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ПО ПЕЛЬ НЫЯ 
ДАЖ ДЖЫ

Ама зон ская сель ва — са мы 

буй ны ў све це тра піч ны лес. Яна 

раз ме шча на на шы ро кай, амаль 

плос кай раў ні не, якая ахоп лі вае 

амаль увесь ба сейн ра кі. Ме жы 

сель вы вы раз на акрэс ле ны ўсход-

нім пад нож жам Ан даў, а так са ма 

схі ла мі Бра зіль ска га і Гві ян ска га 

на гор' яў. Гран ды ёз ная «зя лён ка» 

зай мае 5,5 міль ё на квад рат ных кі-

ла мет раў — па ло ву агуль най пло-

шчы та кіх ля соў на пла не це. Яна 

зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі дзе вя ці 

дзяр жаў — Бра зі ліі (най вя лік шы 

ка ва лак), Пе ру, Ка лум біі, Ве не суэ-

лы, Эк ва до ра, Ба лі віі, Га я ны, Су-

ры на ма, Фран цуз скай Гві я ны.

Ама зон ская сель ва вы лу ча ец-

ца най боль шай бія ла гіч най раз на-

стай нас цю на пла не це. Гэ та пры-

бліз на 40 ты сяч ві даў рас лін, у тым 

лі ку 16 ты сяч ві даў дрэў, 3 ты ся чы 

ві даў рыб, амаль 2 ты ся чы ві даў 

пту шак, больш за ты ся чу ві даў 

мле ка кор мя чых, зем на вод ных і 

паў зу ноў і амаль 130 ты сяч ві даў 

роз ных бес па зва ноч ных. Пры гэ-

тым тра піч ныя ля сы ба сей на Ама-

зон кі з'яў ля юц ца най буй ней шай у 

све це эка сіс тэ май па доб на га ты пу. 

Тут скан цэнт ра ва на пя тая част ка 

за па саў прэс най ва ды на Зям лі. 

Лес слу жыць важ ным па глы наль-

ні кам вуг ля ро ду, бо за бі рае вуг ля-

кіс лы газ і да па ма гае ўтрым лі ваць 

рост гла баль най тэм пе ра ту ры.

Ля сы Ама зон кі на ся ля юць ка-

ля пя ці дзе ся ці роз ных пля мё наў. 

Цяж ка ўя віць, але мно гія з іх жы-

вуць прак тыч на ў поў най іза ля цыі 

ад су час най цы ві лі за цыі. У іх ня ма 

пісь мен ства, яны за ха ва лі са ма-

быт ны жыц цё вы ўклад прод каў і 

зда бы ва юць ежу за кошт ры бал кі 

і па ля ван ня. Гэ тыя дзі кія ін дзейс-

кія пля мё ны ў джунг лях Ама зон-

кі ад роз ні ва юц ца ад но ад ад на го 

не толь кі вон ка ва, яны га во раць 

на роз ных мо вах, у кож на га свая 

куль ту ра, аб ра ды, адзен не і пры-

чос кі. Згод на з бра зіль скай кан-

сты ту цы яй 1988 го да, усе зем лі 

ста ра жыт ных прод каў су час ных 

ін дзей цаў па він ны бы лі пе ра даць 

ро дам на пра ця гу пя ці год кі, але 

гэ ты пра цэс да сюль яшчэ не за-

вяр шыў ся.

У 1980—1990-х га дах пло шча 

ля соў Ама зон кі па ча ла па сту по ва 

ска ра чац ца, та му што фер ме ры, 

шах цё ры і ле са на рых тоў шчы кі 

рас чы шча лі ўчаст кі зям лі для вы-

рошч ван ня сель ска гас па дар чых 

куль тур, га доў лі жы вё лы ці про-

да жу драў ні ны. Гэ та быў спо саб 

за ра біць гро шы ў рэ гі ё не з вы со-

кім уз роў нем бес пра цоўя. «Якая 

схе ма? Вы пры свой ва е це зям лю 

і пра да яце яе. Зям ля да ра жэе ў 

50, 100, 200 ра зоў, ка лі на ёй вы-

се ча ны лес. Гэ та вы дат ны біз нес. 

Вы пра да яце дзяр жаў ную зям лю, 

дак лад на, так што гэ та — чыс ты 

пры бы так», — ад зна чыў пра фе сар 

Фе дэ раль на га ўні вер сі тэ та шта та 

Па ра Ма у ры сіа То рэс.

Але па коль кі ў Бра зі ліі ў 1980-х 

га дах бы ла ство ра на шы-

ро кая сет ка на цы я наль ных 

за па вед ні каў і тэ ры то рый 

ка рэн ных на ро даў, ста ла 

скла да на пры свой ваць 

зям лю. У 2000-х га дах, 

ка лі аб' ёмы вы се чак уз-

рас лі, урад пры сту піў да 

ажыц цяў лен ня ам бі цый-

на га пла на па за па во лен-

ні тэм паў зні шчэн ня тра-

піч ных ля соў. Але гэ тыя 

на ма ган ні, якія ў знач най 

сту пе ні аба пі ра лі ся на агрэ сіў ныя 

апе ра цыі пра ва ахоў ных ор га наў, 

з ча сам стра ці лі сваю па пу ляр-

насць. Праб ле мы ў эка но мі цы па-

вя лі ты ся чы бес пра цоў ных углыб 

ле су.

Бра зіль ская эка но мі ка тра ды-

цый на ары ен та ва на на экс парт 

пры род ных рэ сур саў — наф ты, ру-

ды, збож жа, га род ні ны, са да ві ны і 

мя са, у пер шую чар гу зна ка мі тай 

бра зіль скай яла ві чы ны. У гэ тай 

су вя зі Жа ір Бал са на ру, як і яго 

па пя рэд нік Мі шэль Тэ мер, а да іх 

прэ зі дэн ты-«ле выя» Лу іс Іна сіу Лу-

ла да Сіл ва і Дыл ма Ру сеф, кож ны 

ў свой час, шмат ка за лі пра не аб-

ход насць «ра зум на га ін дуст ры яль-

на-аграр на га раз віц ця Ама зо ніі». 

У вы ні ку ўсё абяр ну ла ся бес кант-

роль ным зні шчэн нем джунг ляў — 

дзе ля па лет каў для вы рошч ван ня 

мас ліч ных куль тур і соі, па шы для 

жы вё лы і бу рэн ня свід ра він.

Пад час вы бар чай кам па ніі і пас-

ля ўступ лен ня на па са ду прэ зі дэн-

та Бал са на ру ка заў, што аба ро на 

тра піч ных ля соў ця жа рам ля жыць 

на эка но мі цы Бра зі ліі і тар мо зіць 

яе раз віц цё. Най боль шы пра цэнт 

га ла соў, якія пры нес лі яму пе-

ра мо гу на ле таш ніх вы ба рах, ён 

атры маў як раз у трох га лоў ных 

«ляс ных» шта тах — Ама зо нас, 

Ма ту-Гро су і Ма ту-Грос-ду-Сул, 

дзе ідзе зні шчэн не сель вы і раз-

віц цё аг ра куль тур на га біз не су. 

Тут сель ска гас па дар чыя фер мы 

і прад пры ем ствы на сту па юць на 

ама зон скія джунг лі, а іх ула даль ні-

кі і ра бот ні кі зні шча юць уні каль ны 

рас лін ны і жы вель ны свет і ася-

род дзе пра жы ван ня ар ха іч ных 

ін дзейс кіх аб шчын, якія жы лі там 

ты ся чы га доў.

КА ПІ ТАН БЕН ЗА ПІ ЛА
Сё ле та са сту дзе ня да жніў-

ня зга рэ ла больш чым 1,8 міль ё-

на гек та раў ама зон скай сель вы, 

пры тым толь кі ў са ка ві ку агонь 

зні шчыў ка ля 500 ты сяч гек та раў 

ля соў, па ве да міў на гэ тым тыд ні 

бра зіль скі На цы я наль ны ін сты тут 

кас міч ных да сле да ван няў. Ві дэа 

і фо та та го, што ад бы ва ец ца ў 

Ама зо ніі, жу дас ныя. Вы сеч ка ля-

соў пад па шы і па лет кі пры вя ла 

да та таль на га «вы сы хан ня» рэ гі ё-

на. Але асноў най пры чы най ка та-

стра фіч ных вог нен ных ва лаў, якія 

бяз лі тас на вы паль ва юць вя ліз ныя 

ляс ныя ма сі вы на тэ ры то рыі Бра-

зі ліі, а так са ма ўжо і Ба лі віі, Пе-

ру, Эк ва до ра, Га я ны, Су ры на ма, 

Ве не су э лы, ста лі на ўмыс ныя пад-

па лы — для рас чыст кі тэ ры то рыі, 

якая пры но сіць да ход. Буй ныя га-

ра ды рэ гі ё на за цяг ну тыя за сло най 

гус то га ды му, тут цём на, як уна чы. 

Прай шлі чор ныя даж джы — ва да 

змя ша ла ся з по пе лам.

Прэ зі дэнт Бал са на ру скеп тыч на 

ста віц ца да пы тан няў за ха ван ня 

на ва коль на га ася род дзя. У лі пе ні 

На цы я наль ны ін сты тут кас міч ных 

да сле да ван няў апуб лі ка ваў спра-

ва зда чу, у якой га во рыц ца, што 

за год тэм пы зні шчэн ня ля соў 

Ама зон кі па вя лі чы лі ся на 88 пра-

цэн таў. Ад нак прэ зі дэнт пуб ліч на 

па ста віў пад су мнеў вы сно вы, якія 

змя шча юц ца ў гэ тай спра ва зда чы. 

«Ка лі б лес і на са май спра ве вы-

ся ка лі з та кой хут ка сцю, то ад яго 

ўжо ні чо га не за ста ло ся б», — за-

явіў ён на мі ну лым тыд ні гру пе між-

на род ных жур на ліс таў. Бал са на ру 

не каль кі ра зоў ка мен та ваў ляс ныя 

па жа ры і аб ві на вач ван ні ў свой ад-

рас. «Ра ней я быў Ка пі та нам Бен-

за пі лой. Ця пер я Не рон, які спаль-

вае лес Ама зон кі», — іра ні за ваў ён 

у ад каз на пы тан не аб прэ тэн зі ях 

эко ла гаў. Маш таб ныя вог ні шчы, 

рас тлу ма чыў ён, раз га рэ лі ся та му, 

што ў фер ме раў па чаў ся се зон вы-

паль ван ня ля соў.

На мі ну лым тыд ні, на пя рэ дад ні 

са мі ту «Вя лі кай ся мёр кі» ў Бія ры-

цы, фран цуз скі прэ зі дэнт Эма ну эль 

Мак рон за клі каў су свет ных лі да раў 

аб мер ка ваць «над звы чай ную сі ту а-

цыю» з па жа ра мі ў Ама зо ніі. «Наш 

дом га рыць. Лі та раль на. Даж джа-

выя ля сы Ама зо ніі — лёг кія, якія 

вы раб ля юць 20 пра цэн таў кіс ла ро-

ду на на шай пла не це — ахоп ле ны 

аг нём. Гэ та між на род ны кры зіс», — 

на пі саў Мак рон. Ад каз Жа і ра Бал-

са на ру быў ім гнен ны. На яго дум ку, 

пра па но ва Мак ро на — па чаць аб-

мяр коў ваць тое, што ад бы ва ец ца ў 

Ама зо ніі, на су стрэ чы лі да раў ся мі 

вя ду чых дзяр жаў за ход ня га све-

ту — з'яў ля ец ца пры кла дам «ка ла-

ні яль на га ла ду мыс лен ня». 

Бал са на ру так са ма ад ка-

заў, як ця пер ста ла мод на, 

у сва ім «Тві та ры»: «Мне 

шка да, што Мак рон спра-

буе атры маць па лі тыч ную 

вы га ду за кошт унут ра ных 

спраў Бра зі ліі і ін шых кра ін 

Ама зо ніі».

Фран цыя і Гер ма нія 

заяві лі, што не ра ты фі ку-

юць ганд лё вае па гад нен не 

па між Еў ра са ю зам і кра і-

на мі Паўд нё вай Аме ры кі, па куль 

Бра зі лія не рас пач не ак тыў ных на-

ма ган няў для ба раць бы з ляс ны-

мі па жа ра мі ў ба сей не Ама зон кі. 

Як вя до ма, у кан цы чэр ве ня ЕС і 

кра і ны Мер ка сур (аб' яд на ны ры нак 

Ар ген ці ны, Бра зі ліі, Уруг вая і Па ра-

гвая) пас ля пе ра моў, якія доў жы-

лі ся больш за 20 га доў, за клю чы лі 

па гад нен не аб сва бод ным ганд лі. 

Для ЕС гэ та най буй ней шае ў яго 

гіс то рыі ганд лё вае па гад нен не, 

якое ад кры вае еў ра пей ска му біз не-

су дзве ры на ры нак ча ты рох кра ін 

Паўд нё вай Аме ры кі з су мар ным на-

сель ніц твам 260 міль ё наў ча ла век. 

Для та го каб да га вор на быў сі лу, 

яго па він ны ра ты фі ка ваць пар ла-

мен ты кож най кра і ны-ўдзель ні цы.

У ЧА КАН НІ ЗА ЛЕ ВЫ
У сац сет ках ак тыў на за клі ка-

юць па ту шыць па жа ры ў сель-

ве. Хэш тэг #PrayforAmazonіa 

(#МалісяЗаАмазонію) над звы чай 

па пу ляр ны. У той жа дзень, што 

і Мак рон, па доб ны твіт на пі саў 

аме ры кан скі аст ра наўт Скот Кэлі: 

«Я за ўва жыў роз ні цу ў Ама зо-

ніі па між сва ім пер шым па лё там 

у 1999 го дзе і апош нім, у 2016». 

Менш ле су, больш пад па ле ных па-

лет каў. Даж джа выя ля сы Ама зо ніі 

вы раб ля юць больш за 20 пра цэн-

таў су свет на га кіс ла ро ду. Нам па-

трэ бны кіс ла род, каб вы жыць!»

У ад каз на гэ тыя і ін шыя па доб-

ныя за явы пра фе сар Уні вер сі тэ та 

Ка ла ра да Скот Дэ нінг апуб лі ка ваў 

ар ты кул на сай це The Conversatіon, 

які так і на зы ва ец ца: «Па жа ры ў 

Ама зо ніі па гі бель ныя, але яны не 

спус та ша юць за па сы кіс ла ро ду на 

Зям лі», пе рад ае Бі-бі-сі. «Час та 

паў та ра юц ца сцвяр джэн ні пра тое, 

што даж джа выя ля сы Ама зо ніі вы-

раб ля юць 20 пра цэн таў кіс ла ро ду 

на шай пла не ты. Яны за сна ва ныя 

на не па ра зу мен ні, — пад крэс лі вае 

пра фе сар. — На са мрэч, прак тыч-

на ўвесь кіс ла род, якім мы ды ха ем, 

вы раб ля юць акі я ны — і яго хо піць 

на міль ё ны га доў».

«Ёсць шмат пры чын прый сці ў 

жах ад сё лет ніх па жа раў у Ама-

зо ніі, але маг чы мае змян шэн не 

за па саў кіс ла ро ду на Зям лі — 

дак лад на не ад на з іх», — за пэў-

ні вае ён. Да лей пра фе сар Дэ нінг 

да во лі пад ра бяз на тлу ма чыць, як 

ме на ві та ад бы ва ец ца кру га зва рот 

кіс ла ро ду ў пры ро дзе. Сут насць 

яго тлу ма чэн няў зво дзіц ца да та-

го, што дрэ вы і ін шыя на зем ныя 

рас лі ны са праў ды вы пра цоў ва юць 

да во лі шмат гэ та га га зу за кошт 

фо та сін тэ зу — і пры клад на тра ці-

на яго ўтва ра ец ца ў тра піч ных ля-

сах, най буй ней шая коль касць якіх 

са праў ды зна хо дзіц ца ў ба сей не 

Ама зон кі. Ад нак прак тыч на ўвесь 

сін тэ за ва ны рас лі на мі кіс ла род па-

глы на юць ар га ніз мы (пе ра важ на 

бак тэ рыі), якія жы вуць у тых жа 

ля сах і ў пэў най сту пе ні па жа ры, 

так што «чыс тая вы твор часць кіс-

ла ро ду за кошт ля соў, і на ват усіх 

на зем ных рас лін у цэ лым, вель-

мі бліз кая да ну ля». Той газ, якім 

мы ды ха ем, вы раб ляе ў асноў ным 

ба га він не на па верх ні Су свет на га 

акі я на, а яго рэшт кі спа жы ва юць 

ужо акі ян скія бак тэ рыі і ін шыя ар-

га ніз мы.

У цэ лым роз ні ца «што га до ва-

га ба лан су» па між вы твор час цю 

і па глы нан нем кіс ла ро ду на Зям лі 

скла дае ты сяч ныя, ка лі не міль-

ён ныя до лі пра цэн та, тлу ма чыць 

ву чо ны. Ад нак гэ та га да стат ко ва, 

каб за міль ё ны га доў іс на ван ня 

жыц ця на пла не це на за па сі ла ся 

ве лі зар ная коль касць сва бод на га 

кіс ла ро ду (яго ў ат мас фе ры больш 

за 20 %), ад яко га за ле жыць усё 

жы вое. «На ват ка лі ўся ар га ніч ная 

ма тэ рыя на Зям лі зга рыць, на гэ-

та пой дзе менш за 1 % су свет ных 

за па саў кіс ла ро ду», — за пэў ні вае 

Де нінг і за клі кае чы та чоў ды хаць 

на поў ныя гру дзі. «На ват рэз кі рост 

коль кас ці ляс ных па жа раў зме ніць 

кіс ла род ны ба ланс гэ так ня знач-

на, што гэ тыя зме ны бу дзе цяж ка 

вы ме раць. У па вет ры да стат ко ва 

кіс ла ро ду, каб яго ха пі ла на міль ё-

ны га доў, і гэ тая коль касць вы зна-

ча ец ца хут чэй геа ло гі яй, чым тым, 

як вы ка рыс тоў ва юц ца зя мель ныя 

рэ сур сы», — за клю чае ён.

Без умоў на, усе гэ тыя кам пе-

тэнт ныя вы клад кі не змян ша юць 

апа сен няў на конт лё су ўні каль на-

га ле су Ама зон кі. А перс пек ты вы, 

мяк ка ка жу чы, зу сім не ра дас ныя. 

«Ка лі тэм пы зні шчэн ня ля соў ва 

ўсёй Ама зо ніі, якія мы ба чым сён-

ня, за ха ва юц ца, пе ра лом ны мо-

мант для пе ра тва рэн ня іх у са ва-

ну мо жа на дыс ці ўжо на пра ця гу 

20-30 га доў», — за явіў РІА «На ві-

ны» бра зіль скі на ву ко вец Кар лас 

Ноб рэ. Што да сё лет няй сі ту а цыі, 

то, як сцвяр джа юць экс пер ты, 

вя лі кія па жа ры па ту шыць толь-

кі пра цяг лая за ле ва. Кан чат ко ва 

пе ра маг чы агонь змо гуць ін тэн-

сіў ныя апад кі, у той час як ка рот-

ка тэр мі но выя прос та вы па рац ца. 

Се зон даж джоў у Ама зо ніі звы чай-

на па чы на ец ца ў кан цы ве рас ня, 

і не аб ход на не каль кі тыд няў, каб 

«ва дзя ны пе ры яд» пе рай шоў да 

ак тыў най фа зы. Па пра гно зах, за-

ле вы не на кры юць усе пад па ле ныя 

ра ё ны — не ка то рыя з іх, у пры ват-

нас ці на ўсхо дзе, за ста нуц ца су хія. 

Як пе ра ка на ны экс пер ты, апад кі 

за кра нуць усе праб лем ныя ўчаст-

кі ле су толь кі ў каст рыч ні ку. Та кі 

вось рас клад.

За хар БУ РАК.

Да маш таб ных па жа раў, якія ўжо больш за ме сяц па ла юць у тра-

піч ных ля сах ба сей на Ама зон кі, без пе ра больш ван ня пры ка ва ная 

ўва га ўся го све ту. Гла баль нае бед ства «cтала да дат ко вым стрэ-

сам для клі ма ту і пры род на га ася род дзя Зям лі пас ля чэр вень скіх 

і лі пень скіх па жа раў у Арк ты цы», ад зна чы ла дня мі Су свет ная 

ме тэа ра ла гіч ная ар га ні за цыя (СМА). Як пад лі чы лі экс пер ты, за 

пер шыя 25 дзён жніў ня ў ат мас фе ру тра пі ла 255 міль ё наў тон 

двух во кі су вуг ля ро ду. СМА спа сы ла ец ца на звест кі служ бы 

Еў ра са ю за па на зі ран ні за ат мас фе рай «Ка пер нік» (CAMS). За 

гэ ты час у Ама зо ніі бы ло за рэ гіст ра ва на амаль ча ты ры ты ся чы 

па жа раў, якія так са ма пры вя лі да вы кі ду ў ат мас фе ру та кіх так-

січ ных га заў, як во кіс азо ту і не ме та на выя ар га ніч ныя злу чэн ні. 

Ме тэа ро ла гі звяр та юць ува гу на пра мую па гро зу, якую агонь і 

па доб ныя вы кі ды ўяў ля юць для ка рэн на га на сель ніц тва рэ гі-

ё на. «Па жа ры ў Ама зо ніі ста лі пра ця гам за бес прэ цэ дэнт ных 

чэр вень скіх і лі пень скіх па жа раў у Сі бі ры і ў ра ё нах Арк ты кі, 

Грэн лан дыі і Аляс кі», — на га да ла СМА. Што ж ад бы ва ец ца ва 

ўні каль най паўд нё ва а ме ры кан скай сель ве?

АМА ЗО НІЯ Ў АГ НІАМА ЗО НІЯ Ў АГ НІ
Як вы ра та ваць уні каль ную сель ву?Як вы ра та ваць уні каль ную сель ву?


