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Honnan jön a víz?

A csapadékból
Az éves csapadék
90%-a 65-70 nap alatt zúdul le

A felszín alól

Folyóinkon évente 2x annyi
víz érkezik hozzánk, mint amennyi
a lehulló csapadék mennyisége

az Alföldön az éves
párolgás 800 mm lehetne

Az év 300 napján tehát szinte
egyáltalán nem esik az eső.

de évente csak
500 mm csapadék hullik

A téli csapadék
alig hasznosul

Az élővilágnak ilyenkor
kevesebb vízre van szüksége,
a maradék elfolyik.

A F o ly ó i n k b ó l

A talaj olyan,
mint egy vízbank

Rengeteg tiszta vizet őriz
biztonságosan. Ilyen a karsztvíz,
a rétegvíz, a talajvíz és
a talajnedvesség:

1M 3 TALAJ AKÁR 500 LITER
VIZET IS MAGÁBA TUD ZÁRNI

Mivel a
vizesélőhelyek 87%-át
lecsapoltuk, feltöltöttük
vagy beszántottuk,

a víz nem tud hol a talajba
szivárogni és elraktározódni.
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109 km 3 / ÉV

A folyók vizét
nem hasznosítjuk,
töltések közé
zárva vezetjük el.

60mm
50mm
40mm
30mm

A lecsapoló csatornákon évente 1,8 km 3
vizet vesztegetünk el. Ekkora a Balaton is
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A klímaváltozás
következtében
2050-ig
a csapadékhiány
a jelenlegi
egyharmadával
fog nőni
Egyre gyakrabban
lesznek
felhőszakadások
és villámárvizek
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Ha nem esik az eső,
a hiányzó vizet
sokszor ebből a felszín
alatti bankból
pótoljuk, ahonnan
ivóvizünk egy része
is származik

A felszín alatti vízkincs
megújulása lassú, a
talajvíz szintje sok helyen
süllyed, a „vízbankunkból”
fogy a tőke

évi 300 mm
csapadék hiányzik

A folyóknak nincs kapcsolata
az egykori árterekkel,

ezért az áradásokból származó
vizet nem tudjuk biztonságosan
megtartani.

Magyarország
lecsapolása
ma is tart
Több víz folyik ki
az országból, mint
amennyi beérkezik.

116 km 3 / ÉV
Néhol 4-8 métert is süllyedt a talajvíz szintje
A projekt az Európai Unió LIFE programjának, valamint a Belügyminisztérium
és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg.

