
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 overstromings-
zones 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.



Feiten

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

2019
3/6/2019:  InSpanje-Grootste binnenzee van Spanje sterk
vervuild.
Link:  KLIK HIER

2020
15/2/2020: De Standaard
Link: KLIK HIER

2021

6/3/2020: El Pais-NATURE'S PAYBACK (zie artikel hieronder)
Link: KLIK HIER

12/5/2021: Murcia Today-voor het 5e opeenvolgende jaar, geen
enkele Blauwe Vlag-stranden vanwege de degradatie van de
lagune (buiten El Mojon) en op sommige locaties zelfs zwarte
vlaggen.
Link:  KLIK HIER

https://inspanje.nl/algemeen/11763/grootste-binnenzee-van-spanje-ernstig-vervuild/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200213_04847401?articlehash=C77B4C8E06E8E325A9AE8324352E85C7A53A726C21BA8EA930284155900036B9385E81B70CAE6EDB56ED1EE219C1B5C0C9E096AC2337C477D3CD6F7FCAB841B2
https://english.elpais.com/society/2020-03-06/mar-menor-natures-payback.html
https://murciatoday.com/26-blue-flags-for-costa-c%C3%A1lida-beaches-but-mar-menor-remains-flagless_1599289-a.html?Banner=12


23/8/2021: Murcia Today-ANSE explains; fish are dying through
lack of oxygen but political inaction is killing the Mar Menor (zie
artikel hieronder).
Link: KLIK HIER

17/8/2021: Spanje Vandaag-Opnieuw 1000-den dode vissen in
Mar Menor-Bron 20M/EPNoticia (zie artikel hieronder).
Link:  KLIK HIER

6/11/2021: La Verdad-Een ecologische ramp met een
waardeverlies van 4.150 miljoen euro tot gevolg voor het
plaatselijke vastgoed. Zie artikel hieronder.
Link: KLIK HIER

12/12/2021: El Diario-De schokgolf van de Mar Menor (zie artikel
hieronder)
Link: KLIK HIER

https://murciatoday.com/anse-explains-fish-are-dying-through-lack-of-oxygen-but-political-inaction-is-killing-the-mar-menor_1636682-a.html
https://www.spanjevandaag.com/17/08/2021/opnieuw-duizenden-dode-vissen-aangespoeld-in-de-mar-menor-in-murcia/
https://www.laverdad.es/murcia/estado-menor-deprecia-20211106223313-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Festado-menor-deprecia-20211106223313-nt.html&fbclid=IwAR2iqjHa9DVG2P05fomG402gcSvbMnETn3l3yQ-amrBSXL50rcGwaD-vako
https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/onda-expansiva-menor-20211212111828-ntrc.html


2022

26/4/2022: La Verdad- Het Instituut voor Oceanografie
waarschuwt voor het risico van een nieuwe anoxie in de Mar
Menor (zie artikel hieronder).
Link:  KLIK HIER

13/5/2022: Murcia Today- Immens populair Amerikaans
tijdschrift US Publication waarschuwt bezoekers voor de Mar
Menor. Het magazine stelt klaar en duidelijk: "zwem daar niet en
koop geen onroerend goed in de nabije omgeving".
Link:  KLIK HIER

https://www.laverdad.es/murcia/riesgo-anoxia-mar-menor-20220426143103-nt.html
https://murciatoday.com/hugely-popular-american-magazine-warns-visitors-off-the-mar-menor_1774955-a.html?Banner=18,63&signup=off#top


Mar Menor: NATURE’S PAYBACK –
6 maart 2020 – Bron EL PAIS

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. 

https://english.elpais.com/society/2020-03-06/mar-menor-natures-payback.html

https://english.elpais.com/society/2020-03-06/mar-menor-natures-payback.html


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.
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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 Estacio-
kanaal, 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. 
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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.
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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.
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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.

Mar Menor: NATURE’S PAYBACK – 6 maart 2020 – Bron EL PAIS



Ber�cht op 3 apr�l '21
van Asoc�ac�ón en
Defensa del Mar
Menor.



Opnieuw duizenden dode vissen aangespoeld in de Mar Menor
in Murcia.

Het is niet de eerste keer en inwoners van het gebied vrezen dat het
ook niet de laatste keer zal zijn dat het vervuilde water in de Mar Menor
lagune zorgt voor duizenden aangespoelde dode vissen en garnalen.
Alles wijst op een herhaling van een soortgelijk ecologisch fenomeen
van twee jaar geleden maar de autoriteiten sluiten een nieuwe periode
van vervuiling door anoxie uit.

Vanuit het platform SOS Mar Menor wordt gewaarschuwd voor de
eutrofiëring van het water omdat de kwaliteit van het water de
afgelopen weken door de hoge temperaturen en afwezigheid van wind
verergerd is. De ongewenste overmaat aan nutriënten noemt men
eutrofiëring en leidt tot een explosieve algengroei waardoor er een
zuurstofgebrek is en vissen overlijden.
De dode vissen die zijn aangetroffen op verschillende stranden in de
Mar Menor zijn de kleinste soorten die het meest gevoelig zijn voor
veranderingen in het water. Vanwege de klimatologische
omstandigheden zit er minder zuurstof in de lagune van de Mar Menor.
Het platform SOS Mar Menor waarschuwt echter want net zoals in 2019
is het proces nu begonnen in de Cala del Pino gevolgd door de Mar de
Cristal en Islas Menores en dan Los Nietos. Het afgelopen weekend
werden er op diverse plaatsen dode vissen en springende
garnalen gevonden. Vissers waarschuwen ook dat er in het
midden van de lagune bijna geen vis meer te vinden is.

SPANJE VANDAAG - 20M|EP NOTICIA - 17/8/2021

https://www.20minutos.es/noticia/4794031/0/miles-de-peces-muertos-vuelven-a-yacer-a-flote-en-el-mar-menor/?autoref=true


ANSE explains; fish are dying through lack of oxygen but political inaction is
killing the Mar Menor.
The regional authorities, national government and local authorities are involved in
a constant fight to elude responsibility and deal with the root causes of what has
now become a national ecological embarrassment.

On Sunday morning tens of thousands of small fish clouded the waters of the Mar
Menor close to the shore desperately searching for oxygen, the number of lifeless
bodies floating to the surface forming a silver skin on the water behind beach
operatives as they slowly moved along the shoreline scraping the corpses from
the sand.

Bathing was banned on seven beaches as the bodies were scooped out of the
water and tiny prawns removed from the sand along with the blackened slime of
dead seabed fauna, the smell of rotting death pungently present, ensuring that the
tourists and curious who walked along the shorelines filming the carnage to share
with friends and family via social media had absolutely no desire to enter the
water regardless.

The businesses who have invested so much money into beach bars to service the
summer tourist season rattled around in their kitchens, optimistically scraping
frying pans and jiggling beer crates, although at 11am on Sunday morning, not a
single client was observed enjoying the fresh sea air as would normally be the
case in the middle of August.

MURCIA TODAY - 23/8/2021



For them, the summer campaign is over, the terrible publicity for the region during
the Vuelta a España cycle race on Saturday, during which residents protested,
banners could be seen draped on homes and bridges in spite of the attempts of
the authorities to paint out the protest messages daubed on the road, as cameras
from every major TV station in Spain transmitted not only footage of the race, but
also covered the thousands of dead fish washing up on the beaches, giving the
worst possible publicity to the important Spanish domestic market; this year the
regional tourism board has invested everything into the national campaign, and no
matter how much they spend trying to woo the visitors from Madrid for the early
autumn weeks, major damage has now been done to the image of the star tourist
attraction of the region and nobody could blame the tourists for choosing another
place in which to spend the last weeks of the summer.

Pedro García, Director of ANSE, indicated that the volume of smaller fish and
crustaceans washed up on Sunday morning was lower than the previous day, but
resigned that the situation would continue with no short-term solution possible,
explaining that as the turbidity of the water increased due to the rotting marine
fauna on the floor of the Mar Menor, this would in turn exacerbate the process as
the seabed was plunged into darkness due to the high presence of rotting plant
material in the water, depriving the plants of light. The rotting process also
creates Hydrogen sulphide, which in turn, kills plankton and the marine life.

MURCIA TODAY - 23/8/2021

https://murciatoday.com/protests-in-the-mar-menor-as-dead-fish-appear-for-fourth-consecutive-day_1634911-a.html?#bottom_navigate


This problem, he explained, was widespread, and although the dead fish washing
up at the moment are primarily the smaller species which live in the shallower
waters, increasingly larger specimens are being found as the lack of oxygen
spreads into deeper waters; it was no coincidence, he said, that the Mar Menor
fishermen had been fishing flat-out to remove as many of the larger fish from the
lagoon as they could.

He emphasised that although the fish were predominantly smaller than those
recovered in the last major episode of anoxia in San Pedro del Pinatar following
the 2019 Gota Fría, the volume was considerably higher.

The Consejería of Medio Ambiente acknowledges that four and a half tons of fish
have been removed from beaches in the last week, compared to the 3,000 kilos
removed from San Pedro del Pinatar in 2019 (approximately 50 per cent more),
but says that thousands of kilos of dead fish are simply rotting on the seabed and
will never be recovered, compounding the problem.

Investigators from the UCAM (Murcia University) who have been part of the
monitoring process of the lagoon since 2016 when the first mass eutrophication
incident occurred with an algal bloom, indicated shortly before this latest incident
that the fish stocks within the lagoon had been recovering from the 2019 anoxia
incident, and that although they were still lower than they had been before 2019,
were growing in numbers as the lagoon started to regain some stability.

MURCIA TODAY - 23/8/2021

https://murciatoday.com/anger-and-sadness-as-dead-fish-wash-up-on-the-shores-of-mar-menor-beaches_1633565-a.html?#bottom_navigate
https://murciatoday.com/anger-and-sadness-as-dead-fish-wash-up-on-the-shores-of-mar-menor-beaches_1633565-a.html?#bottom_navigate


ANSE has also been part of the long process to protect the Mar Menor and has
campaigned ferociously to find ways of ensuring a healthy future for the lagoon,
but Pedro García acknowledged that the problem was complex, and there were no
easy or short-term solutions to resolve the current situation.

He remains adamant that the lagoon stands no chance of recovery unless the
continued flow of nitrate-laden water from the Campo de Cartagena via the
rambla del Albujón is stopped, the level of the contaminated Cartagena
subterranean water aquifer reduced, and the illegal extraction and use of water
by the agricultural sector controlled, but also recognises that this is a path the
regional government is unwilling to implement on the necessary scale given the
power of the agricultural sector and the economic implications for the regional
economy due to the scale of agricultural activity in the region.

Slightly more than 200 illegal desalination plants have been sealed in the Campo
de Cartagena and the Alicante area since inspections began in 2019 and 113
disciplinary proceedings have been proposed, according to the latest information
provided by the Ministry for Ecological Transition, but not one single agricultural
concern has yet been obliged to return its land back to the conditions in which it
was farmed prior to the criminal investigations which followed the first episode of
eutropication in 2016; 13 of the criminal prosections brought against the
agricultural sector for illegal extraction and use of water have already been thrown
out by the courts.

MURCIA TODAY - 23/8/2021



But the biggest single problem which faces the Mar Menor is the lack of political
cohesion and the endless arguing between the various bodies involved about who
is responsible for resolving the issues.

Yet again on Friday, the Murcian regional government responded to the criticism
being directed against it by an angry public by blaming the inaction of the national
government and CHS, who in turn responded by affirming their point of view that
the regional government of Murcia has all the authority it needs to protect the
lagoon and resolve the problems itself; another repetition of the endless
arguments which are linked to this situation.
Although the Public Prosecutor announced last week that a formal investigation
will be undertaken into the death of fish in the Mar Menor, this will be yet another
investigation, and yet another set of inconclusive conclusions which is unlikely to
result in any sort of actual action.

On Friday the Mayoress of Cartagena reminded the public of how many millions of
euros of public money has been spent “cleaning beaches” of dead fish and rotting
vegetation, as well as installing walkways and platforms which take bathers out
and over the top of the silt-laden shallows into cleaner water, and called for
solutions.

MURCIA TODAY - 23/8/2021

https://murciatoday.com/public-prosecutor-will-undertake-formal-investigation-into-dead-fish-in-the-mar-menor_1633818-a.html?#bottom_navigate


Unfortunately, millions of euros spent doing little more than putting a sticking
plaster over a gaping wound to ensure that tourists still come to the region this
year, but without actally resolving the core causes of the issues.

On Sunday morning, one of these platforms at the Portobello beach in the
Cavanna area of La Manga remained closed off, the first section lying twisted in
the shallows after it had collapsed during an official presentation, spilling the
packed dignitaries into the water, due to the sheer number of people trying to get
in on the photocall………some would say, a fitting representation of the current
situation; an attempt to gain positive publicity from a costly and pointless short-
term stop-gap by walking over the top of the sludge by a gaggle of politicians and
dignitaries, without actually dealing with the underlying causes, and which now
lies useless in the water alongside tons of dying fish……...

On Monday Playa de La Gola, Mar de Cristal, Cavanna, Cala del Pino, Playa Honda,
Playa Paraiso and Puerto Bello beaches, all at the southern end of the lagoon,
remained closed to bathers as work continued to remove the dead fish.

MURCIA TODAY - 23/8/2021



Een ecologische ramp met een waardeverlies van 4.150 miljoen euro tot gevolg
voor het plaatselijke vastgoed.

Een studie van de Bank van Spanje schat dat het 𝗴𝗲𝗺𝗶𝗱𝗱𝗲𝗹𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗲𝗻혁

혃𝗮𝗻 𝗶𝗻혃𝗲혀혁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿 𝗠𝗲𝗻𝗼𝗿 혀𝗶𝗻𝗱혀 𝟮𝟬𝟭𝟱 𝗻혂𝗹 𝗶혀, 45% lager dan
in het zuiden van Alicante.

De conclusie van de Bank van Spanje is dat de aantasting van het milieu in de
omgeving van de grootste zoutwaterlagune van Europa, de Mar Menor, heeft
geleid tot een 현𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲혃𝗲𝗿𝗹𝗶𝗲혀 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻𝗱𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗵𝗲혁 𝗴𝗲𝗯𝗶𝗲𝗱.

De Bank van Spain 현𝗮𝗮𝗿혀𝗰𝗵혂현혁 𝗼𝗼𝗸 혃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗴𝗲혃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗱𝗲
𝗵𝘆𝗽𝗼혁𝗵𝗲𝗲𝗸𝗺𝗮𝗿𝗸혁: “De resultaten suggereren dat een ecologische
verslechtering zoals beschreven, het potentieel heeft om de waarde van het pand
aanzienlijk te verminderen, waardoor het moeilijk wordt om toegang te krijgen
tot krediet in de getroffen gebieden”.

𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶혀𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲혃𝗮𝗹혂𝗮혁𝗶𝗲 혃𝗮𝗻 혃𝗮혀혁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿 𝗠𝗲𝗻𝗼𝗿

Bron: La Verdad-6/11/2021



De schokgolf van de Mar Menor: KLIK HIER
Bron: El Diario - ALEXIA SALAS - Domingo, 12 diciembre 2021

In het kort:
Met de verergering van de milieucrisis van de Mar Menor (Murcia), neemt de
bezorgdheid toe over de daling van de toeristische reserves, de
waardevermindering van onroerend goed en de onzekere toekomst van vissers en
landbouw in het gebied.

Als een expansieve golf komt de ecologische rampzalige toestand van de Mar
Menor ook aan land en snijdt het ook de adem af van essentiële economische
activiteiten zoals kusttoerisme, investeringen in onroerend goed en de toekomst
van productieve industrieën zoals visserij en landbouw. Eind augustus 2021
bereikte opnieuw een zwarte golf met 15 ton dode vis de zuidelijke oever en
veroorzaakte een sinister kettingeffect: de omliggende hotels werden ontruimd
van toeristen, groepsreserveringen voor zeilcursussen en kitesurfen werden
geannuleerd. Vissers ondervonden weerom lege netten.

https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/onda-expansiva-menor-20211212111828-ntrc.html


Het Spaanse Instituut voor Oceanografie (IEO) heeft de vrees van de
leden van het Wetenschappelijk Adviescomité bevestigd en heeft
gewaarschuwd voor het risico van een nieuwe episode van anoxie
in de Mar Menor als gevolg van de staat van eutrofiëring van de
lagune en de parameters van de waterkwaliteit. De auteurs van het IEO-
rapport - in opdracht van het Ministerie voor Ecologische Transitie -
specificeren dat de voedingsstoffen die worden geleverd door recente
klimaatafwijkingen (stortregens en nevel) "de geaccumuleerde
achteruitgang in het ecosysteem van de lagune zouden kunnen
verergeren."

Deze waarschuwing over het gevaar van anoxie is dezelfde die vorige
week werd gelanceerd door wetenschappers Ángel Pérez Ruzafa en
Emilio María Dolores, woordvoerder van de Mar Menor Monitoring
Commitee die de regionale regering adviseert. Beiden wezen zelfs op
de mogelijkheid dat de volgende ineenstorting van de lagune
wordt vervroegd naar juni 2022, twee maanden voor de episode van
vorig jaar die de tweede vissterfte veroorzaakte na de DANA van 2019.
Ruzafa en María Dolores waarschuwen dat er dagelijks grote
hoeveelheden stikstof en fosfor in de Mar Menor belanden, volgens
gegevens van 11 april 2022. "Dit zal zich vertalen in een toename van
chlorofyl en algenbloei die leiden tot het proces van eutrofiëring".
Pérez Ruzafa en Emilio María Dolores luiden alarm en vrezen dus een
nieuwe vissterfte in juni 2022.

Instituut voor Oceanografie waarschuwt voor het risico van een nieuwe
anoxie (zuurstoftekort) in de Mar Menor. La Verdad – 26/4/ 2022



Het Spaanse Instituut voor Oceanografie, afhankelijk van het Ministerie van Wetenschap en Innovatie, onderstreept het risico van weer een episode van
zuurstoftekort en massale dood van organismen in de Mar Menor, meldde het Ministerie voor Ecologische Transitie.

De auteurs wijzen erop dat elke analyse van de toestand van de lagune moet worden bekeken in de context van het eutrofiëringsproces dat zich de afgelopen
decennia heeft afgespeeld als gevolg van de enorme bijdrage van voedingsstoffen door menselijke activiteit, voornamelijk door intensieve landbouw en
massatoerisme. Deze stoffen, voornamelijk stikstof en fosfor, komen de lagune binnen via oppervlakte-afvoer in de boulevards, via grondwater of door water
en materialen tijdens stortregens zoals die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan. Dit alles verwijzend naar het rapport van de IEO.
Afgelopen maart 2022 was de natste in de regio Murcia in de afgelopen 62 jaar en viel samen met twee bijzonder intense nevelafleveringen. “Deze
klimatologische anomalieën, samen met de hoge concentratie van nutriënten die al in de zoute lagune bestaan, vormen een perfecte cocktail voor de snelle
groei van soorten zoals macroalgen, en zijn de duidelijkste exponent van het eutrofiëringsproces dat het gebied al decennia lang doormaakt', aldus het
ministerie.

Het rapport waarschuwt ook dat de zware regenval een scherpe daling van het zoutgehalte veroorzaakte, een variabele die van groot belang is voor de Mar
Menor. Na de regenval, en als gevolg van de stijging van het grondwaterpeil, blijven de bijdragen van zoet water aan de lagune met een hoog gehalte aan
nutriënten doorgaan, wat de seizoen dynamiek van het zoutgehalte in het lagunesysteem zal verstoren.

De IEO-experten hebben vanaf februari 2022 een opmerkelijke toename van de troebelheid van de waterkolom gedetecteerd. Deze nieuwe episode speelt
fundamenteel in op de bijdragen van materialen tijdens de regenachtige perioden, maar kan de komende weken of zelfs maanden doorgaan door de
ontwikkeling van fytoplanktongemeenschappen. De meest recente beschikbare gegevens laten zelfs een sterke toename van chlorofyl zien, die, hoewel deze
nog steeds lager is dan die bij explosieve ontwikkeling van fytoplankton, waarschijnlijk zal blijven groeien als gevolg van de stijging van de temperaturen en het
aantal uren zonneschijn dat typisch is voor de lente.

Instituut voor Oceanografie waarschuwt voor het risico van een nieuwe
anoxie (zuurstoftekort) in de Mar Menor. La Verdad – 26/4/ 2022
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