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1. Fenntarthatóság és a természeti ökoszisztéma általi szolgáltatás

Az 1987-ben megjelent Brundtland jelentés tömören meghatározta a fenntartható fejlődés
fogalmát: "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék
szükségleteiket".
A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti
pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a
különböző fejlesztési stratégiák, programok intézkedések, cselekvések során.

A fejlődés: növekedés. Azt jelenti: „ jobbnak lenni”, haladni. Cél: az ember „ jól - léte”, az
emberi „ jólét” elérése. Minden fejlődés az embernek a földi környezetben végzett
tevékenysége révén jön létre. Ezen fejlődési tevékenységhez a környezetből a földi
készleteket, erőforrásokat, energiát vesszük igénybe,  tevékenységünk révén (szennyező) –
anyagokat, hulladékot bocsátunk vissza a környezetbe, s ott „ rendezettlenséget”, entrópia
növekedést , kevésbé stabil állapotot –  degradált környezetet - hozunk létre. Az egyensúly
visszaállításához - a rendezettséghez, az entrópia csökkenéséhez - újabb, az előzőnél mindig
nagyobb energiára van szükség.

A földi körülményeink között az élőlények növekedése, megújulása állandó energiát biztosít
számunkra. Ez a mi tőkénk, mely értéket teremt, erőforrást, szolgáltatást biztosít számunkra, s
elnyeli a kibocsátásainkat. Szokás ezt a tőkét természeti tőkének is nevezni, magába foglalja a
termékeny talajt, földterületeket, tengereket, az erdőt, a tiszta levegőt és a jó minőségű
édesvizet. Ide sorolhatjuk a természeti katasztrófáktól – árvíztől - való védelmet, az éghajlat-,
vízminőség-szabályozást, mint szolgáltatásokat is. A természeti tőke által biztosított
folyamatos energiaellátás, tehát egyfajta szolgáltatásnak – ökoszisztéma általi szolgáltatásnak
– tudható be.

A dolgozat a nemzetközi és hazai irodalom felhasználásával bemutatja a fenntarthatósági
és klímaegyezmény vizes vonatkozású szakmai elemeit, s az ezekből várható főbb
fejlesztési irányokat. Nem részletezi, inkább példákkal jelzi a vízre vonatkozó
legfontosabb hatásokat, várható feladatokat, lehetséges megoldásokat, melyek kritikusak
a fenntarthatósági célok elérése, a klímaváltozás miatt szükséges mielőbbi
alkalmazkodás szempontjából. Rámutat a két folyamatban a víz kitüntetett és az
ökoszisztéma meghatározó szerepére, kapcsolatára.



Fenntarthatóságról energetikai szempontból akkor beszélhetünk ha az élőlények által termelt
energia (F3) elegendő vagy nagyobb mint az emberi tevékenység miatt megbomlott egyensúly
visszaállításához szükséges energia (F2). Ismert, hogy a degradált ökológiai rendszer
visszaállításához szükséges energia, mindig nagyobb, mint a fejlődés érdekében végzett
emberi tevékenységhez felhasznált energia (F1). Azaz: az élőlények által szolgáltatott energia
lényegesen nagyobb kell (ene) legyen, mint a fejlődéshez szükséges energia: az embert a
természet tartja el; a fejlődést a természeti (ökológiai) szolgáltatás biztosítja. Ha olyan
ütemben fejlődünk, ahogyan azt az ökológiai rendszerünk lehetővé teszi, akkor ez a fejlődés
fenntartható.

A természeti tőke állapota és jövője gazdaságunk és társadalmunk környezeti
fenntarthatóságáról ad képet. A természeti tőke szabja meg a társadalmi- gazdasági
rendszerek ökológiai korlátait; s ez egyszersmind korlátozott és sérülékeny

Az ökoszisztémák az emberi jólléthez ökoszisztéma-szolgáltatások formájában járulnak
hozzá. Ezek lehetnek ellátó szolgáltatások (víz, biomassza… ), szabályozó és fenntartó
szolgáltatások  (talajképződés, vizek öntisztulása…) és kulturális szolgáltatások (az
ökoszisztémákkal történő fizikai, szellemi, spirituális kapcsolatok). (EEA 2015).

A természeti tőke védelmét, megőrzését és fejlesztését célozza az EU 7. Környezetvédelmi
cselekvési program, a Biodiverzitási Stratégia, továbbá a számos, a környezet egyes elemeire
vonatkozó jogi szabályozás. (1.sz. táblázat)

2. Európa és hazánk is távol áll a vízpolitikai célkitűzések elérésétől

A vízpolitika célja biztosítani, hogy mindenütt megfelelő mennyiségű jó minőségű víz álljon
rendelkezésre az emberek igényére és a környezet számára.

Hazánkban és Európában is számos jogszabály lépett életbe, s jelentős előrehaladás is történt.
Ennek ellenére a hosszútávú átalakulás és célkitűzés elérésétől még messze vagyunk.

Az élőhelyekről szóló irányelvvégrehajtásának 2007-2012 közötti időszakról szóló értékelése
azt mutatja, hogy az állat- és növényfajoknak csak 23%-át, valamint az élőhelytípusoknak
csak 16%-át találták kedvező védettségi helyzetben. (EEA 2015) (2. sz.táblázat).

A hazai legtöbb víztest a mérsékelt állapotú kategóriába tartozik. A VGT-1 helyzetet a 3.sz.
táblázat mutatja be. Akármelyik megoszlást tekintjük, a vízfolyásoknak több mint 90 %-a
nem éri el a jó állapotot/potenciált, vagy adathiány miatt nem minősíthető. A vizek nem
megfelelő fizikai-kémiai állapota a víztestek közelítőleg felénél „járult hozzá” a nem jó
állapothoz /potenciálhoz. A szennyezési problémákat az esetek túlnyomó többségében a vizek
tápanyagterhelése okozza (legnagyobb arányban foszfor határérték túllépés fordul elő), de a
hegy- és dombvidéki kisvízfolyásokon gyakori (a vizsgált vízfolyások 20%-a) a határértéket
meghaladó szervesanyag-tartalom is. Viszonylag sok vízfolyás (a vizsgáltak 26 %-a) a
sótartalom miatt kifogásolt.  (VGT)
Tény, hogy a hazai vizek most sokkal tisztábbak, mint voltak 25 évvel ezelőtt, köszönhetően a
települési szennyvízkezelés terén tett jelentős beruházásoknak. A VGT-2-ben 2015-re már
mutatkoznak a javulás jelei: a fizikai-kémiai mutatók alapján vízfolyások 50%-a jó minőségű, de az
ökológiai szempontok szerint csak 7% a jó és 40% a gyenge ökológiai állapotú.



A minősítés komplex jellegéből – az összesített állapotot a legrosszabb, általában az ökológiai
állapot határozza meg – következik, hogy bár a vízminőségi állapot javul, a vízi
ököszisztémában ez a javulás még nem történt meg, remélhetőleg késleltetve bekövetkezik.

 Mind a hazai mind az európai adatok azt jelzik, hogy 2015-évre kitűzött célt – a vizek
ökológiájára, kémiájára, morfológiájára (és mennyiségére) egyaránt vonatkozó jó állapotot –
nem sikerült elérni. A jó állapot eléréséhez további vízgyűjtőgazdálkodási szintű tervezésre,
végrehajtásra lesz szükség. (VGT-3., VGT-4...)

3. Fenntarthatósági fejlesztési célok 2030

2015. szeptember 25- 27.  New Yorkban az ENSZ közgyűlésen elfogadták a Fenntartható
Fejlődési Célok 2030 programot
A nemzetközi fejlesztési együttműködés erősítése az ENSZ alapítása óta a szervezet egyik

alapvető célkitűzése és tevékenységi területe. Az ENSZ Alapokmánya szerint a szervezet „elő
fogja mozdítani (..) a gazdasági és szociális haladás és fejlődés feltételeit” Egyetemes emberi jogi
szempontból fontos fejlemény volt, amikor harmadik generációs emberi jogként – a fejlesztési
együttműködés egyfajta etikai alapjaként – a fejlődésre való jog is elismerést nyert.
A koncepció lényeges változását jelentette a 2000-2015 közötti időszakra elfogadott
program, amelynek középpontjában a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) álltak. E
nemzetközi fenntartható fejlődési együttműködési folyamat fontos állomását jelentette a
Johannesburgi 2002. évi csúcstalálkozó, majd a 2012. évi Fenntartható Fejlődési ENSZ-
konferencia, amelynek nyomán megkezdődött a globális Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
kidolgozása Az erre a célra létrehozott, 30 ENSZ-tagállam képviselőit tömörítő Nyílt
Munkacsoport 2014 szeptemberében terjesztette elő a 17 fenntartható fejlődési
célt összefoglaló javaslatát  Ezeket a folyamatokat a több mint 60 országban
lefolytatott nemzeti konzultációk és az ENSZ Fejlesztési Csoportja által szervezett 11
tematikus konzultáció egészítette ki. A 11 tematikus konzultáció a konfliktus és
sérülékenység; az oktatás; a környezeti fenntarthatóság; a kormányzás; a növekedés és
foglalkoztatás; az egészség; az éhínség; az élelmiszer és a táplálkozás; az egyenlőtlenségek; a
népesedési dinamika; az energia; és a víz terén folytak.. Az ENSZ-főtitkár
végleges jelentését 2015 januárjában mutatta be. (Faragó)
A kormányközi tárgyalások a Közgyűlés 69. ülésszakának elején kezdődtek, és 2015
szeptemberében értek véget. A 17 fenntarthatósági célt az 1. sz ábra mutatja be.



1.sz. ábra
Fenntarthatósági

célok

2.sz.táblázat

A fajok és élőhelyek védettségi állapota a folyók, tavak és a vizes élőhelyek esetén
( EEA 2015)

Folyók / tavak Folyók / tavak Vizes élőhelyek Vizes élőhelyek
Védettségi
állapot

fajok
(%)

élőhelyek
(%)

fajok
(%)

élőhelyek
(%)

kedvező 18 19 23 16
nem megfelelő 42 53 44 32
rossz 30 18 22 50
ismeretlen 10 10 11 2

3.sz.táblázat:
Hazai vízfolyás víztestek minősítése

(VGT)

Állapot/
potenciál
/osztály

Biológiai
osztályozás

%

Hidromorfológiai
osztályozás

%

Fizikai-
kémiai
osztályozás
%

Specifikus
szennyezők
(fémek)
%

Ökológiai
minősítés

%

Kiváló 1 0 6 0
Jó 15 6 36 4 8
Mérsékelt 33 57 35 34
Gyenge 21 32 6 9 21
Rossz 4 3 0 4
Nincs adat 25 10 17 87 33



1.sz. táblázat

EU politikák a természeti tőke védelme érdekében

Tárgykör Átfogó stratégiák Kapcsolódó irányelvek

Biodiverzitás Biodiverzitási stratégia 2020 Élőhelyvédelmi irányelv
Madárvédelmi irányelv
Invazív idegen fajokról szóló
rendelet

Föld és talaj A talajvédelemről szóló
tematikus stratégia
Az erőforrás-hatékony Európa
megvalósításának ütemterve

Víz Az európai vízkészletek
megőrzésére irányuló terv

Vízügyi keretirányelv
Árvízkockázatokról szóló
irányelv
Települési szennyvíz
kezeléséről szóló irányelv
Elsőbbségi anyagokról szóló
irányelv
Ivóvízről szóló irányelv
Felszín alatti vizekről szóló
irányelv
Nitrátokról szóló irányelv

Levegő
Levegőszennyezésről szóló
tematikus stratégia

A környezeti levegő
minőségéről szóló irányelv
Nemzeti kibocsátási
határértékekről szóló irányelv

Éghajlat EU stratégia az
éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásról
Éghajlat- és energiacsomag

Megújuló energiaforrásokról
szóló irányelv
Biomasszáról szóló irányelv
Energiahatékonyságról szóló
irányelv



A fenntarthatósági célok között a tiszta vízhez való hozzájutás, a fenntartható víz- és
szennyvízgazdálkodás a 6. Fenntarthatósági és fejlesztési célkitűzés.

A víz a fenntartható fejlődés alapja, minden szervezet és ökológiai rendszer lételeme és
elengedhetetlen az emberi egészség, az élelmiszervédelem, a társadalmi és a gazdasági
fejlődés szempontjából. Azonban, a környezetszennyezés, a népességnövekedés, a
túlfogyasztás, az éghajlatváltozás és a rossz vízgazdálkodás mind mennyiségi, mind minőségi
értelemben a rontja a vízhez való hozzájutást.
A vízzel kapcsolatos legfontosabb fejlesztési célkitűzések: a tiszta ivóvíz megteremtése, a jó
minőségű víz biztosítása az élelmiszerbiztonság növelése érdekében, a vízszennyezés
megelőzése, a természeti katasztrófák veszélyének csökkentése, a vízzel összefüggő
konfliktusok kezelése.
A célok kifejtésében a Budapesti Víz Világfórum úttörő szerepet vállalt. A Nyilatkozat
szerint:
 A víz mindennek alapja - az emberiség korábbi és jövőbeni fejlődésének kulcsa,
 A víz összeköt és egyesít - a tiszta víz érdekében összefogásra van szükség,
 A kihívások csak együtt kezelhetők, a helytelen vízgazdálkodás a jövőt kockáztatja,
 A víz és az ökoszisztéma - a fenntarthatóság felé tett fontos lépés az ökoszisztéma

védelmezése, enélkül nem létezik fenntartható vízgazdálkodás.”…
(Budapest Víz Világfórum)

4. A vízhez kapcsolódó alprogramok és a program indikátorok

6.1. Biztonságos, megfizethető ivóvíz
      (6.1.1 indikátor:. a biztonságos vízszolgáltatásban részesülők %.a)
6.2. Méltányos, elérhető higiénia
6.3. A vízminőség javítása a szennyezés csökkentésével; a veszélyes kemikáliák és anyagok
lerakásának megszüntetésével és kibocsátásuk minimalizálásával; a tisztítatlan szennyvizek
arányának megfelezésével; a fenntartható víz-visszaforgatás növelésével és a víz biztonságos
újra felhasználásával
         (6.3.1. indikátor: a biztonságosan kezelt szennyvizek %-a
          6.3.2. indikátor: a jó vízminőségi állapotú víztestek %-a )
6.4. A vízfelhasználás hatékonyságának növelése minden szektorban, biztosítani a
fenntartható vízvisszatartást és frissvíz ellátást a vízhiányos területeken
          (6.4.1.indikátor:  a vízfelhasználás hatékonyságának időbeli változása , %
          6.4.2.indikátor:  a rendelkezésre álló vízkészlet felhasználása, beleértve a
              környezetvédelmi célúakat is, % )
6.5. Integrált vízgyűjtőgazdálkodás megvalósítása valamennyi szinten beleértve a határokon
átnyúló eseteket is
         (6.5.1. indikátor: . az integrált vízgyűjtőgazdálkodás megvalósításának foka, 1-100)



6.6. Vizes ökoszisztémák védelme és helyreállítása 2020-ig, beleértve a hegyeket, erdőket,
folyókat, wetlandeket,, víztartókat, tavakat
          (6.6.1.indikátor: a vízi ökoszisztémák időbeli változása, %)

További fontos, a vízhez kapcsolódó Fenntarthatósági célok;
 13. Fenntarthatósági cél : Klímaváltozás elleni fellépés
  14. Fenntarthatósági cél: Óceánok és tengerek védelme.
  15. Fenntarthatósági  cél: Szárazföldi ökoszisztémák védelme

A 2. sz ábra a fenntartható vízgazdálkodást elemeit szemlélteti.

A fenntarthatóság hazai elvi szabályozását az Országgyűlés 2013-ban külön határozata
alapozta meg (OGY), s a hazai megvalósításához már előkészítő programok, pályázatok is
elindultak (GWP), (KEOP).

2.sz. ábra
Fenntartható vízgazdálkodás



5. Éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás folyamatban van Európában és szerte a világon.
A változások új rekordokat döntöttek az utóbbi években: a középhőmérséklet növekedett és a
csapadékeloszlás megváltozott.
Az 3. ábra mutatja az éghajlatváltozás legfőbb megfigyelt és előre jelzett hatásait az EU főbb
biogeográfiai régiókban.
Az európai tengerekre az éghajlatváltozás az óceánok savasodása és az emelkedő
hőmérsékletek révén hat. A partvonalak is sérülékenyek, emelkedő tengerszinttel, erózióval és
erősebb viharokkal néznek szembe. Az édesvízi rendszerekre hatással van az hogy Dél- és
Kelet-Európában csökken, más régiókban pedig növekszik a folyók vízhozama. Az édesvízi
ökoszisztémákra a szárazságok növekvő gyakorisága és intenzitása valamint a vízhőmérséklet
emelkedése is kihat.(EEA 2015)

3.sz. ábra

Az éghajlatváltozás megfigyelt és előre jelzett lényeges hatásai Európa főbb
régióiban

(EEA)

A szélsőséges időjárási viszonyokat itthon is érezhetjük. (4. sz. ábra) Az ábrán szembetűnő,
hogy a kilencvenes évek előtt a valóban komoly egészségügyi kockázatot jelentő, 27 Co-ot is
meghaladó középhőmérsékletű hőhullámok csak elvétve alakultak ki. A legtöbb ilyen nap
2012, 2013 és 2015 nyarán fordult elő. A maximum napi hőfok és hőhullámok hossza
egyaránt növekedett, ugyanakkor a nyári átlagos csapadéknak csak a fele fordult elő. (OMSZ)



4.sz. ábra

Szélsőséges hőhullámok Budapesten

6. „ Ha változik az éghajlat, változik a víz is”

A víz meghatározó része a földi éghajlatendszernek, így az éghajlatváltozás több
mechanizmuson keresztül érinti a vizet is.
 A klímaváltozás hatással van a hidrológiai ciklusra, ezáltal hatással lesz a frissvíz
készletekkel való gazdálkodásra. A hőmérséklet növekedésével megváltozik a párolgás, mely
kihat a csapadékviszonyokra, ezen keresztül a lefolyásokra, a beszivárgásokra, a felszíni és
felszínalatti vizek után pótlódására – szélsőségek, korai árhullám gyakoribb aszály - várhatók.
Múltbeli tapasztalatokból ismeretes, hogy vizeink, vízfajtától függően eltérő mértékben,
érzékenyek az éghajlatra, az időjárásra, főként a hőmérséklet és a csapadék mind területi,
mind pedig időbeli változására.
A múltbeli tapasztalatok azt is igazolják, hogy a csapadék és a hőmérséklet viszonylag
kismértékű változásai a vizeinkben felerősödnek. (Somlyódy, Nováky, Simonffy)

Az éghajlatváltozás vizekre gyakorolt hatását a 5.sz. ábra, a szerzők által az ország egyes
térségeire készített várható változásokat a 6.sz. ábra foglalja össze.



5.sz. ábra

Az éghajlatváltozás hatása (Simonffy)

6.sz. ábra

A hidrológiai adottságokban várható változások a 2021 és 2040 közötti időszakra
(Somlyódy et.al.)



7. Klímaegyezmény

2015. december. 12. Az ENSZ klímakonferenciájának 195 résztvevő országa egyezett meg
az első egyetemes klímamegállapodás szövegében, amelyben az aláíró államok vállalták,
hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartják az átlaghőmérséklet-emelkedést, illetve
elkötelezettségüket rögzítették, hogy lehetőség szerint 1,5 Celsius fok alá csökkentik ezt az
értéket. Az eredményesség érdekében 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok
teljesítésének folyamatát, így nyomon követhetővé és összevethetővé válnak az országok
eredményei. A Párizsi Megállapodás aláírásával az országok globálisan vállalták a célok
teljesítését, ugyanakkor az egyes országok vállalásait nem tartalmazza a dokumentum. Távlati
célként a résztvevők kitűzték, hogy 2050 utánra kerüljön egyensúlyba az emberiség által
kibocsátott szén-dioxid mennyisége a Föld bioszférájának természetes abszorpciós
kapacitásával, tehát egy tulajdonképpeni üvegházhatású gázsemlegesség jöjjön létre.
Mindehhez természetesen jelentős pénzügyi források bevonására is szükség lesz. Ehhez
kapcsolódóan a fejlett államok vállalták, hogy 2020-ig évente összesen 100 milliárd dollár
támogatást adnak a fejlődő államok részére az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra való átállásra és annak működtetésére.

8. Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődési célok

A klímaváltozás hatása már érezhető. Az emberi fejlődés szempontjából elsődleges, hogy
megtanuljuk hogyan éljünk együtt ezekkel a hatásokkal. A környezeti változáshoz történő
alkalmazkodás nem új, de az éghajlatváltozás új kihívást jelent: a változás sebességének,
mértékének észlelési módja, mindennapi életünkben észrevétlensége miatt.
Az adaptáció a kedvezőtlen hatások megelőzését, a kedvezőtlen hatásokra tett megfelelő
intézkedéseket, az estleges előnyök kihasználását jelenti (IPCC).  Az alkalmazkodás egyaránt
jelenti  a rendszer ellenálló képességének – még az extrém helyzetek előtti - növelését
(rezilencia), az átmenti periódusban történő változást (tranzition) és az extrém helyzethez
történő átalakulást (transformation).

Az éghajlatváltozás valamennyi fenntarthatósági cél megvalósulásának kritikus eleme, ha a
változást nem sikerül megállítani egyetlen cél sem érhető el. Ennek hangsúlyozása, hogy a
fenntarthatósági célok között a klímaváltozással külön cél foglalkozik: 13 cél.: „Sürgős
fellépés a klímaváltozás ellen” címmel.. A cím megfogalmazása is figyelemre méltó: a
sürgősségre utalás legalább annyira fontos, mint a változás elleni fellépés.

A 13. Fenntarthatósági cél alcéljai:

13.1. A rugalmas ellenállóképesség és az adaptáció erősítése

13.2. Integrált intézkedések (stratégia, politika, tervezés területén)

13.3. A klímaváltozás mérséklésével, a hatás csökkentésével. az alkalmazkodással,, az előre
jelzéssel összefüggő társadalmi tudatosság növelése

A klímaváltozás és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegét hangsúlyozza a
hazai stratégiát megalapozó Országgyűlési határozat: „az  éghajlatváltozás befolyásolja a



fenntartható fejlődés lehetőségeit, míg a különböző fejlődési pályák eltérően befolyásolják az
éghajlat jövőbeli alakulását. Egyértelművé vált, hogy a kibocsátások csökkentésére irányuló
cselekvésekkel („elkerülni a kezelhetetlent”) egy ütemben szükséges a felkészülés a várható
hatásokra is („kezelni az elkerülhetetlent”). Míg a kibocsátás csökkentés célja a
természetvédelme a társadalom káros hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az
ökoszisztéma szolgáltatásokat védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival szemben.” (OGY )

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia  azzal az elvi feltétellel határozza meg az adaptációs
intézkedéseket, hogy azok soha nem kerülhetnek ellentmondásba a kibocsátás-csökkentési
célokkal. Adaptáció céljának elérése érdekében a legfőbb feladatok az ökoszisztémák
fenntartása, funkcióinak megőrzése, fenntartható erőforrás-használat, a víz mint erőforrás
fenntartható használata. (NÉS)

9. A víz  kitüntetett szerepe az adaptáció során

Mit hozott a Párizsi Egyezmény a vízpolitikához?

Első rátekintésre a víz nem játszott szerepet az Egyezményben; mindössze az embernek a
vízhez való jogára és a 6. Fenntarthatósági Célra történik utalás.
Valójában nem kérdőjelezhető meg a víz szerepe a klímaváltozás kifejeződésében és az ÜHG
gázok kibocsátásának mérséklésében, továbbá elsődlegessége az éghajlatváltozáshoz történő
alkalmazkodás során..
A klímaváltozás a víz közvetítésével hat a társadalomra és az ökoszisztémára :” a víz az a
közeg, melyen keresztül a klímaváltozás kifejezi magát.” A klímaváltozás következménye –
egyebek között a hőmérséklet és csapadék viszonyok változása miatt – hogy megváltozik a
világon a friss vízhez való hozzájutás. Kihat a hidrológiai ciklusra, s így hatással lesz a
frissvíz készletekkel való gazdálkodásra, továbbá a folyók, tavak pótlódására, a hajózásra, az
energia szektorra …  (5.sz. ábra )
De a víz kritikus a klímaváltozásváltozás mérséklésében is: a klímaváltozás okaként jelölt
szénkibocsátás csökkentése jelentős mennyiségű vizet igényel, s a fenntartható
energiaszolgáltatás (vízi energia fokozottabb alkalmazása) és az elégséges vízkészlethez
történő hozzájutás is kölcsönösen függ egymástól. Azaz nemcsak a klímaváltozás hat a vízre,
hanem a kiváltó okok mérséklése révén a víz visszahat a klímaváltozásra: kölcsönös hatás.
A víznek - mint az ökoszisztéma meghatározó elemének - legalább ilyen fontos szerep jut a
klímaváltozás miatti alkalmazkodás során. A sikeres adaptáció alapfeltétele az ökoszisztéma –
s így a vízi ökoszisztéma – rugalmas ellenálló képessége (rezilencia). Minél nagyobb az
ökoszisztéma ellenállóképessége, annál jobb eséllyel lehetséges a káros hatások mérséklése: a
„ az ökoszisztéma biodiverzitása pufferolja a klímaváltozás hatását”.

A vízgazdálkodás lehetséges adaptációs feladatait és a fenntarthatósági megoldások néhány
példáját az 5. és 6. sz. táblázat szemléltetik.
További adaptációs megoldások  területhasználat megváltozása esetén :

 a terület vízvisszatartó képességének növelése,
 a talajba történő infiltráció növelése,
 csapadék visszatartás ott ahol leesett,
 optimálisan telített területek létesítése,
 a talaj vízzel való telítettségének növelése: a talajvíz és a felszínalatti vízkészlet
 felhasználásával, az állandó vegetáció kifejlesztésével.



5.sz. táblázat

Fenntartható vízgazdálkodás és a klímaváltozás (Simonffy)

SZAKTERÜLET ÉGHAJLAT
VÁLTOZÁS
 HATÁSA

FENNTARTHATÓSÁGI
FELADATOK

FENNTARTHATÓSÁGI
MEGOLDÁSOK

árvízi kockázat szélsőséges
lefolyási
viszonyok

biztonságos védelem
katasztrófavédelem
hullámtér, ártér rehabilitáció

vésztározók, záportározók
hullámtérszélesítés
hullámtér gazdálkodás
holtágak bekapcsolása

belvíz és aszály gyakoribb
aszály

kárt okozó belvizek
elvezetése,
aszály hatásainak
csökkentése

vízvisszatartás
beszivárogtatás
földhasználat váltás
kettős működésű csatornák

vízkészlet-
gazdálkodás:

nagyobb
vízigény,
kisebb készlet

takarékos technológiák
vízigények szabályozása,
nagy vízigényű növények
helyett szárazságtűrő
növények,
öntözés tárolt vízkészletből,
dombvidéki halastavak
korlátozása,
felszín alatti vízkészletek
hatékony használata

vízigények kielégítése
ökológiai szempontok
figyelembevételével

vízminőség-
szabályozás

érzékenység,
túlfolyás,
nagy erózió,
érzékeny
technológiák

szennyezések csökkentése
(szennyvíz, mezıgazdaság,
település, hulladéklerakók,
külföldi hatások) Megfelelı
határértékek

jó kémiai állapot
vízhasználatoknak
megfelelő vízminıség



6. sz. táblázat

Adaptációs teendők  a klímaváltozás okozta vízminőség romlása esetén

ADAPTÁCIÓ FELADATOK

megelőzés szennyvíztisztítás növelése,
kibocsátás szabályozása,
árvízzel érintett lerakók megtisztítása..

ellenállóképesség növelése szennyvíztisztítás biztonsága,
átmeneti szennyvíztározás,
árvízzel érintett lerakók szigetelése

felkészülés az extrém állapotra szennyvíztisztítási korlátozás,
vésztározók kialakítása..

védelmi intézkedés az extrém állapot
idején

biztonságos vízellátás,
higéniai biztonság,
egészségmegóvási intézkedés

visszaállítás,
rehabilitáció az extrém állapot után

szennyezett terület megtisztítása,
infrastruktúra helyreállítása,
rehabilitációs tervek, új szabályok, biztosítás

10. Kapcsolat a fenntarthatóság és a klímaváltozás között: az ökoszisztéma
fontossága

A földünk két nagy biogeológia folyamata -  a szén és a víz ciklus – meghatározza a földi
ökoszisztémát, s annak jellemzőjét a biodiverzitást. A biodiverzitás jelenti az élet
sokszínűségét, magába foglalja az atmoszférában, a földön és a vízben  élő összes szervezetet,
felöleli az élőhelyek  és az ökoszisztémák közötti és azokon belüli sokféleséget. Egyben
közvetlenül és közvetetten biztosítja az ember számára létfontosságú egészséget, élelmiszert,
vizet, energiát; ellenállóképessége meghatározó a környezeti változásokhoz történő
alkalmazkodásunk során. Az ökoszisztéma ellenállóképessége annak sokszínűségével
arányos. A biodiverzitás hanyatlása és az ökoszisztéma károsodása csökkenti az
ellenállóképességet.
A biológiai sokféleség tehát nemcsak az ökoszisztémák működése és az ökoszisztéma
szolgáltatások biztosítása, hanem a klímaváltozás miatti adaptáció sikeressége szempontjából
is döntő jelentőségű. Így a klímaváltozáshoz szükséges alkalmazkodás stratégiák fontos
megelőző intézkedése az ökoszisztéma rugalmas ellenállóképességének megőrzése, növelése.



Az ökoszisztéma védelme mind a fenntarthatósági célok elérése – 15. Fenntarthatósági Cél –
mind a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás szempontjából kiemelkedő fontosságú, s
egyben a két rendszer közötti átjárást, a kapcsolatot is jelenti.
A jól funkcionáló vízi ökoszisztéma része a földi rendszernek; a rendszerben a vízbiztonság
azt jelenti, hogy a  hatékony vízhasználattal, a vizeknek a víztartókban történő megtartásával a
víz hozzájárul a talajok egészséges biodiverzitásához .A mindenkori vízbiztonság így a két
rendszer sikeres kapcsolatának meghatározó eszköze. (EUDGEnv)

A két folyamatban az ökoszisztéma és ebben a víz, a vízi ökoszisztéma kapcsolatát a 7. sz.
ábra szemlélteti: Fejlődés nélkül nem lesz jól-lét. Fejlődés csak fenntarthatóan lehetséges,
ennek korlátja az ökoszisztéma eltartóképessége. További korlát a klímaváltozás, a sikeres
alkalmazkodás nélkül a fenntarthatósági célok nem érhetők el. A klímaváltozáshoz történő
sikeres alkalmazkodás feltétele az ökoszisztéma ellenálló-, alkalmazkodó képessége…
.

A 7. környezetvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt célkitűzése „az uniós természeti tőke

védelme, megőrzése és fejlesztése”. „2050‑re jóllétben, bolygónk felélése nélkül fogunk

élni... a természeti erőforrásokat fenntarthatóan kezeljük, a biológiai sokféleséget a
társadalom ellenálló képességének javítása érdekében óvjuk, értékeljük és helyreállítjuk”.
A társadalom ellenálló képességének javítása csak az ökoszisztémák ellenálló képességének
fenntartásával lehetséges, ugyanis a társadalmi, gazdasági és ökológiai fenntarthatóság
kölcsönösen függ egymástól. Az ökoszisztémák ellenálló képességének aláásásával
csökkentjük a természet képességét arra, hogy az alapvető szolgáltatásokat biztosíthassa,
így növeljük az egyénekre és a társadalomra nehezedő terhet.( EEA 2015).

A környezetpolitika a biológiai sokféleségeket, az ökológiai ellenálló képességet közvetett
módon ülteti át: a víztestek esetén mint a „jó ökológiai állapot”, az élőhelyek és fajok esetén
mint a „kedvező védettségi helyzet” követelményeinek teljesülésével határozza meg. Tehát a
a vizek jó ökológiai állapota, a vizes élőhelyek és fajok kedvező védettsége egyben a
társadalomnak a változáshoz történő alkalmazkodó képességének mércéje is.

Az ökoszisztémák ellenálló képességének helyreállítása - az emberi jóllét javítása érdekében -
lényegesen hosszabb ideig tart, mint a környezetre gyakorolt terhelések csökkentése vagy az
erőforrás-hatékonyság javítása. Míg az utóbbiak egy-két évtized alatt megoldhatók, addig az
előbbi több évtized folyamatos erőfeszítést igényel. Ahhoz, hogy a kitűzött célokat - 2030-ra a
Fenntarthatósági célokat, 2050-re az EU 7. Környezetvédelmi cselekvési Program célját: a
vizek esetén a jó állapotú vízkészlet megőrzését - elérjük, már 2020-ra időzítve kell(ene)
teljesíteni a biodiverzitás csökkenésének megállítását!.
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