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1. Milyen a csapokból folyó ivóvíz Magyarországon?
Az ivóvíznek szigorú előírásoknak kell
megfelelnie szín, szag, íz, hőmérséklet
és más összetevők tekintetében.
A víziközművek által szolgáltatott ivóvíz
nem tartalmazhat egészségre káros
anyagokat, ugyanakkor tartalmaznia
kell az emberi szervezetnek alapvetően
szükséges ásványi anyagokat, sókat,
nyomelemeket.

/A képen egy Duna-parti csáposkút vizének adatai láthatók./

2. Mikor és miért nem szabad az esővizet a közcsatornába vezetni?

Egyre gyakoribbak az özönvízszerű esőzések. A települések többségében külön csatornarendszer vezeti el a
szennyvizet és a csapadékvizet.
Ilyenkor a szennyvizekre tervezett csatornahálózat
nem győzi elvezetni a lezúduló égi áldást. A csatornák
megtelhetnek és a szennyezett, fertőzést okozó víz kifolyhat az utcákra, bekerülhetnek az ingatlanokba.
Ugyanakkor a szennyvíztisztító üzemek sem tudják befogadni a megnövekedett vízmennyiséget, ezáltal a
természet is károsodik, szennyeződik.
Ha egyesített a hálózat, akkor a csapadék beleengedhető a közcsatornába.

3.

Melyek lehetnek fertőzést okozó "vizes baktériumtanyák"?
Zuhanyrózsák, fogkefék, szivacsok, mosó-mosogató
eszközök, felmosók, csapra szerelt ivóvíztisztító "csodaszerek", WC víztartálylehúzók, mosógépek belső részei stb.
Ezeket gyakran kell cserélni, tisztítani, fertőtleníteni,
mert elszaporodnak bennük a káros baktériumok.
Veszélyt jelentenek a házi ivóvíztisztítók, ha időben
nem tisztítják, cserélik ki a szűrőiket!

4.

Miért láthatjuk fehérnek a csapból kifolyó színtelen ivóvizet?

A vízcsapból kizúduló víz fehér színét a vízhez kevert
levegő okozza. Ez a levegő másodpercek alatt elillan
és a víz visszanyeri színtelenségét.
A víztakarékosnak gyártott csaptelepek ún. perlátort
tartalmaznak, ami levegőt kever a kifolyó vízhez
azért, hogy kevesebb víz zúduljon ki a vízcsapból.
Téves tehát az elterjedt nézet, miszerint vezetékes
ivóvíz fehérségét klór, vagy más vegyszer okozza.

5. Hány fokozatú lehet a szennyvíztisztítás?
1. fokozat: a mechanikai tisztítás. Ilyenkor a
darabos tárgyakat szűrik ki a szennyvízből.
2. fokozat: a biológiai tisztítás. Ebben a fokozatban az élő szervezeteket felépítő vegyületeket,
szerves anyagokat távolítják el.
3. fokozat: a kémiai tisztítás. Ilyenkor a mosó mosogató- és más szerekből szennyvízbe kerülő
foszfortartalmat bontják le.
4. fokozat: Ebben a fázisban a mikroszennyeződések (pl. gyógyszermaradványok, PET- palackból kiváló anyagok) eltávolítása a cél.

6. Ártér vagy hullámtér? Mi különbség?

Ártérnek nevezik a folyók árvízvédelmi létesítménnyel
nem védett olyan partszakaszát, amely áradáskor víz alá
kerülhet.
Hullámtérnek nevezik az a partszakaszt, amely a folyó
és az árvízvédelmi létesítmény (töltés) között terül el

7. Mi a különbség a hidrológia és a hidraulika között?
A hidrológia görög eredetű kifejezés: a vízzel
kapcsolatos tudományok összessége. A hidrológusok foglalkoznak többek között: a földfelszín
alatti és a felszíni vizekkel, ezek mozgásával; a
víz földi körforgásának tanulmányozásával; a vizek mennyiségi és minőségi változásaival, és a
változásokat szabályozó fizikai és statisztikai
törvényszerűségekkel.
A hidraulika a csövekben, gépekben áramló
folyadékok fizikájával, mozgás- és erőtanával
foglakozó tudomány.

8. Mit neveznek szürkevíznek?

Amennyiben egy ingatlanon szétválasztott a fekáliát
és vizeletet tartalmazó; valamint a csak mosó- és
mosogatószereket, szappant tartalmazó szennyvíz,
akkor az elsőt feketének, a másodikat szürkének nevezik.
Mivel a szürkevíz lényegesen kevesebb káros baktériumot stb-t tartalmaz mint a feketevíz, egy háztartásban még többféle célra felhasználható.
Nyugat-Európában egyre jobban terjed a szürkevíz
hasznosítása.

9. Melyik jobb: a kemény, a lágy vagy a közepes?
A keményebb víz szomjoltásra a legjobb. A közepes
keménységű víz jó ivásra, főzésre, tisztálkodásra,
mosásra. A lágyabb víz jobb a kazánoknak, vízmelegítő készülékeknek, vízforralóknak. vasalóknak,
csaptelepeknek a vízkőképződés miatt.
Magyarországon, ezen belül Budapesten a csapokból
folyó ivóvíz többségében közepes keménységű.
Keményebb a víz a hegyekben (Dunántúl, Északi középhegység).
Hazánkban a nagyon lágy víz csak néhány százaléka
az összes kitermelt vízmennyiségnek.

10. Miért nem ivóvíz az ásványvíz?
Ivóvíznek csak a víziközművek által szolgáltatott, szigorúan ellenőrzött, rendszeres emberi fogyasztásra alkalmas, — fizikai, kémiai, bakteriológiai, biológiai, toxikológiai és radiológiai határértékeknek megfelelő vizet nevezhetjük.
Az ásványvizek ettől eltérhetnek, az ivóvízszabványnál megengedettnél más értékben is tartalmazhatnak ásványi anyagokat, nyomelemeket, összetevőket, ami az egészséges embereknek
ártalmas lehet.

11. Mit mér a vízmérleg?
A vízmérleg egy vízügyi kifejezés. Egy adott térségben meglévő vízkészlet és az onnan távozott,
elhasznált vízmennyiség viszonyát mutatja meg
egy adott időszakban — vízrajzi számítások alapján
Magyarország vízmérlege összességében többletet
mutat.
A képen: a Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és -lecsapoló munkálatok megkezdése előtt.

12. Locsolhatjuk-e bármilyen vízzel a konyhanövényeket? Bármilyen vizet megihatnak-e a háziállatok?
Amennyiben a konyhakert növényeit étkezésre termesztjük, valamint a levágott háziállatok húsát emberek fogyasztják majd, akkor csak a vízvizsgáló
laboratóriumokban ellenőrzött, jó minőségű vízzel
tanácsos locsolni.
A locsolóvíz — ugyanúgy mint az ivóvíz — sem tartalmazhat határérték feletti emberi egészségre káros
mennyiségű összetevőket: nitrátot, arzént stb-t,
ugyanis ezek a növényekből, gyümölcsökből, húsokból
még főzés után is az emberi szervezetbe juthatnak.

13. Mit neveznek vízrajznak?
Eredeti görög eredetű kifejezése: hidrográfia.
Egy adott térség forrásainak, patakjainak
folyóinak, tavainak, tengereinek leírását,
változásait nevezik vízrajznak.
Fontos részei többek között: az árvizek
elemzése, a vízállások, vízügyi létesítmények működésének figyelése, a folyamatos adatgyűjtés.
Ezeket a feladatokat a vízügyi szolgálatok, igazgatóságok látják el hazánkban.

14. Mire használhatjuk az esővizet?
Elsősorban öntözésre, háztartási célokra: takarításra, kocsimosásra stb.-re.
Az esővizek a lágyvizek közé tartoznak.
A csapadékok magukba szívják a légkör szenynyeződéseit, így gyakran tartalmazhatnak mérgező anyagokat.
A pH értékük alacsony, így magasabb a savtartalmuk.
A nagyon savas esők pusztítást okoznak a természetben.
Fogyasztásuk élelmiszerként kockázatos, nem
biztonságos.

15. Mit tehetünk ha "reked a szék"?
Drága gyógyszerek helyett, kíméletes, mellékhatás nélküli megoldást nyújtanak az 1863-ban felfedezett
gyógyvizek.
A föld mélyéből feltörő Ferenc József, Hunyadi János
és Mira elnevezésű keserűvizek glaubersó és keserűsó
tartalmukkal elősegítik beleink rohanás nélküli kiürítését, tisztán tartását.

16. Ártalmas-e kertekben, udvarokban lévő ásott kutak vize?
A házi kutak vize gyakran nitrátot tartalmaz. A nitrát
forralással sem távolítható el a vízből. A nitrátos vízzel
még a veteményeket sem szabad locsolni, mert a konyhanövények is nitrátosak lesznek. A magas nitráttartalmú vizek veszélyt jelentenek az egészségre.
Különösen veszélyeztetettek az áldott állapotú kismamák és a kisgyermekek.
Ezért csak a laboratóriumban megvizsgált káros összetevőket nem tartalmazó kútvíz fogyasztása nem ártalmas.

17. Megihatjuk-e az erdei források vizét?

Nem is olyan régen még természetes volt,
hogy az erdőkben forrásvizeknél oltottuk a
szomjunkat.
Korunkban a nagy esőzések, a szélsőséges időjárás következtében gyakran szennyezőanyagok, még vadállatok ürülékei is bekerülhetnek
az erdőkben feltörő források vizébe.
Néhány korty egészséges felnőtt embernek valószínűleg nem okoz betegséget, de kisgyermekeknek, gyengébb immunrendszerűeknek, idősebbeknek nem tanácsos ezekből inni.

18. Milyen betegség a vízkór?
A vízkór ismertebb neve az ödéma. A kifejezés a görög "oidema" szóból származik,
amely betegséget a szervezetekben — emberekben, állatokban, növényekben — a szükségtelenül felhalmozott víz okoz.
Olyan szöveti duzzanat, amely a testrészek
látványos elváltozásban jelentkezik.
Embereknél bármely testrészen (gyakran az
alsó végtagon), növényeknél többnyire a leveleken, kutyáknál a hasüregben alakulhat ki.

19. Miért nem szabad az elhasznált étolajat a csatornahálózatba önteni?

Egyik ok: Az olaj lerakódik a csövek falára és előbb-utóbb dugulást okozhat.
Ilyenkor a szennyvíz kifolyik a csőből és járványokat, súlyos betegségeket
okozhat.

Másik ok: A szennyvíztisztító telepeken az olaj eltávolítása lényegesen megdrágítja
a technológiát.

20. Mit neveznek nyúlgátnak?
Árvízveszély estén használatos, földből épített vagy
homokkal töltött zsákokból kialakított ideiglenes védőgát a meglévő töltést elérő árvíz áttörése ellen.
A homokzsákokat a töltés tengelye irányában, kötésben helyezik el. Egy 50 méter hosszú, 80 cm magas
nyúlgáthoz kb. 1000 db homokzsák szükséges.
A. földből épített nyúlgátat rőzseborítással vagy műanyag fóliával letakarva kell védeni a hullámverés ellen.
Erősebb hullámok ellen a palló- vagy rőzsefallal épített
nyúlgát nyújthat védelmet.

21. Mit jelent a vízkereszt
kifejezés?
A vízkereszt ünnepnap elnevezésű
szavunk a víz megszentelésének
szertartásából származik.
A katolikus egyház január 6-án, a
vízkereszt napján zárja a karácsonyi ünnepeket Ezután kezdődik a
vidám farsangi időszak.
A képen Kocsis Fülöp görög-katolikus érsek szentelte meg a Dunát
egy korábbi január 6-án.

22. Hogyan lehetséges egy folyónak negatív értékű vízállása?
A vízállásokat a part-menti településeken elhelyezett vízmércével mérik.
A Balti-tenger kronstadti közepes vízszintjét
tekintik 0 méternek és ehhez viszonyítják a
folyók, tavak mindenkori vízmagasságát.
Budapestnél a Vigadó téren elhelyezett vízmérce 0 pontja: 94,97 méter magasságban
van a Balti-tengeri vízmérce állásától. A Tisza
szolnoki nulla mérőpontja 78,78 méterre, a
Balaton 0 mérőpontja Siófoknál: 103,41 méter tengerszint feletti magasságban található.
Így lehetséges alacsony vízállásnál a minuszos vízszint.
Ha a vízállást százalékban fejezik ki, akkor a
mindenkori legmagasabb értéket, mederteltséget tekintik 100%-nak.

/A képen egy korabeli vízmérceház látható, egykor a Lánchíd budai oldalán állt./

23. Miért nevezik Vízöntőnek az egyik csillagképet?
Január 21. — február 19.

VÍZÖNTŐ, latinul: AQUARIUS, indiai néven:
Kumbha, a 12 állatövi csillagkép 11. tagja.
Elnevezéséhez több görög és más ókori legenda
kapcsolódik. 146 szabad szemmel is látható csillagból áll.
Az egyik, egyiptomi mítosz szerint a csillagok alkotta képen Hápi, a Nílus-isten az élet vizét
osztja szét a Földön és a csillagok közt.
Szerintük a kancsóvíz a jó szerencse egyik forrása. Babilonban túlcsorduló kannának látták és
ezért felhőszakadásnak nevezték.
Az állatövi jegyek 12 részre osztják azt az utat,
amit a Nap egy év alatt megtesz -- Földünkről
nézve.
/Róth Pál Géza rajza/

24. Mit nevezünk vízbázisnak?
A vízellátás érdekében igénybe vett
víznyerőhelyek, a kutak, vízkivételi
létesítmények környezete a vízbázis.
Ide tartozik hazánkban például a
Szentendrei-sziget teljes partvonala, az észak-magyarországi víztározók, a Bakony karsztforrásainak
környezete.
Bécs egyik nagy vízbázisa a Rax
fennsík az Alpokban.
Az ivóvízbázisokat szigorú védelmi
intézkedésekkel óvják a szennyeződésektől.

25. Mire használhatják a nehézvizet?
A vegyileg tiszta (" könnyű víz” (H2O): )
egy molekula, egy vegyület, ami atomokból épül fel; 2 db hidrogén-atom és 1 db
oxigén-atom szilárd kapcsolata.
A nehézvíz /D2O/ is egy molekula, ami
atomokból épül fel, 2 db deutérium-atom
és 1 db oxigén-atom szilárd kapcsolata.
1933-ban fedezték fel. Fontossá vált a
második világháborúban a "csodafegyverek", az atombombák gyártási versenyfutásánál.
Többek között a nehézvizes atomreaktorokban az atomenergia előállításánál
használják.
Fogyasztása a desztillált vízhez hasonlóan életveszélyes lehet.

26. Mi okozhat vízmérgezést?
A vízmérgezés egy orvosi kifejezés, akkor következik be, ha valaki túl sok vizet iszik.
Ilyenkor a szervezet, különösen a vese már nem
tudja ellátni feladatát. Halálos lehet.
Ezért nagy melegben, izzadás, sportolás esetén
sem szabad túl sok vizet inni
A mérték minden embernél más, de napi 4-5 liter
elfogyasztása után már felborulhat a test sóháztartása.

27. Mit okoz a vízkő?

Az iható vizek oldott ásványi anyagokat, nyomelemeket
tartalmaznak.
A keményebb vizekben több — az emberi szervezetnek
szükséges — kalcium-és magnézium-ion.
Az ilyen vizekből képződik melegítéskor — különösen 50
°C felett — a gépek működését kedvezőtlenül befolyásoló vízkő.
A lerakódott vízkő a bojlerek fűtőtesteiről mechanikusan; a tea- és kávéfőzőkből, csempékről, csapokról —
mérgező vegyszerek helyett környezetbarát módon —
citromsavval, ecettel távolítható el.
A keményebb víz fogyasztása fog-és vesekövet nem
okoz.

28. Mi a különbség a vízügy és a víziközmű között?
A vízügyesek (vízügyi szolgálat, vízügyi igazgatóságok) főként a víztestekkel: folyókkal,
tavakkal, felszíni és felszín alatti vizekkel; ár-és belvízvédelemmel, kárelhárítással foglalkoznak.
A vízközmű szolgáltatók, víz-és csatornaművek fő feladata az egészséges ivóvíz biztosítása
és az elhasznált víz elvezetése, tisztítása. A vízügyes nem vízműves és vízügyes nem vízműves.

29. Miben különbözik a víztározó és a víztároló?

A víztározók olyan mesterséges vízügyi létesítmények, amelyek a természetben lettek kialakítva
úgy, hogy az égbolton kívül nincs tető felettük.
Ezek többségét a vízügyi szolgálatok, vízügyi igazgatóságok kezelik, gondozzák.
A víztárolók olyan, fedett építmények, medencék:
amelyek többségét a víziközművek, vízművesek
működtetik. Ilyenek pld. a nyersvíz-és tisztavíz
medencék; víztornyok, hidroglóbuszok víztartályai.

