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Τη μεγαλύτερη αποψίλωση των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου κατέγραψε η
Βραζιλία για τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Πρόκειται για επιβεβαίωση της επιδείνωσης της
καταστροφής, παρότι η κυβέρνηση Μπολσονάρο έχει δεσμευτεί να θέσει την κατάσταση
υπό έλεγχο, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα.

Η αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας ανήλθε συνολικά σε 430
τετραγωνικά χιλιόμετρα (166 τετραγωνικά μίλια) τον Ιανουάριο του 2022, πέντε φορές
υψηλότερη σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η
κυβερνητική υπηρεσία διαστημικών ερευνών Inpe της χώρας.

Πρόκειται για μία έκταση επτά φορές μεγαλύτερη από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης

Οι περιβαλλοντικοί ερευνητές που ανακοίνωσαν τα δεδομένα τόνισαν ότι δεν
εξεπλάγησαν που η καταστροφή αυξάνεται ακόμα και επισήμαναν την αποδυνάμωση
της προστασίας του περιβάλλοντος από τον δεξιό πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο από τότε
που ανέλαβε τα καθήκοντά του, το 2019.
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Πλέον ο φόβος ότι θα τιμωρηθούν είναι ελάχιστος για τους κερδοσκόπους, που
αφανίζουν όλο και περισσότερο το δάσος για να το μετατρέψουν σε ράντσα με
παράνομες αρπαγές γης, όπως δήλωσε σχετικά ο Britaldo Soares Filho, ερευνητής
περιβαλλοντικών μοντέλων στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Minas Gerais. Οι
υψηλές τιμές για το βόειο κρέας, τη σόγια και άλλα προϊόντα ενισχύουν επίσης τη
ζήτηση για φθηνή γη και η αποψίλωση συνεχίζεται με δραματικούς ρυθμούς.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ανακοινώσεις, δηλώνοντας
πως οι συγκρίσεις μεμονωμένων μηνών δεν παρέχουν την καλύτερη εικόνα,
αναφέροντας ότι από τον Αύγουστο έως τον Ιανουάριο, η αποψίλωση των δασών του
Αμαζονίου μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενεργεί πιο δυναμικά το 2022 για την καταπολέμηση των
περιβαλλοντικών εγκλημάτων, ανέφερε το υπουργείο με δήλωση του προς το
πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η διατήρηση του Αμαζονίου, του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, είναι
ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής λόγω της τεράστιας
ποσότητας αερίων του θερμοκηπίου που απορροφούν τα δέντρα του.
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Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέρη του τροπικού δάσους του Αμαζονίου εκπέμπουν
σήμερα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό, τι απορροφούν, αυξάνοντας τους
φόβους για τον ενδεχομένως καταστροφικό αντίκτυπο στα εύθραυστα οικοσυστήματά
του και την περαιτέρω επιδείνωση της κλιματικής κρίσης. Οι περισσότερες εκπομπές
αερίων προκαλούνται από πυρκαγιές στο τροπικό δάσος, πολλές εκ των οποίων
αποτελούν αποτέλεσμα εμπρησμού, με απώτερο σκοπό την παραγωγή σόγιας και
βοδινού κρέατος.

Ωστόσο, και χωρίς των παράγοντα των πυρκαγιών, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι
ξηρασίες που παρατηρούνται στον νοτιοανατολικό Αμαζόνιο, σημαίνουν ότι το τροπικό
δάσος αποτελεί κατά βάση πηγή διοξειδίου του άνθρακα και όχι «απορροφητήρας» του.

Από τη δεκαετία του ’60, η πυκνή βλάστηση του Αμαζόνιου απορροφούσε περίπου το
ένα τέταρτο όλων των εκπομπών από τις καύσεις ορυκτών καυσίμων ανά τον κόσμο,
παίζοντας καθοριστικό ρόλο στον σχετικό «έλεγχο» της κλιματικής αλλαγής, όντας το
μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου. Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες που
συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα, η απώλεια της ικανότητας του Αμαζονίου να μπορεί
να λειτουργεί ως ένας τεράστιος «νεροχύτης» για τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, αποτελεί μία εξαιρετικά κρίσιμη προειδοποίηση για το πόσο αναγκαίο είναι
να περιοριστούν σημαντικά οι καύσεις ορυκτών καυσίμων σε όλο τον κόσμο.
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