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Degradarea continuă a litoralurilor Europei ameninţă
standardele europene de viaţă
Viaţa lângă mare este foarte atractivă. Oamenii consideră litoralurile ca un bun imuabil, totuşi
deteriorarea şi schimbările ireversibile suferite de ecosistemele litorale continuă fără încetare.
Tendinţele existente indică faptul că schimbările în utilizarea terenurilor din zonele litorale le
depăşesc pe cele semnalate în alte părţi; de exemplu creşterea suprafeţelor artificiale de-a
lungul litoralurilor Europei creşte mai rapid cu o treime faţă de cele de pe suprafeţele interioare.
Aceste schimbări sunt larg răspândite şi acţionate de mai mulţi factori — schimbări demografice,
restructurare economică, standarde de viaţă ridicate, petrecerea timpului liber şi forme de comerţ
global. În multe regiuni litorale aceşti factori au cauzat schimbări rapide care au modificat drastic
potenţialul de viabilitate pe termen lung a ecosistemelor litorale şi a serviciilor pe care acestea le
oferă. Este tot mai mult probabil că influenţele existente exercitate asupra ecosistemelor litorale vor
fi accentuate de acum încolo prin schimbări climatice.

Ecosistemele litorale oferă
societăţii o gamă largă
de servicii. Acestea includ
servicii de aprovizionare, cum
ar fi livrarea de alimente,
combustibil, lemne, resurse
energetice şi produse
naturale, precum şi servicii
culturale (comodităţi), cum
ar fi turismul şi agrementul.
În plus, ecosistemele litorale
oferă servicii importante de
adaptare şi de suport, ca de
exemplu consolidarea litoralului
şi amplasarea de zonă tampon
împotriva pericolelor naturale
sau detoxificarea apelor
poluate. Deoarece tot mai mult
litoralurile îşi asumă funcţia de
„barieră” în comerţul global şi
în logistică, ele au devenit din
ce în ce mai dezvoltate şi prin
urmare serviciile de ecosistem
s-au degradat.

Aceste tendinţe sunt
importante, deoarece astfel
de servicii reprezintă o parte
semnificativă din totalul
valorii economice a zonelor
litorale. De exemplu, resursele
marine biologice ale Europei
depind în mare măsură de
calitatea zonelor litorale.
Dacă au loc dislocări în aceste
funcţii naturale, procesele de
degradare vor spori treptat şi
vor face dificilă orice reacţie din
partea societăţii. Aceste funcţii
naturale nu pot fi înlocuite de
tehnologie.
În ciuda anumitor succese
majoritatea regiunilor litorale
se situează din punct de vedere
economic printre cele mai
slab dezvoltate zone ale UE.
În 1996, 19 din cele douăzeci
şi cinci de zone ale UE-15
mai puţin favorizate de atunci

erau regiuni litorale şi aceasta
rămâne o problemă importantă
în UE-25 lărgită. În special
insulele mici sunt afectate prin
problemele sociale şi economice
(de exemplu, migraţia şi lipsa
infrastructurii economice).
Până acum dezvoltarea
litoralurilor s-a bazat pe
restructurarea economică.
Aceasta s-a realizat îndeosebi
prin turism şi prin creşterea
rapidă a construcţiilor, în special
în regiunile mediteraneene şi
atlantice. În alte regiuni s-a
acordat prioritate restructurării
economice a industriei de
pescuit, datorită scăderii
dramatice a populaţiilor de
peşte. De asemenea, creşterea
numărului de porturi şi a
transportului maritim a dus la
transformarea litoralurilor in
platforme logistice.

În acelaşi timp expansiunea
urbană, dezvoltarea staţiunilor
şi a porturilor, precum şi
acvacultura au un efect direct
asupra ecosistemului. Efectele
lor se extind peste efectele
directe ale poluării, sedimentării
şi ale schimbărilor în dinamica
litoralului. Practicile de pescuit
dăunătoare, recoltarea
peste măsură din fundul
mării, schimbările climatice
şi creşterea nivelului mării
sunt de asemenea ameninţări
importante pentru habitatele
litorale, cum ar fi extinsele
terenuri agricole, zonele umede
şi plantele de pe fundul mării.
Pe lângă aceasta, densitatea
populaţiei în regiunile litorale
este în medie cu 10 % mai
ridicată decât echivalentele lor
din interiorul uscatului; în unele
ţări această cifră se ridică până
la 50 %. Mai deranjant incă,
conversia zonelor naturale pe
litoral în suprafeţe artificiale
efectuate de către om se află
într-o creştere mai rapidă decât
densitatea populaţiei. Datorită
caracterului ireversibil al
acestor schimbări, acestea sunt
percepute ca fiind unul dintre
cele mai importante ameninţări
la durabilitatea zonelor
litorale. Locuinţele (în special
locuinţele secundare în multe
zone), serviciile şi agrementul
reprezintă factorii esenţiali,
constituind 61 % din totalul
terenurilor de litoral folosite ca
suprafeţe artificiale.
În trecut majoritatea zonelor
litorale erau considerate
periferice. Totuşi, în zilele
noastre din ce în ce mai
multe zone litorale constituie
un spaţiu esenţial pentru
dezvoltare. Există multe
zone litorale în Europa
unde ponderea suprafeţelor
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amenajate de om depăşesc
45 % din totalul suprafeţelor
de fâşie litorală (adică până
la 1 km de la linia de coastă).
Cel mai intens utilizate zone
se află în zonele litoralului
mediteranean (Franţa, Spania şi
unele părţi ale Italiei). Întregul
litoral atlantic francez este de
asemenea intens populată,
precum şi regiunile atlanticului
spaniol (Regiunea Bască şi
Huelva) şi o importantă regiune
din litoralul portughez. De
asemenea există numeroase
construcţii pe multe litoraluri
ale Mării Nordice (Olanda şi
Belgia).
Standardele mai ridicate de
viaţă în Europa, liberalizarea
rutelor aeriene europene,
creşterea rezultată de la
liniile aeriene cu preţ redus
împreună cu dezvoltarea
tronsonului trans-european
şi a legăturilor de cale ferată

au provocat o creştere
foarte ridicată a mobilităţii
europenilor şi a accesului lor,
în special la zonele litorale.
În plus, creşterea veniturilor
personale înseamnă că mai
multe persoane investesc în
cea de-a doua casă, în special
în zonele litorale, deoarece
acestea reprezintă atât o
investiţie favorabilă cât şi ocazii
noi pentru petrecerea timpului
liber. Dezvoltarea condiţiilor
favorabile şi a serviciilor pentru
cei cu o „a doua casă” şi pentru
turişti (de exemplu hoteluri,
parcuri acvatice, terenuri de
golf, circuite pentru trăsuri)
înseamnă că de acum încolo
multe zone litorale îşi vor
pierde identitatea lor locală.
Regiunile litorale suferă
şi de o altă ameninţare
datorită schimbării climatice.
Diferitele presiuni neclimatice
susmenţionate probabil că
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artificiale între 1990 şi 2000.
Această tendinţă nu dă semne
de atenuare. Ca rezultat,
aşa-numita „comprimare a
litoralului” apare în cazul multor
zone litorale. „Comprimarea
litoralului” se referă la faptul
că construcţiile şi infrastructura
s-au răspândit şi s-au apropiat
de linia de litoral în defavoarea
sistemelor naturale, care în
mod normal acţionează ca o
zonă de protecţie între mare
şi uscat. Această comprimare
creşte vulnerabilitatea zonelor
litorale faţă de schimbările
climatice şi faţă de creşterea
nivelului mării, în special în
timpul evenimentelor extreme,
cum ar fi mareele de furtună.

Schimbările în acoperirea terenului în raza de 10 km a zonei de
coastă în 17 ţări europene, 1990–2000
Schimbări nete în acoperirea terenului în % din anul iniţial
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Îmbunătăţirea administrării
zonei litorale, în special
referitor la sistematizarea
spaţială, prezintă un potenţial
de reducere a vulnerabilităţii
regiunilor litorale faţă de
consecinţele schimbărilor
climatice. Strategiile de
adaptare la schimbările
climatice naţionale apar
acum în mai multe ţări,
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au afectat deja în mod ostil
viabilitatea pe termen lung a
ecosistemelor litorale, precum
şi capacitatea lor de a face
faţă presiunilor suplimentare
exercitate de schimbările
climatice. Văile naturale
inundabile ale principalelor

râuri europene au fost deja în
mod predominant pierdute din
cauza dezvoltării (de exemplu
Rinul, Elba şi Po). Zonele
depresionare de litoral au
suferit de asemenea rate de
dezvoltare rapidă cu o creştere
de 1 900 km2 a suprafeţelor

Suprafeţe construite pe fâşia de litoral 0–1 km versus întreaga zonă de 10 km, 1990–2000
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europene a condus la un
număr de iniţiative din partea
UE, care a creat conceptul
de management integrat al
zonei litorale (ICZM). ICZM
încearcă să egaleze nevoile
de dezvoltare cu protecţia
chiar a resurselor care sprijină
economiile de litoral. Obiectivul
special al activităţii AEM este de
a contribui la bilanţul din 2006
al Recomandării Parlamentului
European şi al Consiliului
referitor la implementarea
ICZM (2002/413/CE). Strategia
Europeană de Tematică Marină

Din 1995 interesul faţă
de starea liniei de coastă

Forme de eroziune a coastei din Europa, 2004
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de asemenea se referă la
litoraluri prin promovarea
abordării bazate pe ecosistem
şi prin propunerea de regiuni
marine. UE de asemenea s-a
angajat în dezvoltarea politicii
maritime. Toate dintre aceste
noi dezvoltări politice au
potenţialul de a contribui la
îmbunătăţirea managementului
integrat al litoralurilor şi al
ecosistemelor lor. O măsură
cheie de succes va fi elaborarea
de acţiuni coerente în aceste
politici şi implementarea lor
prin mecanismele îmbunătăţite
de conducere.
Referinţe
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(Aspectele schimbătoare ale
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oferind o îndrumare clară
pentru creşterea rezistenţei
naturale a litoralurilor şi a
îmbunătăţirii durabilităţii. De
exemplu, principiul retragerii
controlate, care are ca scop
reducerea vulnerabilităţii
sistemelor sociale şi de
mediu la impacturile
schimbărilor climatice, oferă
în mod considerabil ideea
fundamentală a administrării
integrate a litoralului.

