PROBLEMEN AAN
DE COSTA CALIDA
2-LEDIG PROBLEEM
Spijtig genoeg zijn we genoodzaakt u, geachte
klanten, te informeren over de negatieve
aspecten waarmee de Costa Calida al reeds
geruime tijd geconfronteerd wordt.
Het probleem van deze Costa, met in theorie
zeker ook zijn troeven, zijn tweeledig.

Enerzijds heb je het ecologisch probleem waarmee de
binnenzee Mar Menor al decennialang kampt, en nu
sinds een jaar nog een groter ecologisch probleem blijkt
te hebben.
Anderzijds is er de gevoeligheid aan wateroverlast en
overstromingen tijdens de jaarlijks tweemaal
voorkomende Gota Fria, een soort moessonregen die
meestal voorkomt in voor- en najaar met verschillende
dagen van hevige regenval.

Nu, sommige zones zijn al decennia gekend voor hun problemen met
serieuze wateroverlast. De badplaats Los Alcazares spant de kroon
hierin waar sommige stadsdelen en het centrum verschillende keren
per jaar blank komen te staan.
U zal ons standpunt hierin wel begrijpen dat we de overstromingszones mijden en verkiezen onze klanten waarheidsgetrouw in te
lichten en uiteraard ten stelligste af raden in die zones te investeren in
hun buitenverblijf.

Betreffende de ecologische staat van de Mar Menor die volgens
sommige bronnen wel eens irreversibel zouden blijken te zijn, stellen
wij als advies dat die regio op zich best ok is op voorwaarde dat men
nooit in de Mar Menor gaat baden, laat staan met kinderen of
kleinkinderen. U verplaatst zich beter een paar kilometer naar het
noorden, naar bv Torre de la Horadada waar u van de Middellandse
Zee kan genieten. Met de wagen is het slechts een 5-tal km
verwijderd (in acht nemend vanaf het uiterste grenspunt van de Mar
Menor met de Costa Blanca zuid).
Vanuit Mar de Cristal of Playa Honda, is het ongeveer 45 min rijden
naar Torre de la Horadada en de Middellandse Zee.

Enkele feiten
BLAUWE VLAG STRANDEN
In deze context valt te noteren dat voor het vierde opeenvolgende jaar, de Mar
Menor geen enkele Blauwe Vlag-stranden vanwege de degradatie van de lagune
heeft gekregen (buiten El Mojon) en op sommige locaties zelfs een zwarte vlag
gehesen wordt.
Zie link: KLIK HIER
LINK DE STANDAARD
link De Standaard (Belgische krant) : KLIK HIER
LINK INSPANJE.NL
Grootste binnenzee van Spanje sterk vervuild: KLIK HIER

NATURE'S PAYBACK - maart 2020 Bron El Pais (zie hieronder)

U kan steeds bij Sublicasa terecht voor een eerlijke en correcte communicatie omtrent deze 2 minpunten van Murcia.

Mar Menor: NATURE’S
PAYBACK – maart 2020 –
Bron EL PAIS
Link: https://english.elpais.com/society/2020-03-06/mar-menor-natures-payback.html

LAGUNE
Een lagune in de zuidoostelijke regio Murcia van Spanje is een
symbool geworden van hoe een gebrek aan respect voor het milieu
averechts kan werken. Ondanks zijn naam is de Mar Menor geen zee,
maar een zoute kustlagune in Murcia van 135 vierkante kilometer en
gescheiden van de Middellandse Zee door een 22 kilometer lange
strook land (La Manga, wat 'de mouw' betekent).

DODE VISSEN
Deze populaire plek haalde in oktober 2019 wereldwijde
krantenkoppen toen duizenden dode vissen op de kust aanspoelden.
EL PAÍS reisde naar wat eens een idyllische plek was om erachter te
komen hoe slecht de situatie is.

In het populaire zomerresort La Manga del Mar Menor, voor flatgebouwen en straatcafés
die in deze tijd van het jaar leegstaan, verdwijnt een duiker in de diepten van de lagune.
Haar naam is Francisca Giménez Casalduero en ze is een onderzoeker aan de Universiteit
van Alicante die al 28 jaar monsters neemt in dit wetland. Op deze februaridag, en ondanks
het heldere water, stelt de bioloog een schokkende diagnose: “Op een diepte van minder
dan drie meter is de lagune absoluut dood; er is niks. En daarboven is er nog wat leven,
maar de situatie is nijpend. "
Het is een uniek zoutwaterecosysteem met vijf vulkanische eilanden en een bijzondere
biodiversiteit. Maar de Mar Menor is ook een sterk voorbeeld van hoe minachting voor het
milieu averechts kan werken. Er zijn veel redenen waarom de lagune niet langer het beeld
van gezondheid is. Eerst was er het dumpen van afval uit de mijnbouw, toen
onbelemmerde bouw en ten slotte de nitraten uit de intensieve landbouw die decennia lang
in het water sijpelden en bijdroegen aan de ineenstorting van het ecosysteem.

De ontwikkeling van La Manga zorgde niet alleen voor een model
van buitensporige bouw in het gebied - het aantal havens per kilometer
kustlijn is bijna vijf keer zo groot als dat van de Balearen - het had ook
een grote impact op de lagune zelf. Naast het rioolwater en andere
neerslag van het toerisme, gebeurde er tussen 1974 en 1975 iets dat
het ecosysteem op een heel specifieke manier beïnvloedde: om grotere
boten de Tomás Maestre-jachthaven te laten binnengaan, het Estaciokanaal, dat het moerasland met de Middellandse Zee verbond, werd
uitgebreid.
Dit maakte plaats voor de jachten, maar ook voor het zeewater,
waardoor het ecosysteem van de lagune volledig veranderde.
Het zoutgehalte daalde en soorten uit de Middellandse Zee begonnen
te migreren en het moerasland te koloniseren, zoals een soort algen die
bekend staat als Caulerpa prolifera.
Honderden vierkante kilometers velden die waren gecultiveerd met
droge landbouwtechnieken, werden geïrrigeerd en bemest. De effecten
van deze intensieve landbouw waren enkele kilometers verderop
voelbaar. Zoals de bioloog Francisca Giménez Casalduero uitlegt: “Net
zoals ze de groei van sla stimuleerden, begonnen de nitraten die de
lagune bereikten de algen te laten groeien en werd de bodem
bedekt met Caulerpa. Dit is het eerste symptoom van eutrofiëring:
zeebodems die door een teveel aan voedingsstoffen worden
gedomineerd door dit soort algen.

Er waren in de loop der jaren andere waarschuwingssignalen, zoals
toen de lagune in 2016 groen werd; ANSE plaatste een video van een
duiker die ondergedompeld was in een wat leek op een dikke groene
soep. Maar wat er onder de oppervlakte gebeurde, was nog erger.
“Wat er in 2016 gebeurde met de ‘groene soep’ was een ernstige
eutrofiëringscrisis”, zegt Giménez Casalduero. "De nitraten die het
water binnendringen, zorgen ervoor dat het fytoplankton groeit en zo
dicht wordt dat het geen licht doorlaat. Dat betekent dat de vegetatie
onder de drie meter geen fotosynthese kan uitvoeren en dus sterft.
De afbraak veroorzaakt door de bacteriën verhindert op zijn beurt de
diffusie van zuurstof, waardoor alle fauna op die diepte wordt
gedood. ”

Deze aflevering betekende een enorme sprong voorwaarts in de
crisis van de lagune, aangezien 85% van het leven op de bodem
verloren ging en vervangen werd door een modderbed. “Vóór
2016 bedroeg de geschatte populatie waaiermosselen - grote
tweekleppige weekdieren die op de rand van uitsterven staan meer dan een miljoen; na 2016 waren dat er tussen de 3.000 en
4.000, en nu zijn dat er nog minder ”, voegt Giménez Casalduero
toe.

Volgens José Luis García Aróstegui, een wetenschappelijk onderzoeker die
gespecialiseerd is in watervoerende lagen bij het Spaanse Geologische en
Mijnbouwinstituut zegt dat er vanuit de ondergrond veel meer vervuild water de
Mar Menor in sijpelt dan van wat er van het oppervlak afloopt. "Zelfs als alle
landbouw nu zou worden afgeschaft, zou het vervuilde water in de watervoerende
laag nog tientallen jaren wegsijpelen", zegt hij.
Tijdens de verwoestende storm die in september 2019 Oost-Spanje trof, zat de
boer Santiago Pérez Blaya vast in zijn huis in Los Alcázares, Murcia. Het water
kwam zijn huis binnen en steeg bijna anderhalve meter, waardoor hij de deuren
niet kon openen. Hij zat ongeveer 10 uur vast.
De opeenvolgende overstromingen in de gemeente zijn het begrijpelijkerwijs beu.
"Het heeft allemaal te maken met rampzalig landbeheer", “De landbouw is de
schuld, maar ook de golfbanen, de bedrijventerreinen, de woonwijken. Omdat
natuurlijke waterlopen zijn verwoest, stroomt het water door het midden van Los
Alcázares, wat een hel is. "
Na een onderbreking van de groene soepcrisis, zag het wetland in 2019 opnieuw
in een kritieke toestand. En toen kwam de septemberstorm die Los Alcázares
overspoelde. Zoals Ángel Pérez Ruzafa, hoogleraar ecologie aan de Universiteit
van Murcia, uitlegt, creëerde de massale toevoer van zoet water een
oppervlaktelaag over de lagune die de verspreiding van zuurstof eronder afsneed,
met fatale gevolgen. Op 12 oktober vulde het strand van Villananitos in Lo Pagán
zich met dode vissen; de Mar Menor hadden een massa zilverachtige lijken en
vissen uitgespuugd die naar adem snakken, waaronder zeebaars, garnalen,
palingen en krabben.

Hoeveel erger kan zo'n moerasland worden? In 2017 publiceerde Salvador
García-Ayllón Veintimilla, professor aan de Polytechnische Universiteit van
Cartagena, een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Ocean & Coastal
Management waarin drie lagunes in verschillende crisistoestanden werden
vergeleken: Mar Chica (Marokko), Mar Menor (Spanje) en Salton Zee (VS). Het
ergste is de Salton Sea, een moerasgebied in Californië dat bijna zeven keer
groter is dan de Mar Menor, gelegen in de landbouwgordel van de Imperial
Valley. "Als je wilt weten hoe de Mar Menor er over een paar jaar uit zou kunnen
zien, dan is het geval van Salton Sea veelzeggend", zegt García-Ayllón Veintimilla.
In de jaren vijftig en zestig was Salton Sea een trendy vakantiebestemming voor
mensen als Frank Sinatra en Jerry Lewis. Maar de Californische lagune begon te
rotten en eindigde met een strand van dode vissen en een vreselijke geur.
Toen deze verslaggever enkele jaren geleden de plek bezocht, was het resort een
spookstad geworden. De enige mensen die nu nog over zijn, zijn Spaanse
immigranten en landarbeiders. Ze sluiten zich op in hun huizen en houden de
ramen stevig dicht om zich tegen de vliegen en de stank te beschermen.

Wij geven u eerlijk en correct
advies over elke woning.
Contacteer ons:
info@sublicasa.com
+34 691 266 254

