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Door de aanleg van wegen, houtkap en bosbouw verdwijnen steeds meer oorspronkelijke
wouden. Vooral de tropische en de naaldwouden in de noordelijke gebieden worden daardoor
getroffen. Dat blijkt uit een rapport.
De laatste onaangetaste boslandschappen verdwijnen volgens een onderzoek tegen een snel
tempo. In de periode van 2000 tot 2013 is hun omvang met 8,1 procent afgenomen. Dat staat in
een vandaag gepubliceerd, gezamenlijk rapport van Greenpeace, de University of Maryland en
het World Resources Institute (WRI). Het verlies komt overeen met een oppervlakte van 34 keer
de grootte van België (104 miljoen hectare). Bijzonder getroffen zijn de tropische oerwouden en
de boreale naaldwouden van Canada, Rusland en Alaska.
Het onderzoek is volgens Greenpeace gesteund op publieke satellietbeelden en eigen kaarten.
"De boslandschappen vormen de biotoop van ontelbare dier- en plantensoorten, reguleren het
klimaat, reinigen lucht en water en betekenen de bestaansbasis van vele volkeren", zei de
woudexpert van Greenpeace, Jannes Stoppel.
Maar de mens laat zijn sporen achter in de wildernis. "Nieuwe wegen en bosgangen doorsnijden
en fragmenteren de intacte woudarealen. En dat effent het pad voor nog meer illegale en
commerciële houtkamp en andere verwoestende ontwikkelingen", zei Stoppel. "Het is eigenlijk
ongelooflijk tegen welke snelheid we onze natuurlijke levensbeginselen vernietigen". Bij het
rapport ging het er daarom om een globale blik te krijgen hoe de mens intacte boslandschappen
verwoest.
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Bossen en wouden bedekken meer dan een kwart van de wereldwijde landoppervlakte. Maar
nog slechts een twaalfde van het landoppervlak bestaat nog uit onaangetaste wildernis, de
meeste daarvan zijn wilde bossen, maar ook meren, struikgewassen, graslanden, moerassen en
rotsen. Bijna 95 procent van de overblijvende wildernis bevindt zich volgens het rapport in
tropische en boreale gebieden. Daar is de teloorgang sinds 2000 bijzonder hoog.
Zevenenveertig procent van de ecologische ontwaarding van onbeschadigde arealen vindt in de
boreale woudgordel plaats. Vijfentwintig procent verdween in het Zuid-Amerikaanse
Amazonegebied, nog eens negen procent in het Afrikaanse Congobekken.
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