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Maspalomasin dyynialueesta on kadonnut 50 vuoden aikana
24% pinta-alasta. Sama ilmiö on havaittavissa Fuerteventuran
Corralejossa.
Moni luulee että Kanarian kuuluisat dyynimaisemat ovat pysyviä
luonnonmaisemia, jotka ovat olleet samannäköisiä ja kokoisia jo
vuosisatoja. Näin ei ole asian laita. Dyynimaisemat ovat jokseenkin
herkkiä erilaisille ympäristön muutoksille ja suuri osa niiden
sisältämästä hiekasta valuukin mereen vuosien saatossa.
Tästä johtuen viranomaiset jotka luonnollisesti haluavat säilyttää
maisemat joutuvat ehostamaan niitä aktiivisesti, joka tarkoittaa
korvaavan hiekan tuomista alueelle. Tämä toimenpide on oikeastaan
velvollisuus, sillä dyynien ovat osa kansallismaisemaa, joka on
suojattu erilaisin määräyksin ja pykälin, joten se halutaan pitää
samankaltaisena tulevia sukupolvia varten. Tämän toteutumista
valvoo myös UNESCO.
Dyynien tilaa valvotaan säännöllisesti satelliittimittauksilla ja niiden
tuottamalla informaatiolla voidaan laskea suhteellisen tarkasti
kasvaako vai pieneneekö dyynien alue. Maspalomasin dyynien alue
on siis pienentynyt 50 vuoden aikana 24% ja Corralejon dyynialue
noin 13%. Asiaa on vaikuttanut moni seikka mm. rakentaminen.
Rakentaminen voi vaikuttaa monin eri tavoin, sillä rakennus voi joko
tuottaa, tai kuluttaa alueen maaperän kosteutta, joka vaikuttaa
kasvillisuuteen. Kasvillisuus puolestaan sitoo maaperää, joten sen
vaikutus dyynialueiden pysymisen on suuri. Teoriassa myös suuri
rakennus voi muuttaa alueen tuulioloja siten, suurempi osa hiekasta
voikin päätyä mereen tuuliolosuhteiden muutoksen seurauksena.
Kanarialla on karkeasti noin viimeisen 10 vuoden kiristetty
kaavoitusta huomattavan paljon ja eurooppalaisille jo aiemmin tuttu
ekologinen ajattelu on saanut pysyvän jalansija myös Kanarialla.
Tämä tarkoittaa sitä, etteivät suuret kv-hotelliketjut ole saaneet
haluamiaan rakennushankkeita vietyä kaavoituksessa läpi.
Tämä osoittaa, että Kanarialla suhtaudutaan tosissaan erilaisten
kansallismaisemien suojeluun ja ympäristöarvoilla alkaa olla myös
politiikassa keskeinen merkitys. Toivottavasti samalinja jatkuu ja
saamme jatkossakin vierailla maisemissa, jotka ovat tuttuja
suomalaisille jo puolen vuosisadan ajalta.
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Huom. Kanaria24.comin uutiskatsauksissa olevat materiaalit ovat
tulkinnallisia ja niissä esiintyy usein virheitä. Tämä johtuu siitä, ettei
paikallisella journalistisella käytännöllä ole samanlaista todentamisen
käytäntöä kuin Suomessa. Näin ollen osa paikallisista
(Kanarialaisista) uutisista saattaakin olla puhtaasti spekulatiivisia,
jotka on kirjoitettu faktuaalisen tiedon ja uutisen muotoon. Lisäksi
käännösvaiheessa saattaa tapahtua merkitysten muuttumista, joten
suhtaudu uutiskatsauksissa esitettyyn ”tietoon” varauksella.

