Respect voor (oer)bos is niet vanzelfsprekend
Het illegaal kappen van (oer)bossen komt helaas over de hele wereld voor. Gelukkig
zijn er ook veel organisaties die hiertegen strijden. Een van hen is IBAMA. Over de
belangrijke acties van de IBAMA hoort u bijna nooit, maar ze zijn essentieel om de
illegale houtkap tegen te gaan.

IBAMA
IBAMA is het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke
Hulpbronnen (Portugees: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis,) is een Braziliaanse overheidsinstantie. Het valt onder het Ministerie van
Milieu.
De organisatie, opgericht op 22 februari 1989, houdt zich bezig met het in stand
houden van de natuur in Brazilië. Zo hielp IBAMA onder meer mee met het redden
van Spix' ara, die in het wild is uitgestorven. Daarnaast zet IBAMA zich in om de
illegale houtkap tegen te gaan. Hierin werkt men samen met diverse organisaties.
Operatie Hymenaea
Onlangs haalde IBAMA een belangrijk succes. Met de zogeheten ‘ Operatie
Hymenaea’, uitgevoerd door IBAMA samen met de federale politie, wist men een
criminele groep te bestrijden die verantwoordelijk is voor de extractie en het illegaal
verkopen van hout in Gurupi Biological Reserve en de inheemse gebieden Caru en
Alto Turiacu in Maranhão.

Brazilië is 8.516.000km2 groot. Dat is 4.040.243 km2 groter dan de EU. Ondanks dat de
EU dus veel kleiner is, lukt het de EU-landen niet illegaal hout van EU- bodem 101% te
bestrijden. Een zorgwekkende ontwikkeling.

De IBAMA zet dus alles op alles om de illegale houtkap tegen te gaan.
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Dit doen ze op vliegende locaties, bijvoorbeeld:

En op vaste locaties aan de hand van transport licenties: (onderstaande foto is in
Acre, posto da Tucandeira.)
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Zoals gezegd, is dit een mondiaal probleem.
Lees hier een artikel over de bescherming van het oerbos Bialowieza in Polen
Zoals u van ons gewend bent, importeren wij uitsluitend duurzaam
beheerd en gekapt hout met o.a. het FSC-keurmerk.
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