
Zostało potwierdzone, że europejskie plaże są
czyste i bezpieczne

Turyści będą zadowoleni wiedząc, że Europa czyni starania w celu
utrzymania czystości i zdrowia swoich wód. Europejska Agencja
Środowiska (EEA), która jest odpowiedzialna za tę inicjatywę,
przedstawiła do wglądu publicznego swój roczny raport.
Miejscowości turystyczne w całej Europie są zobligowane do
wysyłania analiz jakości wody do EEA.

Do 2011 roku, agencja sporządziła raporty z ponad 22.000 miejsc kąpielowych i oceniła, czy woda
jest tam bezpieczna dla turystów. Raporty pokazują, że 92,1% z tych miejsc spełnia minimalne
standardy jakościowe.

Turyści podejmując decyzję o wypoczynku nad wodą, biorą pod uwagę szereg czynników, aby ich
pobyt był tam udany.

Europejczycy chętnie sprawdzają docelowe miejsca podróży. Jeśli chodzi

o jakość wody, te badania są bardzo szczegółowe, gdyż woda jest głównym czynnikiem, który wpływa
na decyzję o tym gdzie spędzimy wakacje.

EEA informuje, że Malta, Chorwacja i Cypr cieszą sie najwyższą jakością wody w swoich
kąpieliskach. 90% z wszystkich kąpielisk w tych krajach ma potwierdzoną doskonałą jakość wody
oraz, to że są one bardzo bezpieczne dla turystów. W Hiszpanii, Włoszech i Portugalii więcej niż 80%
kąpielisk także zostało uznanych jako bezpieczne do użytkowania przez turystów.

Niestety tego samego nie można powiedzieć o Holandii, Bułgarii, Łotwie, Luksemburgu i Londynie.
Raporty EEA z tych krajów wskazują na niską jakość wody, zwłaszcza dotyczy to wód śródlądowych.

Z drugiej jednak strony Francja ma w tym zakresie pewne zaległości. I pomimo, że jest to kraj
najczęściej odwiedzany przez turystów, to turyści znacznie chętniej odwiedzają w tym kraju miejsca
niezwiązane z wypoczynkiem nad wodą. Francuskie kurorty stanowią 16% ogólnej liczby miejsc
kąpielowych, ale tylko dwie trzecie z nich w tym roku spełniało minimalne standardy jakościowe
wód.

 

 

Europejska Agencja Ochrony Środowiska przyznała, że problem z jakością wody w Europie istnieje
od dłuższego czasu. Intensywna uprawa ziemi oraz ścieki, skażają wodę i czynią ją niebezpieczną w
użyciu. Dlatego też podejmowanych jest wiele rożnych działań i rozwiązań w celu zapewnienia
turystom w Europie wypoczynku nad wodą bez ryzyka dla ich zdrowia.
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