
A HARMADIK CSEPP!
Kiszáradó Magyarország

A világ számos országa vízválsággal küzd, és a Föld húsz legnagyobb városából tizennégyben már most
is hiány a víz. A jelenlegi népességnövekedés és vízpazarlás következtében ez a válság tovább nőhet,
mert a becslések szerint a globális vízellátás és vízigény közötti különbség 2030-ra várhatóan 40%-ra
növekszik. 
Az általános elképzelés ellenére Magyarország is a vízben szegény országok közé tartozik, miután a
természetes körforgásban kevesebb mint 1000 m3/fő/év csapadék jut az ország területére. Az ország
felszíni vízkészletének több mint 90 %-a külföldről származik, vizeink alvízi jellegűek, így folyóink
vízminőségét és mennyiségét sincs módunk szabályozni. Magyarországon a vízgazdálkodási szemlélet
ma a víz elvezetésére épül: a belvízelvezető csatornarendszerek évente 1.77 millió m3 vizet vezetnek a
folyókba, olyan területekről, amelyek néhány hónappal később már gyakorta aszállyal küzdenek. A
vízelvezetés-centrikusgazdálkodásnak köszönhetően a folyók több vízzel lépnek ki az ország déli
határain, mint amennyivel befolynak az északin. Évente körülbelül 7 km3 vizet vesztegetünk így el, ez
három és fél Balatonnal felérő víz.
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AZ ASZÁLY VESZÉLY
A vízgazdálkodás vitathatatlanul legfontosabb
s2022. június legvégére a 300 000 hektárt is
meghaladta az aszálykár bejelentéssel érintett
területek nagysága, ami a háromszorosa a korábbi
évek hasonló időszakáig megtett bejelentéseknek. 
Az aszály mezőgazdasági és ökológiai jelentősége is
rendkívül nagy. Ha nincs elég csapadék nyáron,
akkor kisebb a termés, és a természetes növényzet
szénmegkötő képessége is csökken. Az előrejelzések
szerint Magyarország területén a csapadék
összmennyisége várhatóan nem csökken, de a
nyarak szárazabbak lesznek, és a csapadék
egyenetlenebbül fog eloszlani az év folyamán. Tehát
ugyanannyi csapadék kevesebb, de intenzívebb
esőzések formájában esik le. 
Az aszály alapvető oka az, hogy huzamos időn
keresztül nem hullik elegendő csapadék. A
szárazságot a globális légáramlás sajátosságai vagy
emberi beavatkozások is okozhatják. A gátak és az
öntözőrendszerek megzavarhatják a folyók és tavak
vizeinek természetes körforgását, és előfordulhat,
hogy nem jut elég pára a levegőbe ahhoz, hogy
kialakuljanak az esőfelhők. A szárazságot erősítő
további tényezők: a magas hőmérséklet, az alacsony
páratartalom és az erős szél. Aszály idején a
növényzet kipusztul, nem lehet aratni, és ez súlyosan
érinti a környék állatvilágát és az embereket is. Mire
végül mégis megjön az eső, addigra a talajt az
ásványi sók már esetleg tönkretették, illetve kellő
tápanyag hiányában a termés nagyon gyenge lesz.
A talaj eróziója is hosszan tartó problémákat
okozhat. Aszály idején megnő a homok/porviharok
és a szabad tüzek veszélye is. Az aszály hosszú távon
befolyásolja gazdaságot, hiszen hozzájárul az
alapvető élelmiszerek drágulásához és az infláció
erősödéséhez.

Az aszály elleni védekezés

Az aszály elleni védekezés alapvető eleme a csapadékvíz-
gazdálkodás kiépítése: a lehulló csapadék talajba
szivárogtatásának segítése, a lehető legtöbb csapadékvíz
tározása és ezzel a vízbő és vízhiányos időszakok lehetőség
szerinti kiegyenlítése. Minden apró lépés számít, és a víz
védelme már a legkisebb háztartásokban is elkezdődhet,
mindössze néhány szabály betartásával:

1. Kevesebb víz használata nap, mint nap: kézmosásnál,
fogmosásnál ne folyjon a víz fölöslegesen! Gyors zuhany a
fürdés helyett, mert ez utóbbi négyszer annyi vizet igényel,
mint a zuhanyozás, és a melegvízhasználat energiaigénye a
háztartásokban a második legnagyobb. Ha 8 perc helyett 4
perc alatt zuhanyozunk, 350 kg szén-dioxidot spórolhatunk
meg egy évben.

2. Mosás: rövidebb programon, alacsonyabb
hőmérsékleten: Ezzel víz és energia is spórolható!

3. Éljen a mosogatógép! A mosogatógép egyetlen ciklusban
kb. 13 liter vizet használ, miközben ugyanannyi edény kézi
mosásakor több tucat liter vizet folyatunk el. Már 8 tányér
mosogatógépben való mosásával vizet takaríthatunk meg.

4. A víz második élete: igyekezzünk minél több „szürke”,
azaz már használt vizet újrahasznosítani, pl.
viráglocsoláshoz, takarításhoz vagy WC öblítéshez.

5. Ételek, amelyek jót tesznek… a bolygónak. A növényi
eredetű élelmiszertermelés sokkal kevesebb vizet használ
fel, mint az állattenyésztés. Például 215 liter víz szükséges
egy kilogramm paradicsom termesztéséhez, és nagyjából 15
ezer liter egy kilogramm marhahús előállításához. A hús- és
tejtermék előállítás és fogyasztás a teljes üvegházhatású
gázkibocsátás 14.5%-ért felelős. 
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