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Μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά της νότιας Καλιφόρνιας έχει αφήσει πίσω της
νεκρά ψάρια, υδροβιότοπους μολυσμένους και πουλιά κολλημένα στο πετρέλαιο, με
τους τοπικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για περιβαλλοντική
καταστροφή.                                                                                                              

Το αμερικανικό λιμενικό, που ηγείται των προσπαθειών καθαρισμού στις οποίες
συμμετέχουν ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε χθες ότι
ξεκινά έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια της
πετρελαιοκηλίδας.                                                                                                    

Εκτιμάται ότι 3.000 βαρέλια πετρελαίου έχουν δημιουργήσει μια πετρελαιοκηλίδα
περίπου 13 τετραγωνικών μιλίων στον ειρηνικό Ωκεανό η οποία εντοπίστηκε πρώτη
φορά το Σάββατο το πρωί, δήλωσε η Κιμ Καρ δήμαρχος του Χάντιγκτον Μπιτς στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπο.                                              

Η ίδια χαρακτήρισε την πετρελαιοκηλίδα «περιβαλλοντική καταστροφή» και
«ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή». Η παραθαλάσσια πόλη, περίπου 65 χιλιόμετρα
νότια του Λος Άντζελες, έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πετρελαιοκηλίδα.

Η Amplify Energy, διαχειρίστρια της πετρελαϊκής εξέδρας Elly με την οποία συνδέεται ο
αγωγός στον οποίο υπήρξε διαρροή, ανακοίνωσε ότι ο εν λόγω αγωγός έκλεισε και το
εναπομείναν πετρέλαιο απαντλήθηκε. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
εταιρείας Μάρτιν Ουίλσερ, δύτες προσπαθούν να εντοπίσουν πού και γιατί υπήρξε
διαρροή.

Η παραγωγή πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας έχει μειωθεί κατά
πολύ μετά την κορύφωσή της τη δεκαετία του 1990, εν μέρει εξαιτίας των αυστηρών
περιβαλλοντικών κανόνων της πολιτείας. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν
Νιούσομ έχει δηλώσει πως επιθυμεί να σταματήσει η άντληση πετρελαίου στην
πολιτεία ως το 2045.

Ήδη έχουν τεθεί περιορισμοί στην υπεράκτια άντληση πετρελαίου μετά την
καταστροφική διαρροή πετρελαίου που σημειώθηκε το 1968 στα ανοικτά της Σάντα
Μπάρμπαρα, με αποτέλεσμα 80.000 βαρέλια πετρελαίου να χυθούν στη θάλασσα.
Άλλη μια πετρελαιοκηλίδα στο ίδιο σημείο το 2015 προκάλεσε τη διαρροή 2.400
βαρελιών πετρελαίου στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Αυτή η μεγάλη πετρελαιοκηλίδα έχει αφησει πίσω τις πολλά νεκρά θαλλάσια ζώα
μειώνοντας τον αριθμό του είδους τους. Επίση πολλά πουλιά πιάνοντας τα ψάρια με
την φόρα που κατέχουν κολλάνε στο πετρέλαιο και πνίγονται. Να μιλήσουμε όμως και
για το πιο σημαντικό την μόλυνση του νερού. Τα ψάρια τα τρώει ο άνθρωπος, όμως εάν



το νερό είναι μολυσμένο τα ψάρια μεγαλώνουν με λάθος συνθήκες. Οι άνθρωποι τα
τρώμε  άρα θα μολυνόμαστε κι εμείς.
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