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MÁLTA
– A LEGNAGYOBB KÖRNYEZETI PROBLÉMA 
A TÚLNÉPESEDÉS ÉS A VÍZHIÁNY
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Az utazási prospektusokról visszaköszönő, tengeröblökben 
ringatózó hajók idilli képe láttán Máltáról valószínűleg egy 
kellemes nyaralás jut az eszünkbe és nem a vízhiány vagy a 
túlnépesedés. Pedig ez az a két környezeti probléma, amely újabb 
és újabb megoldások keresésére sarkallja az ország vezetőit.

Málta a legkisebb, leginkább urbanizált 
és legsűrűbben lakott tagállama az 
Európai Uniónak. 2017-ben a lakossá-
ga 431 ezer fő volt, ami négyzetkilomé-
terenként körülbelül 1350 lakost jelent, 
ezzel Málta a világ egyik legsűrűbben 
lakott állama is egyben. A népsűrűség 
mellett a természeti erőforrások szű-
kössége is kihívást jelent az országnak 
a környezeti problémák kezelése terén.

Bár úgy tűnik, hogy Málta gazdasági-
lag virágzik, társadalmi szinten érezhe-
tő az elvárás az ellenőrizetlen városi 
terjeszkedés megfékezésére, a termé-
szeti táj riasztó méretű rombolásának 
megállítására. A civil társadalom nem 
csak véletlenszerűen szólal fel a kör-
nyezeti kérdések tudatosabbá tételé-
ért, a lakosság széles köre érzékeli a 
nemzeti gondatlanság környezetre gya-
korolt hatásait. A kereskedelmi beruhá-
zások fontosak, de nem léphetnek túl a 
környezeti szempontokon. Ennek el-
lentmondásosságára jó példa a né-
hány éve a Manoel-szigetre, Hondoqra 
és Kalankára tervezett hi perbe ruhá zá-
sok, amelyek heves tiltakozást váltot-
tak ki a magánhaszonszerzés ellen és 
a környezet védelme mellett. A tervek 
szerint a Manoel-szigeten lakó- és ke-
reskedelmi komplexum, Hondoqon 
jacht kikötő épülne, Kalankánál pedig 
egy lepusztult tengerparti szállodát ál-
lítanának helyre. Mindezek a jelentős 
gazdasági haszon mellett jelentős né-

pességnövekedéssel járnának, miköz-
ben Málta környezeti problémái jellem-
zően a túlnépesedéssel függnek össze. 
Aggodalomra ad okot az is, hogy 
2015-ben a lakás és sorház építésére 
vonatkozó engedélyek 35,6 százalékát 
úgynevezett szűzföldre adták ki.

ROMLÓ LEVEGŐMINŐSÉG, 
NÖVEKVŐ 
ENERGIAFOGYASZTÁS
A népességnövekedés egyik következ-
ménye a romló levegőminőség. A hát-
térben a gépjárműállomány bővülése 
áll: jelenleg 1,24 lakosra jut egy jármű. 
A közúti közlekedésben a kibocsátás 
csökkentése különösen sürgető, figye-
lembe véve a növekvő számú autót és 

az öregedő gépjárműparkot. Némi elő-
relépés történt a forgalmi torlódások 
kezelése terén, de továbbra is égető 
szükség van a tömegközlekedési alter-
natívák kidolgozására és vonzóvá téte-
lére a személygépkocsik használata 
helyett. A megvalósítás egyik eleme a 
diákok ingyenes iskolai közlekedésé-
nek bevezetése. 

A népességnövekedés másik velejá-
rója a fogyasztás és a hulladékmennyi-
ség növekedése. A villamosenergia-fo-
gyasztás 2008 és 2015 között 22,1 
százalékkal nőtt. A képződő hulladék 
pedig nagy arányban tartalmaz veszé-
lyes hulladékot. További problémát je-
lent, hogy a teljes hulladékmennyiség-
ből csupán hétszázaléknyit hasznosí-
tanak, ami jóval elmarad az EU-átlagtól. 



Sürgős reformokra és végrehajtási 
intézkedésekre lenne szükség a bőví-
tett gyártói felelősség bevezetése, illet-
ve a lakossági szelektív gyűjtés növelé-
se terén. Ehhez kapcsolódik a kormány 
jó hulladékgazdálkodási gyakorlatok 
népszerűsítésével kapcsolatos Don’t 
Waste Waste kampánya, illetve a 2018-
as tudományos és művészeti feszti-
válon helyet kapó interaktív kiállítás, 
amely a műanyaghulladék bolygóra 
gyakorolt hatásait gyűjtötte össze és 
mutatta be a lakosság környezettuda-
tosságának növelése céljából.

MÁLTA VÁLASZA 
A VÍZHIÁNYRA
Málta egyike annak a tíz országnak a 
világon, ahol a legnagyobb a vízhiány. 
Ez részben a földrajzi helyzetéből adó-
dik, a mediterrán éghajlat alacsony 
csapadékszintje és magas hőmérsék-
lete áll a háttérben. A klímaváltozás ha-
tására a teljes éves csapadékmennyi-
ség 1981 óta negatív tendenciát mutat, 
a csökkenés mértéke évtizedenként 6,3 
milliméter. Szintén a klímaváltozás ha-
tására emelkedik az évi átlaghőmér-
séklet évtizedenként 0,38 Celsius-fok-
kal. A vízhiány másik oka a magas nép-
sűrűség. 

Málta vízgazdálkodására alapvetően 
jellemző a törekvés a természet, a la-
kott környezet és az ipari használat 
vízigényének egyensúlyban tartására. 

A természet azonban csak a teljes víz-
igény körülbelül felét tudja biztosítani, 
a hiányzó mennyiséget a tengervíz 
sótalanításával állítják elő. A sótalanítás 
energiahatékonysága jelentős fejlődé-
sen ment keresztül az utóbbi időben. 
Ennek köszönhetően a tengervízből 
szár mazó édesvíz egy köbméterének 
előállításához szükséges energia 2,8 
kWh-ra csökkent a korábbi csaknem 
6 kWh-ról. 

Ezt egészíti ki és segíti a közüzemi 
vízszolgáltatók átfogó szivárgáscsök-
kentési programja az elszökő vízmeny-
nyiség kezelésére. Ez utóbbi segítségé-
vel a vízigényt mára az 1990-es évek 
60 százalékára csökkentették. 

A lakosság vízhasználata napi 110 li-
ter körül van személyenként, ami ala-
csony az EU más tagállamaihoz viszo-
nyítva. Ugyanakkor az ideérkező mun-
kavállalók (50 ezer fő) és az idegenfor-
galom bővülése (40 ezer fő) nagyobb 
vízigényt von maga után. A helyzetet 
tovább nehezíti, hogy az érkezők jel-

lemzően több vizet használnak, s a 
szokásaikon nehéz változtatni. Ezt és 
általában véve a vízhasználat csökken-
tését ösztönzi a lépcsős árképzés. Évi 
33 köbméter alatti fogyasztás esetén 
1,39 euró/m3, azt meghaladó mennyi-
ség esetén 5,14 euró/m3 a felhasznált 
víz ára. 

A vízhasználat optimalizálását to-
vább erősíti a nemrég indult újrahasz-
nosítási program elsősorban a mező-
gazdasági és a háztartási használat 
esetében. A mezőgazdaság területén a 
felhasznált víz egyharmada (évi hétmil-
lió m3) újrahasznosított. Gazdálkodók-
nak szánt alternatíva a magas tisztítási 
fokkal kezelt szennyvíz, amelyről a mál-
tai Új víz program ír részletesen. Erős 
törekvés mutatkozik a háztartási hasz-
nálat során a zuhanyozáshoz igénybe 
vett, nagyságrendileg 30–45 százalék-
nyi víznek a tisztítást követő felhaszná-
lására a WC-öblítéshez is. Ennek meg-
valósításával a napi 110 l/fő mennyi-
ség körülbelül 70 l/fő értékre csökken-
hetne. 

Málta népsűrűségből és vízhiányból 
adódó problémái valószínűleg soha 
nem szűnnek meg. A technológiai fejlő-
désnek és a nyitott, a változásokhoz ru-
galmasan alkalmazkodó hozzáállással 
azonban jelentős mértékben csökkent-
hetők.

inGreen | 2019. NYÁR20  ZÖLD VILÁG


