
Néhány hónappal ezelőtt olvastam a hírt arról, hogy az Európai Űrügynökség Mars 
Express űrszondájának radarjával folyékony víz jelenlétét mutatta ki egy kutatócso-
port a Mars déli pólusát takaró jégsapka alatt. A víz egy nagyjából 20 kilométer 
át mérőjű mélyedést kitöltő felszín alatti tavat alkot. Ennek a kisebb szenzációnak a 
kapcsán is el lehet, sőt kell gondolkoznunk azon, hogy a tőlünk átlagosan 225 millió 
kilométeres távolságra lévő kopár bolygó vizsgálatára áldozzunk-e dollár milliárdokat 
és mérhetetlen mennyiségű szellemi kapacitást, vagy mindezt az energiát inkább a 
földi környezet védelmére, például a műanyagszennyezéstől lassan megfulladó 
óceánjaink megtisztítására kellene-e fordítanunk. Bevallom, bármennyire vonz is a 
csillagos égbolt titokzatos világa, mint a környezetünkért aggódó ember egy pil lanatig 
sem hezitálok a válaszon. 
Mindenesetre egy tényre rávilágítanak az ilyen felfedezések. A víz létfontosságú az 
emberiség és alapvetően a földi életformák számára. Nélküle nem lenne múltunk, 
jelenünk, és nem lesz jövőnk se. Ezért is tartozik szorosan össze tavaszi lapszámunk 
két fő témája: a jövő és a víz. Gondoljunk csak a klímaváltozás már tapasztalható 
következményeire, amelyek leginkább a vízen keresztül éreztetik hatásukat világunkra! 
Az elolvadó sarki jégtakarók okozta tengerszint-emelkedésre, ami sokmilliónyi 
ember életterét veszélyezteti. A megváltozó klímaviszonyokra, amelyek hol a 
vízgyűjtő területek, folyók kiszáradásával, hol a rendkívül heves esőzések révén 
érhetők tetten. És nem csak a tőlünk távoli földrészeken. Emlékezzünk a Duna 
tavaly nyári/őszi rendkívül alacsony szintjére!
Sokáig azt hittük, kifogyhatatlanok az ivóvízkészleteink, ezért igen mostohán bán tunk 
velük. Pedig hiába borítja bolygónk felszínének kicsit több mint a 70 százalékát víz, 
az összmennyiségnek csupán alig a 0,5 százaléka fogyasztható számunkra. 
Ráadásul egyre fogynak a jégbe, gleccserekbe zárt vagy a Szahara homoktengere 
alatt rejlő víztartalékok. 
Szerencsére kezdjük megérteni még mi, vízkészletek tekintetében szerencsésnek 
mondható földrajzi helyen élők is, hogy mekkora érték a tiszta ivóvíz. Óvnunk kell 
legfőképpen saját magunktól, az emberi tevékenységek okozta káros következmé-
nyektől. Nem háríthatjuk át másra sem a felelősséget, sem a teendőket. Kezdve 
onnan, hogy nekünk kell elzárnunk a csöpögő vízcsapot mind az otthonunkban, 
mind a munkahelyünkön, ahol életünk jelentős részét töltjük, odáig, hogy nem 
engedjük vissza a hulladéklerakókban keletkező veszélyes szennyező anyagokkal 
teli csurgalékvizet tisztítatlanul a környezetünkbe. 
Tudjuk: elegendő mennyiségű és minőségű víz nélkül biztosan nincs jövőnk. A mi és 
a következő generációk sorsa jelentős mértékben rajtunk múlik, azon, hogy pénzt, 
energiát nem sajnálva helyesen és gyorsan cselekedjünk. Mert arra ne számítsunk, 
bármilyen kecsegtetők is az űrkutatási eredmények, hogy majd a Marsról pótoljuk a 
vízkészleteinket. 
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