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Globális oktatási tanmenet
SZERZŐ:

Anthropolis Egyesület

ORSZÁG:

Magyarország

CÍM:

A víz

ÉLETKOR:

12+

TANTÁRGY:

földrajz, közgazdasági ismeretek, erkölcstan

IDŐTARTAM:

45 perc

A víz
a játék célja:
-

érzékenyítés a vízkészlet végessége és a tudatos vízfogyasztás témáiban
megismerni a virtuális víz (vízlábnyom) fogalmát

tantervi kapcsolódás: földrajz, erkölcstan, angol nyelv
korcsoport: 12+
játékosok száma: nincs korlát
eszközök:
szimbolikus vödör rajza
filctollak
időtartam: 45 perc
A játék menete:
A gyakorlatvezető kisebb csoportokra osztja a csoportot (4-5 az ideális) és kiosztja a vödör
ábrát. (1. sz. melléklet)
instrukció: „A lapon látható vödör a világon található összes vizet jelenti, a bolygó 71%-át. A víz nagy
része az óceánokban és tengerekben található, ezért emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ezt jelezzétek
úgy, hogy 970 kis négyzetet kiszíneztek a lapon!” (Megjegyzés: pontosan 1000 négyzet van.) (2 perc)
Ha végeztek: „A fennmaradó üres négyzetek jelentik a világ édesvízkészletét – az összes víz mintegy
3%-át. Most színezzetek be 24 négyzetet a lapon egy másik színnel! Ezek a négyzetek azt a
vízmennyiséget jelölik, ami jég formájában található a Földön.” (2 perc)
„Színezzetek be 4 és fél négyzetet egy másik színnel! Ez jelöli a nem fagyott állapotban található, de
nem hozzáférhető édesvizet, mivel ez a víz túl mélyen a felszín alatt található.” (2 perc)
„Rajzoljatok 3 pontot az egyik fennmaradt üres négyzetbe! Ezek jelentik a Föld vízkészletének 0.003%át, azt a mennyiséget, ami tiszta, hozzáférhető, fogyasztható ivóvíz.” (1 perc)

„Beszéljétek meg, hogy mit gondoltok az elkészült rajzról! Megtudtatok valami újat?
Osszátok meg a gondolataitokat a többiekkel!”
A megbeszélés után ki kell osztani a virtuális vízről szóló szöveget! (2. sz. melléklet)
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„Számos formában fogyasztunk vizet. Olvassátok el a borítékban található szöveget a
termékek előállításához szükséges ún. virtuális vízről!” (10 perc)
feladat: Készítsenek plakátot, ami felhívja a figyelmet a víztakarékosság fontosságára! Ehhez
előzetes adalékinformáció, amit a gyakorlatvezető szóban közöl: „Magyarországon az
egyénenkénti átlagos napi ivóvízfogyasztás 150 liter. Ennek kb. 30%-át használjuk fürdésre,
29%-át WC-öblítésre, 22%-át mosásra, mosogatásra, 9%-át a mosógép és mosogatógép
működtetésére, 8%-ot locsolásra, kocsimosásra, medencefeltöltésre és további 2%-ot ivásra
és főzésre. Európában a virtuális vízfogyasztás a becslések szerint fejenként 4000-6000
liter/nap.” (20 perc)
Az elkészült plakátokat bemutatják egymásnak a csoportok, és akár a terem, folyosó falára is
kikerülhetnek.
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1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
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Virtuális víz – a víz a termékek mögött
Sokféleképpen fogyasztunk vizet. A háztartások közvetlen, mindennapi vízfogyasztása
mellett indirekt módon is fogyasztunk vizet – az olyan termékeken keresztül, amelyek
gyártásának elengedhetetlen része a víz. Ilyenek például az élelmiszerek. Mindenhez szükség
van vízre, amit fogyasztunk: a gyapjút is öntözni kell, amiből a ruháink készülnek, de annak
az üzemanyagnak az előállításához is, amivel az autóink mennek.
Azt a vizet, amit a fogyasztott termékeink tartalmaznak, illetve amire az előállításukhoz
szükség van, virtuális víznek nevezzük. A virtuális víz az a vízmennyiség, ami egy adott
termék vagy áru egy egységének előállításához szükséges. (pl.: 1000 liter/darab vagy 1000
liter/ kilogramm.) Másképpen fogalmazva: a virtuális víztartalom egy adott termékben azt
mutatja meg, hogy mennyi vizet használtak fel az adott termék előállítása során.
A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi egy adott termék előállításához
szükséges a termeléskor/gyártáskor.
Az egyik ok, ami a tudósokat a virtuális víz fogalmának bevezetésére ösztönözte, a közelkeleti vízhiány. A fogalmat John Anthony Allan, a londoni King’s College professzora találta ki,
aki azt kutatta, hogy az élelmiszerek és egyéb vízigényes termékek importja révén hogyan
csökkenthető hatékonyan a vízszükséget a vízhiányos területeken.
A virtuális víz egyre jelentősebb export/import termékké válik a globális piacon. A kevés
vízzel rendelkező országok azzal óvják a vízkészletüket, hogy a nagy vízigényű termékeket
importálják. Annak ellenére, hogy láthatatlan, a virtuális vízzel történő kereskedés jó eszköz
lehet a vízkészletek kezelésére a Földön. De nem mindig ez van a háttérben. Az olyan nagy
vízigényű termények, mint a rizs vagy a gyapot, szinte kizárólag a melegebb éghajlatú
országokban termeszthetők, sokszor olyan helyeken, ahol kevés a víz. A mezőgazdasági
termékekkel együtt ezek az országok vizet is exportálnak, ami sok területen gazdasági
vízhiányt okoz és hosszútávon a lakossági vízkészletet is veszélyeztetheti.
Az alábbi táblázat néhány termék becsült virtuális víztartalmát mutatja. Mivel a virtuális
víztartalom kiszámítása meglehetősen összetett, és az azonos termékek gyártási
folyamataiban is lehetnek helyi eltérések, az adatok csak hozzávetőlegesek. Ettől függetlenül
a virtuális víztartalom fontos és érdekes mutatója, hogy milyen hatalmas mennyiségű vízre
van szükség egyes termékek előállításához.
Termék
Virtuális
víztartalom
(literben)
A4–es papírlap
egy paradicsom
egy burgonya
egy csésze tea (250 ml)
egy szelet kenyér
egy narancs
egy alma
egy kis pohár sör (250 ml)
egy szelet kenyér sajttal
egy pohár bor (125 ml)
egy tojás
egy csésze kávé (125 ml)

10
13
25
35
40
50
70
75
90
120
135
140
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egy pohár narancslé (200 ml)
egy csomag chips (200 g)
egy pohár almalé (200 ml)
egy pohár tej (200 ml)
egy hamburger
egy póló (pamut)
egy pár bőrcsizma
egy farmernadrág

170
185
190
200
2400
2900
8000
11800

Forrás: Hoekstra, Chapagain, 2008 (in Společnost pro Fair Trade, 2009)
A virtuális vízbe nem számít bele az a vízmennyiség, ami a termékek előállítása során
szennyeződik. Szennyezést okoz a mezőgazdaság a trágyázás, a növényvédő szerek révén és
az ipar is, hiszen a szennyvizet gyakran folyókba és tavakba vezetik.
Vízfogyasztás a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági vízfogyasztás első ránézésre eléggé egyértelműnek tűnik – a növények az
eső vagy öntözés révén jutnak a szükséges vízhez. Ezen túl azonban vízre van szükség a
műtrágyák és növényvédő szerek előállításához is. Összességében hozzávetőleg 1000 liter víz
szükséges 1 kg búza előállításához.
Átlagban 3 év elteltével kerül egy szarvasmarha levágásra. Egy állat mintegy 200 kg színhúst
ad. 3 év alatt az állat elfogyaszt 1300 kg búzát, 7200 kg szálastakarmányt (silózott
takarmányt, szénát), 24 000 liter ivóvizet, és további 7000 liter víz szükséges a
tisztántartásához. Így 1 kg marhahús összesen 15 340 liter virtuális vizet tartalmaz.
Látható, hogy a táplálkozási szokásaink nagyban befolyásolják az élelemtermelés
vízfogyasztását. Ha minden ember úgy táplálkozna, ahogyan a fejlett országok lakói, akkor
naponta 75%-al több vízre lenne szükség a világ élelmiszertermelésében. A minőségi
élelemre, így a húsra való igény együtt nő a fejlődő országok lakóinak életszínvonalemelkedésével. Más faktorokkal kiegészülve ez jelentősen növeli az igényt új vízforrások
iránt. A táplálkozási szokásaink megváltoztatása ezért az egyik lehetséges út a vízkészlet
kiaknázásának hatékony visszaszorítására.
A virtuális víz jelentésének megértéséhez a mezőgazdasági termékekben, vegyük példának a
gyapotot. A rizs mellett ez az egyik legvízigényesebb termény.
A világméretű gyapotfogyasztást a nagykiterjedésű, magas hozamú gyapotmezők teszik
lehetővé. A gyapot a trópusi klímán honos, de hűvösebb területeken is terem, ha van elég
csapadék. Gyapotot olyan országok is termesztenek, ahol kevés a csapadék (pl.
Görögországban, Szíriában). Egyiptomban olyan területeken termesztenek gyapotot, ahol
szinte soha nem esik eső. A szükséges vizet rengeteg öntözéssel kell pótolni. Az Aral-tó
drámai apadása Kazahsztán és Üzbegisztán - a világ harmadik legnagyobb gyapotexportőr országainak területén jól jelzi, milyen tragikus következményekkel járhat, ha egy növényt
nem a neki megfelelő éghajlaton termesztenek.
Vízfogyasztás az iparban
A virtuális víz meghatározása az iparban nagyon összetett feladat. Gyakorlatilag egyetlen
termék sem teljesen egynemű, hanem különböző anyagokból áll. Bár nehéz az
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összehasonlítás, általánosságban elmondható, hogy az ipari termékeknek magasabb a
virtuális víz tartalma, mint a mezőgazdasági terméké. Egy közepes kategóriájú autó
előállítása körülbelül 500 000 liter vizet igényel, egy laptop 30 000 litert, egy mobiltelefon
1000 litert.

További anyagok a gyakorlatvezetőknek:
A víz, mint alapvető emberi jog
Világviszonylatban csak egy elenyésző vízmennyiség alkalmas emberi fogyasztásra, de ez a
mennyiség elegendő lehet a bolygó minden lakójának. Paradox módón egyeseknek úgy
tűnhet, a víz sosem fogy ki, míg mások számára ritka kincs. Miért nagyobb egyesek
vízigénye? Földrajzi, éghajlati és időjárási tényezők határozzák meg a vízeloszlást. A
mezőgazdasági, ipari és lakossági vízhasználat szintén befolyásolja, hogy ki mennyi vízhez
juthat hozzá.
Amikor a vízről van szó, gyakran összekeverednek a különböző, vízzel kapcsolatos
megközelítések. A vizet tekinthetjük árunak, terméknek, emberi jognak, vagy akár az isteni
szentség forrásának. Ha csak az egyik megközelítést tartjuk érvényesnek, más
megközelítések teljesen tévesnek tűnhetnek.
A vízgazdálkodás egyre jelentősebb kérdéssé válik szerte a világon. Még a különböző állami
szektorok is nehezen jutnak egyezségre, és számtalan döntést kell felülvizsgálni helyi szinten
is. A vízkészlet kezelése tovább bonyolódik, ha a fő vízforrás több országot is érint, mint
például a Viktória tó Kelet-Afrikában. A tó vízszintje csökken, a halászok elveszítik a
munkájukat, és a családok élete ellehetetlenül. A háttérben Egyiptom hatalmas vízigénye áll,
mivel az északra fekvő ország innen biztosítja a mezőgazdasági területek öntözéséhez
szükséges vízmennyiséget.
Az ijesztő statisztikák és a szomjazó gyerekekről készült felvételek szánalmat ébresztenek. A
segítő szándék gyakran oda vezet, hogy elfogadjuk a nagy, vízgazdálkodással foglalkozó
multinacionális cégek felajánlásait. Ezek a cégek vállalják, hogy ivóvizet juttatnak a szegény
településekre, és vízkészletük, valamint a (benzinkutakhoz hasonló) vízárusító helyek révén
javulnak a statisztikák. A multicégek így akarják a vizet piaci termékké változtatni. Egyes
helyeken valóban biztosítják a vízellátást, de a szolgáltatás napról napra drágul és végül
elérhetetlenné válik a szegény tömegek számára. Ennek révén a cégek hozzájárulnak, hogy a
szegények és a gazdagok között tovább nőjön a szakadék. A helyiek elveszítik vízforrásaikat,
mivel azokat nem tartják fenn. A magánszektornak és a piacnak nem lenne szabad döntenie
arról, hogy kinek jut ivóvíz és kinek nem.
Egyre erősödik egy civil szervezetekből és helyi közösségekből álló mozgalom amely a vízhez
való hozzáférést alapvető emberi jognak tekinti, és kiáll a fent leírt folyamattal szemben. A
szorongató vízgazdálkodási kérdések megoldását abban látják, ha a helyi közösségek
felhatalmazást kapnak a helyi vízellátás irányítására. A víz így a szociális igazságosságért való
harc egyik szimbólumává válik.
Tények a vízről:
 1.1 milliárd ember nem jut tiszta vízhez.
 2.4 milliárd embernek nem megfelelőek az alapvető higiéniai körülményei.
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Naponta 6000 gyerek hal meg kiszáradás következtében, amit a szennyezett víztől
kapott hasmenés okoz.
A kórházi ágyak felét a szennyezett vízzel összefüggő betegségektől szenvedők
foglalják el világviszonylatban.
A fejlődő országokban élő falusi lakosság 60-70%-a nem jut tiszta vízhez és nem tudja
biztosítani magának az alapvető higiéniai feltételeket.
Nők és gyerekek több mint 200 millió órát töltenek azzal naponta, hogy távoli,
gyakran szennyezett vízforrásokból vizet hordanak.
Minden embernek naponta 18-22 liter vízre van szüksége.
Egy átlagos amerikai polgár (USA) naponta 455 és 800 liter közötti vízmennyiséget
fogyaszt.
Egy átlagos afrikai család 22 liter vizet fogyaszt naponta.

A vízellátást és az alapvető higiéniai körülmények megteremtését célzó támogatásokat meg
kellene duplázni, bár az így 30 milliárd dollárra növelt összeg még mindig a harmada lenne
annak, amennyit a földlakók palackozott vízre költenek. Minden dollár, ami a gyerekek
vízellátását biztosítja 7 dollár megtakarítást jelent a szociális ellátás számára. A Föld
népességének 20%-a a világ 30 országában szenved vízhiánytól. Az arány 2025-re várhatóan
30%-ra nő és kb. 50 országra terjed majd ki a vízhiány.
A fejlődő országok szegényei 12-szer többet fizetnek egy liter vízért, mint azok a
polgártársaik, akiknél van vezetékes víz, tekintet nélkül arra, hogy a szegények nehezebben
jutnak hozzá az egyébként gyakran szennyezett vízhez.
Néhány javaslat a víztakarékosságra:
 fogmosás vagy borotválkozás közben ne folyassuk feleslegesen a vizet!
 Mindig alaposan zárjuk el e vízcsapot. Egy csöpögő csap akár 200 liter vizet is
elpocsékolhat egy hónap alatt.
 Papírt, papírzsebkendőt és hasonló hulladékot lehetőleg ne húzzunk le a WC-n!
 Használjunk környezetbarát mosó- és tisztítószereket, amelyek nem veszélyesek a
környezetre, nem szennyezik a természetes vizeket és könnyen lebomlanak! De
ezekből is minél kevesebbet használjunk!
 A mosó- és mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha teljesen megteltek. Így akár
5000 liter vizet is megtakaríthatunk havonta.
 A kertet csak esővízzel locsoljuk, kora reggel, vagy késő este, amikor kisebb az
elpárolgás, és a növényzet a legtöbb vizet tudja hasznosítani.
 Az akvárium vizének cseréjekor ne öntsük ki a használt vizet, hanem locsoljunk vele
virágokat! Ezzel vizet takarítunk meg, és természetes trágyát biztosítunk a
növényeknek, mivel az akvárium vize nitrogént és foszfort tartalmaz.
 Fogyasztóként virtuális vizet takaríthatunk meg, ha általában csökkentjük a
fogyasztásunkat, jobb minőségű és tartósabb cikkeket vásárolunk, valamint
megpróbáljuk megjavítani, ami elromlott, ahelyett, hogy rögtön újat vennénk belőle.

