
Minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, és természetesnek vesszük a jelenlétét. De a világ nem minden 
pontján van ez így. A víz világnapja alkalmából minden évben reflektorfénybe kerül a legfontosabb természeti 
kincsünk.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1992-ben, a Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián 
kezdeményezte, hogy minden évben március 22-én világnap hívja fel a figyelmet a víz fontosságára. Bolygónk 
lakóinak egyötöde él olyan területeken, ahol nincs számukra elegendő és megfelelő vízmennyiség, emiatt a 
mezőgazdaság nem tud elégséges élelmet termelni, a sokszor borzalmas higiéniai körülmények pedig veszélyeztetik 
a felnőttek és gyermekek egészségét egyaránt. Már csak ezért sem mindegy, miképp gazdálkodunk a Földön 
meglévő vízkészleteinkkel. Az ENSZ célul tűzte ki, hogy 2030-ra a tiszta ivóvíz mindenki számára hozzáférhető 
legyen. Arra törekszenek, hogy az emberek és az országok összefogjanak a vizek szennyezésének csökkentése, 
továbbá az újrafelhasználás és újrahasznosítás alkalmazása és népszerűsítése érdekében. Ahhoz, hogy a szennyvíz 
ne csak szennyezőelem legyen, újra kell hasznosítanunk. A megtisztított szennyvíz használható többek között a 
nagy ipari létesítmények hűtési rendszereiben, a mezőgazdaságban vagy akár a zöld területek öntözésénél is. 

A Föld felszínének körülbelül 29%-án foglalnak helyet a 
szárazföldek, és ~71 %-át borítja vízfelszín, ami összesen 361 
millió km2-t tesz ki. Felmerül a kérdés, hogy ha ilyen sok víz 
van a Földön, akkor miért nincs elegendő mindenki számára. A 
rendelkezésre álló víz nagy része az óceánokban és tengerekben 
van jelen, ami magas sótartalma miatt nehezen hasznosítható 
közvetlenül. 1 liter tengervíz átlagosan 35 gramm sót tartalmaz, 
emiatt sem ivóvízként, sem ipari vízként, sem mezőgazdasági 
célokra nem alkalmazható. A fennmaradó 3% édesvíz, de ennek 
nagy része, mintegy háromnegyede jég formájában és a felszín 
alatt található. A könnyen és közvetlenül hozzáférhető ivóvíz 
mennyisége a 0,5 %-ot sem éri el. Így már teljesen egyértelmű, 
miért is olyan drága kincs a Földön a víz. 

Ennek ellenére korántsem bánunk vele takarékosan. A világ országai közül a legnagyobb vízfogyasztók között 
találjuk Indiát, Kínát és az Amerikai Egyesült Államokat. Ebbe nemcsak a lakosság, hanem a mezőgazdaság 
(öntözés és állattenyésztés), illetve az ipari termelés fogyasztása is beletartozik. A vízhasználatnak is van ökológiai 
lábnyoma. Ez egy olyan mérőszám, amely meghatározza egy termék előállításához szükséges közvetett és 
közvetlen vízmennyiséget. Ezek alapján egy csésze kávé elkészítéséhez 140 liter, míg egy pár bőrcipő előállításához 
– minden gyártási folyamat figyelembevételével – 8000 liter víz kell. Sajnos a jóléti társadalmak egyik problémája a 
pazarlás, ami a hétköznapi vízfogyasztásban is megnyilvánul. Csak gondoljon mindenki bele, mennyi vizet használ a 
mindennapokban! De ha a saját vízhasználatunkat tudatosan alakítjuk, már az is jelentősen elősegíti hosszú távon 
az indokoltalan fogyasztás csökkentését. 
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A víz az ember létezéshez is elengedhetetlen, hiszen egy felnőtt ember testtömegének víztartalma átlagosan 
60 %. Ez az érték a kor előrehaladtával csökken, a csecsemőknél még 75-80 %, míg az idős embereknél 
csupán 50 %. A szervezetben lévő víz befolyásolja a vérkeringést, a vér összetételét, a vérnyomást, valamint 
az emésztési és felszívódási folyamatokat. Emellett szerepe van még többek között a testhőmérséklet 
szabályozásában és a salakanyagok kiválasztásában is. A szervezet hidratálása alapvető fontosságú az 
egészséges életmódhoz. Ez történhet táplálékkal (pl.: levesek) és italokkal, amelyeknél célszerű a cukros 
italokat kerülni. Ma már szerencsére sokan tudják, hogy az ember napi vízszükséglete – átlagos megterhelés 
mellett – 2-3 liter. Ha nem jut a szervezet megfelelő folyadékhoz szájszárazság, sápadtság, fejfájás és 
koncentrációzavar léphet fel, de drasztikus, 20 %-os folyadékveszteség esetén akár a keringés leállhat. Étel 
nélkül hetekig is elélhetünk, de víz nélkül maximum 4-5 napig. 

Források: 
http://www.vizvilagnap.hu/
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http://www.hidrologia.hu/mht/
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a-fold-felszinenek-abrazolasa
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Vizellatas_es_szennyvizkezeles/ch02.html
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