogatják az iskolai előadásokat. Azoknak a gyermekeknek a 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 többek közt

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

megtegyen ahhoz, hogy vizet hozzon a családjának, és/vagy hiányoznak

az egészségügyi berendezések 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.

• Egy Bangladesben, a közelmúltban 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%-kal megnövekedne.

• A vízfogyasztáshoz kapcsolódó betegségek, úgymint a hasmenés és

paraziták okozta fertőzések, 443 millió nap iskolai hiányzást jelentenek

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 a megfelelő

köztisztaság hiánya csökkenti a több mint 150 millió gyermek tanulási

képességét.

• A hidrológiai bizonytalanság kapcsolata az egészséggel és a neveléssel

bővül a felnőttkorral. Egyes országokban megvalósított bizonyos

beruházások bebizonyítják azt a szoros kapcsolatot, ami fennáll a

jövedelmek és a felnőttek testmagassága között. Azoknál a

gyermekeknél, akik sok fertőző betegségben és hasmenésben

szenvedtek, nagyobb a valószínűsége, hogy a serdülő- és felnőttkorban

alacsonyabb növésűek legyenek, ami kapcsolatban van kognitív

hiányosságokkal és az ismeretek hiányával. Ezért a gyermekkorban

elszenvedett hasmenéses betegségek egy felnőttkori csökkent

összpontosítási képességet és felnőttkori szegénységet okozhatnak.

Adatforrás: 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).

1.10. INTEGRÁLT HIDROLÓGIAI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS

• Tekintettel a természeti és emberi rendszerek növekvő komplexitására,

bizonytalanságára és sebezhetőségére, az egész világon a vízkészlet

gazdálkodói egyetértenek abban, hogy az egyetlen fejlődési mód a

hidrológiai erőforrások integrált és bezárólagos összpontosítása (GIRH),

amelyik elismeri egy globális védelmi rendszer szavatolásának

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

a víz ( úgy a felszíni mint a felszín alatti víz) 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

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

környezet védelemmel való szembenézést – ODM – beleértve azokat a

specifikus provokációkat is ami a nők teljes körű bevonását illeti, és 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
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felhasználására egy félaszályos térség keretén belül. Ennek a

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 kötött vita során oldják meg, 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

technikai információkat ad ki a vízhasználat módozataira vonatkozóan.

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).

1.10.1. 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.
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• 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.

• 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 össz városi 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. A VÍZMEGTAKARÍTÁS

A vízmegtakarításnak és főleg, valamennyi gyűjtőciklusban, ennek a

hatékony felhasználásának, nagyon pozitív következményei vannak az energia,

a gazdaság és a környezet-környezetvédelem területén.

A következőkben, a nyilvánosságra hozatal céljából, bemutatunk néhány

gyakorlati megoldást, amelyek nagy érdeklődésre számíthatnak a hatóságok, a

szakemberek, a tanárok és általában a nyilvánosság részéről.

2.1. A LAKÁS ÉS A KKV-K

2.1.1. A SZÜRKE VIZEK ÚJRAFELHASZNÁLÁSA

A tusolókból, mosdókból és mosogatókból származó vizek- amelyeket

szenny- és fertőző- tartalmuk miatt szürkevizeknek nevezünk – 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. 

2.1.2. AZ ESŐVÍZ BEGYÜJTÉSE

Az esővíz könnyen megfertőződhet a légkörben, de általában a

víztisztító rendszerbe kerül; ez végleg megfertőzi amikor a szennyvízzel

összekeveredik.
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A nagy hozamú esőknél a csatorna túltelése az ülepítő állomások fele

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.

2.1.3. PERLIZÁTOROK VAGY LEVEGŐZTETŐK

Olyan elemek amelyek összekeverik a levegőt a vízzel, a nyomás

segítségével, egy Venturi

1

-nak nevezett hatás közreműködésével, csökkentve

a vízfogyasztást, és a kis mennyiségű víz felmelegítéséhez szükséges energiát.

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

ez elmehet 63%-ig.

2.1.4. 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 de 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.

1
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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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 felméréseiknek megfelelően, a hozamot beállítsuk.

2.1.5. SZIVÁRGÁS ELLENI 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.

2.1.6. A CSAPTELEP

2.1.6.1. 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 foganyut balra kell nyomni.

2.1.6.2. A HŐFOKSZABÁLYZÓ CSAPTELEPEK

Rendelkeznek 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 .

2.1.6.3. 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.

2.1.6.4. AZ ELEKTROMOS CSAPTELEPEK

Ezeknél a csaptelepeknél a vízszolgáltatás akkor történik ha egy tárgyat

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

fotó-elektromos 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.

2.1.7. MÁS FÜRDŐSZOBAI FELSZERELÉSEK

2.1.7.1. 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/-szabályzók.

Ezeket a berendezéseket vegyesen lehet használni a jelen könyvben leírt

berendezésekkel és eljárásokkal (pl. időzítő, hőfokszabályzó, egységes

vezérlésű csaptelepek ; mészkőtelenítők).
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2.1.7.2. 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:

2.1.7.2.1. SZIVÁRGÁS MEGSZAKÍTÁSI RENDSZEREK

Lehetővé teszik a folyás megszakítását, a fogantyú leeresztésével vagy

a gomb egyszeri megnyomásával.

2.1.7.2.2. DUPLA PULZÁTOROS RENDSZEREK

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

folyásra.

2.1.7.2.3. BEFOGADÁSCSÖKKETŐ RENDSZEREK

Abban állnak, hogy csökkentik a lehúzásokkor a tartályban átfolyó

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

(különleges zsákok, vízzel teli edények, stb.).

2.1.7.2.4. ÖNMÜKÖDŐ 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 kar állandó emelése szükségeltetik.

2.1.8. 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 csatlakozok idő előtti

javítását, karbantartását és cseréjét.

Léteznek kémiai és mágneses berendezések, ez utóbbiakat könnyebb

felszerelni lakóépületekben amelyek 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.
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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 kalcium 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 bíztosítanak:

• 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 elpusztítja ezek élőhelyét.

• Jelentős energia megtakarítást biztosítanak, mivel a lerakodások nem

kezelése 40%-ig el csökkentheti a vízhálózathoz csatlakoztatott

háztartási gépek hatékonyságát.

• Hamar felszerelhetőek, nem igényelnek munkálatokat.

2.1.9. HÁZTARTÁSI GÉPEK

2.1.9.1. 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

vizet használják újra és megint mások rendelkeznek gazdaságos

mosási folyamattal .

• Az energia gazdaságossági szempontból ajánlott, hogy a

leghatékonyabbat válasszák.( A Osztály).

2.1.9.2. 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).

2.1.10. VÍZFOGYASZTÁSMÉRŐK

Valamennyi fogyasztói felhasználásnál, az első lépés egy gazdaságos

rendszer megtervezésénél a fogyasztott mennyiség pontos ismerete; főleg a
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mezőgazdaságban, az iparban és a helyi hatóságoknál (a közterületek

öntözése), 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.

2.2. KERTÉSZKEDÉS

A víz felhasználása közkertek és magánkertek öntözésére,sokkal

eredményesebben végezhető egy egész sor gyakorlat alkalmazása által.

2.2.1. 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.

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.

2.2.2. 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.
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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.

2.2.3. 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.
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2.2.4. AZ ÖNTÖZÉS MINIMÁLIZÁLÁSA (HIDROLÓGIAI STRESSZ)

A növények fokozatosan megszokják a vízszűkösséget.

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.

2.2.5. GYEP-ALTERNATÍVÁK

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

2.2.6. 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.
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2.2.7. ÖNTÖZÉS

2.2.7.1. 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.
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• A cserepes növényfajtákra vonatkozóan, nagyon hasznos, hogy egy

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

2.2.7.2. 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.

2.2.7.3. 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.

2.2.7.4. GPRS ÉS WIFI TEHNOLÓGIÁK AZ ÖNTÖZÉSEK

ELLENŐRZÉSÉHEZ

A mezőgazdaságban és a kertészetben, az öntözések ellenőrzése

gyakran nagy távolságokból történik (közkertek, közösségi parkok, nagy

öntözéses parcellák, stb.). Másfelől a rendszer érzékelőnek és működtetőinek
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az összekapcsolásához szükséges vezetékeknek magas a megrongálódási

kockázata, a termékek és kertek sajátos művelési munkálatainak köszönhetően.

Az IKT fejlődésével (információs és kommunikációs tehnológiák)

mindkét elégtelenségre megoldást találhatunk. Az elsőre az öntözéseknek az

INTERNET-en (GSM, GPRS, UMTS,…) történő ellenőrzésével; a másodikra

az érzékelő, indító és működtető állomásoknak a rádióhullámokkal (WIFI) való

összekapcsolásával. 

2.2.8. A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS

Az öntözéses tevékenységnek kapcsolódnia kell, az egyes fennálló

éghajlati viszonyokhoz, ahhoz, hogy a növény megfelelő mennyiségű vizet és

tápanyagot kapjon. 

Egy meteorológiai állomás nélkülözhetetlen eleme valamennyi

automatizált öntözéses rendszernek, amely a hatékony vízgazdálkodást és a

megtakarítást tűzte ki célul. Így elkerülhető például a esőben, szélsőséges

hidegekben, erős napsütésben, erős szélben stb., való öntözés. 

Egy meteorológiai állomás a következő “hasznosítható” információkkal

szolgálhat az öntözéses rendszernek:hőmérséklet, viszonylagos nedvesség,

csapadékok, a szél ereje és iránya, légköri nyomás, napsugárzás.

Ezek és más értékek elősegítik az öntözéses tevékenység helyes és

optimális működését, és lehetővé teszi a hatékony és maximális vízfelhalmozást. 

2.3. A MEZŐGAZDASÁG

A kertészet fejezetnél leírt módszerekhez és eljárásokhoz pluszba,

amelyek összességükben alkalmazhatóak a mezőgazdaság esetében is, léteznek

más eszközök és eljárások amelyek hozzásegíthetnek a létező hidrológiai

források integrált gazdálkodásához.

2.3.1. FESZÍTÉSMÉRŐK, KAPACITÁS SZONDÁK

A feszítésmérők olyan műszerek, amelyek jelzik azt az erőt amelyet egy

vetésnek a gyökerei ki kell fejtsenek, ahhoz hogy kivonják a talajból a

szükséges nedvet, mintegy mesterséges gyökérként viselkedve.

A kapacitás szondák olyan érzékelők amelyek kiszámítják az anyag

dielektrikus állandóját vagy áteresztési fokát, ezáltal lehetővé hogy

kiszámíthassuk ennek víz köbtartalmát.

Lehetővé teszik a nedvesség ellenőrzését a növények gyökérrészein,

ahhoz hogy az öntözést hozzáigazítsuk a talaj víztartalékaihoz.

2.3.2. DENDROMÉTEREK

Preciziós mérőműszerek amelyek segítenek az ágak növekedését méni;

mikron pontosságú műszerek, amelyeket az ágakra helyeznek és működési

rendszerük hasonlít a hagyományos idomszeréhez.
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Lehetővé teszi a vetésért felelős személynek, hogy információkkal

rendelkezzen a gyökérnövekedés által előidézett változásokról, olyan kezelések

alkalmazásánál mint öntözés, tisztítás megtermékenyítés, ezáltal ellenőrizve a

növény fejlődését és hidrológiai stressz szintjét.

2.3.3. SZOFTVEREK

Ahhoz, hogy maximális hatással dolgozzon, egy öntözőrendszernek

rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel (programozható automaták –PLC;

számítógépek –PC-, vagy más az öntözést ellenőrző rendszerekkel) amelyek

lehetővé teszik az öntözésnek egy algoritmuson alapuló ellenőrzését, és ennek

a beindítását vagy leállítását:

• A létező vagy előre jelzett időjárási viszonyok függvényében.

• A talaj víztartalék szintje függvényében.

• A növény hidrológiai szükségleteinek függvényében.

Amennyiben lehetséges, ajánlott, hogy a felszerelések és szoftverek

amelyeket választunk legyenek nyíltak (amelyek nem kötődnek sajátságos

márkákhoz vagy tehnológiákhoz), léptéklehetők (amelyek lehetővé teszik

egyes jelzéseknek a be- illetve kiiktatását és az egyes különálló elemek

moduláris felerősítését), és rugalmasak (legyenek képesek alkalmazkodni új

paraméterekhez vagy a működési és vizsgálati fokok váltakozásaihoz).

2.3.4. AZ ÖNTOZŐ VIZEKET ELLENÖRZŐ ÉS RAKTÁROZÓ

BERENDEZÉSEK

Az esővizek befogása egy nagyon jelentős forrást jelent a

vízmegtakarításban, mivel miután befogtuk és felhasználtuk, nem használtunk

el a hálózati vízből. Természetesen ezt a vizet előkezelni és raktározni kell,

ahhoz hogy utólag felhasználhassuk.

Az esetek többségében az üvegszálból gyártott berendezések

bizonyultak a leghatékonyabbnak, a környezeti minőség/költség/haszon

viszonya által, csökkenti az elraktározott víz degradációjának lehetőségét, és

megakadályozza a víz felületi párolgását.

Ezek kapacitását a következők függvényében kell helyesen méretezni:

• A helyi csapadék intenzitása.

• A felszereléshez szükséges fogyasztás.

• A fogyasztás és feltöltés előírt üteme.

Egy helyesen méretezett berendezés amely egy összefüggő működési

logikához tartja magát, lehetővé teszi az esővizek maximális begyűjtését; csak

akkor veszi igénybe a hálózati vizet, amikor a berendezésben, üzemeltetési

kérelmeknek megfelelően, nincs elegendő víz.

2.3.5. ÖNTÖZÉSES ÉS VÍZSZÁLLÍTÓ GRAVITÁCIÓS RENDSZEREK

Amikor a terület domborzata megengedi, hogy a különböző

berendezések vagy a berendezés és a fogyasztási hely (öntözés vagy más
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tevékenységek) közt szintkülönbséget hozzunk létre, figyelembe kell venni,

hogy egyes estekben a gravitáció hatása elegendő lehet, hogy megfelelő

nyomást hozzunk létre a rendszerben, amellyel megoldhatjuk a víz szállítását

és esetleges felhasználását. (1atm/10m).

Egy “zsiliprendszert” tervezve és alkalmazva a “közlekedő edények”

elvét, egyes esetekben szükséges lesz külső energia bevonása, hogy feltöltsük

a zsilipet, és utólag a gravitáció segítségével biztosítsuk a vízellátást.

2.3.6. A FORRÁSOK ÁRTERÜLETEI

Használják ki azt a lehetőséget, hogy irányított vízfolyásokkal

feljavítsák, a közösségek területein kialakult forrás árterületeken, a hidrológiai

gazdálkodás hatékonyságát.

A következőkben részletezünk néhányat a jelentősebbekből: 

• A tócsák befogadásának növelése.

• A felszívódás javítása.

• A bemeneti, kimeneti és leürítési vezetékek karbantartása,

ellenőrzése és tisztítása.

• A tócsák teljes elkülönítése, a párolgási veszteség csökkentéséért. 

• A sárképződés megelőzése (a tócsafenék tisztítása).

2.3.7. AZ ÁRASÍTÓ-ÖNTÖZÉS HATÉKONYSÁGA (CSAPOK,

SZELEPEK, HAJLÉKONY TÖMLÖK, STB.)

Ez az intézkedés a felszíni öntözés hatékonyságának a feljavítását

célozza meg (köpeny vagy árasítás, csatornás öntözés) konkrétabban, azok az

esetek amikor ezek behelyettesítése hatékonyabb eljárásokkal (permetezés,

csepegtetés) nem megvalósítható. A lehetőségek függvényében az

elosztórendszer hatékonyságának a növelése a cél (szivárgások az árkokban,

öntözőcsatornákban), az öntözési időnek a hozam, a függvényében történő

szabályozása, a vegetatív ciklusnak megfelelő megművelés és igények. (az

első vagy az egymást követő öntözések).

Ehhez a következő lehetőségeket tudjuk hasznosítani: 

• A parcellák csatornáinak a becsövezéséhez és ezeknek ellenőrző

(automata vagy kézi) szelepekkel való ellátásához a következőkre van

szükségünk: 

• Szigetelő szelepek: Olyan szigetelő szelepekkel való elzárás amelyek

fel le mozgás által egy lendítő berendezést mozgatnak. Hasznosak a

szerelési helyek elszigetelésére. Nem szolgálnak a hozam

szabályzására. 

• Pillangó szelepek: Az elzáró elem egy korong vagy egy függőleges

szegély amelyeknek átmérőjük azonos a vezetékével. A szakaszok

elzárásához és hozam szabályozására használják. 

• Hidraulikus, volumetrikus, golyós- vagy gömbcsapok és mások.
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• Közvetlen locsoló berendezések alkalmazása, például kis folyadékzárak,

amelyek nem befolyásolják az elosztó berendezéseket.

• Alternatív megoldásként használjanak könnyű hajlékony tömlőket, a

csatornák és árkok helyett .

• Símitsák el az öntözendő felületet: minél egyenetlenebb a felület, annál

nagyobb mennyiségű vizet kell felhasználni. Telitett vagy kis repedéses

felületek szükségesek, nem ajánlott sem a nagy beszívású sem az ázásra

hajlamos (agyagos) felületek öntözése.

• Segítsék a víz haladását azáltal, hogy csökkentik a talaj durvaságát (pl.:

vágják le a füvet a kertekben).

2.3.8. MULCHING (GYÜMÖLCS ÉS FATERMESZTÉS)

A burkolás vagy mulching, annak ellenére, hogy a kertészkedésnél

felhozódott, egy olyan különös jelentőségű mezőgazdasági gyakorlat, amely

abban áll, hogy a talajt beborítjuk egy organikus anyaggal, amely védi a talajt,

megakadályozza a gyomok elszaporodását és esetleg növeli a talaj

termékenységét. Ez a réteg akadályozza a víz párolgását és segít a talaj

nedvességének a megőrzésében.

A mezőgazdaságban főleg a gyümölcs és fatermesztésnél ajánlott.

2.3.9. TELE-KONTROLL RENDSZEREK AZOKBAN A

KÖZÖSSÉGEKBEN AMELYEK RENDELKEZNEK KÖZÖS

ÖNTÖZŐ RENDSZEREKKEL

Miután egy közösség letelepedett, szükségeltetik azoknak a

módszereknek a hasznosítása amelyekkel monitorizálni lehet az öntözési

tevékenységet.

A tele-kontroll felszerelések lehetővé teszik az öntözés váltakozásainak

(az éjszakai öntözés maximalizálását), a hozamvonalaknak és a hozamoknak

a jelenségtani ciklusokhoz mért megállapítását.

Ugyanakkor lehetőséget teremt a közös hatékonysági politikák

megállapítására, valamint az alkalmazkodásra a Közösségi irányelvekhez víz

és környezetvédelmi vonalon.

2.3.10. AZ ELOSZTÓ HÁLOZATOK KARBANTARTÁSA

Ha az elosztó hálózatok karbantartását, függetlenül az alkalmazott

öntözési eljárástól kel elvégezni, a felszíni öntözések (köpeny/árasztásos

öntözés és csatornák) külön figyelmet érdemelnek.

Szivárgás esetén ajánlott, a hálózat csatlakozási csomóinak az újra

áthelyezése, az elégtelen oldalszakaszok megnövelése vagy kicserélése, és a

vizet a parcellákra juttató részelemek állapotának a megvizsgálása, az elosztási

hatósugár feljavítása érdekében.
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Meg kell jegyezni, hogy a Spanyolországi elosztóhálózatok veszteségei

meghaladják az öntözéshez használt vízmennyiség 5%-át. Ezekbe az adatokba

bele van foglalva a vezetékek repedéseinek vagy a csatlakozásoknál a szűrés

veszteségei, a vezetékeken elhelyezett elemek veszteségei, és az elágazásoknál

található öntöző modulok elégtelen metszetének tulajdonítható, helyenkénti

kiáradások által előidézett veszteségek.

2.3.11. ÖSSZETETT AUTOMATIZÁLÁSOK AZ 

ÖNTÖZÉSES CSATORNÁKHOZ

Az összetett automatizálások lehetővé teszik az elosztó hálózatok

hatékonyságának javítását. Ajánlott, hogy azokon a helyeken ahol nagyrészt az

áradás-öntözést és a közös öntözéses rendszert használják, széles körben

alkalmazott kézi berendezéseket (acequias) iktassunk be. Az új energiáknak,

energiaforrásként történő felhasználása kedvez a berendezések bármely

földrajzi ponton való alkalmazásának.

2.3.12. A MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐHÁLOZATOKNÁL 

HASZNÁLATOS MÉRŐMŰSZEREK

Amikor ismert egy adott hálózat által nyújtott vízmennyiség és

megállapították azokat a helyeket ahova vizet kell juttatni (volumetrikus

szelepek), a mérőműszerek felszerelése a fogyasztási pontoknak megfelelően

(kerületesítés) vagy egyetlen ponton (az általános gyűjtőrendszer) lehetővé

teszi az összfogyasztás megállapítását. 

Ellenőrizve a mezőgazdaságban a vízfogyasztás mennyiségét, a

fogyasztás mennyiségének ismerete lehetővé teszi a szolgáltatott vízmennyiség

a szükséges adag kiszámolását:

• Köbméter/óra-nap-hónap. 

• Köbméter/vetés % hidrológiai fogyasztás értékelések.

• Elfogyasztott köbméter.

Ekképpen a felszerelése a fogyasztási pontoknak megfelelően és/ vagy

egyetlen ponton elősegíti a gazdaságosság követését és ellenőrzését. Jelenleg

az elektromos mérőműszerek használata alkalmazott, főleg a tele-leolvasás

lehetőségének köszönhetően.

2.3.13. NYOMÁSSZABÁLYZÓK

A nyomásszabályzókat, már a szerelési ponttól kezdve, a nyomás

ellenőrzésére és beállítására használjuk.

Ezek a berendezések megelőzik a túlnyomást amely elszakíthatja a

vezetékeket vagy kifolyatókat. Normális körülmények közt 0,2 és 0,8² cm

állítanak be.

Fontos, hogy valamennyi öntözéses alrendszer bemenetéhez

nyomásszabályzót szereljünk, hogy állandó nyomást tartsunk fent a kifolyatok

működése alatt. Ezek használata fontosabb akkor amikor egyenetlen a terep, és

ez nagy nyomáskülönbségeket idéz elő a berendezés egyes pontjain.
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2.3.14. HOZAMSZABÁLYZÓK

Lehetővé teszik egy adott berendezésben keringő hozam ellenőrzését.

Kézenfekvő, hogy egy hozamszabályzót szereljünk valamennyi öntöző egység

bemenetéhez, hogy csak annyi víz haladjon át, amennyi szükséges az oldalági

és harmadlagos leágazások fele.

Leghasználatosabbak a diafragmások, amelyek másodpercenként 2 és

50 literes hozamot állítanak be.. Ezek működése egy rugalmas anyagból készült

diafragmára épül, amely átalakul megnyitva vagy elzárva az áthaladási

metszetet, és csak a kiválasztott névleges hozamot engedi át.

2.3.15. VOLUMETRIKUS SZELEPEK GYÜJTŐHÁLÓZATOKHOZ

A volumetrikus szelepeknek a gyüjtőhálozatokba való beiktatása lehetővé

teszi a felhasznált vízmennyiségek ellenőrzését. Egy egyszerű hidraulikus

szelepről van szó amelybe egy mérőműszert építünk be (pl. Woltman).

Rendelkeznek egy osztályozóval amely kézileg jelzi az alkalmazni

kívánt vízmennyiséget. Amikor a mérő a jelzett mennyiséghez ér, egy

hidraulikus jel keletkezik amely elzárja a szelepet. Ezek használata, együtt a

hidrológiai szükségletek előzetes kiszámításával lehetővé teszi a hatékonyság

növelését, egy elfogadható környezeti költség/haszon aránnyal.

2.3.16. ELEKTROMOS SZELEPEK AZ ÖNTÖZÉSEK ÉS A

GYÜJTŐRENDSZEREKBEN AZ ÁRAMLÁS ELLENŐRZÉSÉRE

Lehetővé teszik az öntözések automatizálását, betöltve a “programozó”

szerepét, amely elektromos impulzusok segítségével működteti az elektromos

szelepeket. 

A távolsági működtetés lehetővé teszi, hogy a vízszolgáltatás

megszakítási elemeként alkalmazzuk őket. Ezek beiktatása hozzájárul az

öntözések időzítéséhez és elterjedésükkel javítják ezek hatékonyságát.

Normál körülmények között hidraulikus szelepekről van szó, amelyekbe

beépítenek egy elektromágneses szerkezetet amely működteti a mechanizmust

és előidézi ezek megnyílását vagy elzáródását. 

A szelepek “normál nyitott vagy zárt” típusúak lehetnek, de egyes

modellek, amikor működésbe lépnek energiát fogyasztanak; hogy ezt

elkerüljük LACH típusú elektromos szelepeket szerelhetünk fel (ezek csak

akkor fogyasztanak energiái mikor nyitnak vagy zárnak).

2.3.17. AZ ELPÁROLGOTT, A HÁRTARTÁSI ÉS AZ EGÉSZSÉGES VIZEK

ÚJRAHASZNOSÍTÁSA AZ ÜVEGHÁZAK ÖNTÖZÉSÉNÉL

(PROTOTÍPUS ALKALMAZÁSOK AZ I+D+I PROJEKTEK

JEGYÉBEN)

Ez esetben egy olyan projektről van szó amelynek informatív jellege

van, és célja hogy visszatükrözze a hatékony vízgazdálkodás terén elért

fejlődés és kutatás fokát. 
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A bemutatás egy olyan zárt üvegház prototípus előállításában áll,

amelyben lehetséges a klíma ellenőrzése kizárólag a napenergia segítségével.

Ehhez egy nedves levegő alapú napkollektort fejlesztettek ki, amelynek

összetevői egy üvegház és egy naptorony, amely belsejében egy

hőkommutátort tartalmaz, amely lehetővé teszi a helység hűtését és a hő

elraktározását későbbi felhasználásra. 

A torony egy természetes egyességet teremt, amely csatlakoztatja a

nedves levegőt egy kommutátorhoz, ahol lehűl, ezáltal a nedvesség kicsapódik

és visszanyerhető a levegő víztartalma. Más szóval a Watergy projekt egyik

nagy megvalósítása, hogy visszanyeri a levegőből az evótranspirált vizet. A

projekt egy második szakaszban a szennyvizek tisztítását és/vagy az egészséges

sótalanítását tárgyalja. Mindkét szakasz arra a következtetésre jut, hogy a

prototípus megjelenése és beépítése a mezőgazdaságba csak egy rövid távú

valóságot jelenthet.

Végül jeleznünk kell, hogy a kísérleti projekt a “V Programa Marco de

la U.E. (Energia, Környezet és Fejlődés al-program) (NNE5-2001-683)

jegyében zajlott, 2003 április és 2006 március közt.

A projekt címe: “Egy új nedves levegő alapú napkollektor a víz

kezeléséhez és a helységek klímásítására “.

2.3.18. LEPA ÖNTÖZÉSES ELJÁRÁS

Egy olyan alacsony nyomású “locsolásos” eljárásról van szó amely

80%-al megnöveli a hagyományos locsolók hatékonyságát. A tervezett szorási

rendszer a „ Preciziós csökkentett erejű öntözés (LEPA)” nevet viseli. 

Ezek a locsolók közelebb viszik a vizet a növényhez, a csepegtető

csövek segítségével, a melyek függőlegesen nyúlnak ki a locsoló karjától

indulva.

Ha ezt a rendszert együtt használjuk egy más típusú talaj előkészítéssel,

hogy a vizet megörizzük (pl.,: mulching), 95%-ig mehet a megtakarítás. Ezen

felül mivel a rendszer alacsony nyomáson működik az energiafogyasztás 20%-

50%-ig esik vissza.

2.3.19. TEHNOLÓGIÁK, SZOFTVEREK ÉS AZ ÖNTÖZÉSEK HOZAMÁT

SZABÁLYZÓ ÉS  ELLENÖRZŐ BERENDEZÉSEK

Ezek az eszközök az elosztó hálózatok ellenőrzésére és szabályzására

szolgáló tehnológiákkal párhuzamos vagy egyéni beiktatásokra vonatkoznak,

különösen a közös öntözéses hálózatokon belül.

Az ellenőrzést például egy szintjelző szonda és egy motorizált

berendezés együttes alkalmazásával valósíthatjuk meg, ami, egyes előzetes

értékelések alapján, elősegíti a hozamok szakaszonkénti ellenőrzését és

szabályzását. 
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2.3.20. A MEZŐGAZDASÁGNAK A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT

HATÁSÁT, AZ ÖNTÖZÉSEK, TÁP-ÖNTÖZÉSEK STB.

MENNYISÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ WEB

FORRÁSOK

Nagyon érdekesek azok a szolgáltatások és közlemények amelyet számos

mezőgazdasági szervezet a mezőgazdászoknak általában, és a társszervezeteknek

egyénileg a rendelkezésére bocsát, és amelyeknek tárgya a környezeti hatás

közvetítése, az öntözések számítása, táp-öntözések, kártevők, stb. 

Példaként:

A Livornóban tartott mezőgazdászok Olasz Konfereciája

(http://www.irri.it/irri.asp), amelyen hozzáférhetőek olyan programok amelyek

lehetővé teszik az öntözéses rendszerek hatékonyságának ellenőrzését, az öntözések

mennyiségének és kapacitásának a kiszámítását, a táp-öntözések megtervezését és

számos a mezőgazdaságra vonatkozó dokumentáció megtekintését. 

2.3.21. AZ ADOR PROGRAM

Az Ador programot a RD nemzeti terv és az ERFA alapokból

finanszírozza az EU. Azért jött létre, hogy segítse az öntözés közösségek

fejlesztését, a vízgazdálkodást és megkönnyítse a döntéshozatalt az öntözéses

mezőgazdaság korszerűsítésével kapcsolatban és a tervezésben való öntözés

kampányokat. A munka alapja egy széleskörű adatbázis, amely képes

dinamizálni a gazdálkodási folyamatokat, hogy megkönnyítse a számlázás

ellenőrzése révén többek között a víz és az energia fogyasztási szokásokat. A

programot öntözési közösségek használhatják ki, bármilyen öntözési rendszer

(felület, spray vagy csepegtető öntözés), és bármilyen értékesítési hálózat

(csatornák vagy csövek).

2.4. AZ IPAR ÉS A SZÁLLODAIPAR

2.4.1. A HAGYOMÁNYOS TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK

BEHELYETESÍTÉSE SZÁRAZ TISZTÍTÁSI 

MÓDSZEREKKEL- HELYI TISZTÍTÁS- (CIP)

A tisztítási tevékenységek jelen vannak valamennyi ipari folyamatban,

a folyamat velejárójaként, vagy alapértelmezetten a berendezések karbantartása

részeként. Ez utóbbiban továbbra is megszokott, hogy a vizet használják a

részecskék hordozására. Ezen a megszokott és elavult viselkedésen változtatni

kell. Ezért javasolt egy jellegzetes takarítási terv kidolgozása amely a

következőkre alapoz: 

• Létező helyben tisztítási lehetőségek alkalmazása “Cleaing in place” (CIP)

• A termelési folyamat elemzése, hogy elkerüljük a felesleges

tisztításokat.

A jelen módszer alkalmazásával elért környezeti haszon mellett,

megfigyelhetjük, hogy a rövidebb takarításra, és a berendezések beüzemelésére

szánt idő következtében a termelékenység megnő. (eltűnik a részelemek

szétszedési és összerakási művelete).
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2.4.2. HULLADÉKGYŰJTŐ PLATÓK (SZÁRAZTISZTÍTÁS)

Ezek beiktatása csökkenti a fertőző gócok kialakulásának lehetőségét és

az üledékek szétterjedését (olaj).

Csökkenti a konkrét tisztítási műveleteket (víznyomásos mosás) vagy a

víz felhasználásával történő tehermentesítést

• Bátorítsák a platók alkalmazását a szükségtelen hulladékok

gyűjtésére (átfolyások, szivárgások...).

• “Verjék” a tartályokat, berendezéseket, stb., hogy elkerüljék a

termékekről származó pornak a légkörbe való kerülését. (fölösleges

tisztítások).

• A termék elszállításának megvalósítása, egyik helyről, a másikra,

amikor nem üzemel. 

2.4.3. POR-FOLYADÉK SZÍVÓK (SZÁRAZTISZTÍTÁS)

Kerüljék el a szennyezett részecskék (por) szétszóródását,előnyben

részesítve száraztisztítási módszereket, amelyek csökkentik a vízfogyasztást:

• Szívás.

• A szemét kézi vagy mechanikus összegyüjtése.

2.4.4. CELLULÓZMENTSÍTŐK ÉS NEDVSZÍVÓ ANYAGOK

(SZÁRAZTISZTÍTÁS)

Nedvszívó szerek vagy anyagok használata, mint:

• Cellulóz.

• Fűrészkorpa.

• Nedvszívó homok.

Az ezekhez való gyors hozzáférés jelentősen lecsökkenti a más tisztítási

módszerek alkalmazását (pl., a vizes tisztítás)

2.4.5. SZEMÉTLAPÁTOK (SZÁRAZTISZTÍTÁS)

A padlómosók és mechanikus szemétlapátok alkalmazása, a méreteknek

a felület típusának és az egyenletességének köszönhetően, indokolják ezeknek

a módszereknek az alkalmazását.

Ezek alkalmazása jelentősen lecsökkentheti a padlótisztításra szánt víz

fogyasztását.

2.4.6. KEFÉK ÉS KÉZIGEREBLYÉK (SZÁRAZTISZTÍTÁS)

Ott ahol lehetséges ezeknek a felületeknek a kefékkel vagy

szárazgereblyéléssel való tisztítása.

Abban az esetben amikor a hulladékot nem lehet szívással eltávolítani,

akkor a ronggyal való tisztítás előtt ajánlott előzőleg kefével a nagyobb darabok

eltávolítása.

Ennek a módszernek az alkalmazása hozzájárul a padlómosáshoz

elhasznált vízmennyiség minimalizálásához.
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2.4.7. NYOMÁS ALATTI TISZTÍTÓ RENDSZEREK

A nyomás alatti tisztító rendszerek hatékonyabbak a takarításban és

kevesebb vizet fogyasztanak. 

A porlasztócsövek és szórópisztolyok felszerelése a hagyományos

tömlőkre, jelentős hidrológiai megtakarításokhoz vezet. 

2.4.8. KÉZI ELZÁRÓK

Ajánlott olyan csaprendszerek használata amelyeknél a porlasztócsövön

kézi elzárási rendszer van; ha a csap elzáró szerkezete nem ennek a szájánál van

akkor nagy mennyiségű vizet pocsékolunk el a csatlakozó csap elzárásáig. A

legajánlottabbak a golyós csapok.

Ezek használata jelentősen csökkentheti a padló tisztításakor elhasznált

víz mennyiségét.

2.4.9. HOZAMMÉRŐK ÉS ÁRAMLATKIEGYENLÍTŐK

Olyan berendezések amelyek lehetővé teszik a hozam ismeretét amely

egy adott gyűjtőhálózatban folyik.

A betervezett fogyasztások és megtakarításokra vonatkozó

információkkal szolgálnak. 

Felhasználhatóak a karbantartási munkálatoknál, és az esetleges

szivárgások vagy nyomásveszteségek beazonosításánál.

Az ipari környezetben a következők tapasztalhatók:

• Többnyílású kiegyenlítők.

• Ultrahangos hozammérők. 

• Elektromágneses hozammérők.

2.4.10. SZINT – MÉRŐK ÉS /VAGY SZONDÁK

Ezek alkalmazása lehetővé teszi a létező tartalékok ismeretét egy adott

raktárban és/vagy gyüjtőberendézesben.
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Nagyon hasznosnak bizonyulnak a valós fogyasztások leellenőrzésében.

Hozammérőkkel és nyomásmérőkkel kombinálva nagyon hatékonynak

bizonyulnak a szivárgások beazonosításánál.

Öntözés ellenőrző rendszerekkel kombinálva, lehetővé teszik az

átkapcsolást az ellátó forrásra a lehetőségek függvényében.

Léteznek olyan modellek amelyek képesek alkalmazkodni bármilyen

folyadékhoz és helyzethez.

2.4.11. NYOMÁSMÉRŐK

A nyomásmérők, egy adott hálózatban, az abszolút nyomásnak, a légüres

térnek vagy a megkülönböztető nyomásnak a meghatározására szolgálnak. Ezek

használata elősegíti a szivárgások azonosítását a hálózatban. A kézi nyomásmérők

lehetővé teszik a különböző leágazások mérését, amelyek közül megjegyezzük:

• Hőszolgáltatás.

• Tűzmegelőző rendszer.

• A vizek visszaforgatási és újrafelhasználási rendszere.

Ami a nyomásmérők típusait illeti, felhasználásukban

különválaszthatóak a atométerek, amelyek képesek továbbítani az adatokat

(Windows). Ez a tulajdonságuk nagyon érdekessé teszi, de lecsökkenti a

reakcióidőt egy esetleges szivárgásnál.

2.4.12. NYOMÁSSZABÁLYZÓ REDUKTOROK AZ 

ELLÁTÓ VONALAKHOZ

A bejövő és az elosztó vonalak nyomásának kiszámítására tervezett

berendezés, amely lehetővé teszi a berendezésen belül igényelt nyomás

szabályzását és megfelelő ellenőrzését.

Lehetővé teszi a megtakarítást azáltal, hogy alacsony nyomást használ,

anélkül, hogy a hozam hatékonyságát befolyásolná. 

Példaként meg kell jegyeznünk, hogy egy 6 bar-os nyomásnál egy 25

l/min hozamot kapunk, és ha csökkentjük a nyomást 3 bar-ra egy 17 l/min

hozamot kapunk (háztartási hálózat).

2.4.13. A VÍZFOGYASZTÁS ELEMZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉK

A fogyasztást elemző és kezelő berendezés, amely a vízszolgáltató

berendezésekben biztonsági kézi és automata szelepként működik, ellenőrizve

és összehasonlítva a fogyasztásokat, megrövidítve a szolgáltatást akkor amikor

fogyasztás típusa hasonló a rendellenesként vagy szokatlanként számon tartott

fogyasztáshoz.

Egy kézi zárelemet foglal magába amely kulcsként működik a

hagyományos zárásnál.
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2.4.14. IPARI HŐFOKSZABÁLYZÓ SZELEPEK

Lehetővé teszik a nagy szolgáltatásoknál és a termelési folyamatokban

a vegyítési hő ellenőrzését.

Nagy energia és víz megtakarítást tesznek lehetővé. (5% és 20%).

Ajánlatos ezek összekapcsolása a vízkötelenítőkkel, hogy csökkentsük

a mészkő lerakodást, a szabályzó mechanizmusokban.

A telemetrikus igényű ipari folyamatok keretében ajánlatos az

elektronikus vegyítő rendszerek alkalmazása, amelyek egy szoftver

segítségével lehelővé teszik a távolsági működtetést. 

2.4.15. ELEKTROMOS SZELEPEK, IDŐZITETT AUTOMATA

LEKAPCSOLÓ SZELEPEK, DETEKTOROK

Ezek beiktatása az ipari folyamatgazdálkodásba, amelyek közül

kiemelkedőek a : mosató csatornák, fagyasztó rendszerek és visszaforgató

rendszerek, jelentős hidrológiai megtakarítást eredményeznek.

Megéri kicserélni a hagyományos (kézi) szelepeket elektromos

szelepekkel, optikai-elektromos detektorokkal, automata lekapcsoló

szelepekkel és más hasonló automata rendszerekkel.

Teljesítményük szerint a következők kiemelkedők:

• A hideg és/vagy meleg vizet megszakító elektromos szelepek.

• Automata lekapcsoló rendszerek.

Megjegyzendő, hogy lehetséges ezeknek az utolsó generációs

berendezéseknek a kombinálása azokkal az előnyökkel, amelyeket a telemetria ad. 

2.4.16. NYOMÁS STABILIZÁTOR

A nyomás stabilizátor berendezések beiktatása az elosztó hálózatokba,

csökkenti a nyomással kapcsolatos problémákat, főleg az ACS körben és a

melegítésnél. 

Ezek a kiegyensúlyozatlaságok a felelősek a hatékonyság küszöb alatt

levő hozamokért. Szabályozzák a hozamot és a nyomást, és az előrehaladottabb

modellek, képesek elzárni a meleg vizet a hideg víz hiányában, és fordítva.

2.4.17. VISSZAFORGATÓ KÖRFOLYAMATOK ÉS A VÍZ

ÚJRAHASZNOSÍTÁSA AZ IPARI FOLYAMATOKBAN

Azon termelő folyamatok keretében amelyek lebonyolításához víz

szükséges (pl., bőripar, konzerv, stb.) ki kell használni a víz visszaforgatásának

a lehetőségét a folyamat keretén belül.

Ez a módozat lehetővé teszi a termelési folyamat módosítását egy

visszaforgató körfolyamat és egy a folyamatban használt ( visszaforgatott) vizet

kezelő szakasz beiktatásával. 
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Ezek a típusú beavatkozások. a környezetre nézve, a következő

előnyökkel járnak: 

• Csökkentik a vízfogyasztást a termelési folyamatok keretében.

• Minimális vízkezelés a folyamat során.

• Minimális szennyvíz szivárgás és kezelés.

2.4.18. ÚJRAKERINGETŐ ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÓ GYŰRÜK (IPARI GŐZ

KÖRFOLYAMATOK)

Az újrakeringető és újrahasznosító gyűrűknek a beiktatása egy adott

ipari folyamat gőz körfolyamatába (például: textilipar) lehetővé teszi az ipari

gőzök előállításához szükséges vízfogyasztás jelentős csökkentését. Első

ránézésre a következő lehetőségeket azonosíthatjuk:

• A lecsapódott víz visszaforgatása (gőz).

• A lecsapódott víz újrahasznosítása (gőz).

• A szennyvizek újrahasznosítása. (más felhasználások). 

• A fagyasztási vizek újrahasznosítása.( más felhasználások).

Ami ezek kivitelét illeti, ajánlatos a gyűrű hosszát minél jobban

lecsökkenteni. Ajánlatos ennek az ellenőrzése elektromos szelepek, kimeneti

hő berendezések (hő szabályzó szelepek vagy kavarók), telemetria,

szivárgásjelzők, stb. segítségével.

2.4.19. A HÁLÓZATOK SZÉTVÁLASZTÁSA AZ IPARBAN

(VISSZANYERÉS, VISSZAFORGATÁS, A SZÜRKE VIZEK, AZ

ESŐVIZEK ÉS AZ  IPARI HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA)

A hálózatok szétválasztása már a tervezés alatt, úgy pontonként (ipari

csarnokok) mint kollektív szinten (ipari telephelyek) figyelemreméltó víz

visszaforgatási és újra hasznosítási értékeket kínál. A következő hálózatokat

jegyeznénk meg: 
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a) Esővizeket visszanyerő hálózat

Ahogy azt előzőleg megjegyeztük, de ebben az esetben, különösen az

ipari környezetre vonatkoztatva, a cél az esővizek begyűjtése és

ezeknek az ipari takarításban, mezőgazdaságban és kertészetben való

utólagos felhasználása. 

b) Szürkevíz hálózat, helyi üledékanyagok és ipari hulladékok: 

A vizek csatornázása és utólagos kezelése az E.D.A.R-ban lehetővé

teszi, amennyiben az eszközök engedik, a visszaforgatott víz

újrahasznosítását az ipari folyamatok keretében. Ez a módszer

érdekessé válhat, különösen azokban a helységekben ahol az

E.D.A.R elhelyezése a saját ipari telephelyen van. (helyi és ipari

üledékanyagok feldolgozása).

A jelen módszer egy érdekes környezeti költség/nyereség arányt mutat,

ha már a tervezéskor megvalósul. 

2.4.20. TERMÉSZETES VAGY ERŐLTETETT  GYÜJTŐRENDSZEREK AZ

ESŐVÍZEK BEFOGÁSÁRA

Használják ki a helyi domborzatot (pl., lejtős vagy különböző

oldalszintekkel rendelkező ipari telephelyek), hogy befogják a esővizet, vagy

ezek hiányában tervezzenek “természetes-erőltetett” rendszereket egy agyagos

alapra megfelelő dőléssel, amely lehetővé teszi a begyűjtést és amely az esővíz

begyűjtő hálózat részét képezze. 

A jelen módszer egy érdekes környezeti költség/nyereség arányt mutat,

ha már az ipari csarnokok és telephelyek tervezésekor megvalósul. 

2.4.21. HŐHORDOZÓ OLAJ TARTÁLYOK (A VIZNEK MINT

HŐHORDOZÓNAK OLAJJAL VALÓ HELYETESÍTÉSE)

Az ipari folyamatok létrehozásakor vagy felújításakor, amikor a

gőztartályok kicserélése szükségeltetik, hőhordozó olajtartályok felszerelését

kell igénybe venni. 

A hagyománynak köszönhetően sok vállalat továbbra is gőzt használ

azokban a folyamatokban ahol olajat is használhatna, aminek eredménye a

vízfogyasztás és az ehhez kapcsolódó dolgok: nagyobb üzemanyag fogyasztás,

sótalanítás, hulladékok, ülepítés mielőtt a víz visszakerülne a hidrológiai

körfolyamatba stb. 

A vízfogyasztás elkerülése mellett, az ipari folyamatokban eltűnik egy sor,

a gőz előállításához és felhasználásához szükséges tevékenység, többek közt:

• Egy állandó hőmérséklet fenntartása ahhoz, hogy a víz

halmazállapota megváltozon.

• A sós üledékek és a sár szokásos megjelenése.

Egy kb. 4.000 kg/h gőz termeléshez, ezek a folyamatok egy 300-350 l/h

vízveszteséget jelentenek a medencék tisztításánál, úgy, hogy a kondenzáció

100%-ban megvalósul és feltételezzünk egy 0.25 gr./liter vízszennyeződést (és

még egy helyes sótalanítási folyamatot is).

A hőhordozó olaj tartályok esetében nincs vízveszteség.
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2.4.22. A HŐCSERÉK ÉS/VAGY AZ AKKUMULÁCIÓS RENDSZEREK

HELYES MÉRETEZÉSE

A hőcserék és/vagy a folyadékhordozó vonalakra (gőz és/vagy víz)

szerelt akkumulációs rendszerek helyes méretezése, jelentősen csökkenti a

hidrológiai és energia fogyasztást. 

Ami ez utóbbit illeti a csökkenés a különböző együtthatók

összefogásának az eredménye; egyfelől a takarítási munkálatokhoz (a vonal

leürítése) kevesebb vizet ürítenek ki és használnak fel. Másfelől a kevesebb

elraktározott víz és az alacsonyabb hozamok csökkentik a hidrológiai

veszteségeket (szivárgások, ülepítések...).

2.4.23. A HULLADÉKOK AUTÓMATA ELLENŐRZÉSE (TDS

ELLENŐRZÉS)

A tartályok ülepítése, (a víz kivonása) a folyadékban feloldódott szilárd

anyagok eltávolításáért szükséges .

Ha a különböző folyamatokban a vízgőz hőhordozóként szerepel, ez

soha nem tiszta, és az általa tartalmazott elemek terhelhetik a vonalakat és

korlátozzák a hőátadást. 

Ahhoz, hogy fenntartsuk a tartály hatékonyságát és növeljük ennek

hasznos élettartamát, egy olyan karbantartás szükséges, amely akadályozza a

melegítő felületeken a szilárd anyagok felgyülemlését és lerakodását. 

A víz mellett oldott sók is kerülnek a tartályba, ha a gőzök gyakorlatilag

nem tartalmaznak szennyeződéseket; ez a tény az oldott szilárd anyagok

koncentrációjának a megnövekedéséhez vezet. Az ülepítés azért szükséges,

hogy az oldott szilárd anyagok szintjét, a gőzelőállító berendezés optimális

működése által igényelt határok közt tartsuk. Az újraadagolt víz visszahelyezi

a leürített vizet, és elfogadható szintre hozza, a tartályban keringő vízben

található oldott szilárd anyagokat. 

Továbbra is közhasználatosak a kitapasztalt kézi módszerekkel történő

ülepítések, vagy az esetek többségében a betervezett karbantartási munkálatok.

A módszer javasolja az ülepítési folyamatok maximális automatizálását

és korszerűsítését, automata ülepítési ellenőrzések beiktatásával. Ezek

beiktatása jelentősen csökkenteni fogja az újrahasznosított vízmennyiséget,

mintegy ráadásként a vízkezeléshez szükséges összetevők csökkenésére. 

Például adott a következő értékelés az ülepítési folyamat

vízfogyasztására: 

Egy kb. 4.000 kg/h gőz termeléshez, a használatos só és sár ülepítések,

egy 300-350 l/h-s vízveszteséget jelentenek a medencék tisztításánál, úgy, hogy

a kondenzáció 100%-ban megvalósul és feltételezzünk egy 0.25 gr./liter

vízszennyeződést (és még egy helyes sótalanítási folyamatot is).
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2.4.24. A MUNKARUHA MOSÁSA

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a munkaruhákat együtt mossák ki. 

Általában az ilyen típusú döntéseket úgy a vállalat mint az alkalmazott

hozza meg, “gazdaságossági” szempontokat véve figyelembe.

Ajánlatos az ilyen döntéseknél, a következő környezeti mutatók

figyelembe vétele:

m

3

mosóvíz/ kimosott ruhák száma.

Az mosóvíz fogyasztás kitételnél, az ipari mosási folyamatok jobb

eredményeket mutatnak, a következő okokból:

• Egyénileg a munkaruhát otthon kell kimosni (Kb. 40 l/ruha

vízfogyasztás, de a munkaruhát nem lehet a lakótérben mosni).

• A lakások nem rendelkeznek a mosóvíz visszaforgatásához szükséges

berendezésekkel. (szennyvizek)

• Az ipari mosodák csökkentik a víz és energia fogyasztást, a berakott

mennyiség, a mosási hőmérséklet optimizálásával, jellegzetes mosási

körfolyamatok meghatározásával, visszaforgatva és újrahasznosítva

a mosóvizet. 

2.4.25. GYORS VÍZMELEGÍTŐK A TÁVOLI HELYEKRE

Ezek a berendezések lehetővé teszik a melegvíz igény kielégítését

azokon a helyeken, amelyek kívül esnek a melegvíz rendszer hatáskörén. 

Ezek a típusú berendezések felmelegítik a vizet anélkül, hogy előzetesen

tárolni kellene, és lehetőséget biztosítanak a hozam és a hőfok szabályozására.

Ugyanakkor ezeket a fogyasztás helyére szerelik fel, így jelentősen csökken a

melegvíz vezetékek hossza. 

Az energiaköltség függvényében, javasolt azokra a helyekre szerelni

ahol egy visszaforgatásos rendszer beiktatása hátrányos költség/nyereség

arányt feltételezne. 

Ugyanakkor figyelembe lehet venni ezeket a típusú berendezéseket, a

vezetékben rekedt víz megtakarításához, amikor nem lehetséges, a fogyasztási

pontban, az ACS újrakeringető gyűrűihez való közeledés. 
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3. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG

Az Energiahatékonyság (EE) az átfogó tevékenység amely lehetővé teszi

az elfogyasztott energia és a nyert vég- termékek és szolgáltatások közti

optimális összefüggést. Ezt a különböző inverziós eszközöknek a tehnológiai

szintre való beiktatásával, és a közösség keretében a gazdálkodás és a kulturális

szokások beiktatásával lehet elérni. 

A következő bekezdések az energiahatékonyságnak a vízfogyasztáshoz

való viszonyával foglalkoznak.

3.1. AZ TISZTÁLKODÁSI MELEG VIZEKEKET ÚJRAKERINGETŐ GYŰRÜK

(ACS)

Valamennyi alkalommal amikor megnyitunk egy tisztálkodási melegvíz

csapot(ACS), eltelik egy bizonyos idő amíg a meleg víz elér a fogyasztás

helyéhez, ez az időtartam függ a melegítési pont vagy a központi tárolási hely

és a fent említett felhasználási pont közti távolságtól. 

Ezért a lakó környezetekben és a szállodaiparban, nagyon fontos az

újrakeringető gyűrűk megtervezése, amelyek a lehető legjobban lecsökkentsék

ezt a távolságot, megakadályozva, hogy a víz visszatérjen a vezetékben

található környezeti hőmérsékletre, addig amíg eléri az igényelt meleg víz

hőmérsékletét.

3.2. TÉRHÁLÓS POLIETILÉN VEZETÉKEK (PEX)

Építkezési fázisban ennek az anyagnak a kiválasztása csökkenti a

szerelési költségeket; az ACS és a berendezés működéséhez szükséges

felmelegítés energia számláját, elkerüli a mészkőlerakodásokat, fenntartva a

hálózat hozamát és nyomását, tartós, ellenálló és nem lép kémiai reakcióba a

vízzel.
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3.3. AZ ENERGIAKÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE SZÉLERŐMŰPARKOKBAN

VALÓ RÉSZVÉTELLEL

Szélerőműparkokban való részvétellel az öntözéses mezőgazdaságban

dolgozók 20%-kal is csökkenthetik az energia költségeket. “A megújuló

energiaforrások támogatása Aragón Öntözéses Közösségeiben” társaság

létrehozása (16 öntözési közösség és az autonóm kormányzat útján létrehozott

Sirasa vállalkozás közösen alkotta) lehetővé teszi, hogy az öntözésben

dolgozók energiaköltségeik 15-20%-át megtakarítsák

A kezdeményezés fő célkitűzése, hogy Aragón öntözési közösségei, az

autonóm kormány és más állami szervek részt vehessenek megújuló

energiaforrásokkal kapcsolatos projektekben, azáltal, hogy saját tőkével részt

vállalnak energia-termelési, értékelési és terjesztési vállalkozásokban.

A végső cél az öntözési közösségek energia ellátási költségeinek

csökkentése, különböző új szélenergiával kapcsolatos projektekben való

részvétellel. Ehhez az új társaság tárgyalni fogja a szélparkok

irányítóvállalataiban való résztvételük lehetőségét. 

A kapott osztalékot szétosztják az összes öntözésben érintett közösség

és társaság között, azok részvételi aránya szerint, és a nyereséget az öntözésben

dolgozók energiaköltségeinek csökkentésére fordítják.
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4. INFORMÁCIÓ

4.1. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZÁNT HÍRDETÉSEK

Ezek a hirdetések kell tájékoztassák a végleges felhasználót az

alkalmazott takarékossági módozatokra,ezek hatékonyságának növelésére

vonatkozóan. Ez nagyon hasznos, különösen, a közhelyeken felszerelt

berendezések esetében. (szállodák, bárok, vendéglők, ipari övezetek, stb.).

Ezeket címkéket mellékelni kellene, eredetileg a termékhez a gyártás

vagy az eladás pillanatában, mint általános tájékoztatót a felhasználó részére.

4.2. ÖKOLOGIAI CIMKÉZÉS

Azon termékek azonosítására és kiválasztására szolgál, amelyeket egy

az akkreditált szabványoknak megfelelő ökológiai címkével azonosítanak.

4.3. FIGYELEM FELKELTÉS

4.3.1. TÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖK

Olyan tájékoztatási eszközökről van szó, amelyek lehetővé teszik a

felhasználónak, hogy részt vegyen a víztakarékosságban. Példaként említhetjük

a következő javaslatokat:

A díjszabási rendszerek alkalmazása a “víz valóságos árának”

szempontjából, a térség különleges jellemzői, a rendelkezésre álló erőforrások,

az éghajlati tényezők, raktározási költségek, a felhasználók körülményei és az

átlagos vízfogyasztás alakulása. 
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Alkalmazási példák:

• A Madridi Közösség (Spanyolország) Canal Isabel II. díjszabásai. A

nagy családoknak fenntartott árkedvezményen kívül, a Canal Isabel

II ugyanolyan árkedvezményt nyújt azoknak a házaknak amelyekben

kevesebb mint négy személy lakik. Így, árkedvezményt ad azoknak

a háztartási fogyasztóknak akik csökkentették a vízfogyasztást. A

Canal Isabel II. elsőnek vezette be kedvezményt kivételesen szociális

alapon azért, hogy kivédje a szegénységi helyzeteket és a maximális

szükségleteket.

• Az “Ecofluvis” rendszer, amelyben elsőséget élvez, egyebek között,

a víztakarékosság Zaragozaban. (Spanyolország)

4.3.2. NEVELŐ KAMPÁNY

Nagyon hasznosnak bizonyultak a víz szempontjából , a különböző

hatóságok és szervezetek által meghirdetett figyelem felkeltési kampányok,

főleg azok amelyek a gyermekközösségeknek szóltak.

Idézzük például a következő kezdeményezéseket:

• A zaragozai Polgármesteri Hivatal környezeti nevelési kampánya.

• A Katalán Vízügynökség és a Departament de Medii Ambient i

Habtitatge de la Generalitat de Cataluna Kampánya.

• Az Ökológiai és Fejlesztési Alapítvány Kampánya.

• A Környezeti Politika Központ Kampánya.

4.3.3. DÍJAK ÉS VERSENYEK A HATÉKONY VÍZGAZDÁLKODÁSÉRT

Azok a köz- és magán díjak és versenyek, amelyek elismerik a hatékony

vízgazdálkodásban kifejtett munkát, olyan kezdeményezések amelyek

elősegítik az ismertetést, és erős szinergia hatást keltenek köz, magán és

egyetemi környezetben.
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Például:

• “Aquacivit díj a hatékony vízgazdálkodásért”, amelynek tárgya a

legjobb spanyol városi és közösségi projektek nyilvános elismerése

és ösztönzése, a megfelelő vízfelhasználás és a vízgazdálkodás

területén.

• Az Adminisztrációs és egyetemi körben, a Spanyol Környezeti

Minisztérium és a zaragozai Egyetem Telefon Tanszéke által

kezdeményezett “Új tehnologiák és hatékony vízgazdálkodás”

elnevezésű verseny; olyan projekteknek amelyek legjobban

példázzák a TIC és a hatékony vízgazdálkodás alkalmazását bármely

gazdasági, közigazgatási tevékenységben vagy akár a saját lakásban.
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5. TÖRVÉNYKEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

5.1. TÖRVÉNYKEZÉSI MODELLEK

A Közigazgatási szervek, kezdeményezhetnek olyan törvény

javaslatokat amelyekre, a középületekben alkalmazott módszerek által, vannak

hatékony vízgazdálkodási modellek.

Már nagyon sok közigazgatási intézmény van, amelyik

kezdeményezéseket valósított meg, annak érdekében, hogy a közérdekű

létesítmények például szolgáljanak az állampolgárok számára.

Ezek közül egyesek, támogatják azon városok Polgármesteri

hivatalainak díjazását , amelyek nagy eredményeket értek el.

5.2. MEGÚJÍTÓ TERV HATÉKONY KÉSZÜLÉKEK VÁSÁRLÁSÁRA,

TÁMOGATÁSOK ÉS SEGÉLYEK

A Közigazgatási szervek és egyes vállalatok által szorgalmazott, ilyen

típusú, programok célja többek között a következő:

1. Olyan ismeretek és fogyasztási tehnologiák és szokások

alkalmazásának ösztönzése, amelyek javítják a hatékony

vízgazdálkodást.

2. Olyan termékek felszerelése amelyek víztakarékosak, és hatékony

háztartási gépek vásárlása.

Például, a Cantabriában megvalósított programok jobb hatékonyságot

követelnek meg, ami a víz felhasználást illeti a lakótelepeken, a

víztakarékosság érdekében felszerelt berendezések, a lakásokban használt

elektromos háztartási készülékek, valamint a lakosok fogyasztási szokásainak

megváltoztatása által.

5.3. NYILVÁNOS IRODÁK, MEGFIGYELŐK ÉS NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK

LÉTESÍTÉSE A HATÉKONY VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS A FÖLD

HIDROLÓGIAI FENNTARTÁSA JAVÁRA

Köz- vagy magán entitású csoportosulások, megfigyelők létesítése a

fenntartható vízgazdálkodásban használt módszerek, technikák és tehnológiák

követése és népszerűsítése érdekében és események szervezése a népszerűsítés

és figyelemfelkeltés érdekében, nagyon hasznos örökségek a követett célok

elérése érdekében.

Példaként említhetjük:

• ENSZ iroda - “ A víz az élet forrása” elnevezésű nemzetközi akciós

évtized 2005-2015 - támogatására , zaragozai székhellyel.

• “Expo Zaragoza 2008” Nemzetközi Kiállítás, amelynek tárgya a víz

mint az élet és az emberi fejlődés elengedhetetlen eleme.

• Nemzetközi Víz- iroda (OIA) amely a vízgazdálkodásban és a

hidrológiai erőforrások védelmében résztvevő köz- és magán

szervezeteket csoportosít, Franciaországban, Európában és a Világon.
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• A spanyolországi Fenntarthatósági Megfigyelő (OSE): független

projekt, amely a spanyol Környezetvédelmi Minisztérium, a

Biológiai változatosság Alapítvány, az alcalai Egyetem Általános

Alapítványa egyezményéből származik, azzal a céllal, hogy állami

referenciájú központ legyen, amely alap információkat dolgoz és

értékel ki, a spanyolországi fenntarthatóságra vonatkozóan, a

társadalmi változások ösztönzése érdekében a hozzáférhető jobb

információk általi fenntarthatóság felé.

5.4. A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL SZEMBENI 

FIGYELEM FELKELTÉSI NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Kiképezni környezetvédelmi és műszaki téren azokat a személyeket,

akik felelnek a gyakorlatba ültetésért, a kiválasztott eljárások, rendszerek és

módszerek keretében, valamint a környezeti diagnosztizálásért.

Ezt a tevékenységet ki lehet egészíteni a hatékony vízgazdálkodásra

vonatkozó nevelő jellegű kiadványok ismertetése és terjesztése által, amelyek
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kiegészítik a nevelő tevékenységeket és hozzájárulnak a résztvevő személyek

tevékeny részvételéhez: didaktikai útmutatók, CD, DVD, SMS, E-mail, WEB, stb.

5.5. A FOGYASZTÓ ÉS NEM FOGYASZTÓ KÖZÖSSÉGI CSOPORTOSULÁSOK

ÖSZTÖNZÉSE

A fogyasztó és nem fogyasztó közösségi csoportosulások segítik olyan

öntözéses rendszerek létrehozását és/vagy fejlesztését amelyek lehetővé teszik

egyrészt jobb vízelosztó módozatok alkalmazását a hagyományos “dúlás” vagy

“chorrito” módszerekkel szemben, a váltások kezelését, az öntözési

munkálatok automatizálását (tele-kontroll), a költségek csökkentését, a víz

minőségének javítását, közös felhasználási rendszereket,....Jelenleg, országos

szinten (Spanyolország), és konkrétan a mezőgazdasági tanácsok szintjén,

ösztönzik a nem felhasználó közösségek felszerelését az öntözés

szempontjából. (S.I.A.R. Program).

Az öntözéses mezőgazdaságot folytató vállalkozások szövetkezete 

A szövetkezet az öntözéses mezőgazdaságot folytató szervezetek,

társulatok vagy/és magánszemélyek csoportosulása, annak érdekében, hogy az

öntözésre szánt közvizeket hatékonyan kiaknázzák. A társulás szövetkezetként

működik, példa rá a “Cuenca del Ebro” Öntözési Szövetkezet. A csoportosulási

tevékenység fő célkitűzése, hogy egyesítsék a résztvevő társaságok,

magánszemélyek erőit, ahhoz, hogy a térségükben rendelkezésre álló

lehetőségeket maximálisan kihasználhassák, és olyan tevékenységeket

folytassanak, amelyek az öntözési munkálatokat hatékonyabbá teszik, az

elérhető erőforrásokat pedig jobban hasznosítják. A társulásokban az öntözéssel

kapcsolatos reklámozási, tanácsadási tevékenységek is hatékonyabbá válnak,

az új technikák és új tehnológia könnyebben elérhető, valamint a vízzel és

kihasználásával, megőrzésével és minőségével kapcsolatos problémák

megoldása is hatékonyabbá válik.

5.6. A SZOKÁSOK ÉS FOGYASZTÁSOK ÖNÉRTÉKELÉSE ÉS A SZIVÁRGÁSOK

MEGKERESÉSE

Egy olyan software program létrehozása és szétosztása amelyik

megengedi a hidrológiai  erőforrások végső felhasználóinak a saját fogyasztási

formáik felértékelését és ezek optimizálását.

Példának, meg kell említsük a következő URL –ben található kérdőívet:

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

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

ua/ahorro_agua/PAgua.html

Egy egyszerű spanyol nyelvű programról van szó, amelyik segít az

összes fogyasztási szokások felértékelésében és azoknak az azonosításában,

amelyeknél javítani lehet a hatékonyságot.

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#
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Másfelől , a spanyol nyelvű program kiszámítja a berendezésekben

történő szivárgásokból származó vízveszteséget, és egy tájékoztató útmutatót

tartalmaz ezek felderítésére.

5.7. ELEMZÉS/ KÖRNYEZETI DIAGNÓZIS

Az elemzések és a környezeti diagnózis megvalósítása, a következő

cselekvési vonalak alapján:

• A berendezése állapotának felmérése, a fogyasztás és a

vízfogyasztásra vonatkozó környezeti mutatók tárgyilagos értékelése

(fogyasztás/termelt mennyiség, fogyasztás/alkalmazottak,

fogyasztás/ zöld övezet felülete.....).

• A vízfogyasztás minimalizálási lehetőségeinek azonosítása.

• A hatékony vízgazdálkodást szolgáló tevékenységek és módozatok

megvalósítása.

• Célkitűzések megszabása, ezek követése, az eredmények elismerése

és népszerűsítése.

5.8. INVERZIÓ A TANULMÁNYOKBAN ÉS AZ ELOSZTÓ HÁLÓZATOK

FELJAVÍTÁSA EGY JOBB HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

Többek közt, a rendelkezésre álló hidrológiai forrásokra és a

fogyasztásra, az adatgyűjtésre, diagnózis készítésre, kísérleti alkalmazások

lebonyolítására, az információs eszközök igénybevételére vonatkozó

tanulmányok készítése, egy olyan elem amely összességében elősegíti egy

egységes hatékony vízgazdálkodási terv elkészítését, melynek célja az elosztó

hálózatok feljavítása és a fogyasztás ésszerűsítése.  
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ÖSSZEFOGLALÁS

A HATÉKONY VÍZGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ AQUANET

TÁJÉKOZTATÓ KÉZIKÖNYV két különálló részből áll.

Az első sok számot és adatot közöl a hidrológiai körfolyamatról, és a

víznek mint forrásnak való különböző felhasználásairól és ezen tevékenységek

következményeiről az emberi társadalomra nézve. 

A második egy tömör kivonatot tartalmaz a hidrológiai források

hatékony felhasználásainak jó gyakorlatairól, és a rendelkezésre álló legjobb

gyakorlatokról, területtől vagy felhasználástól függően. Így a használata

nagyon alkalmas úgy az egyéneknek mint a közös végfelhasználóknak. 

A továbbiakban bemutatott mellékletben, megjelennek az Aquanet

projekt folyamán felhasznált fontosabb WEB lapok, hogy kiegészítő

információs forrásként szolgáljanak az olvasónak, akkor amikor elkezdi

gyakorlatba ültetni a jelen könyvben javasolt módszereket és eljárásokat.
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VONATKOZÓ WEBLAPOK

A FONTOSABB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK, VONATKOZTATÓ WEB SITE-OK

• “Optimizagua” LIFE PROIECT LIFE03 ENV/E/000164 ]

http://www.life-optimizagua.org/

• AFRE (Öntözéshez szükséges anyagtermelők Társulása, Spanyolország

http://www.afre.es

• Katalán Vízügynökség

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

• Zaragozai Polgármesteri Hivatal 21. sz.naptára (SWITCH Projekt)

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/switch.htm

http://www.switchurbanwater.eu

• A fenntartható építkezés naptára

http://www2.csostenible.net/es_es/

• Agrárinformáció

www.agroinformacion.com

• Vitoria, S.A. városi vizei

http://www.amvisa.org/es/html/

• AGUASOSTENIBLE

http://www.aguasostenible.com 

• AKUA 

http://www.farandu.com/akua/productos/productos.html 

• ARMSTRONG (Intelligent System Solutions)

http://www.armstronginternational.com/es/water-temperature-mixing-units 

• ARU 

http://griferiastemporizadas.com/aru.htm 

• Zaragozai Polgármesteri Hivatal

http://cmisapp.aytozaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/

educacion_ambiental.htm 

• Caleffi Hidronic solutions

http://es.caleffi.com/ 

• Canal de Isabel II - Madrid

http://www.cyii.es/cyii.es/web/atencion_cliente/bonificaciones.html 

http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html

http://www.elretodelagua.com/descargas/mapa_ahorro.swf

• Tartományi Tevékenységi Központ a Tiszta Termelésért (CAR/PL)

(Tevékenységi Terv Mediterrán) (PAM) 

http://www.gencat.net/mediamb/cema/car/es/

• Környezet Politika Központ Ci TERRA Ecogest S.L.,

http://www.terracentro.org/ 
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• A Víz Tartományi Tanulmányi Központja  Castilla-La Mancha  Egyetem         

http://crea.uclm.es/crea/index.htm 

• CEPEX

http://www.cepex.com/ 

• COMEVAL

http://www.comeval.es/contenido_esp_2007.htm 

• Az Energiatakarékosság Országos Bízottsága (Mexic)

http://www.conae.gob.mx 

• A mezőgazdsászok Olaszországi Konfödorációja – Livorno

http://www.irri.it/ 

• Országos Környezetvédelmi Kongressus ( ediţia a 8-a)

http://www.conama8.org 

• Zaragoza és a víz  Víztakarékossági tanácsok

http://www.zaragozaconelagua.org/consejos.asp

• ECOSIETE, S.L.

http://ecosiete.com/index.html 

• Kertészeti Létesítmények, S.L.

http://www.ediho.es/ediciones_horticultura/index.php 

• El portal de los “ecofluvis”

http://www.ecofluvis.com/asp/ahorro_agua.asp 

• EMASESA, Sevilla, SA-i Metropolis Vízgyűjtő és Tisztító Vállalat

http://www.aguasdesevilla.com/ 

• Jó kezekben ( Öcologia şi Egészséges élet szakosztályok)

http://www.enbuenasmanos.com 

• MezőgazdaságiMüszaki MérnökiEgyetem Valladolidi Egyetem

http://www.inea.uva.es/web/materiales/

• Expo Zaragoza 2008 “Víz és a fenntartható fejlődés”

http://www.expozaragoza2008.es/ 

• Ökologiai és Fejlesztési Alapítvány

http://www.ecodes.org 

http://www.agua-dulce.org

http://www.consumoresponsable.org/ 

• Az Élet Fenntarthatósága Alapítvány

http://www.vidasostenible.org/ 

• GEA Process Engineering 

http://www.gea-niro.com.mx/ 

• Aragoniai Kormány (Aragoniai Víz- intézet)

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/ABASTECIMIENTO/POTABLE/FOLL1.PD

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/PRACTICAS/CONSUMO

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/PRACTICAS/CALIDAD_AGUA.PDF

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/ZARAGOZA
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• Cantabriai Kormány

http://www.plandeahorrodeagua.com/ 

• La Rioja –i Kormány (S.I.A.R)

http://ias1.larioja.org/estaciones/estaciones/siar/portada/index.jsp 

• Uralita Csoport

http://www.uralita.com/Uralita/Divisiones/TuberiasYRiego/

018_Home_TuberiasYRiego.htm?DivID=UST 

• H2OPOINT (Apa din casă)

http://www.h2opoint.com/ 

• Holiska.net

http://www.holistika.net/busqueda/articulo.asp?artid=829&s=mulching 

• IES Iulia Salaria - Sabiote (Jaén)

http://www.parqueciencias.com/educacion/asomateCiencia/

CienciaAula/participantes/2006/documentos/JardinAutoctono.pdf 

• Infoagro (Web-site specializat în tehnici agrare)

http://www.infoagro.com/ 

• Infojardín

http://www.infojardin.com/ 

• Expansionista Mezőgazdasági Mérnöki Tudományok, Mezőgazdasági Mérnöki Főosztály, 

Texas A&M University System, College Station, TX 77843.

http://www.unesco.org.uy/phi/libros/uso_eficiente/fipps.html

• Mezőgazdasági, Halászati és Élelmezési Minisztérium

www.mapya.es 

• Körülvevő Környezeti, Vidéki és Tengeri Környezeti Minisztérium

www.mma.es 

• Munkaügyi és Szociális Kérdések Minisztérium  

www.mtas.es 

• A Fenntarthatóság Mértékének Obszervátoriuma Spanyolországban (OE)

http://www.sostenibilidad-es.org/observatorio%20sostenibilidad/ 

• ENSZ iroda - “ A víz az élet forrása” elnevezésű nemzetközi akciós évtized 2005-2015

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 

• Víz Nemzetközi Irodája (OIA) - Franciaország

http://www.oieau.fr/espagnol/index.htm 

• Növények és a lakás

http://www.plantasyhogar.com/ 

• Aquacivit Díj

http://www.directivamarco.es/2006/10/premios-aquacivit-2007-la-gestin/ 

• Preserveplanet – Costa Rica

http://www.preserveplanet.org/ 

• AQUAMAC Projekt (Interreg III.b):

http://aquamac.itccanarias.org/ 
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• “Eco-Mining” [LIFE04 ENV/ES/000251]  LIFE Projekt

http://www.life-ecomining.org/ 

• LIFE Projekt “EmasFarming"

http://www.life-emasfarming.org/ 

• Hidrológiai Erőforrások Ibero-amerikai hálozata

http://www.hidrored.com 

• Regaber

http://www.regaber.com/productes/agricultura.htm 

• RiegoSalz, S.L.

http://www.riegosalz.com/inicio.html 

• Sanitarios GROHE

http://www.grohe.es/ 

• SOLICLIMA

http://www.soliclima.com/ 

• Szállodai Energetikai Techlnologia és Takarékossági Rendszerek. S.L. (TEHSA):

http://www.tehsa.com/ 

http://www.ahorraragua.com/html/index.php

• Lerida-i Egyetem (Mezőgazdasági-erdészeti mérnöki Szak)

http://www.etsea.udl.es/dept/ea/spa/ 

• UPONOR (Polietilenă Reticulară)

http://www.uponor.es/ 

• WATERGY 

A Projekt címe: Egy új, nedves levegőn alapuló Napenergia begyűjtő a víz kezelésére és a helyiségek

klimatizálására Az EU V Keretprogramja () (Alprogram: Energia, Környezet és Fejlődés)

(NNE5-2001-683), 2003 április és 2006 március között

http://www.watergy.de/neu/es/es_Details_EnergieWasser.shtml

• Vízspórlás

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

• A víz kihivása

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

• Spórolj a vízzel, semmi nem helyettesítheti!

http://www.savedallaswater.com/
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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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Forrás:
Logo of common implementation
strategy of the Water Framework
Directive.

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.
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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
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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
• Carvajal Gualavisi, Juan Carlos
• Casas Carretero, Carlos
• Castrillo Yagüe, Pedro Luís
• Castro Miranda, María Manuela
• Cebrino Lázaro, Águeda
• Cervera Sanz, Isabel
• Chabaan Antón, Narmin
• Chanataxi Amagua, Johanna Lizbeth
• Cinca Carilla, Alberto
• Clandiu – Stefan, Cristian
• Colell Farré, Mª Teresa
• Condón Jordá, Blanca
• Cortés Majo, Sandra
• Cortés Parrilla, Leire
• Crespo Bonilla, Alicia
• Creyssac, Hélève
• Cristóbal García, Enedina
• Csilla, Jano
• Csonta, Laszlo
• Csurka, Ludovic
• Csurka, Piroska-Margit
• Cviklovič, Vladimír 
• Czikó, Varvara
• De Celis Martínez, María
• De Juan González, Mónica
• Delage, Florian
• Delli Paoli, Pasquale
• Desentre Tienda, Jorge
• Diallo, Ibrahima
• Díaz de Corcuera Núñez, Daniel
• Díez Fernández, Elisa
• Domínguez Francés, Patricia
• Domínguez Lumbreras, Ana
• Domínguez Rodríguez, Miriam
• Domínguez Villanueva, Paula
• Drahovska, Dagmar
• Draves, Jamin
• Drlík, Martin 
• Dronneau, Cécilia



• Dual Bayo, Zahira
• Eloy, Pal
• Encinas Ruiz, Alfonso
• Endre, Gabos
• Eniko, Tamas
• Erno, Bogos
• Escalona Merce, Natalia
• Faisant, Marion
• Faundez Aguiar, Iván 
• Faye, Marie
• Fernández Alonso, Aitor
• Fernández Díez, Miriam
• Fernández López, José Luís 
• Fernández Pereira, Marcos
• Fernández Peso, Ana 
• Fernández Vázquez, Raquel
• Ferrer Lombardo, Roberto
• Ferreruela Lapuerta, Ignacio
• Flores Moyano, Sara
• Foronda Portolarrero, Gesem
• Franceschi, Carlo
• Galdeano Montori, Daniel
• Gallus Gómez, Pedro Manuel
• Gálvez Bardají, Lydia
• Ganozzi, Lamberto
• García Aparicio, Pablo José
• García Gracia, Ana Isabel
• García Machín, Lorenzo
• García Orea, Marta
• García Pérez, Francisco Javier
• García Pérez, Paula
• García Pérez, Víctor
• García Tudelilla, Mª Carmen
• Garrastatxu, Eneko
• Gareta Murillo, María del Pilar
• Garzón Proaño, Cecilia
• Gatell Marmolejo, Carlos
• Geci, Tomas
• Gergely, Nyiro
• Gergely, Rodics
• Giménez Puedo, Elisa
• Gimeno Cuenca, Yolanda
• Gimeno Navarro, Álvaro
• Gómez Puedo, Eduardo
• Gómez Vitelli, Silvia
• González Blanco, Nuria
• González Moreno, Cristina
• González Mota, David
• Gonzalo Mediero, Paula
• Gracia García, Carlos
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• Gualavisi Quishpe, Gladis
• Guerra, Mauro
• Gustran Alcalá, Irene
• Gutiérrez Notivol, Aarón
• Gyurovszka, Eva
• Haba – Megyaszai, Gabriela
• Hajnalka, Lajos
• Hennyeyová, Klára 
• Herrería Paredes, Andrés 
• Herrero Martínez, Irene
• Holesová, Katarina
• Hunor, Huszar
• Hurtado Pérez, Fernando
• Ildiko, Markaly
• Imecs, Beata
• Iulian Ionut, Pustianu
• Izquierdo Forniés, Jorge
• Izquierdo Martínez, Paloma
• Jakab, Agnes
• Jiménez Navarro, Carmen
• Jordán Benavente, Francisco Mario
• Juanes Benítez, Francisco Javier
• Julián Miguel, Daniel
• Julianna, Gered
• Kelemen, Gabor
• Kerekes, Zsofia
• Kinga –Maria, Bara
• Cóccix, Erika
• Kosa, Ildiko
• Kostal, Anton
• Koszta, Csaba
• Kovasznai, Sandor
• Kozakova, Katarina
• Labrador González, Alberto José
• Lacalzada del Busto, Susana
• Lacalzada del Busto, Estela
• Lacarta Anadón, David
• Laczko, Zaltan
• Lafuente Enciso, Andrea
• Lagerige, Morgan
• Lago Marín, Samuel
• Laguarda Rodríguez, Andrea
• Lagunas Estua, Elena Teresa
• Laíta Gaspar, Leticia
• Lambert, Clara
• Lamelas Míguez, Amelia
• Langarita García, Marta
• Lanyi, Kinga
• Lapeña Jiménez, Esther
• Larraz Alonso, Pedro
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• Laszlo, Tunde
• Latorre Celma, Javier
• Latorre Rubio, Miguel
• Lazar, Reka
• León Pacheco Nieves
• Leonardo Carro, Juan Carlos
• Llera Isiegas, Enrique
• Llopis Luño, Jaime
• Lombardía Montero, Pamela
• Lombardía Montero, Sara
• López Alled, Javier
• López Alonso, Esther
• López Casillas, Alberto
• López Constante, Eduardo
• López García, Rafael Ángel
• López Herraez, Pedro
• López Ruiz, Sabrina
• López Sáez, Elena
• López Sambora, Diana Pamela
• Lorand, Butyka
• Lozano Soriano, Francisco Javier
• Lukáč, Ondrej 
• Lupan, Stefan
• Magalhães, Fernando José
• Marchante Valero, José Gabrial
• Marécaux, Christine
• Margaretta, Szabo
• Marín Calderón, María del Carmen
• Marín Ferreruela, Loly
• Marín Vinacua, Carlos
• Marius, Toma
• Marqués, Duarte
• Martín Cañadillas, Mª Teresa
• Martín Fernández, Fernando
• Martín García, Rubén
• Martín Vázquez, Luisa
• Martínez Cavero, María José
• Martínez Díez, Víctor
• Martínez Fernández, Marta
• Martínez Riesco, Eulogio
• Mate, Emese
• Maynar Bravo, Sofía Teresa
• Megyaszai, Iuliana
• Membrado Monreal, Elisa
• Ménard, Anaïs
• Mendes Espinho, Bernardo José
• Mendi Bretos, José Luís
• Mendoza Blasco, Jesús
• Miguel, Maria Joao
• Miguélez Rodríguez, Alejandro

• Mihaly, András
• Miklossy, Eniko
• Milla López, Raúl
• Millán Estoquera, Sara
• Milosiaková, Vladimira
• Moline Chueca, Esther
• Molinero Oliveira, Juan Carlos
• Molnar, Erika
• Montalvao, Nelson
• Mora Martínez, Sonia
• Morales Gómez, Cristina
• Morán González, Benito
• Moreno de la Torre, Melchor
• Moreno Santolaria, Esther
• Morón Gil, Javier
• Morosi, Alessandro
• Mosquera Rueda, María
• Mota Ramírez, Leyre
• Moura Castro, Eva
• Muñoz Babiano, Almudena
• Muñoz Babiano, Lourdes
• Muñoz Babiano, Federico
• Nagy, Szidonia
• Nagy, Elod
• Nájera Aliende, Alodia
• Nassiri, Fayçal
• Navarro Terrel, José María
• Negre Peralta, Raquel
• Norbert, Dobri
• Núñez Langa, Antonio
• Olano Díez, Josefa
• Olejár, Martin 
• Ordas Fernández, Fernando
• Orsolya Erzsebet, Andras
• Ortega Calleja, Teresa
• Oter Gimeno, Raquel
• Paiano, Mario
• Palacios Cordón, Verónica
• Palenikova, Gabriela
• Palenikova, Kristina
• Palková, Zuzana 
• Pap, Miroslav 
• Pardo Camacho, Pablo
• Pardo Díaz, Cristina
• Pátsztohy, Lászió
• Paulovič, Stanislav 
• Peli, Levente
• Perales Gascón, Yazar
• Perella Sáez, Santiago
• Pérez Álvarez, Andrés 
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• Pérez de Eulate Linero, Felipe
• Pérez Lozano, Raúl
• Pérez Macular, Julián 
• Pérez Ramos, José Antonio
• Peter, Pal-Mihaly
• Peter, Gyomgyi-Csilla
• Peter, Katalin
• Peterffy, Agnes
• Pineda Vargas, Olga
• Pino Otín, Mª Rosa
• Pizzetti, Cristina
• Portal, Silvia
• Puskas, Zsofia
• Ramón Visiedo, Eduardo Javier
• Raposo, María
• Rebe Herrero, Olga
• Reka, Keresztes
• Reka Blanka, Balazs
• Renata, Bojte
• Rezova, Zuzana
• Riano Gracia, Victoria Isabel
• Ribeiro Gonçalves da Silva, Tatiana Rosalina
• Robles Prieto, María Gloria
• Roda Méndez, Christian
• Rodríguez García, Alejandro
• Rodríguez Pedraz, Jorge
• Rodríguez Pindado, Roberto
• Rojo Fernández, David
• Roldán García, Esther
• Romea Trueba, Alba
• Romero Berenguel, Karinne
• Romero Gracia, Ángela
• Romero Soriano, Julia
• Roses Ibáñez, Aarón
• Rouzier, María Teresa
• Rubial Álvarez, Ezequiel
• Rubio De Las Heras, Manuel
• Ruesca Saiz, Raquel
• Ruiz, Sheila
• Ruiz de la Cuesta, Verónica
• Ruiz Gurpegui, Beatriz
• Sáenz García, Elena
• Sainz Gutiérrez, Susana
• Sala, Jozsef
• Salas Bes, Ana Isabel
• Salueña Ramiro, Mireya
• Sampedro Morga, Laura
• Sánchez Ariza, Alfredo
• Santalla de la Fuente, Sara
• Santiago Puente, Raúl

• Santín Fernández, Julio
• Sanz García, Iván
• Sanz Huerta, Esther
• Sanz Olóriz, Lourdes
• Saz Cuesta, María Eugenia
• Serrano Blanco, Miguel
• Serrano León, Saúl
• Serrate Roses, Oriol Iker
• Shapa Duche, Leidy Patricia
• Simón Seirado, José Manuel
• Soliz Campos, Claudia
• Solozabal Dueñas, Ana
• Souto Regueiro, Julio
• Sumna, Júlia
• Szabo, Szende
• Szekely, Magdolna
• Szentes, Sarolta
• Szilard, Lorimcz
• Szilard, Gajdo
• Szopos, Reka
• Takáč, Ondrej 
• Terrado Tabuenca, María José
• Terraz Sánchez, Diego
• Thos, Anaïs
• Tirades Féliz, Cándido
• Tirado Secorun, Mª Pilar
• Tokos, Attila
• Tolón Guerrero, Víctor
• Torok, Erika
• Torres Andrés, Carlos
• Torres Andrés, Álvaro
• Tóthová, Darina 
• Trujillo Méndez, Verónica
• Turón Monroy, Daniel
• Valade, Flavie
• Vass, Erika
• Vavriková, Eva
• Vázquez Yánez, Adoración 
• Velásquez, Víctor
• Vila Nova, Anabela
• Villagra Herrero, Rafael
• Villaroya González, Héctor
• Vincent, Marine
• Virgen de la Peña (Colegio)
• Virolle, Jordan
• Zehner, Rosa
• Zoltan, Szakacs
• Zumel Arranz, Pilar
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A PÁLYÁZAT ARCULATI KÉZIKÖNYVE
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