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Ĉu iam mankos plaĝoj? 

 

 
 
Foto 1: Ĉu tia bildo fariĝos iam malaperinta revo?  

 
Kiu neniam revis pri feliĉa restado sur tropika plaĝo*, ĝuante la 
freŝecon de blua akvo kaj sunbruniĝante sur varmeta sablo? En la 
menso de multaj homoj, tia bildo estas ligita kun sopiro al paradizo! 
Nu, la estonto fariĝas malhela por multaj plaĝoj, pro la kreskanta 
bezono de ties ĉefa elemento: la sablo!  
* plaĝo aŭ strando? ambaŭ tiuj vortoj ŝajnas sinonimoj, sed plaĝo pli 
rilatus al feriejo, dum strando aspektas pli ĝenerala. Vidu PIV 

Sablo: la ne-anstataŭigebla konstru-materialo 
Longatempe, homoj supozis la sablon ne-elĉerpebla materialo: oni 
povas trovi sablon ĉie; ekspluati ĝin kostas malmulte. Oni trovas ĝin 
ankaŭ ĉe fluejo de riveroj, en dezertoj kaj montaraj ŝton-ekspluatejoj. 
Sed de kelke da tempo, ekonomikistoj aŭ ĵurnalistoj vekas la atenton 
de registaroj kaj de la plej larĝa publiko pri la nuna situacio de tiu 
resurso: la sablo! Ĉu la sablo estas renovigebla resurso? 
Bedaŭrinde, ne! Kiel la nafto, la trinkebla akvo, ĝia kvanto estas 
finita, eĉ se giganta!  
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 Fakte, la sablo estas (post la akvo) la natura resurso plej uzata en 
la mondo. Kompreneble, precipe en la konstruado, sed ne nur!  

 

Kio estas sablo? 

La sablo estas materialo konsistanta el malgrandaj eroj, kiuj 
devenas de la disiĝado de aliaj ŝtonoj, kiaj granito, sablopetro, kaj 
aliaj. 
La sablo estas komponita el diversaj mineraloj, laŭ la deven-ŝtonoj 
kaj precipe el silicio. Ekzemple el granito: kvarcoj, mikaoj, feldspatoj, 
sed en sablo povas troviĝi bestaj restaĵoj, kiel eroj de konkoj, kio 
igas la konsiston de la sablo parte kalkeca kaj hela. Inverse, sablo 
devenanta de vulkana rokaĵo prezentos grizan koloron. 
La sableroj havas dimension inter 0,6 kaj 2 mm. Pli grandajn 
grajnojn oni taksas gruzo. La diferenco kuŝas en la malsimilaj 
diametroj kaj ĝenerale en la aĝo: ju pli fajnaj, despli maljunaj!  
La voluma maso de seka sablo varias laŭ konsisto de1,7 ĝis 1, 9 kg/l  
La sablo povas vojaĝi, transportata ĉu de la vento, ĉu de riveroj, ĉu 
de mar-movoj. La sablo movigita de ventoj, kiun oni trovas precipe 
en la dezertoj, konsistas el rondaj grajnoj, (pro la konstanta eluziĝo) 
kiuj tute ne taŭgas por konstruaj laboroj (morteroj, betonoj, talusoj) : 
tiuj sableroj ne konsistigus fortikan, tempo-rezistan konstruaĵon. 

 
Kiuj estas la uzoj de la sablo? 

La sablo estas utila, ne nur por sunbruniĝi sur plaĝo post banado; 
ankaŭ ne nur por la konstruado. Ĝi prezentas multajn utilojn, precipe 
pro sia konsisto el silicio: 

 morteroj kaj betonoj 

 sub-grundo de ŝoseoj 

(ekz. aŭtoŝoseoj aŭ flug-

havenoj: imagu la 

volumenojn!)  

 fabriko de vitro 

 dento-pasto (jes ja!!)  

 elektronikaj komponaĵoj 

  

Kelkaj ciferoj donos volumeno- kaj kvanto-bildojn de la necesa sablo: 
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Foto 2: Sablo-ekspluatado el rivero. Tiajn modestajn rimedojn 
anstataŭas nun industriaj metodoj, kiuj multe pli nocas la naturon 
kaj la resursojn. 

- konstruado de tradicia familia domo postulos   1T ĝis 200 T 
- konstruado de hospitalo “ “  3 000 T 
- konstruado de 1 km aŭtoŝoseo   30 000T  
- konstruado de nukle-energia centralo “ 12 000 000 T  
- konstruado de la setlejo “La palmarbo” en Dubaj 12 000 000 T 
Oni taksas, ke estas konsumata sume 15 miliardoj da tunoj jare en la 
mondo. Gigantaj kvantoj, kiuj reprezentas tutan ekonomikan reton, 
kun allogaj profitoj! Tiu malriĉa materialo, trovebla ĉie en la mondo, 
fariĝis la bazo de tutmonda komerco! Ne estas hazardo, se en kelkaj 
landoj la ekspluatadon de sablo regas lokaj mafioj!  

De kie devenas la sablo?  
Sablon oni tradicie tiris el montetoj, valoj, en ŝton-ekspluatejoj, kiuj 
provizis ĉu sablon, ĉu gruzon. Ilin kreis antaù milionoj da jaroj natura 
erozio aŭ riveroj, nun malaperintaj. Fakte, en ĉiuj landoj tiuj ŝton-
ekspluatejoj estas preskaŭ elĉerpitaj. 

Poste, kaj jam delonge, oni ekspluatadis la riverojn, kavante ties 
fluejo kaj bordojn. Sed tia ekspluat-metodo igas multajn 
malavantaĝojn: pliprofundigante la rivero-fluejojn, oni provokas 
ŝanĝojn maloportunajn: malapero de fiŝoj, inundoj, ks. Ĉiel, ankaŭ tiu 
resursejo ek-elĉerpiĝas!  
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Statisitiko indikas, ke en Maroko, la duono de la uzata sablo en 
konstruado (nome 10 milionoj da tunoj) devenas de kontraŭ-leĝa 
ekspluatado.  
 
 
Pro la maltaŭgeco de la sablo de dezertoj, landoj kiuj enhavas 
grandajn areojn da tia sablo ne povas uzi ĝin por konstrui. Tial ili 
devas importi sablon! Tia estas la situacio de riĉaj petrol-landoj, kiel 
Qataro, Dubajo, k.s. , kiuj aĉetas sablon de Aŭstralio…. ! 
 
 
Samtipa projekto “The World” [la Mondo] estas nun forlasita. 
 

De kelkaj jaroj, la homaro pli favoras la marsablon (sablo de maro). 
Ĝi estas pli kaj pli ekspluatata malgraŭ la damaĝoj, kiujn ĝi kaŭzas! 
Ĝi estas ĉerpita de plaĝoj, sed ankaŭ de malprofundaj mar-fundoj. 
Plie, ĝi estas plena je salo; malofte zorge lavita (la lavado de mar- 
sablo postulas grandegajn kvantojn da akvo!) Ne forgesu, ke la salo 
provokas pli rapidan korodon de la beton-armaturoj. Tamen, mar-
sablo troviĝas ĉie en la mondo. 
 

Foto 3 (Ĉi-supre): La fama artifarita insularo “La palmo” fronte al 

la araba urbo Dubajo bezonigis importi sablon de Aŭstralio (laŭ 
fontoj, pli ol 12 000 000 Tunoj!)  
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Ekzemple la urbo/ŝtato Singapuro multe disvolviĝis de kelkaj 
jardekoj. Ĝi pligrandigis sian surfacon je 20% (pli malpli 130 km2) 
kaj amase konstruis, gajnante terenojn super la maro per sablo. 
Tiun sablon, Singapuro enportis (sed kontraŭ-leĝe) de malriĉaj 
landoj, kiel Kamboĝo aŭ Malajzio. Indonezio vendis sablon al 
Singapuro, sed la lokaj fiŝ-kaptistoj plendas: malaperas fiŝ-specioj. 
La “fiŝ-stokoj” estas minacataj pro la drag-maŝinoj, kiuj detruas la 
ĉe-fundajn ekosistemojn. 

* Fiŝ-stokoj: evaluitaj kvantoj da kapteblaj fiŝ-specioj en la oceanoj  

Foto 4! La 

moderna 
flug-haveno 
de 
Singapuro, 
kies areo 
estis kreita 
sur la maro. 
 
En Hindio, 
pro la 
rapida 
kreskiĝo de 
la urboj (kaj 
de la 
loĝantaro), la ekspluatadon de sablo prizorgas mafianoj. 
Malpermesitaj ekspluatejoj tamen funkcias dank'al korupto. 
Pro troa ekspluatado de marsablo, malaperas plaĝoj en Maroko, en 
Kalifornio! Konsekvence, ne plu venas la turistoj, malkuraĝigitaj pro 
la manko de sablo!  
Laŭ donitaĵoj, 75% el la mondaj plaĝoj nuntempe malpligrandiĝas. 
Ne nur kaŭzas tion la sablo-ekspluatado, sed ankaŭ la troa 
konstruado ĉe la marbordoj: Betonaj konstruktoj malebligas la 
normalan mar-movojn inter la alta kaj malalta tajdoj. 
La alta tajdo alportas sablon, la malalta forportas ĝin, laŭ senĉesa 
movo. Tial la plimulto de la plaĝoj en Florido (suda Usono) estas 
minacataj! 
* 
Alia kaŭzo de tiu sablo-manko troviĝas ankaŭ ĉe la delonga 
konstruado de sur-riveraj-baraĵoj, de val-digoj: Tutsimple, tiuj 
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konstruktoj malebligas la normalan fluon de la sablo en riveroj ĝis la 
maro: oni ne forgesu, ke sablo estas produktita de l'erozio sur 
montaroj. Usono jam konstruis pli ol 8000 val-digojn! Sama evoluo 
observeblas en Ĉinio…. 
En multaj landoj, la spekulado pri konstruado produktis krizojn: 
ekzemple, en Hispanio, kie 30% el la nov-konstruitaj loĝejoj ne estas 
okupataj! Skandala malŝparado… 
. 

En la franca regiono Bretonio, fronte al urbeto Trebeurden loĝantoj 
kaj fiŝ-kaptistoj baraktas por kontraŭi projekton pri ekspluatado de 
marsablo en la apuda golfeto.  
 
Ŝajnas, ke la politikaj respondeculoj (ĉefe urbestroj de marbordaj 
urboj) kaj ĝenerale la civitanoj dank'al siaj asocioj pli kaj pli 
ekkonscias pri la problemo. Sed la ekonomiaj premoj restas fortegaj 
(pro la atenditaj profitoj). 
Iuj arkitektoj konsilas konstrui pli grandkvante per ligno, ŝparante 
sablon kaj uzante teknikojn, kiuj ŝirmas la naturon kaj la klimaton. 

 

 

400 000 m3 jare 

! 

Areo de la projektita sablo-ekspluatejo Apudeco de tri 

natur-ŝirmaj 

zonoj "Natura 

2000"  




