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Nagyon sokféle oka van a területi egyenlőtlenségnek.

A Földünk felszínének 70%-a vízzel borított + jégborítás.

Természetes különbségek vagy a társadalom változásai 

eredményezi.

Mennyiség – minőség 

Mi a sok és mi a kevés? (Pl. hol hullik a legkevesebb csapadék?)

Jó-e a „sok”? (árvizek kérdése)

Hogyan tesszük tönkre a vízkészleteinket?

Milyen készletet használunk (megújuló vagy fosszilis)

A víz, mint életfeltétel/ a gazdaság feltétele/nyersanyagja. 

A víz és a hatalmi helyzet.



Víz világnap  március 22.

A világnap alkalmából közzétett jelentésében az

ENSZ Gyermek-alapja (UNICEF) felhívta a

figyelmet arra: minden nap mintegy 1400 öt év

alatti gyermek hal meg a világon a tiszta víz, az

illemhelyek és a higiénia hiánya miatt kialakuló

hasmenéses megbetegedésekben. Elsősorban a

csecsemők és a kisgyermekek betegszenek.

A világ vízfogyasztása 2030-ig 40%-kal

növekedhet az ENSZ becslése szerint. Ezzel egy

időben a világ energiaigénye a jelenlegi 50%-ával,

táplálékszükséglete pedig egyharmadával

növekszik majd az előrejelzések szerint.

Az évente megújuló vízkészletek kontinensenként 

(ezer km3) és az egy főre jutó vízkészletek 2018

Nagyon egyenlőtlen területi eloszlás



A globális édesvíz-felhasználás és annak változó arányai

Fizikai és gazdasági 

vízhiány a Földön



Vízhez jutás és gazdaság



Vízfelhasználás

Az öntözött területek aránya: 

India 36,8%, Kína 10,5%, 

Japán 34,8%, Irán 16,6%, 

Töröko. 13,5%, Spanyolo. 14,4%, 

Olaszo. 19%, USA 5,5%, 

Görögo. 16,7%



Az egészséges vízhez nem jutó népesség

Összességében csökken, de a 

szubszaharai területeken nő.

Az egészséges vízhez jutó 

lakosság aránya



Vízhiányos ország, ahol az évente megújuló vízkészlet kevesebb mint 1000 m3 /fő (!!)

Egy személy élelemmel való ellátásához 300 m3 víz szükséges (!!), ez évente 27 milliárd m3 

új vízigényt jelent (~856 m3/sec-os folyó).

Vízhiány, de mit is jelent a 

vízhiány?



Kaliforniai vízhiány

Nem is az a „gáz” igazából, hogy mekkora a szárazság arrafelé, hanem a trend, ami az öt

év tavaszi időszakaiból kirajzolódik. Most (2015) tartunk ott, hogy Kaliforniának kb. egy

évre való víztartaléka van a tározókban. Szóval ha jövőre sem kezd el rendesen esni az eső,

meg a hó fenn a hegyekben, akkor valami nagyon okosat kell majd kitalálni, mert

egyszerűen nem fog víz folyni a csapból.

De a természet megkegyelmezett!



Kaliforniai vízhiány

és …

„Minden állat egyenlő, de egyes 

állatok egyenlőbbek …” 

(Orwell)



Kaliforniai vízhiány

és … „vízbőség” egy 

időben (Palm Springsben: 

760 l/fő/nap)



A természeti okok és a társadalom változásának következménye:

Vízkrízis Dél-Afrikában:

Katasztrófa sújtotta területté nyilvánították Dél-Afrika egy részét

(2018.02.13.) 

Itt is kegyes volt a természet
Fokváros „ajánlása” 

vízkorlátozás esetén



Van víz, de nem mindegy, hogy milyen.

Arzénes vizek, mint világprobléma

A „biztonságos” ivóvíz-ellátási program során létesített kutak nagy mértékben –

természetes módon – arzéntól szennyezett vizeket termeltek Bangladesben. Az elemzések 

feltárták ugyanis, hogy a WHO által javasolt 0,01 mg/l-es határérték helyett nagy 

területeken 2,7 mg/l-t meghaladó arzénes vizek vannak. 

Föld közelebbi és távolabbi tájain (Kína, Thaiföld, Tajvan, Argentína, Chile, Mexikó, az 

USA, de Magyarország is) szintén problémát okoz   Globális probléma. 

A rövid és a hosszú távú érdekek keverednek: 

a fertőzött felszíni vizektől kapható gyors lefolyású

betegségek helyett, a felszín alatti vizekből

származó lassú elmúlást „választják”



Vízszennyezés

De ki az elszenvedő?



Szennyvíz elhelyezés problémái

2015-ben 2,4 milliárd fő szennyvízelhelyezése megoldatlan (Dél-Ázsia: 963 millió, 

Szubszahara: 706 millió, K-Ázsia: 520 millió, Latin-Amerika: 106 millió). 

Indiában 2015-ben csak 39,6% ellátott. A falusi

népességnél még rosszabb a helyzet. A

következmény: „szabadban székelés” (44,4%)

Kormányprogram (2014-2019)

30 milliárd dollárból 110 millió WC és higiéniai

fejlesztés.

Most már csak a lakosságot kell rászoktatni!



„Klasszikus” példák a vízhiányra – de különböző okok és jövőkép

1. Aral-tó

Klímaváltozás? Nem, eddig is sivatag volt!

De a klímaváltozásnak lesz hatása, hisz gleccserekből 

pótlódik!



2. A Csád-tó 
A Csád-tó egy zonális sivatagban található, de környezete nem tekinthető sivatagnak

(a nyári-őszi csapadékos időszakban a folyók jelentős csapadékot szállítanak – kérdés

mennyi jut el a tóig).

Klímaváltozás? Volt szerepe, de nem akkor (hanem korábban) amikortól 

látványosan csökkent a területe. Lecsökkent területe évi ingadozással.



3.Urmia tó (Irán) Területe: 5775/5200 km2             (Balaton: 594)

Klímaváltozás? Nem a csapadék változott 

érdemben, hanem a lefolyás.

A mezőgazdaság visszatartja a vizet!



4. Holt-tenger
Területe: 1930: 1050 km2,   

napjainkban: 605 km2

Mélység átlag: 199 m

Felszíne: - 434 méter

Sótartalom: 34.2% (0,34 kg/l)

Nem a klíma változott, az továbbra is sivatagi!

A gazdasági 

/katonai erő 

meghatározza a 

vízmegosztást!



5. Poyang tó

Néhány évig úgy nézett ki, hogy a Kína legnagyobb 

kb. 4500 km2-es édesvizű tava is csatlakozik a már 

bemutatott, kritikus helyzetben levő tavakhoz. 

A 2010-es évek elején elkezdett kiszáradni, elmocsarasodott, majd legelő lett a medrében (a Jangce folyóból történő

nagy mértékű homokkitermelést, a Three Gorges Dam és a hosszabb szárazabb időszakok hatására). 2016 őszén például

az alacsony vízállás a folyóban 50 nappal korábban kezdődött. De 2017. júliusban nagy áradás.

Klímaváltozás? Nem. Vízhasználati változás.

Itt is a természet volt a kegyes!



Sokszor természetes okok, de …

Salar de Uyuni - természetes

A Titicaca-tó és az Uyuni hasonló eredet, 

de más a környezetük csapadéka.



6. Sárga-folyó
Az 1990-es években a folyó vízhiánya többször is a figyelem középpontjába került. A

Földünk 6. leghosszabb (5464 km) folyója több évben is néhányszáz km hosszan kiszáradt,

és így akár száz-kétszáz napon keresztül nem érte el a tengert. A kétes dicsőségű csúcsokat

az 1997-es év szolgáltatta, amikor 687 km hosszban száradt ki a meder, a Li-Jin station

vízmércénél 227 napig volt száraz a meder és 330 napig nem volt vízlefolyás a tenger felé.

1950-ben a folyó vízgyűjtőjén 0,8 millió hektár mezőgazdasági

területet öntöztek, a 2000-es évek elejére ez meghaladta a 7,3 millió

hektárt. A mezőgazdasági vízkivételek egyre növekvő ipari

vízhasználatokkal és szennyezésekkel párosultak. Bár klimatikus

okok miatt a természetes lefolyás is csökkent kissé, de azt a

vízkivételek látványosan megnövelték.

Szétöntözött és 

„túlhasznált” folyó!!!



7. Colorado folyó

A Colorado éves lefolyási értéke 1905-2016 

(milliárd m3) 

A Colorado vízhozamának változása a 

Hoover gátnál 1906-2017 

A folyó esetében a vízkészletekbe való hatékony emberi beavatkozás és a klímaváltozás

hatása időben jelentősen szétválik (az utóbbi évtizedek klímaváltozása miatt az emberi

hatásokról gyakran meg is felejtkeznek).
A két legjelentősebb gát megépítésével (összesen 14 gát létesült a folyón) az 1960-as évek közepe óta a

folyó természetes változásaiból alig láthatunk valamit. A nagy gátakhoz kapcsolódó tározók az árvizek

vizének nagyobb részét képesek visszatartani, így a 20. század első harmadában kialakult árvízi

lefolyások csúcsértékei harmadára, negyedére csökkentek (2500-3700 m3/sec-ról 800-1100 m3/sec-ra)

az utóbbi 80 évben.

Napjainkban a Colorado folyótól mintegy 40 millió ember vízellátása függ (pl. Las Vegas).



8. Nílus

Komoly környezeti károk:
• hordalékszállítás

• sós víz benyomulása a deltában

• kisebb vízhozam miatt 

nagyobb szennyeződés

Emberi hatás, és nemzetközi 

vita arról kit mennyi víz illet.



9. A környezeti csapdák folyója: a Mekong

A 4763 km hosszú Mekong a Földünk 9. leghosszabb folyója, hat ország osztozik 

rajta, és csak a torkolat közeli 200 km van Vietnamban.

70 millió ember sorsa függ tőle, de nagyon sok féle igény (energia, mg, halászat, 

vízellátás). „Erősebb kutya elv.”

Csökkenő vízhozam – sóbehatolás a deltában.

Mangrovék irtása a tengerparton.



10. A vízkrízis határán egyensúlyozva: Jordánia

Az ország ¾-e sivatag.

Népesség 1950: <0,5 millió, 2010: 6,1 millió, 2019: 10,3 millió fő

Ebből legalább 3,5 millió menekült.

Egy főre jutó vízkészlet: 1975: 500 m3, 2019: < 100 m3

Csökkenő felszíni vízkészlet (lásd: Holt-tenger probléma)

Gyér felszín alatti készletek - túlhasználva

Vízvezetékek nagy távolságra

Mezőgazd. minden tisztított szennyvizet felhasznál, 

(a legsósabb) tengervíz sótalanítása.

Vörös-tenger – Holt-tenger vízátvezetés (2019-ben megbicsaklott)



11. Tengerpartok és szigetek vízproblémája – Szingapúr példáján

édesvíz – sós víz probléma

Az édesvíz (a) és a sósvíz (b) elhelyezkedése, 

és határuk változása vízkitermelés (c) 

hatására egy szigeten 

Szingapur víztárolói a hozzájuk kapcsolódó 

vízgyűjtőkkel 

Ott is lehet probléma, ahol van elegendő (?) 

víz.



A vízkonfliktusok, „vízháborúk” 
Az országon belüli vízmegosztási probléma típuspéldája az USA DNy-i 

területein. (Las Vegas – mezőgazdaság?)

Az igazi problémát azonban a több országot érintő folyók jelentik (felvízi és 

alvízi ország gazdasági és katonai erejének viszonya.

A víz „mint politikai eszköz”

Példák:

A hadsereg védte meg a tüntetőktől Delhi vízellátását (2016.) 

Ukrajna – Krim-félsziget (2021.)



Az árvizek gondja

Van 1985-2016-ig: http://floodobservatory.colorado.edu/floodarchivemov2.mp4

Dubai (2016)

Chennai 2015
(India 7 millió lakos)

http://floodobservatory.colorado.edu/floodarchivemov2.mp4


Klímaváltozás és a világtenger

Fontos probléma, de …
(Ne higgyünk mindig a szemünknek, és a szenzációs címeknek)

Egy eltűnő sziget partján  (2021. 08.14.)

Lee Dae Sung dokumentarista fotográfus az éghajlatváltozás, ezen belül is a tengerszint-

emelkedés veszélyeire hívja fel a figyelmet a Budapest Fotófesztivál keretében online 

látható kiállításán. 

A problémát nem lebecsülve (sőt ismerve), de

100 év alatt 30-40 cm-es változás van.

A probléma bonyolultabb: Dzsakarta példája. 


