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ICID-ist ja sellest üritusest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konverents oli jätk 7-nd Ülemailmsele Veefoorumile ja Kliima  kongressile, mis toimus 
Pariisis. ICID2015 konverents tõi fookusesse veeküsimused, mis puudutavad 
rahvusvaheliselt põllumajandus ja selle arengut. Põhiliselt esitati erinevate riikide 
teadlaste poolt põllumajanduse veemajandusega seotud uuringuid. Kuna konverents 
toimus Vahemere piirkonnas siis oli fokuseeritud just selle piirkonnale. 
 

 
 
736 osavõtjat  
65.maalt.  
 
Lisaks sellel osalesid 15 
kompaniid oma 
väljapanekutega, kes esitasid 
oma know-howd niisutuse ja  
kuivenduse sektoris. 
 



Ülevaade globaalsetest arengutest ja 
probleemidest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisi saagikuse tõus eri mandritel   tonni/ha periood 1980 - 2009 (data Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 

 



Ülevaade globaalsetest arengutest ja 
probleemidest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisi saagikuse tõus eri tasemega maades  tonni/ha periood 1980 - 2009  
(data Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 



Ülevaade globaalsetest arengutest ja 
probleemidest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Rahvastik ja rahvastiku kasv  vähe arenenud maades (least developed),  
arengu maades (emerging) ja arenenud maades (developed countries)   

(data UNDP Population Reference Bureau)  
 



Ülevaade globaalsetest arengutest ja 
probleemidest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahvastiku kasv  
linnades 

Rahvastiku 
muutus  
maailmas 
maapiirkondades 



Põllumaade pindala muutusest 1961 ja 
2008 vahel. (FAO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veepuuduse jaotumine globaalsetes 
suurtes jõgikondades (FAO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keskmine toiduainete netokaubavahetus 
2000-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toitu eksportivad riigid (roheline) ja importivad riigid (kollane-punane) 

väljendatakse protsendina kogutarbimisse. Riigiti näitajad, mis näitab kui 
suur osakaal on  toitu importiva riigi suhteline sõltuvus välistest allikatest 

(FAOSTAT). 
 



Ürituse raames toimunud teaduslikud 
istungid, seminarid ja ümarlaudad ja 

temaatilised koosolekud 

 
• Teemagrupp „Vee säästmine piiskniisutuse teel“. 
 
• Ümarlaud „Kas ja millisel viisil on võimalik kasutada heitvett 

põllumajandustoodangu tootmiseks?“ 
 

• Workshop: Veevarude kvantitatiivne majandamine võimalused 
•  seoses muutustega kliimas: Näited Prantsuse Vahemere piirkonnast. 

 
• Teemagrupp: Kuidas juhtida tulemuslikumalt põhja- ja pinnavee 

kasutamist põllumajanduses? 
 

• Ümarlaud „Struktuuride välised kohandused, et maandada  
• üleujutusriske 

 



Ümarlaud „Struktuuride välised 
kohandused, et maandada 

üleujutusriske“. 

  

Workshopi teemad: 
 

• Üleujutusohu riskijuhtimine kui kohanemisinstrument 
• Üleujutusohu kaardistamine: GIS programmid ja tehnikad 
• Üldsuse teadlikkuse tõstmine ja nende osalemine 

üleujutusriskide maandamise tegevuste planeerimisel 
• Erakorralised üleujutusohud ja vastu tegevuste planeerimine 
• Üleujutusohu vastased  kindlustused: küsimused ja 

väljakutsed 
 



Ümarlaud „Struktuuride välised 
kohandused, et maandada 

üleujutusriske“. 

 
Teemagrupp „Täppis niisutus“ 
  
Ümarlaud teemal “Heitvee taaskasutus-aeg lahenduste leidmiseks“. 
  
Ümarlaud „Veejuhtmetes vajaliku veevoolu tagamise, keskkonna  
parandamise ja säilitamise väljakutsed tulevikus ning võimalikud uued 
tehnoloogiad“. 
  
  
Ümarlaud  „Veekriiside ajaloost- küsimused, mis tekkivad kui võrrelda 
vanemaid ja hiljutisi veekriise“. 

 



Veekriiside ajaloost- küsimused, mis 
tekkivad kui võrrelda vanemaid ja 

hiljutisi veekriise 

Teemad: 
 
• Minevikus toimunud veekriiside asjakohased juhtumiuuringuid ja  

teadmised kuidas on püütud leida lahendusi 
 
• Vee kasutamise riskide juhtimises omandatud tarkus ja teadmised ja selle 

moderniseerimine. 
 

• Ülevaated jätkusuutlikest  ajaloolistest vee juhtimissüsteemidest 
 

• Seostest traditsiooniliste  meetoditega rajatud ja kaasaegsete uuenduslike 
vesiehitustuslike lahenduste vahel 
 

• Mõtestame ümber kadunud teadmisi ja endised kohandused  
 



Ümarlaud „Niisutus- ja energia 

Täpsemalt on energiasäästu võimalikud meetmed 
järgmised:  

• Võimalused investeeringute ja energia kulu  
vähendamiseks läbi pumplate konstruktsiooni 
optimiseerimise ja nende toimimise parandamise  

• energia säästmiseks kriitiliste punktide võrgu 
tuvastamine, mis on vastustavad täiendavalt 
energiatarbimise parandamist;  

• võrgu sektoritesse vee rotatsiooni rühmitades 
hüdrandid vastavalt homogeenne energianõudluse. 



Ümarlaud  „Kuivendus- ja 
niisutamissüsteemide  

multifunktsionaalsus ja sellega 
kaasnevad ökosüsteemi teenused 

 
Istungi sisu: 
 
Kuivendus ja niisutussüsteemid kogu maailmas mõjutavad meid nii  
füüsikalisel, keemilisel, ökoloogilisel, klimaatilisel, sotsiaalsel, humanitaarsel ja 
ökonoomilisel aspektidest lähtuvalt mitmel keerukal ja dünaamilisel viisil ning 
samaaegselt. Keskkonna jätkusuutlikkus selles kõiges on nagu “liikuv 
märklaud” .Protsessid, mis arenevad on  keerukad nagu loodus ise ja nad  
paljastavad uusi ühiskondlikke probleeme, mis muutustes on tekkinud või 
tekivad. 
Nii nimetatud "Roheline revolutsioon" seisab  kolmel sambal :  
• on võetud kasutusele kõrge saagikusega sordid,  
• on panustatud  keemiliste sisendite, nagu väetiste ja pestitsiidide kasutusse  
• panustaud kuivendusse ja niisutamisesse.   

 



Ümarlaud  „Kuivendus- ja 
niisutamissüsteemide  

multifunktsionaalsus ja sellega 
kaasnevad ökosüsteemi teenused 

 
Sellel kõigel  on olnud kindel positiivne tulemus, nii on suurenenud toiduainete 
tootmine, mis on takistanud nälga paljudes maailma osades. Aga sellel on ka 
negatiivne mõju keskkonnale.  
Vee kasutamine  üldiselt kui ka põllumajanduses ning selle tegevuse  juhtimise 
vead, võivad kahjustada keskkonda mitmel moel:  
• põhjavee ammendumine;  
• maa kahjustamise ja vee saastumine ning ammendumine,   
• ökosüsteemide teenuste vähenemine, 
• bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja elupaikade kaitse.  

 
Kuid kõige kuivendamist ja niisutamist toodavad ka mitmeid kaupu, teenuseid 
ja positiivne hulka, mis kasu kohalikele kogukondadele ja ühiskonnale laiemalt. 
Samas saame öelda, et  enamikus juhtudes kuivendamine ja niisutamine toob 
positiivset kasu mitmel viisil, kaupade, teenuste hulga näol, mis on vajalik 
kohalikele kogukondadele ja ühiskonnale laiemalt 



Avaliku ja erasektori koostöö 
veemajandamisel 

 
Seminari sisu: 
Kuivendus- ja niisutussüsteemide arendamine ja veeressursside  juhtimine 
ning haldamine  aga nõuab suuremahulisi investeeringuid ja ressursse, 
milleks vahendite leidmine paljudes riikides on probleem. 
Seoses sellega, annab avaliku ja erasektori partnerlus täiendavaid tulemusi, 
selleks  on vaja välja töötada ja levitada parimaid praktikaid, et kiirendada 
niisutamise ja kuivendussüsteemide  laienemiseks, toimimise parandamiseks 
hooldusteenuseid, selleks et kõrvaldada või vähendada avaliku sektori 
toetuseid.  
 
Eesmärk  on tutvustada ja arutada, vastanduda võivaid PPP kogemusi 
veemajandamise vallas, millest mõned on  edulood ja teised 
ebaõnnestumised, selleks et teha kindlaks, millistel tingimustel finants- ja 
institutsioonilised meetmed  tuleks luua, et ühiste  eesmärkide saavutamine 
erinevate huvirühmadega oleks võimalik. 
 



Ülevaade huvitavamatest ettekannetest: 

Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate põhjavee maa-alade kaardistamine 
 

- kvantitatiivne hüdroloogiline lähenemine 
Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis  1. Põllumaa osakaal elemendi kohta (0,5 x 0,5  km astme) 2000. Aastal 
(Ramankutty et al., 2008) 



Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate 
põhjavee maa-alade kaardistamine 

joonis 4. Põllumaade niisutusvee  keskmine hinnanguline neto vajadus 
(1960–2000) :  

(a) 106 m3 /aastas and  
(b) in mm/aastas. 

 

Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1 



Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate 
põhjavee maa-alade kaardistamine 

joonis 5. Põllumaa niisutamiseks olemasolev keskmised näitajad  (1960–2000), 
106 m3 aatas-1 cell-1 erinevatel tasanditel, mis tagavad põhjavee  taastootmiseks 
vajalikud keskkonna nõuded:  
(a) Scenario 1:   70 %,              (b) Scenario 2:     50 %,      ( c) Scenario 3:       30 %. 

and (b) in mm year-1. 
 

Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1 



Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate 
põhjavee maa-alade kaardistamine 

joonis 7. (a) Põhjaveega niisutad maa-alade kontsentratsioon 2005 a andmetel, 
mida on täiendatud Sieberti poolt 2010 andmetega (b) Niisutamiseks vajaliku 

põhjavee olemasolu potentsiaal Scenario 2 (kus niisutamise veevajadus ei ületa 50  
% olemasolevat põhjavee ressurssi) % niisutusvajaduse katmiseks 2005 seisuga. 

 Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1 



Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate 
põhjavee maa-alade kaardistamine 

 
joonis 8. (a) Area irrigated with groundwater in 2005 expressed in ha.  
Pinnavee kättesaadavus  maaomanikele  ja turgudele ehk linnadele 

juurdepääs 2005. 
 Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1 



Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate 
põhjavee maa-alade kaardistamine 

Elektri võrgule juurdepääs 
 Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1 



Ümarlaud  „Kuivendus- ja 
niisutamissüsteemide  multifunktsionaalsus ja 

sellega kaasnevad ökosüsteemi teenused 
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Punane joon- pumbatud vee hulk mm ja must joon põhjavee sügavus m 

Kontrollitud vee 
pumpamiselt 
kontrollimatu vee 
pumpamiseni 





Veemajanduse ümberkorraldused  Tiigrise 
ja Eufrati jõgikonnas- 

Kriisi Süürias ja Iraagis 
 

Lõuna- Anatoolia veeprojekt 
 



Veemajanduse ümberkorraldused 

 Tiigrise ja Eufrati jõgikonnas 

Kriisi Süürias ja Iraagis 

Lõuna- Anatoolia veeprojekt 
 



Veemajanduse ümberkorraldused Tiigrise ja 
Eufrati jõgikonnas- 

Kriisi Süürias ja Iraagis 



Uus dreenikatte materjal 

Ookri , sette ja juurte vaba !!!? 
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