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Po zakończeniu zimnej wojny coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać pozamilitarnym 
wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednym z nich stały 
się zmiany w środowisku naturalnym, których efektem są problemy ekologiczne, m.in. 
ograniczenia w dostępie do wody pitnej. 

Trzy procent ogółu zasobów wodnych kuli ziemskiej stanowi woda słodka. Nie-
równomierny rozkład zasobów wodnych, intensywna ich eksploatacja oraz zły stan 
jakościowy ograniczają zaopatrzenie ludności w wodę. Woda jest bardzo ważnym 
surowcem, ma szerokie zastosowanie, wykorzystuje się ją m.in. w rolnictwie, w hydroe-
nergetyce, ogromne ilości wody pochłania przemysł. Zapotrzebowanie na wodę stale 
rośnie, szczególnie w krajach uprzemysłowionych, ale duże potrzeby mają także kraje 
rozwijające się. Kurczące się zasoby wodne mogą stać się powodem międzynarodo-
wych konfliktów1. 

Na powyższy temat brakowało dotychczas kompleksowej analizy w języku polskim. 
Tę lukę wypełnia publikacja Konflikty o wodę autorstwa prof. Piotra Kowalczaka,  dy-
rektora poznańskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to 
praca obszerna, licząca ponad czterysta stron. Opracowanie zawiera bogatą biblio-
grafię, opartą głównie na źródłach i literaturze anglojęzycznej. W pracy zawarto wiele 

1  M. Klare, Woda na wagę złota, „Newsweek” z 29 kwietnia 2007, s. 58.
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tabel, wykresów, rysunków oraz fotografii, stanowiących znakomite uzupełnienie 
tekstu, w efekcie czego praca zyskuje w odbiorze. 

Autor  przeprowadza wnikliwą analizę w oparciu o szereg danych. W drugiej części 
pracy omawia bilans wodny świata, podział zasobów wodnych z uwzględnieniem za-
sobów słodkiej wody oraz podział zasobów wodnych według kontynentów, krajów 	
i ważniejszych dorzeczy.

W trzeciej części, poświęconej perspektywom zasobów wodnych, prof. Kowal-
czak podkreśla dominację Azji w światowym zużyciu wody stanowiącą rezultat obec-
nego i prognozowanego wzrostu liczby ludności, co z kolei wiąże się z naciskiem na 
zwiększenie produkcji i w efekcie wzrostem zużycia wody przez rolnictwo. W tej części 
wskazuje także regiony świata, które są szczególnie zagrożone deficytem wody, mia-
nowicie: Indie, Chiny, bogate kraje arabskie (Kuwejt, Katar, Bahrajn, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie, Arabia Saudyjska), Izrael i sąsiednie kraje arabskie oraz państwa afry-
kańskie. Wylicza również obszary, na których nadmierne pobory wody zagrażają 
środowisku naturalnemu w Azji Centralnej, Afryce Płn., Meksyku i na zachodnim wy-
brzeżu USA. 

Zmiany polityczne na obszarach, które mogą powodować lub powodują zagro-
żenia dla gospodarki wodnej autor omawia w czwartej części. Do przyczyn konfliktów 
związanych z położeniem państwa zalicza: niezgodność granic politycznych i hydro-
graficznych,  granic politycznych i warunków klimatycznych oraz granic politycznych 
i lokalizacji naturalnych zbiorników wód podziemnych, sztuczny układ granic państw 
nieodnoszący się do podziału plemiennego i zasobów naturalnych (na przykładzie 
kontynentu afrykańskiego) oraz rozpad państw i wynikającą stąd destrukcję dotych-
czasowego systemu zarządzania wodą (na przykładzie byłych republik radzieckich 	
w Azji Środkowej).

W kolejnej części recenzowanej książki prof. Kowalczak prezentuje zagrożenia wy-
nikające z braku dostępu do wody lub deficytu wody: zagrożenie dla rozwoju państw, 
głód lub niedostatek żywności, choroby, problemy związane z szeroko pojętą ekologią 
oraz kwestię migracji spowodowanych złym stanem środowiska.

Przedmiotem analizy szóstej części są przyczyny wojen i konfliktów. Autor pod-
kreśla, że rola wody w konfliktach będzie rosła, zwłaszcza w przypadku państw Trze-
ciego Świata. Pogląd ten nie jest odosobniony, ponieważ wielu badaczy jest zdania, że 
w przyszłości możemy być świadkami licznych sporów czy też konfliktów międzypań-
stwowych, których przyczyną będzie chęć przejęcia kontroli nad zasobami wodnymi.  

W siódmej części pracy autor koncentruje się na analizie roli wody w konfliktach. 
Omawia wykorzystywanie wód powierzchniowych do celów obronnych, zabiegi  o po-
zyskanie dostępu do wody lub odcięcie od tej możliwości przeciwnika, ataki na obiekty 
infrastruktury wodnej z zamiarem ich opanowania lub zniszczenia oraz możliwości 
wykorzystania wody jako instrumentu nacisków politycznych oraz cel ataków terro-
rystycznych. Omawiając te kwestie, prof. Kowalczak odwołuje się do licznych przy-
kładów, co stanowi o wartości tej części publikacji. 

Następna część recenzowanej książki dotyczy takich aspektów prawnych gospo-
darowania międzynarodowymi zasobami wodnymi, jak: granice na wodach między-
narodowych, granice na wodach śródlądowych oraz granice śródlądowych wód mię-
dzynarodowych.
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Niezwykle interesująca jest dziewiąta część pracy, w której Autor koncentruje 
uwagę na „punktach szczególnie wrażliwych”, a więc tych obszarach, gdzie ogniskują 
się istniejące lub potencjalne konflikty o charakterze międzypaństwowym – Nil, Me-
kong, Tygrys i Eufrat, Bliski Wschód, jezioro Czad, Jezioro Aralskie oraz projektach 
o charakterze międzynarodowym bądź narodowym, które w założeniu mają zlikwi-
dować problemy związane z dostępem do wody, jednak w przyszłości mogą powo-
dować konflikty o charakterze wewnątrzpaństwowym lub międzynarodowym – jak 
przerzuty wody w celu zaopatrzenia w wodę obszarów planowane przez Chiny czy 
Rosję.

Tytuł kolejnej części, Historia konfliktów	 o wodę, nie znajduje odzwierciedlenia          
w treści. Autor odnosi się do pojęcia wojny i konfliktu zbrojnego, ale nie przedstawia 
historii konfliktów o wodę, lecz odsyła do pracy P.H. Gleicka Water Conflict	Chrono-
logy.	

W jedenastej części pracy prof. Kowalczak ocenia zmiany w gospodarce wodnej 
spowodowane prognozowanymi zmianami klimatu oraz omawia wpływ tych zmian 
na tworzenie doktryn politycznych i militarnych.

W kolejnej części recenzowanej pracy autor nie tylko prezentuje próby wyznaczania 
wskaźników zagrożenia konfliktami o wodę, wskazuje na różne metody i sposoby ich 
określania, ale również przedstawia własne stanowisko w tej kwestii. Do miejsc poten-
cjalnych konfliktów o wodę zalicza: Bliski Wschód, dorzecze Tygrysu i Eufratu, Jezioro 
Aralskie, Płn. Równinę Chińską, rzekę Zambezi, dorzecze Wolty, dorzecze Mekongu, 
dorzecze Indusu i Katalonię. 

Trzynasta część książki zawiera zasady podziału wód międzynarodowych. Autor 
przywołuje różnorodne doktryny, które są próbą rozwiązania niektórych problemów, 
np. podziału zasobów wodnych pomiędzy kraje dorzecza oraz	kwestię ochrony wód 	
w trakcie konfliktów zbrojnych.

Książkę kończy rozdział prezentujący możliwości zapobiegania konfliktom o wodę 
„poprzez działania polityczne, usprawnienia organizacyjne, wdrożenie zasad eko-
nomii i rozwiązań technicznych”.  Konflikty o wodę nie są nieuniknione. Kluczem do 
rozwiązania problemu jest współpraca, jak podkreśla prof. Kowalczak,  „świadomość 
picia wody z wrogiem z jednego kubka zmusza do poszukiwania racjonalnych i poko-
jowych rozwiązań”.

Oceniając całość publikacji, należy podkreślić, że jest to ciekawa i wartościowa po-
zycja naukowa. Świadczą o tym zarówno ilość, jak i jakość zebranego materiału oraz 
zaprezentowane wnioski. Przy tak wieloaspektowym temacie trudno uniknąć drob-
nych niedociągnięć, jednak nie umniejszają one walorów poznawczych recenzowanej 
książki. 

Publikacja jest warta polecenia wszystkim zainteresowanym problematyką wy-
zwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego.
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