Környezetvédelem
természettel való bánásmódban
Amazónia őslakói és az ipari államok lakói között. A betolakodók
rablógazdálkodása miatt egyre ritkábban lehet találkozni az érintetlen
idillel. Mindent föláldoznak a világpiac nyersanyagok iránti mohó vágyának.
PEDIG ÉPPEN MI, EURÓPAIAK,
akik igen erősen részesei vagyunk
Amazónia kifosztásának, mi függünk a Föld e legnagyobb esőerdőterületétől. Éghajlatunkat az a Golfáramlat határozza meg, amelynek
forrása a Karib-tenger vidéke, és
aztán Északnyugat-Európa mellett
folyik el, és akár 6 fokkal is emeli
földtömegünk hőmérsékletét. A
Golf-áramlat keletkezése az afrikai
passzátszelekkel kezdődik, amelyek
súlyosan megtöltött, alacsonyan
szálló felhőket sodornak az Atlantióceánról az Amazonas esőerdei
területére. Az esőcseppek izotópméréseinek segítségével meg lehetett
állapítani, hogy ezek a felhők öt-hat
alkalommal hullajtanak esőt, illetve
párolognak el ismét, amíg megérkeznek az Andokba. Ott hallatlanul
nagy energiát halmoznak fel. Meghatározzák Latin-Amerika éghajlatát, északi irányban melegítik föl a
karibi térséget, és mindenekelőtt a
Golf-áramlatot táplálják energiával.
Ha Amazónia esőerdője összeomlana, akkor Európában nem teremne
többé búza. S ami még rosszabb: a
CO2-kibocsátás okozta fölmelegedéshez társul a Golf-áramlat energiavesztése által okozott lehűlés. Ez
a rezonanciahatás drasztikus növekedését jelenti, amit már most föl
lehet ismerni az egyre növekvő
áradásokon, az aszályos időszakokon és a tornádókon. José Lutzen-
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berger már 1989-ben megjósolta
ezt, amikor a német parlament szakértőket hallgatott meg. Akkoriban
megmosolyogták, sőt hangosan
támadták. Ma, 25 évvel később
senki sem vitatja már, hogy az időjárás e szélsőséges hullámzásának
kezdetén állunk.
ENNEK ELLENÉRE TOVÁBB FOLYIK
A FÁK KIVÁGÁSA, fűrészelése és elégetése. Emiatt az indián népesség
nagy csoportjainak kellett már elhagyniuk otthonukat. Műholdfelvételek szolgáltatják a bizonyítékot. A
Föld erdőterületeiből évente elképzelhetetlen mennyiség, 13 millió
hektár megy veszendőbe, s ez különösen is érinti Amazónia esőerdejét.
A 2012 első negyedévében végzett
pontos mérések rettenetes eredményt mutattak: ekkor háromszor
több erdőt irtottak ki, mint az előző
év azonos időszakában. A brazil
Amazonas-vidék 388 km2 esőerdőt
veszített 2012 januárja és márciusa
között. Az erdészeti hatóság szakértői figyelmeztettek, hogy a tényleges erdőirtás ennél is nagyobb lehet,
mert néhány területet felhők borítottak a műholdas mérések idején, ami
erősen megnehezítette a pontos
kiértékelést. Korábban szarvasmarhafarmok keletkeztek a szabaddá
vált területeken, manapság viszont
hatalmas ültetvényeket hoznak létre:
szóját termesztenek az európai sertések, marhák és tyúkok számára,
valamint gyapotot olcsó szövetek
előállításához. A legutóbbi időben
pedig mindenekelőtt az olajpálmaültetvények terjednek rohamosan. A
kőolaj egyre szűkösebbé válása
miatt
pálmaolajat
használnak
„bioüzemanyagként”, hogy csillapítani lehessen az autók szomját. Az

esőerdők alatt rejlő értékes ásványi
kincsek nagymértékű kiaknázása
szintén hozzájárul a környezetpusztításhoz. Így válik a bauxit- és vasércgazdagság átokká. Különösen
káros az aranykeresés, mert az arany
kinyeréséhez higanyt használnak, és
ez a talajt, a vizeket, az embert és az
állatokat egyaránt megterheli.
Az esőerdők kizsákmányolásában természetesen részt vesznek a
nemzetközi fakonszernek is, amelyek a fák kivágásakor és elszállításakor súlyos károkat okoznak.
Dilma Rousseff vezetésével a brazil
kormány új erdőtörvényekkel próbál
megálljt parancsolni a tarvágásnak.
Ennek következményeként azonban
egyre jobban behatol az esőerdőbe a
szervezett bűnözés, hogy részt kapjon a nyereséges rablógazdálkodásból. A brazil kormány most a környezeti bűnözés ellen létrehozott új
fegyveres erőbe veti reményét. Ez
állítólag 18 000 rendőrből áll, és
szükség esetén segítséget kap a
hadseregtől, a nemzeti gárdától és a
katonai rendőrségtől is.
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„Keresse föl az esőerdőt,
mielőtt végképp eltűnik!” Az erdő
órája ketyeg. Most még lenne esélyünk. Ehhez azonban néhány éven
belül meg kellene állítani az esőerdőben folytatott rablógazdálkodást.
Mindenesetre aki abban reménykedik, hogy az erdő majd újranő, annak türelemre van szüksége. A tudósok azt mondják, hogy ehhez 300 év
kell.
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Extra,

Hogyan pihenjünk és nyaraljunk kis környezeti hatással, felelősen?
Hogyan lehetnénk öko-turisták, azaz nyaralhatnánk
környezettudatosabban, úgy, hogy pihenésünknek a
lehető legkevesebb negatív környezeti hatása legyen?
Különböző tanulmányok szerint a nyaralások környezeti hatása, vagy öko-lábnyoma 5 főbb tényezőből
tevődik össze:
1. Utazás: Hová megyünk, és mivel?
A legjelentősebb hatás általában az utazáshoz kapcsolódik – minél messzebb megyünk, a hatás annál
nagyobb. Válasszunk a lakóhelyünkhöz közel fekvő célpontokat.
2. Hulladékok/szennyvíz: Hová kerülnek, és mi lesz
a sorsuk?
A szálláshely kiválasztásakor ellenőrizzük, hogy
van-e lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre, odafigyelnek-e a hulladék minimalizálására?
3. Étkezések: Mit eszünk, azt hogyan termelték, és
hogyan került asztalunkra?

Érdemes utánajárni foglalás előtt, hogy a szálláson
előnyben részesítik-e a helyi, szezonális, biotermékeket,
ezekből készítik-e az ételeket?
4. Energia: a szálláshelyen hűtésre, fűtésre, világításra stb. felhasznált energia.
Fontos szempont, hogy a szálláshely energiahatékony legyen, például szobánként külön szabályozható
fűtés/hűtés, világítás; természetes szellőztetés; és az is
előny, ha megújuló energiát használnak.
5. Program: Mit csinálunk nyaralásunk alatt?
Ügyeljünk rá, hogy a választott programok ne veszélyeztessék, ne zavarják a helyi élővilágot és a közösség
életét. Azaz terepmotorozás helyett inkább önkénteskedjünk biokertészetben, vagy vegyünk részt egy helyi
természetvédő szervezet munkájában.
Megjelent a Kislábnyom hírlevél
2021. májusi számában.

