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Mellékletek és segédanyagok 

1. melléklet 

Galéria: képek az órai munkáról 
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2. melléklet 

Az órán feldolgozott szöveg 

(Forrás: http://eathink2015.org) 

 

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 gyapotot is öntözni kell, amiből a ruháink készülnek, de annak 

az üzemanyagnak az előállításához is kell víz, 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 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    10 

egy paradicsom    13 

egy burgonya    25 

egy csésze tea (250 ml)    35 

egy szelet kenyér    40 

egy narancs    50 

egy alma    70 

egy kis pohár sör (250 ml)    75 

egy szelet kenyér sajttal    90 
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egy pohár bor (125 ml)   120 

egy tojás   135 

egy csésze kávé (125 ml)   140 

egy pohár narancslé (200 ml)   170 

egy csomag chips (200 g)   185 

egy pohár almalé (200 ml)   190 

egy pohár tej (200 ml)   200 

egy hamburger  2400 

egy póló (pamut)  2900 

egy pár bőrcsizma  8000 

egy farmernadrág 11800 

 

Forrás: Hoekstra–Chapagain, 2008 (in Společnost pro Fair Trade, 2009). 

 

Tények a vízről: 

 1,1 milliárd ember nem jut tiszta vízhez.  

 2,4 milliárd embernek nem megfelelőek az alapvető higiéniai körülményei.  

 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. 
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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, papír zsebkendőt 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 helyette.  

 

 


