
Daŭripova

Akvomastrumado



Celo 6

Pura Akvo 

kaj Higieno



Celo 6 

• Celo 1: Neniu Malriĉo

• Celo 3: Bona sano kaj      

bonfarto

• Celo 4: Bonkvalita Edukado



Daŭripova akvociklo

• Aliro al akvo

• Uzado de akvo

• Reciklado de akvo

• Sen damaĝo al medio



Aliro al akvo

• Sufiĉe da akvo por la tuta homaro?

• Defio!



La Akvociklo



Manko de Akvo

• Kaŭzoj

• Sekvoj

• Solvoj



Manko de Akvo

• Kaŭzoj

• Kresko monda loĝantaro

• Perdiĝo de akvo

• Poluita akvo

• Klimatŝanĝiĝo



Kresko Monda Loĝantaro



Likantaj kranoj kaj tuboj



Plasta Rubaĵo 

En Indonezio En Nederlando



Klimatŝanĝiĝo
Dezertiĝo

Daktilo plantejo en Maroko



Klimatŝanĝiĝo

Aletschglaĉero 1971 Aletschglaĉero 2020



Manko de Akvo

• Sekvoj

• Sekeco kaj perdo de rikoltoj

• Perdo de biodiverseco

• Konfliktoj

• Klimatrifuĝintoj



Sekeco en la Korno de Afriko



Baraĵo en Etiopio



Manko de Akvo, kion fari?

• Solvoj

• Esti ŝparema

• Kapti pluvakvon

• Alia metodo de kultivado

• Produkti dolĉakvon



Esti ŝparema

• Fermi likantajn kranojn, truojn en 
tuboj, ĉe kuplado de konektoj ktp.

• Konscii pri sia konduto en kazo de 
akvo uzo kiel ekz.
duŝi, bani, brosi la dentojn, lavi lavaĵojn kaj   
manĝaĵojn, akvumi la ĝardenon, purigi la 
aŭtomobilon kaj multaj aliaj ĉiutagaj aktivaĵoj



Manko de Akvo, kion fari?

• Solvoj

• Esti ŝparema

• Kapti pluvakvon



Kapti pluvakvon

Romianoj Ĉe Granada



Kapti pluvakvon



Manko de Akvo, kion fari?

• Solvoj

• Esti ŝparema

• Kapti pluvakvon

• Alia metodo de kultivado



Granda Verda Muro, Afriko

De oriento al okcidento Nur realigita en Senegal



Kenio
Duonluno tekniko



Kenio
Arbusto en duonluna elkavaĵo



La inteligenta sitelo

Replanti dezerton en Maroko



Manko de Akvo, kion fari?

• Solvoj

• Esti ŝparema

• Kapti pluvakvon

• Alia metodo de kultivado

• Produkti dolĉakvon



Produkti dolĉakvon

• Trovi novajn fontojn

• Kapti akvon el la aero

• Dolĉakvo el salakvo

• Reuzo de akvo



Trovi novajn 
fontojn, 
Libio



Dolĉakvo el la aero, kondensado

Per hidroĝelo sub 
sunpaneloj

Per metala skeleto



De sala al dolĉa akvo, destilado



De sala akvo al dolĉa akvo, 
inversa osmozo

La principo

La instalaĵo en Eilat



La instalaĵo en Efoetsy, Madagaskar



La Akvopiedsigno

• La akvopiedsigno 
de produkto estas 
la sumo da dolĉa 
akvo, uzata por 
produkti ĝin



Kelkaj Demandoj

Kiom da akvo necesas por prepari:

• Unu tason da kafo?
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Kelkaj Demandoj

Kiom da akvo necesas por prepari

• Unu tason da kafo? 140 Litroj

• Glason da biero (250ml)? 75 Litroj

• 100 gramojn da kokido? 340 Litroj

• Unu kilogramon da rizo? 5000 Litroj

• T-ĉemizon? 2700 Litroj

• Unu ĝinzo-pantalonon?
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Kelkaj Demandoj

Kiom da akvo necesas por prepari

• Unu tason da kafo? 140 Litroj

• Glason da biero (250ml)? 75 Litroj

• 100 gramojn da kokido? 340 Litroj

• Unu kilogramon da rizo? 5000 Litroj

• T-ĉemizon? 2700 Litroj

• Unu ĝinzo-pantalonon? 8000 Litroj

• Kiom vi uzas dum duŝado? 35 Litroj



Tutmonda 
Akvokonsumo

Agrikulturo

Industrio

Mastrumado



Kiu uzas, malpurigas, aŭ…?

• Kloakaj sistemoj

• Kloaka akvopurigado

• Medikamentoj en kloaka akvo, defio

• Agrikulturo, pesticidoj

• Industrio

• Promesplenaj evoluoj



Kloakaj sistemoj

Komuna maltrinkado Ĉio falas teren



Necesejoj

La “Dometo” La iama t.n. “ple” 



Kolekto de fekaĵo en barelo



Transporto de kolektita fekaĵo



Kaj nun?... Eblas naĝi en la kanaloj



Kloaka
Akvo-
purigejo

1.Krado por 
kruda rubo

2.Unua alfundiĝa 
cisterno

3.Aerumcisterno

4.Dua alfundiĝa 
cisterno

5.Pura akvo

6.Fermentado de 
ŝlimo

7.Elektro kaj 
varmo



Kloaka akvopurigejo 



Kloaka Ŝlimo



Medikamentoj: ne poluitaj riveroj

ruĝa: 0 – 20%, flava: 20 – 40%, griza: 40 – 60%,

helverda: 60 – 80%, verda: 80 – 100%



Medikamentoj en la maro

Bah, mi havas nazkataron

Ne gravas, estas tiom da 
medikamentoj en la akvo: 
vi rapide resaniĝos



Pesticidoj, beno aŭ malbeno



Ankaŭ ili damaĝas la medion,
vinagro por purigado, 
voja salo kaj kloro



La Industrio

• Altkvalita 
trinkakvo aŭ 
alternativo

• Redukti 
akvokonsumon

• Plibonigi 
purigadon kaj 
reuzon

Industrio

Agrikulturo

Mastrumado



Glaso da Biero el forĵetakvo



Westford, daŭripova kaj 
moderna



Akvopiedsigno Elektrocentralo

Vento

Sunpaneloj

Geotermiko

Sunvarmo

Tergaso

Atomenergio

Karbo



Pfas, neforigeblaj kemiaĵoj

industrio patoj fajroestingilo pluvmantelo

trinkakvo manĝaĵo medio

En kio finvenas “Pfas” ?



Pfas, en multaj produktoj

bakujo 

makul-imuna 
produkto

fotoaparato

estinga ŝaŭmo
rapidmanĝo 
pakado

pesticidoj

tinkturo

ŝampuo



Taksitaj Mikroplastaj emisioj en tunoj 
po jaro

Restoj de forĵetrubo 10.000              

Eluzpartikloj de pneŭmatikoj      1.500

Produktado de plastaj buletoj     1.000

Poluraĵoj en kosmetikaĵoj              900                                                           

Restoj de farbo                            800                                                                             

Mikrofibroj de vestaĵoj                  100                         

Kaŭĉuko en artefarita herbo            80                                 

Polurantaj purigiloj                           1



La Estonteco

• Etskalaj inventoj

• Mondskalaj minacoj



La estonteco, hidroponiko?

Kiel ĝi funkcias Produktado de legumoj



Altiĝo marnivelo



Prognozo por la jaro 2050



Subakviĝoj en la jaro 2050



Batalo kontraŭ la maro



1421 Sankta Elizabet 
Inundo, estiĝo de Biesbosch



1421 Mapo



1916 Inundo kaj ĝiaj sekvoj



25.09.1933 Suda Maro fermita



1953 La Katastrofo, 
naskiĝo de Deltoplano



Oosterschelde bariero



1993 kaj 1995
Spaco por la rivero



Inundo 2021 
Klimatŝanĝiĝo



Klimatkonferenco 2030 ?

Tia estonto 
ne estu nia 


