
ПА МІЖ ЗА СУ ХАЙ 
І ЗА ЛЕ ВАЙ

Мі ну лы ме сяц стаў ад ным 

з пя ці са мых за суш лі вых чэр-

ве няў у гіс то рыі мэ тэ а на зі-

ран няў у Ін дыі за апош нія 

100 га доў. Па ўсёй кра і не 

апад каў вы па ла на 35 пра-

цэн таў менш за нор му, па-

ве дам ляе The Tіmes of Іndіa. 

Да гэ туль толь кі ча ты ры ра зы 

апад каў у чэр ве ні вы па да ла 

менш — у 1923-м, 1926-м, 

2009-м і 2014-м га дах. За-

трым ка з пры хо дам фрон ту 

му сон ных даж джоў уз мац-

ні ла не да хоп ва ды ў мно гіх 

част ках За ход няй і Паўд нё-

вай Ін дыі. Да кры тыч на га 

для сель скай гас па дар кі, 

вы твор час ці элект ра энер гіі і 

па стаў кі на сель ніц тву піт ной 

ва ды ўзроў ню ўпа лі за па сы ў 

90 рэ зер ву а рах і ва да схо ві-

шчах, якія кант ра люе дзяр-

жа ва. Ана маль ная спя ко та, 

якая па ча ла ся ў Ін дыі яшчэ 

ў ся рэ дзі не мая, пры вя ла да 

маш таб най за су хі, ах вя ра мі 

якой ста лі дзя сят кі ча ла век. 

У ста лі цы кра і ны Нью-Дэ лі ў 

чэр ве ні быў уста ноў ле ны но-

вы тэм пе ра тур ны рэ корд ме-

ся ца — 48 гра ду саў Цэль сія 

ў це ні. За не каль кі дзён да 

гэ та га ў го ра дзе Чу ру на паў-

ноч ным за ха дзе Ін дыі слу пок 

тэр мо мет ра пад ня ўся вы шэй 

за 50 гра ду саў.

Вод ны кры зіс уда рыў па 

ўсёй кра і не, ад нак, як ад-

зна чае ІMD, ця жэй за ўсё 

прый шло ся та кім шта там, 

як Ма ха рашт ра, Та міл над, 

Кар на та ка, Та лін га на і Анд-

хра-Пра дэш. Най боль шую 

тры во гу экс пер таў вы клі кае 

тэн дэн цыя па ча шчэн ня за-

суш лі вых пе ры я даў ме на ві-

та ў апош няе дзе ся ці год дзе. 

Пры гэ тым з-за гла баль ных 

змя нен няў клі ма ту се зо ны 

даж джоў з кож ным го дам 

ста но вяц ца ўсё менш ба га-

ты мі і пра цяг лы мі. За кла-

по ча насць спе цы я ліс таў 

аб грун та ва ная, ад зна чае 

The Tіmes of Іndіa, па коль кі 

60 пра цэн таў па сяў ных пло-

шчаў у Ін дыі не за бяс пе ча на 

штуч ным па лі вам.

Між тым аў стра лій скія 

клі ма то ла гі прый шлі да вы-

сно вы, што гла баль нае па-

цяп лен не пры вя дзе да доў гіх 

за сух і не да хо пу піт ной ва ды 

ў шэ ра гу рэ гі ё наў све ту. Яны 

па пя рэдж ва юць, што ўжо да 

ся рэ дзі ны ХХІ ста год дзя не-

ка то рыя рэ гі ё ны Еў ро пы, Азіі, 

і Аф ры кі ака жуц ца не пры-

дат ны мі для жыц ця. Ад ной з 

пер шых з не зва рот нымі зме-

на мі мо жа су тык нуц ца Ін дыя. 

Га лоў ная ўраз лі васць гэ тай 

кра і ны — ве лі зар нае на сель-

ніц тва. Па пра гно зах Хар чо-

вай і сель ска гас па дар чай 

ар га ні за цыі ААН, гла баль нае 

па цяп лен не ска ро ціць коль-

касць апад каў на поў на чы і ў 

цэнт ры кра і ны, з-за ча го зні-

зяц ца ўра джаі. Пра кар міць 

больш чым 1,3 міль яр да ча-

ла век за кошт па ве лі чэн ня 

аб' ёмаў ім пар ту пра дук таў 

хар ча ван ня не атры ма ец ца. 

Праб ле май мо жа стаць і ха-

рак тэр ны для Ін дыі му сон ны 

клі мат, ка лі боль шая част ка 

апад каў пры хо дзіц ца на ле-

та і во сень, а зі мой і вяс ной 

доў жыц ца за су ха. Па коль-

кі сі ту а цыя ста но віц ца ўсё 

больш ня ўстой лі вай, за су хі 

мо гуць пра цяг вац ца даў жэй 

і змя няц ца ка та стра фіч ны мі 

за ле ва мі.

КУ ДЫ БЕГ ЧЫ?
Яшчэ ад на не бяс печ ная 

асаб лі васць Ін дыі — кан цэнт-

ра цыя на сель ніц тва ў вя лі кіх 

га ра дах. Дэ лі і Мум баі ра зам 

са спа да рож ні ка мі на ліч ва-

юць больш за 20 мільё наў 

жы ха роў, Каль ку та — 

15 міль ё наў, Бан га лор, Чэ наі 

і Хай да ра бад на блі жа юц ца 

да план кі ў 10 міль ё наў. Уя-

ві це сі ту а цыю: у шас ці най-

буй ней шых га ра дах кра і ны 

жы ве 85 млн ча ла век. На ват 

у спры яль ных умо вах за бяс-

пе чыць 10—20-міль ён ны 

ме га по ліс ва дой і ачыс ціць 

ка на лі за цый ныя сцё кі вель мі 

скла да на. А ў Ін дыі з яе пе-

ры я дыч ны мі за су ха мі і сла-

бай інф ра струк ту рай — тым 

больш. Ва да, пры дат ная для 

піц ця і па лі ву па лет каў, ста-

ла праб ле май для боль шай 

част кі кра і ны. На сён няш ні 

дзень іс тот ны не да хоп гэ та га 

жыц цё ва не аб ход на га рэ сур-

су ў 1,3-міль ярд най Ін дыі ад-

чу ва юць ка ля 600 міль ё наў 

ча ла век.

У Чэ наі, па ве дам ляе Бі-бі-

сі, сем' ям, якія ма юць до ступ 

да во да пра во да, пры хо дзі-

ла ся абы хо дзіц ца 30—40 літ-

ра мі ва ды. Гэ та га з цяж кас-

цю ха пае на ват для та го, каб 

пры га та ваць ежу і па мыць 

по суд. Го рад пе ра ся ка юць 

тры ра кі, але яны за над та 

мяк кія і бруд ныя для та го, 

каб вы ра шыць праб ле му 

Бан га лор, які пе ра тва рыў-

ся ў апош нія дзе ся ці год дзі 

ў буй ны тэх на ла гіч ны цэнтр, 

пе ра жы вае бур ны бу даў ні-

чы бум і не спраў ля ец ца з 

на груз кай на сіс тэ мы ка на-

лі за цыі і во да за бес пя чэн-

ня. Ста рая во да пра вод ная 

сіс тэ ма го ра да мае па трэ бу 

ў тэр мі но вай рэ стаў ра цыі. 

Вя лі кая част ка ва да ёмаў у 

Ін дыі па ку туе ад за брудж-

ван ня, і Бан га лор тут не вы-

клю чэн не: у хо дзе да сле да-

ван ня га рад скіх азё раў бы ло 

вы яў ле на, што 85 пра цэн таў 

з іх ма юць ва ду, пры дат ную 

толь кі для ара шэн ня або 

пра мыс ло вай сіс тэ мы аха-

ла джэн ня. Ні ў ад ным з азё-

раў нель га ку пац ца ці піць з 

яго ва ду. Ад мет на тое, што 

Чэ наі і Бан га лор зна хо дзяц-

ца ў зо не, якая тра ды цый на 

лі чы ла ся спры яль най для 

жыц ця.

На поў на чы кра і ны, дзе 

пра ця кае Ганг — ад на з най-

буй ней шых рэк све ту, — сі-

ту а цыя не  на шмат леп шая. 

Бес кант роль нае бу даў ніц тва і 

раз віц цё пра мыс ло вас ці пры-

вя ло да эк стрэ маль на вы со-

ка га ўзроў ню за брудж ван ня 

вод най ар тэ рыі і яе пры то каў. 

Ра ка Яму на, у да лі не якой 

раз ме шча на не каль кі хі міч-

ных кам бі на таў, час ад ча су 

па кры ва ец ца сло ем пе ны 

таў шчы нёй да двух мет раў. 

У най блі жэй шыя дзе ся ці год-

дзі на ват та кая ва да мо жа 

здац ца па да рун кам. Ганг і 

яго паў ноч ныя пры то кі сіл-

ку юц ца ў асноў ным за кошт 

ле да ві коў, раз ме шча ных у Гі-

ма ла ях. З-за рос ту тэм пе ра-

тур яны рас та юць ужо ў два 

ра зы хут чэй, чым 20 га доў 

та му, а да 2100 го да мо гуць 

знік нуць амаль цал кам. Та-

кім чы нам, ва ды ў Ган гу бу-

дзе ста на віц ца ўсё менш. Гэ-

та па гра жае ста біль нас ці не 

толь кі Ін дыі, але і ўся го све ту. 

У ба сей не ра кі жы ве амаль 

700 міль ё наў ча ла век. Яшчэ 

250 міль ё наў жы ве ў да лі не 

Ін да, дзе сі ту а цыя ана ла-

гіч ная. Не вы клю ча на, што 

знач ная част ка гэ тых лю дзей 

у бу ду чы ні за хо ча пе ра ся ліц-

ца ў больш кам форт ныя ўмо-

вы. Але бег чы ім ня ма ку ды. 

По бач — Банг ла дэш, дзе на 

кож ны кі ла метр пры хо дзіц-

ца больш чым 1100 жы ха-

роў, пус тын ныя Аф га ні стан 

і кі тай скі Ты бет.

ТА ТАЛЬ НЫ 
ДЭ ФІ ЦЫТ

Ня гле дзя чы на тое, што ва-

да па кры вае ка ля 70 пра цэн-

таў па верх ні Зям лі, прэс най 

ва ды на пла не це толь кі тры 

пра цэн ты. Агуль ны аб'ём — 

пры клад на 1,4 млрд куб. км. 

Боль шая част ка за па саў за-

ся ро джа на ў шмат га до вых 

іль дах і сня гах Ан тарк ты ды і 

Грэн лан дыі, а так са ма ў глы-

бо кіх ва да нос ных га ры зон-

тах. Най больш за бяс пе ча най 

вод ны мі рэ сур са мі з'яў ля юц-

ца Ла цін ская Аме ры ка, на 

до лю якой пры па дае трэць 

су свет на га ва да сцё ку, і Азія. 

За тым ідуць кра і ны АЭСР — 

па сут нас ці, най больш раз ві-

тыя (20 пра цэн таў агуль на га 

аб' ёму), дзяр жа вы Аф ры кі на 

поў дзень ад Са ха ры і кра і ны 

бы ло га Са вец ка га Са ю за, на 

іх пры па дае па 10 пра цэн-

таў. Най больш аб ме жа ва-

ныя вод ныя рэ сур сы кра ін 

Бліз ка га Ус хо ду і Паў ноч най 

Аме ры кі (па ад ным пра цэн-

це). Най больш буй ны мі спа-

жыў ца мі ва ды з'яў ля юц ца 

Ін дыя, Кі тай, ЗША, Па кі стан, 

Япо нія, Тай ланд, Ін да не зія, 

Банг ла дэш, Мек сі ка і Ра сія.

Больш за міль ярд ча ла век 

не ма юць да стат ко ва га до сту-

пу да ва ды, а яшчэ 2,7 мільяр-

да ад чу ва юць яе не да хоп па 

мен шай ме ры на пра ця гу ад-

на го ме ся ца ў го дзе. Згод на з 

адоб ра ным ААН экс перт ным 

пра гно зам, гла баль ны по пыт 

на прэс ную ва ду ў 2030 го-

дзе пе ра вы сіць пра па но ву 

на 40 пра цэн таў з-за цэ ла га 

комп лек су фак та раў, у тым 

лі ку зме ны клі ма ту, дзей нас-

ці ча ла ве ка і рос ту коль кас ці 

на сель ніц тва.

Та му на ўрад ці мож на лі-

чыць не ча ка нас цю сі ту а цыю 

ў Ін дыі. Гэ та толь кі вяр шы ня 

ай сбер га. Буй ныя га ра ды, 

схіль ныя да дэ фі цы ту ва ды, 

ёсць на ўсіх кан ты нен тах. 

Па вы ні ках спе цы яль на-

га да сле да ван ня сі ту а цыі ў 

500 най буй ней шых га ра дах 

све ту, кож ны чац вёр ты з 

гэ тых му ні цы па лі тэ таў зна-

хо дзіц ца ў ста не «вод на га 

стрэ су». Па азна чэн ні ААН, 

гэ та сі ту а цыя, ка лі за пас ва-

ды скла дае менш за 1700 ку-

біч ных мет раў на ча ла ве ка 

ў год. Ле тась пер шым су-

час ным буй ным го ра дам 

све ту, дзе за па сы прэс най 

ва ды фак тыч на вы чар па лі-

ся, стаў паўд нё ва а фры кан скі 

Кейптаўн.

За па сы прэс най піт ной 

ва ды ўжо па ды хо дзяць да 

кан ца. Згод на з да сле да-

ван ня мі, да 2025 го да больш 

за па ло ву дзяр жаў пла не ты 

ад чу юць сур' ёз ны не да-

хоп ва ды, а да ся рэ дзі ны 

XXІ ста год дзя ўжо 3/4 на-

сель ніц тва све ту су тык нец ца 

з дэ фі цы там. З най боль шай 

ве ра год нас цю пер шы мі за-

ста нуц ца без ва ды Аф ры-

ка, Паўд нё вая Азія, Бліз кі 

Ус ход і Паў ноч ны Кі тай. Па 

пра гно зах, толь кі ў Аф ры цы 

ўжо на ле та з-за змен клі ма-

ту ў та кой сі ту а цыі апы нец ца 

ад 75 да 250 мільё наў ча ла-

век, а вост ры не да хоп ва ды 

ў пус тын ных і паў пус тын ных 

рэ гі ё нах вы клі ча імк лі вую 

міг ра цыю на сель ніц тва. Ча-

ка ец ца, што гэ та за кра не 

ад 24 да 700 міль ё наў ча ла-

век. Не да хоп прэс най ва ды 

апош нім ча сам ад чу ва юць і 

раз ві тыя кра і ны: не так даў но 

моц ныя за су хі ў ЗША пры вя-

лі да дэ фі цы ту ва ды на вя лі-

кіх тэ ры то ры ях Паўд нё ва г а 

За ха ду і ў га ра дах на поў на-

чы шта та Джор джыя.

АЙ СБЕРГ 
НА БУК СІ РЫ

У аў та ры тэт ным на-

ву ко вым ча со пі се Nature 

Sustaіnabіlіty быў апуб лі ка-

ва ны ар ты кул пра тое, што 

для ска ра чэн ня аб' ёмаў вы-

ка ры стан ня прэс най ва ды 

не аб ход на змя няць і вы твор-

часць, і сіс тэ му спа жы ван ня 

пра дук таў хар ча ван ня. Экс-

пер ты з Аб' яд на на га да след-

ча га цэнт ра Еў ра ка мі сіі пад 

кі раў ніц твам Дэй ві Ван хэ ма 

за яві лі, што пе ра ход на зба-

лан са ва ную мяс ную ды е-

ту змо жа ска ра ціць рас ход 

най важ ней ша га рэ сур су на 

11—35 пра цэн таў у за леж-

нас ці ад ра ё на. А пе ра ход на 

рыб ную або ве ге та ры ян скую 

ды е ту за ха ваў бы ад 33 да 

55 пра цэн таў прэс най ва ды, 

якая ця пер за трач ва ец ца на 

вы твор часць мя са пра дук таў. 

На ву коў цы з уні вер сі тэ та 

Твэн тэ (Ні дэр лан ды) вы свет-

лі лі, што са ма ва да ёміс тая 

вы твор часць яла ві чы ны: для 

вы рошч ван ня ад на го кі ла-

гра ма гэ та га мя са не аб ход-

на 15 ты сяч літ раў ва ды. Для 

па раў на ння: для вы твор час ці 

кі ла гра ма сві ні ны трэ ба 6 ты-

сяч літ раў ва ды, ку ра ці ны — 

4,3 ты ся чы літ раў.

Эфек тыў ныя шля хі ба-

раць бы з вод ным кры зі сам 

ажыц цяў ля юц ца кра і на мі 

Пер сід ска га за лі ва. Яны 

ста лі маг чы мыя з ся рэ дзі ны 

XX ста год дзя дзя ку ю чы наф-

та ва му бу му. За раз Са удаў-

ская Ара вія і ААЭ вы лу ча юц-

ца са мы мі знач ны мі аб' ёма мі 

апра снен ня ва ды не толь кі ў 

рэ гі ё не, але і ў све це. Акра-

мя гэ та га, усе кра і ны За лі ва 

ма юць раз ві тыя ачы шчаль-

ныя сіс тэ мы для ўты лі за цыі 

і паў тор на га вы ка ры стан ня 

за бру джа ных во даў.

Ся род спо са баў на та ліць 

сма гу ёсць да во лі эк за тыч-

ныя. На прык лад, дня мі з'я-

ві ла ся ін фар ма цыя аб тым, 

што ве лі зар ны ай сберг з Ан-

тарк ты ды да ста вяць у Араб-

скія Эмі ра ты. Ле дзя ную глы-

бу пла ну юць зра біць ту рыс-

тыч най «ці ка він кай» ААЭ. 

І за да во ліць не да хоп піт ной 

ва ды. Па пад лі ках, ад на го 

ай сбер га бу дзе да стат ко ва, 

каб за бяс пе чыць усё на-

сель ніц тва Эмі ра таў ва дой 

на пяць га доў.

За хар БУ РАК.

13 ліпеня 2019 г. К@НТЫНЕНТЫ 13

У Чэ наі (ко ліш ні Мад рас) — шос тым па ве лі чы ні го-

ра дзе Ін дыі з на сель ніц твам ка ля 10 міль ё наў ча ла-

век — ка та стра фіч на не ха пае ва ды, пе рад ае Бі-бі-сі. 

У ста лі цы шта та Та міл над жыц цё фак тыч на за мер ла: 

за кры лі дзяр жаў ныя ўста но вы, мно гія ка фэ, рэ ста-

ра ны і гас ці ні цы так са ма бы лі вы му ша ны пры пы ніць 

ра бо ту. Як па ве да міў Ме тэа ра ла гіч ны дэ парт амент 

Ін дыі (ІMD), га рад скія служ бы ска ра ці лі во да за бес-

пя чэн не амаль на 40 пра цэн таў. Жы ха ры Чэ наі што-

дня пра во дзі лі па не каль кі га дзін пад пя ку чым сон-

цам у ча кан ні цыс тэр наў з піт ной ва дой, якія ўла ды 

пры во зі лі з ад да ле ных ра ё наў шта та. Над звы чай ная 

сі ту а цыя ўзнік ла ў ме га по лі се пас ля та го, як з-за 

спя ко ты вы сах лі ча ты ры раз ме шча ныя ў яго ва ко лі-

цах ва да схо ві шчы. Урад шта та не ра біў якіх-не будзь 

ра ды каль ных за ха даў, на кі ра ва ных на пра ду хі лен не 

гу ма ні тар най ка та стро фы, спа дзе ю чы ся на хут кае 

на ступ лен не се зо на му сон ных даж джоў. Як пе ра-

ка на ны экс пер ты, сі ту а цыя ў Чэ наі ад люст роў вае 

су свет ную тэн дэн цыю. Як вый сці з гла баль на га «вод-

на га стрэ су»?

СУ СВЕТ НАЯ СМА ГАСУ СВЕТ НАЯ СМА ГА
Як вый сці з «вод на га стрэ су»?Як вый сці з «вод на га стрэ су»?


