Samma gäller kustbyn Punta de Carta i kommunen San
Juan y Martínez, där 56 familjer redan fått flytta. Det beräknas att omkring år 2100 kommer byarna Dayaniguas
(Los Placios) och La Bajada (Sandino) att drabbas av
samma öde.

Återplantering i mangroveområden

och skogsdikning för vattenavledning, plantering av
koraller, utveckling av mer torktåliga arter, jordförbättring, effektivare bevattningssystem, uppdatering av USRstudier, och aktioner för att öka befolkningens medvetenhet, tillhör de prioriterade åtgärder som är på gång i Pinar
del Río.
Genom att stämma av den ekonomiska planeringen
mot de statliga riktlinjerna tar många enheter betydelsefull steg framåt. Det är fallet med Los Palacios Jordbruksindustri, där flera nya tekniker har införts för att plana ut
risfält, minska vattenåtgången och öka skördarna.
En av de mest imponerande erfarenheterna finns i Barcóns jordbruksområde, som förser länshuvudstaden med
livsmedel, där kanaldragning har gjort att vatten kan ledas
från El Punto reservoaren till största delen av 1 500 hektar
odlingar.
Jordbruksdepartementets länsombud, Victor Fidel Hernández förklarade att detta har gjort det möjligt att stänga
de flesta brunnar i Barcón, så att området inom nära framtid inte behöver vara beroende av grundvattenbrunnar.
”Enligt samma princip”, tillade Fidel, ”återaktiveras
kanal- och hävertsystemen, så att vattentillförsel kan öppna 1 600 hektar till för risodling, utan att påverka grundvattennivån.
Men detta är bara början. För att uppnå målen måste
planeringen innefatta en medellång sikt (2030) och en
lång (2050), för att garantera kontinuiteten för det som
hittills gjorts. Och det blir nödvändigt att stödja dem som
ännu inte är fullt medvetna om detta komplicerade miljöproblem, eller som tror det ligger långt fram i tiden.
Det land våra barn och barnbarn kommer att ärva beror
i stor utsträckning på allas medverkan i denna avgörande
ansträngning, för framtiden och livet.”
Översättning Eva Björklund

•

Stora områden med jordbruks- och skogsmark försvinner
under havsvattnet, liksom bebyggese.
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Mellan torka och översvämning

Vattenhanteringen
måste förbättras
Eva Björklund
Klimatförändringen leder till större regnvariationer.
Detta får allvarliga följder för de karibiska önationerna
som är mycket beroende av regnet. Torkperioderna har
blivit allt intensivare. Enligt Antonio Rodríguez, vice
ordförande för Kubas institut för hydrauliska tillgångar
(INRH), minskar mängden tillgänligt regnvatten. Havsnivån, som har höjts 6,77 cm hittills, kan beräknas nå upp till
27 cm år 2050 och uppskattningsvis 85 cm vid sekelskiftet
2100. Följden blir stora landförluster längs kusterna. Och
saltintrång i vattenreservoarerna.
Irma-orkanen september 2017, som drabbade hela kubanska övärlden, innebar en lättnad i den torka som hållit
land och folk törstiga under nästan fyra år. Regnsäsongen
hösten 2018 började redan i maj med den subtropiska
stormen Alberto och översvämningar, som ledde till åtta
dödsfall men också fyllde på INRH:s 242 reservoarer. ”Vi
vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders
torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klarade av.
Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med
att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till
att börja med. Och vattenledningssystemet ska förbättras
och utsträckas till fler hushåll. Bara 11 procent av befolkningen har tillgång till rinnande vatten hela dygnet, och
ytterligare 39 procent vissa tider. De flesta byggnader har
vattentankar på taken, som fylls på från tankbilar i bästa
fall en gång i veckan. Till detta kommer omfattande brister i vattenledningssystem, och förlust av 1,6 miljarder kubikmeter vatten i hela Kuba. Vattenmätare installeras nu
för att minska spillet i hushållen.
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