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Criza mondialã a apei
ocoleºte România

L
umea se pregãteºte
intens pentru o cri-
zã a apei, cea mai
importantã
resursã pentru
traiul uman.
Semnele, atât

la nivel continental, cât ºi glo-
bal, cã sunt probleme cu apa
sunt tot mai clare.

Un raport publicat de Agen-
þia Europeanã de Mediu
(AEM) ne informeazã cã doar 40%
din totalul lacurilor, râurilor, estua-
relor ºi apelor costiere din UE se aflã
într-o stare ecologicã “foarte bunã”.
Pe de altã parte, un raport, dat publi-
citãþii în aceastã primãvarã de cãtre
Organizaþia Naþiunilor Unite
(ONU), anunþã cã pânã în 2050 circa
cinci miliarde de oameni vor trãi în
zone cu acces redus la apã.

Printre veºtile rele este ºi una
bunã, þara noastrã stã foarte bine din
acest punct de vedere. Apele de su-
prafaþã din Peninsula Scandinavã,
Estonia, Slovacia, România se aflã
într-o mai bunã stare ecologicã decât
cele din regiunile din Europa Cen-
tral-Vesticã (în special în Germania,
Belgia, Olanda), unde densitatea po-
pulaþiei ºi agricultura intensivã sunt
vinovate de o calitate mediocrã a

apei, informeazã studiul. În cele mai
multe dintre statele membre UE,
mercurul (prezent în trecut în termo-

metre, baterii ºi vopsele) ºi
cadmiul (prezent în
îngrãºãminte fosfatate ºi în
producþia metalurgicã) se
fac vinovate de cele mai
frecvent întâlnite cazuri de
poluare chimicã.

Comisarul european pen-
tru Mediu, Karmenu Vella

susþine cã mai sunt mulþi paºi de fãcut
pentru remedierea situaþiei: “Graþie
punerii în aplicare a legislaþiei euro-
pene în privinþa apei în statele mem-
bre, calitatea apei dulci din Europa se
amelioreazã progresiv, dar rãmân
multe lucruri de fãcut înainte ca toa-
te lacurile, râurile, apele costiere ºi
apele subterane sã ajungã sã aibã o
stare bunã. Lupta împotriva poluãrii
provocate de agriculturã, industrie ºi
persoane private necesitã eforturi co-
mune din partea tuturor beneficiarilor
apei din întreaga Europã”. Izvoarele
subterane se aflã totuºi, global, într-o
stare mai bunã - trei sferturi dintre ele
au o “stare chimicã bunã”, potrivit
AEM. Însã anumite situri continuã sã
fie contaminate de nitraþii proveniþi
din canale agricole, “intruziuni sali-
ne” ºi de “infiltrarea unor produse

chimice periculoase”.
În urmã cu trei ani, calculele

Organizaþiei Naþiunilor Unite indi-
cau cã pânã în 2020, consumul de
apã va creºte cu 40%, iar pânã în
2025, doi din trei oameni vor trãi în
condiþii de “stres” din cauza lipsei
apei. Africa, Orientul Mijlociu ºi
mai ales Sudul Asiei vor fi cele mai
afectate. Þara noastrã nu face parte
dintre zonele cu un posibil deficit al
resursei de apã în urmãtorii 30 de
ani. Desigur, nu vor fi probleme dacã
ºtim sã avem grijã de aceastã resursã.

Audrey Azoulay, director general
al Organizaþiei Naþiunilor Unite
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
(UNESCO) apreciazã cã trebuie ac-
þionat urgent: ”Dacã nu fa-
cem nimic, pânã în 2050 circa
cinci miliarde de oameni vor
trãi în zone cu acces redus la
apã". Pentru a gestiona cere-
rea din ce în ce mai mare de
apã raportul ONU de anul
acesta recomandã “lucrul cu
natura mai degrabã decât
împotriva ei” în vederea unei
utilizãri mai eficiente, mai
rentabile ºi mai sãnãtoase a
apei, atât pentru populaþie,
cât ºi pentru mediul înconju-
rãtor.

Raportul ONU conþine niºte date,
legate de trecut, prezent ºi viitor,
îngrijorãtoare. Începând din anul
1900, aproximativ 64 - 71% din su-
prafaþa zonelor umede ale lumii au
fost distruse ca urmare a activitãþi-
lor umane. Circa 80% din apa rezi-
dualã industrialã ºi municipalã este
eliberatã în mediul înconjurãtor fãrã
a fi tratatã, aceasta reprezentând un
factor major în procesul de deterio-
rare a calitãþii apei la nivel global,
cu impact nociv asupra sãnãtãþii ºi a
ecosistemelor. La nivel mondial,
3,6 miliarde de persoane trãiesc în
zone cu risc de acces limitat la apã
timp de cel puþin o lunã pe an, aproa-
pe trei sferturi dintre acestea fiind în

Asia. Cifra ar putea ajunge la 4,8 mi-
liarde - 5,7 miliarde de persoane
pânã în 2050. Aproximativ 30% din
populaþia globalã locuieºte în zone
afectate în mod obiºnuit fie de inun-
daþii, fie de secetã. Numãrul persoa-
nelor expuse riscului de inundaþii se
estimeazã cã va creºte de la 1,2 mi-
liarde în prezent la aproximativ 1,6
miliarde în 2050. Aproximativ 1,8
miliarde de persoane sunt afectate de
degradarea terenurilor, de deºertifi-
care ºi de secetã.

Un raport al Bãncii Mondiale, pu-
blicat în 2015, avertizeaz[ cã încãlzi-
rea climaticã va agrava dramatic sã-
rãcia pe glob, recoltele agricole vor
fi primele afectate, ceea ce va ame-

ninþa securitatea alimentarã a milio-
ane de persoane.

În ultimii ani, aproximativ 70 de
râuri importante din întreaga lume
au secat practic din cauza sisteme-
lor de irigare ºi a consumului exce-
siv. Din nefericire, veºtile rele pe
aceastã temã vin în mod constant,
gheþarii din Himalaya ºi Tibet vor
dispãrea pânã în 2100 în ritmul ac-
tual al topirii lor. Nevoile tot mai
mari ale omeniri înseamnã ºi un ne-
cesar tot mai mare de apã. Pentru a
obþine o tonã de oþel sunt necesari
20 metri cubi de apã, o tonã de
hârtie - 200 metri cubi de apã, un ki-
logram de orez având nevoie de
5000 de kilograme de apã pentru a

putea fi produs, un hamburger
– 250 de litri, un pahar de suc
de portocale – 850 de litri.

Conform unor date ONU,
la începutul acestui deceniu
nu mai puþin de 1,1 miliarde
de oameni trãiau în condiþii
precare de igienã din cauza
lipsei apei, iar cifra creºte
constant ºi dramatic. Potrivit
BBC, Cape Town este primul
oraº important al lumii care
va rãmâne fãrã apã.

Situaþia este mai gravã
decât vrem sã ne închipuim.n
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