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A Jordán-folyó, mint a vízkonfliktusos területek tipikus példája 
 

Erdei István1 
 
1. A jövı háborúi 
 
A XX. században az emberiség számára a legfontosabb természeti kincsek a szénhidrogének 
(kıolaj, földgáz) voltak. Azonban a folyamatos népességnövekedés problémája egy teljesen más 
„erıforrás” szőkösségére mutat rá: az édesvízhiányra. A Földet joggal nevezik kék bolygónak, 
hiszen felszínének 71%-át borítja víz. Ennek a vízkészletnek viszont körülbelül 97,3%-a sós, a 
maradék 2,7% édesvízkészlet 80%-a pedig a sarkvidékek, illetve a magashegységek jégtakaróiban 
raktározódik. Tehát az emberiség számára elérhetı vízmennyiség az összes vízkészletnek 
körülbelül 0,65%-a. Ez azonban még így is hatalmas mennyiség, ráadásul az édesvízforrás 
megújuló. Csakhogy egyre nı a Föld lakóinak száma, és ezzel együtt a fogyasztás is. A XX. 
században a mezıgazdasági vízfogyasztás az ötszörösére, a városi 19-szeresére, az ipari 25-
szörösére nıtt (RAKONCZAI J. 2003). Világviszonylatban a legnagyobb vízfelhasználó a 
mezıgazdaság (69%), ezután következik az ipar (23%), majd a kommunális vízfelhasználás, 
beleértve az ivásra használt mennyiséget is (8%). Óriási különbségek vannak az egy fıre jutó 
vízmennyiség tekintetében is. Ennek okai természeti adottságokra, illetve gazdasági fejlettségre 
vezethetık vissza. A fejlett országokban egy fıre átlagosan 500-800 liter, míg a fejlıdı 
országokban 60-150 liter víz jut egy napra. 2007-ben 1,1 milliárd ember nem jutott hozzá az 
alapvetıen szükséges (ivás, étkezés, higiénia) napi 50 liter vízhez sem.  

Az egyre fenyegetıbb vízhiány már most számos helyen viták alapját képezi, amelyek a 
XXI. században potenciális fegyveres konfliktusokhoz vezethetnek. Például Mauritánia és 
Szenegál a Szenegál-folyó megosztásán vitázik, Egyiptom a Nílus felsıbb szakaszán lévı 
országokkal (Szudán, Etiópia, Uganda) áll ellentétben a túlzott vízfogyasztás miatt. Szíria 
Törökországot vádolja, hogy az Eufráteszbıl évrıl-évre kevesebb vízutánpótlást kap, India és 
Kína között a Brahmaputra miatt van feszültség. Ezekben az esetekben a konkrét katonai 
lépéseket eddig sikerült elkerülni, azonban egy másik hírhedt vízkonfliktusos területen, a Jordán-
folyó völgyében évtizedek óta háború dúl az értékes vízkészletek birtoklásáért. 

 
 

2. Elhelyezkedés 
 
A Jordán a közel-keleti térség egyik legmeghatározóbb folyója. Az Izraelben található Kineret-
tótól északra ered, és 251 km hosszan folyik déli irányban, amíg eléri a Holt-tengert. Három 
forrásból táplálkozik, melyek a következık: Haszbani, amely Libanon délkeleti részén ered; Dan, 
amely a Hermon-hegység lábánál, és a Banjász, amely szintén a Hermon-hegység lábánál, az ısi

                                                 
1 MSc hallgató, PTE TTK FI.  
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Banjász városának közelében ered. E három folyó a Hule-medencében egyesül és innen – felsı 
szakasz jellegénél fogva – gyorsan éri el a Kineret-tavat. A tóból kilépve egyesül a keletrıl érkezı 
Jarmuk-folyóval, majd mély folyóvölgyében meanderezve éri el a tengerszint alatt 400 m-rel 
elterülı Holt-tengert. (1. ábra) 
 

 
1. ábra: A Jordán-folyó és vízgyőjtıje 

 SZERKESZTETTE: ERDEI I. 2010 
 
 
3. Az izraeli-arab vízkonfliktusok alapjai 
 
A Jordán-folyón három állam osztozik ténylegesen: Libanon, Izrael és Jordánia, bár meg kell 
említeni még Szíriát is, hiszen a folyó vízgyőjtıjének egy része ennek az országnak a területén 
helyezkedik el. A vízkonfliktusokat kiváltó problémák igen szerteágazóak, és mély gyökerekkel 
rendelkeznek: 
 

• természeti adottságok 
• kínálat csökkenése  
• kereslet növekedése  
• strukturális szőkösség  
• rossz környezeti kihasználtság és minıségi romlás
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Az elsı tényezıt a terület földrajzi fekvése határozza meg. Mivel megközelítıleg az északi 
szélesség 33,5°-29,5° között helyezkedik el, és az óceántól való távolsága is elég nagy, így a térség 
erısen vízhiányosnak mondható: az éves csapadékmennyiség átlagosan 300-400 mm körüli (1. 
táblázat). Mediterrán éghajlatának „köszönhetıen” ennek a kis csapadéknak is a nagy része télen 
hullik, nem pedig a nyári és kora ıszi idıszakban, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. 

A következı problémát a túlzott fogyasztás okozza. A folyó 70-90%-át is emberi 
szükségletek fedezésére használják, így aszályosabb idıszakban az el sem érné a Holt-tengert, ha 
nem lennének átpumpáló berendezések, illetve vízkiemelı eszközök. 

További gondot okoz a magas népsőrőség és a magas természetes szaporodási ráta. Izrael 
lakossága a jelenlegi adatok alapján 7,2 millió fıre, Palesztináé 3,8 millió fıre tehetı. Ha a 
növekedés üteme hasonló mértékő lesz, a térség lakossága 2025-re eléri a 14 millió fıt. Így egyre 
kevesebb vizet kell majd elosztani egyre több ember között, ami további konfliktusok forrása 
lehet. 

A strukturális szőkösség alatt azt kell érteni, hogy a rendelkezésre álló vízkincsen 
egyenlıtlenül osztoznak a térség népei (HOMER-DIXON, T. 2004). A Héber Egyetem egyik 
hidrológus professzora, Gwirtzmann szerint, amíg egy izraeli lakosra egy év alatt 108 m³  víz 
jutott, addig ez az érték egy palesztin fıre csupán 35 m³. Izrael azzal védekezik, hogy a 
víztározókat maga építette ki, és hogy a palesztinok túlmerítenék a forrásokat, amelyek a 
sókoncentráció növekedése miatt használhatatlanná válnának. 

A következı gondot az irracionálisan pazarló, primitív, a reprodukciót figyelmen kívül 
hagyó vízfelhasználás okozza, melyhez hozzájárul a konfrontációkhoz vezetı szennyezés is. A 
térségben Izrael veszi figyelembe legkomolyabban a vízminıségre és vízfelhasználásra vonatkozó 
elıírásokat, bár 1994-ben Jordánia is elfogadta a korlátozásokat. A vízhasználat minél 
racionálisabb kihasználása már az 1950-es évek óta foglalkoztatja az izraeli tudósokat, amelynek 
eredménye a világhírő „csepegtetı-vízgazdálkodás”. Ennek lényege, hogy a vizet csırendszerek 
segítségével közvetlenül a növényekhez juttatják. A folyamatos csepegtetéssel a növényhez 
mindig csak annyi víz jut el, amennyit képes azonnal felszívni, így a párolgás mértéke minimálisra 
redukálható. 
 
 

1992 2010
Izrael 330 250
Szíria 550 300

Jordánia 190 110

Megújuló vízkészlet 
(m3/fı/év)Ország

 
 

1. táblázat A térségben szereplı vízhiányos országok 
Forrás: RAKONCZAI J. 2003 alapján szerkesztette ERDEI I.  
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4. A konfliktusok története 
 
A konfliktusok kezdete 1948. május 15-re datálható, ekkor robbant ki ugyanis az elsı arab-izraeli 
háború. E mögött azonban még nem a víz szempontjából értékes területek megszerzése állt, 
hanem Izrael állam puszta léte volt casus belli. A közel egy évig tartó háború során Izraelnek 
sikerült megtartania a Jordán folyó forrásvidékét, azonban ettıl délebbre már Szíria és Jordánia 
birtokolta az értékes vízkészletet.  

Az 1950-es évek elején Izrael bejelentette, hogy víztározó építésébe kezd a Jordán 
forrásánál (a Dan, Banjász és Haszbani folyók találkozásánál). Ez rendkívül elınytelen helyzetbe 
sodorta volna Jordániát és Szíriát, így a két ország az ENSZ-hez fordult. A Biztonsági Tanácsban 
még az Egyesült Államok is a projekt leállítása mellett szavazott. Ekkor azonban Izrael csak 
felfüggesztette a munkálatokat, majd az amerikai vízmegosztási javaslatok kudarca után újrakezdte 
az építkezést, amely az 1960-as évek elejére készült el, és a mai napig az ország vízellátásának 
egyik alapjaként funkcionál. 

A következı konfliktus 1964-ben robbant ki, amikor Szíria bejelentette a Haszbani és a 
Banjász folyók elterelését. A markáns izraeli katonai fellépésre azonban Szíria feladta 
elképzeléseit, ám ez már közvetlen elıszele volt az 1967-es konfrontációnak.  

Az úgynevezett „hatnapos háború” során Izrael hidropolitikai szempontból sokkal 
elınyösebb pozícióba került a vízforrások és vízgyőjtıterületek elfoglalásával, fıleg Szíriával 
szemben. A Golán-fennsík nyugati részének megszállásával ellenırzése alatt tudhatta a Jordán 
teljes hosszúságát, a Banjász és a Jarmuk-folyó nagy részét (2. ábra). Szíriának így esélye sem 
maradt befolyásolni a zsidó állam vízellátását, és kénytelen volt kétszeresére növelni a Jarmukból 
való vízfelhasználást. A háborúból hidrostratégiai szempontból azonban Jordánia került ki a 
leghátrányosabban, mivel mind a Jordánból, mind a Jarmukból való részesedése a harmadára 
csökkent, így az ország nyugati részei még inkább vízhiányossá váltak. 

Az 1973-as jóm kippuri háborúnak nem voltak releváns vízügyi következményei.  
Az 1982-es izraeli-libanoni háborúban Izrael okkupálta, és 2000-ig megszállva tartotta 

Libanon déli részét, ahol a Litani-folyó és annak vízgyőjtı medencéje helyezkedik el. A 18 év alatt 
számos vád érte az izraelieket, hogy csıvezetékeken keresztül átszivattyúzzák a vizet más, 
Izraelbe futó folyókba, azonban a kivonulást követıen erre semmi bizonyítékot nem találtak. A 
2002-ben kirobbant „Wazzani-incidens” alapjául a térségben bekövetkezı új libanoni vízpolitika 
szolgált. A Jordán-folyót tápláló Wazzani-folyóból a libanoni kormány évi 3,65 millió m 3 -t akart 
kiszivattyúzni, hogy a térség településeit ivóvízzel lássa el. Ez a mennyiség azonban jelentısen 
fenyegette volna Izrael vízellátását, így újabb háborús veszélyhelyzet állt elı. Szerencsére 
nemzetközi nyomásra sikerült a helyzetet rendezni: Libanon egy sokkal ésszerőbb vízfelhasználási 
politikát folytatva felépíthette vízkiemelı rendszerét, és Izrael is elállt a fegyveres intervenciótól.
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     2. ábra: A Golán-fennsík  
      Szerkesztette: ERDEI I. 2010 

 
 
5. A vízmegosztásra irányuló megoldási kísérletek 
 
Az elsı konszenzusos megoldások az 1990-es évek elején születtek, amelyek remélhetıleg csak 
elıjelei a térség kooperációs törekvéseinek. 1994 májusában született meg az „Oslo-1” egyezmény 
Izrael és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet között, amelynek 2-es számú melléklete kimondja, 
hogy a Gázai övezet vízrendszerei palesztin fennhatóság alá kerülnek, kivéve azokat, amelyek 
izraeli telepeket, illetve katonai létesítményeket látnak el.  

Az 1995-ben aláírt „Oslo-2” szerzıdés már sokkal jobban konkretizálja a felek között 
fennálló szabályrendszert. Eszerint Izrael minden olyan a Nyugati Parton esedékes vízügyi 
feladatot, valamint az ezzel járó jogokat, kötelezettségeket és felelısséget a palesztinok 
hatáskörébe utalja, melyek kizárólagosan az ott élı arab lakosság ellátásával kapcsolatosak 
(GRÜNHUT Z., 2007). A vízügyi elıírásokat számszerősítették is, ennek értelmében a Palesztin 
Autonómia 19,1 millió m 3 , Izrael pedig 9,5 millió m 3  (ebbıl 1,4 millió m 3  szennyvizet meg is 
tisztít) vizet juttat az ott élı arab lakosság számára. Továbbá megállapodtak a vízhálózat 
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kiépítésének kötelezettségeirıl is, amely során Izrael vállalja Betlehem és Hebron között húzódó 
csırendszer megépítését, a Palesztin Autonómia pedig az Izrael és a Gázai-övezet közötti 
vízrendszert építi ki, további két kapcsolódási ponttal a Nyugati Parton. Ez a szerzıdés a mai 
napig érvényben van, bár úgy tőnik a mostani helyzetben immáron okafogyottá vált, ezáltal 
elindulhat egy destabilizációs folyamat.  

1994 októberében Izrael Jordániával is vízügyi egyezményt írt alá, amely pontosan részletezi 
és szabályozza a felek közötti vitás kérdéseket. Ennek értelmében pontosan meghatározták, hogy 
a fı forrásként megjelölt folyókból téli és nyári idıszakokra lebontva, milyen módszerrel, 
mekkora mennyiségben emelhetnek ki vizet az egyes felek. Továbbá rögzítették a szennyezıdések 
és egyéb káros behatások megelızésének fontosságát, a szennyvíztisztítás folyamatos fejlesztését, 
a meglévı vízhálózatok védelmét, a pótlólagos vízforrások beszerzésének és a konszenzusos 
kooperációnak a fontosságát.  

1987-ben kínálkozott egy újabb megoldás a vízhiány mérséklésére. Izrael Törökországgal 
kötött volna egyezményt két csıvezeték kiépítésére, amely a térségbe juttatott volna édesvizet. 
Egy keleti csatorna (3900 km), amely Szírián, Jordánián, Szaúd-Arábián, Kuvaiton, Kataron, 
valamint az Egyesült Arab Emirátusokon keresztül Ománig, illetve egy nyugati (2700 km), mely 
szintén Szíria és Jordánia érintésével Izraelbe, a Palesztin Hatóság területére, valamint Szaúd-
Arabia nyugati részébe szállította volna a vizet (GRÜNHUT Z. 2007). Szaúd-Arábia és Szíria 
azonban elzárkóztak az Izraellel való együttmőködéstıl, így a terv megbukott. Izrael azonban 
nem adta fel, és további lehetıségek után érdeklıdve Törökországhoz fordult. 

Törökország a víz tartályhajókon történı szállítását javasolta, ennek érdekében szivattyúkat, 
csıvezetékeket és víztározókat építettek ki a Mangavat-folyónál. Az 1993-ban indult építkezés 
2000-ben fejezıdött be, és nem sokkal ezután meg is született az elsı izraeli-török 
vízkereskedelmi megállapodás, amelynek értelmében Izrael évi 50 millió m 3  vizet importál 
Törökországból. A vizet a Mangavat-folyónál kiépült vízbázisról tartályhajókon szállítják az izraeli 
Askelónba, ahonnan a Negev-sivatagba és Tel-Aviv környékére juttatják el csıvezetékeken 
keresztül. Az utóbbi idıben azonban izraeli politikusok megkérdıjelezik a török importvíz 
fontosságát, ugyanis a Nyugati Parton létesített sótalanító berendezésekkel olcsóbban tudnának 
vízhez jutni. 1 m 3  sótalanított tengervíz kb. 0,6-0,7 dollárba, 1 m 3  importvíz pedig 0,8-1 dollárba 
kerül (GRÜNHUT Z. 2007).  
 
 
6. A jelenlegi helyzet 
 
Sajnos a térségben a mai napig nem megoldott a vízkérdés. Ez a probléma pedig egyre égetıbb, 
így szükségszerő lenne új alternatívák kidolgozása és az országok közötti kooperáció. Utóbbira 
úgy tőnik minimális az esély, mivel Szíria és Libanon teljesen elzárkózik az Izraellel való 
együttmőködés lehetıségétıl. Szíria még mindig nem nyugodott bele a Golán-fennsík 
annexiójába, hiszen a terület vízügyi szempontból is stratégiai fontosságú. Szíria követeli, hogy az 
izraeliek az 1967. június 4-i határvonal mögé húzódjanak vissza, mivel így jogot formálhatnának a 
Kineret-tó vízkészletének felére (a határ a tó közepén húzódna). Ezt azonban Izrael
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elfogadhatatlannak tartja, mivel az egyik fı vízszerzési forrása a tó. Libanon és Izrael pedig szinte 
állandóan hadban áll egymással a második évezred elsı évtizedében is (2003-as határmenti viták, 
2006-os „34 napos háború”). Megoldás lehetne a jelenleg hozzáférhetı készletek megóvása. Ez 
magában foglalja a korszerő öntözési rendszerek (például csepegtetı rendszer) kiépítését, 
szennyvíztisztító üzemek létesítését, országok közötti vízvezetékek kiépítését és ezeknek az 
objektumoknak a hatékony védelmét a megrongálódások ellen. További megoldást nyújthatna 
pótlólagos vízforrások importálása a térségbe, ahogy azt az Izrael és Törökország közötti 
vízkereskedelem példája mutatja. 
 
 
7. Összegzés 
 
A bemutatottak alapján megállapítható, hogy sajnos a térség a vízkonfliktusos területek tipikus 
példája. A Jordán a terület legnagyobb és legmeghatározóbb folyója, amelyen egymással szemben 
álló országoknak kell osztozniuk. A száraz természeti környezet, az egyre növekvı népesség a 
térségben, a víz egyenlıtlen elosztása és az ésszerőtlen vízfelhasználás egyre feszültebb viszonyt 
eredményez az itt elhelyezkedı államok között. Ezek a szerteágazó, és egymást erısítı problémák 
a XX. század második felében diplomáciai (1950-es évek, 1964, 2002), illetve konkrét katonai 
(1967, 1982) konfliktusokhoz vezettek. Az 1990-es években az egyes nemzetek belátták, hogy a 
vízkészletek feletti kizárólagos ellenırzés hosszú távon nem járható út, más megoldásokra van 
szükség. 1994-ben és 1995-ben születtek meg az elsı kooperációra alapuló szerzıdések, amelyek 
konkrétan felosztják a vitás felek között az értékes vízkincset, illetve rendelkeznek azok 
környezeti megóvásáról. Javíthatna a helyzeten, ha más, vízgazdagabb területekrıl szállítanának a 
térségbe vizet. Erre eddig csak az izraeli-török vízszerzıdés a példa, sajnos az egyes országok 
közötti ellentétek (Törökország-Szíria, Izrael-Szíria, Izrael-Libanon) egyelıre nem teszik lehetıvé 
egy megoldást jelenthetı csırendszer kiépítését.  

A térség államai közötti viszony jelenleg feszültségekkel teli, így elsıként az egymással 
szemben álló feleknek diplomáciai úton kellene rendezniük nézeteltéréseiket, hogy aztán közös 
projektekkel és hatékony együttmőködési formákkal együttesen oldják meg az egyre égetıbb 
problémát: a vízhiányt. 
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