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Vízkészlet megoszlása a Földön

Az édesvízkészlet nagyságának, 
hozzáférhetőségének kérdésköre, az 
utóbbi évtizedekben világszerte 
kiemelt figyelmet kapott.

Földünk vízkészlete: 1337 millió km3

Édesvíz: 37 millió km3



  

PROBLÉMA

egyenlőtlen vízeloszlás



  

Napjainkban 2,8 milliárd ember él olyan területen, ahol vízhiány van.

 Fizikai vízhiány
    (Vízhasználat >fenntarthatóság)

 Gazdasági vízhiány
    

A vízhiány okai: - a népesség szaporodása
                            -  a gazdasági növekedés
                            -  a változó életstílus miatt növekvő vízfogyasztás



  

Magyarország
- Vízgazdálkodási jellemzőit nagymértékben meghatározza földrajzi helyzete

- Fajlagos felszíni vízkészlet 11000 m3/év/fő, országon belüli lefolyás 
hozzájárulása ehhez 600 m3/év/fő

- Felszíni vizeink 95%-a  külföldről származik, ez hazánkat kiszolgáltatottá 
teszi



  

- Folyóink vízjárását szélsőségek jellemzik
- Árvíz-belvíz- aszály egyaránt kulcskérdés

       

Jelmagyarázat: 

sárga: aszály kialakulására hajlamos

 zöld: kedvező terület

          piros: belvíz kialakulására hajlamos terület
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Lakossági vízfogyasztás

1990. Vízfogyasztásmérés a többlakásos lakóházakon belül                 
  (mellékvízmérő)

1990. Jelentős mértékű vízdíjemelésre is sor került

Következmény: a vízfogyasztás 1990-hez viszonyítva, 1992-re 45%-
kal csökkent. 



  

Ipari vízfogyasztás

• Az ipari üzemek vízellátására vonatkozó adatok gyűjtését 
jogszabály írja elő.

• Legnagyobb vízfogyasztónk a villamos-energia ipar, 
hűtővíz igénye miatt.

• 1990-től csökkenő tendencia a vízfogyasztásban

Okai:  - a víz- és csatornadíjak emelkedése
           - hidrotechnológus alkalmazása 
           - víztakarékos technológiák elterjedése



  

Mezőgazdasági vízfogyasztás

Az elmúlt évek társadalmi és gazdasági átalakulásai nagy változást 
okoztak a mezőgazdaságban, s ezzel együtt a vízgazdálkodásban.

•  állami támogatások csökkenése
•   privatizáció

heterogén birtokszerkezet tisztázatlan tulajdonviszonyok parlagon 
hagyott szántóterület növekedése öntözött területek zsugorodása

Következmény: a termelés a rendszerváltás utáni 10 év alatt 
  40%-kal esett vissza.



  

Öntözés
• Olyan agrotechnikai eljárás, amellyel a növény természetes 

vízellátottságát adott időjárás mellett, a termelési célnak megfelelően 
kiegészítjük.

• hazánk a feltételes öntözés zónájába tartozik
• „jogilag” öntözhető ténylegesen megöntözött terület

kapacitás-kihasználás < 60% (még a legaszályosabb években is!)



  

Köszönöm a figyelmet!
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