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Bevezetés

 A dolgozat témája
a magashegyi gleccserek fokozott olvadásával
fellép  édesvíz-sz kösség hatásaiő ű

 A téma relevanciája
gleccserek és...

-tengerszint-emelkedés: 100-200 millió fő
-édesvíz-sz kösségű : min. 1,0-1,1 milliárd fő



  

Gleccserek és az éghajlatváltozás

 A gleccserek mint a felszíni édesvíz tározói
A=0,51-0,54 millió km2, V=50-130 ezer km3 (~1017  l)

 Az éghajlatváltozás gleccserekre mért hatása
gleccserek fokozott olvadása, zsugorodása az
egyensúlyi vonal magasabb t.f.sz.-re tolódása révén

 Az olvadás közvetlen következményei
-rövidtávon: kora tavaszi árlevonulás, GLOF
-közép- ill. hosszú távon: gleccserek eltűnése



  

Társadalmi hatások és következmények

 Az édesvíz-szűkösség közvetlen hatásai
-vízhasználat: háztartások 10%, ipar 20%, mg. 70%
-öntözővíz ↓ → terméshozam ↓ → élelmiszerárak ↑
-harmadik világ bevételei főleg mezőgazdaságból!

 Az édesvíz-szűkösség társ.-i következményei
a) migráció
b) belső konfliktusok
c) nemzetközi konfliktusok



  

Globális kitekintés

 Gazdaságilag fejlett vs. fejlődő régiók
népesség ↑, erőforrás ↓, aránytalan elosztás
→ találékonyság iránti igény ↑, DE tal.-i szakadék

 Leginkább érintett területek
Ázsia: Indus, Gangesz, Brahmaputra, Jangce, 

Huang Ho folyók → 1,3 milliárd fő (közvetlen)
Latin-Amerika:

Bolívia, Ecuador, Peru → a gleccserek egész 
évben táplálják a folyókat



  

Hazai kitekintés

 Európa
-1850 körül LIA vége → Alpok gl. max. kiterjedése
-azóta T 1970-es évekre –35%, 2000-re kb. –50%

 Magyarország
-vizeink 95-97%-a határon túlról érkezik
-gleccser és perennis hó szempontjából → Alpok
-jelen: túl sok víz (ár- és belvíz), túl kevés v. (aszály)
-jövő: gyakoribb aszály → társadalmi köv.-ek?

→ felkészülés, alkalmazkodás (népesség ↓ poz. hatása)



  

Záró gondolatok

 Az édesvíz-szűkösség komoly probléma
gazdaság és egyén (gazdag és szegény) mind
érintve + káros társadalmi hatások → le a lejtőn?

 További vizsgálódások szükségesek
-gleccserek viselkedésének jobb megértése
-eltűnésük hatása a regionális hidrológiai ciklusra
-a téma relevanciájának világszintű felmérése
-szűkösség és konfliktus közti kapcsolatok
 alaposabb feltárása



  

A téma szebbik arca – Fényképek



  

Vége

Köszönöm a figyelmet!
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