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Reportatge

El Mar de Aral: abans un mar, ara 
un desert

El Mar de Aral, es troba a l'Àsia Central, entre la 
frontera de Kazajistán i Uzbekistan, ha perdut en 
els  últims  40  anys  el  50%  de  la  seva  superfície, 
encara que segueix sent una de les quatre masses 
líquides més grans del món.

Al 1960  era el quart llac més gran del món  amb 
una superfície  d'uns  68.000  km² i  i  un volum de 
1.100 kms³.

El mar d' Aral s'ha reduït a només un terç del que 
era  fa  només  nou  anys.  I  segueix  minvant.  Unes 
imatges captades pel satèl·lit  terra de la NASA a 
finals  de  agost  de  2009  demostren  que  tot  just 
queda aigua en una de les tres grans parts en les 
quals es va fragmentar fa una dècada. 

La superfície ha disminuït aproximadament un 60%, 
i el volum d'aigua ho ha fet gairebé en un 80% en 
només.  Al  1998,  la  superfície  havia  baixat  als 
28.687 km²; i ja era el vuitè més gran del món. En 
el mateix període, la salinitat de la mar d'Aral s'ha 
incrementat d'uns 10 g/l a uns 45 g/l.

A més el  mar d'Aral  està fortament contaminat, 
principalment  a  conseqüència  de  les  proves 
d'armament,  els  projectes  industrials  i  els 
vessaments de fertilitzants abans de la desaparició 
de la Unió Soviètica.

Per tal d'impedir la dessecació total, s'han proposat 
molts projectes, entre les quals hi ha la construcció 
d'un canal des de la  mar Càspia o  el desviament 
dels rius de Sibèria.

L'evaporació  i  l'alta  salinització  han  deixat 
aproximadament  36.000  quilòmetres  quadrats  de 
desert  blanquinós  en  un  terreny  que  ara  es  diu 
Desert de Aralkum. 

Atès que el nivell de l'aigua ha disminuït  13 metres 
des dels anys 60, el Mar de Aral ara està partit en 
dos: una gran zona, semblada a una ferradura de 
cavall, i altra, molt més petita, connectada tot just 
pel nord. Però és precisament el "petit" Mar de Aral 
el  focus  dels  esforços  internacionals  de 
conservació,  perquè  el  més  gran,  la  qual 
constituiria l'Est de la ferradura, no té salvació i els 
experts consideren que haurà desaparegut dintre de 
14 anys.

El "petit" Mar de Aral té encara salvació i per això 
s'han  construït  diversos  dics  per  a  separar-lo 
completament del mar "gran" i alliberar-lo així de la 
pèrdua d'aigua i de la contaminació salina, encara 
que els  esforços  encara no han donat  el resultat 
apetit,  segons  l'AEE.  Mentrestant,  científics  de 
Kazajistan,  Uzbekistan,  Rússia,  Finlàndia, 
Alemanya, França, Itàlia i Espanya estan estudiant 
el  Desert  de  Aralkum  para  determinar  si  poden 
regenerar  l'antic  jaç  del  mar  amb  vegetació  i 
detenir la desertització, tot plantat lleguminoses i 
microoganismes fertilitzants.

El projecte internacional, denominat  'Pladadinfis' i 
finançat  amb  fons  comunitaris,  persegueix  la 
recuperació  de  cinc  milions  d'hectàrees  de  sòls 
degradats per la sal  mitjançant la introducció de 
plantes  lleguminoses  autòctones  amb 
microorganismes fixadors el nitrogen atmosfèric.


