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אדמה אדם

מדינות ראשי בקופנהגן יתכנסו דצמבר בחודש השני בשבוע
חדשה אמנה  לקדם כדי חברתיים  ארגונים  וראשי העולם 
גזי פליטת לצמצום בינלאומי הסכם קיוטו", "אמנת את שתחליף
שארצות- של רבים היא תקוותם .1999 בשנת שנחתם החממה,
את הפעם שתוביל זו תהיה אובמה, הנשיא בראשות הברית,
ולעקרו לעכבו במקום כדור הארץ, התחממות למניעת המהלך

כה. מתוכן, כנוהגה עד
ליצור שהצלחנו החמורה הסביבתית לבעיה מודעים כבר רובנו
לצד התעשייתית.  המהפכה מאז שחלף הקצר הזמן בפרק 
העובדה שאורחות של והדחקה הכחשה קיימת המודעות, עדיין
רבים הלום.  עד שהביאונו הן שטיפחנו הצריכה ותרבות חיינו 
האקלים. שינוי לבעיית פתרון יש דהו למאן אם ספק מטילים
תצטמצם שלא שעד וטוענים בלשונם מצקצקים הקיצוניים
אנו ובינתיים פתרון, כל ייתכן לא בשליש הכדור אוכלוסיית

מחר. אין כאילו לחיות ממשיכים

למדבר ירוק מיער גשם
חדשה לאמנה  בציפייה צפונה להתבונן או להתלונן במקום 
מזרח אסיה. לדרום מבטנו נפנה הפוליטיקאים, שתנוסח בחסדי
מן היא והיום הולנד, של  בעבר ממושבותיה הייתה אינדונזיה
לה שאין פי על אף חממה, גזי הפולטות העיקריות המדינות
ה"גילוח" ממדיניות נובעת  באינדונזיה הפליטה  כלל. תעשייה
ביערות הפועלות מסחריות חברות בידי הנהוגה ,(Clear cut)
הוא עד כי נתון, בשטח יער העצים בכריתת כל המדינה. מדובר
כלומר, בו. הביולוגי שחי המינים ומגוון מעצים, חיות נקי נשאר

הייתה כלא נעלמת כבד מכני ציוד של ספורות עבודה בשעות
שנים. ואלפי מאות במשך שצמחה יער, חלקת

גורם העצים כל סילוק חממה? גזי לפליטת הגילוח תורם כיצד
זה רקב הקרקע. פני על  שנים שהצטבר מאות הרקב לחשיפת
מדיניות לכך, מעבר לאטמוספרה. הנפלטים חממה, בגזי עשיר
של היער. והביולוגי הצמחי במגוון חמורה פגיעה הגילוח יוצרת
עשבים, מיני של מצומצם  מספר משתלט המגולח  המרחב על

ירוק". "מדבר לכנות ניתן שנוצר החדש המרחב ואת

בן אדם קוף אחרי
גם האדם, כתפי על מוטלת הטבע הרס על שהאחריות כפי אך
של סיפורו אנושיות. בידיים היא לשיקומו והאפשרות האחריות
הפעולה יכולה ביולוג ויערן הולנדי, ממחיש כיצד סמיתס, וילי
של שנים בעשרות נזק שנגרם אחד לתקן חכם אדם של הנחושה

וטיפשות. חמדנות
מזרח של העני שנה במחוז כעשרים החל לפני סמיתס של סיפורו
האורנג קופי מגורל נחרד סמיתס שבאינדונזיה. קלימנטאן
ביערות והציד הפגיעה בעקבות הידלדלה אוטנג, שאוכלוסייתם
אותם הוא אסף דרכו מקומיים. בתחילת בידי תושבים שלהם
לאלף, הבין מספרם הגיע כאשר אך יתומים", "בית והקים להם

הפתרון. זה שאין
הקושי של שיקוף הוא הקופים שמצב לדעת, נוכח סמיתס
מהיער, התפרנס שבעבר העני, האזור של והאנושי האקולוגי
גבוה פשיעה שיעור ,50% בן אבטלה משיעור סובל ובהווה

מהכנסתם   22% הקדישו המחוז תושבי נמוכה. חיים ותוחלת
שש עד חמש  קשים  משיטפונות שסבל במקום מים  לקניית 
שאיבדה אדמה שרפות תדירות, גם היו במקום בשנה. פעמים
בעקבות שלו. הביולוגי את המגוון שאיבד גשם ויער פוריותה את
שהביא לבצורת אקלימי, שינוי באזור נוצר אף התופעות האלה
שיקום בין שילוב רק ראה כי בחקלאות. סמיתס נוספת ולפגיעה
של פתרון  ישמש המקומית האוכלוסייה לשיקום הגשם יער 

אוטנג. האורנג אוכלוסיית של לבעיה ממש
של  אדמה דונם אלף  20 סמיתס רכש  הזאת ההבנה בעקבות 
מפני השטח על  להגן הייתה הראשונה המשימה ירוק.  מדבר
דבר המקומיים. לפרנסת לדאוג ובד-בבד העונתיות השרפות
מאה בעובי דקל סוכר של חיה גדר נטיעת באמצעות  הושג זה
את התפשטות שמנע טבעי, אזור חיץ שימשה גדר הדקלים מטר.

הארץ כדור התחממות לעצירת המדריך
כריתת בגלל אוטנג אוכלוסיית האורנג נכחדה באינדונזיה העני אשר מזרח-קלימנטאן במחוז
את אוכלוסיית להציל רצה הולנדי, ביולוג סמיתס, וילי מבוקר. בלתי וציד הגשם  יערות
עבור מקיים פרנסה  למקור היער את להפוך  עליו זאת  לעשות שכדי הבין אבל  הקופים,

אקלים שינוי יצר גם הוא בדרך המקומית. האוכלוסייה

בלוך איל מאת

המדינות העיקריות מן היא אינדונזיה היום
לה תעשייה שאין פי על אף חממה, הפולטות גזי

ממדיניות נובעת באינדונזיה הפליטה כלל.
כל כריתת המדינה: ביערות הנהוגה ה"גילוח"

מעצים, נקי היער נשאר כי נתון, עד בשטח העצים
כלומר, שחי בו. הביולוגי ומגוון המינים חיות

יער חלקת הייתה כלא נעלמת ספורות בשעות
שנים במשך מאות ואלפי שצמחה



  51 עולם  אדם

במילים או וביו-דלק,  סוכר נותן ענפיו של יומי קיצוץ  האש.
ב-34 קבוצות  התארגנו המקום תושבי מקיימת. פרנסה אחרות,
כל  ביער. אזורים  34 להן ונמסרו בקבוצה, אנשים עשרים של
ולעתים וניהולית, כלכלית ואחריות אוטונומיה קיבלה קבוצה

שלה. שיפוטית, על האזור אף
פירות מטעי ניטעו מוגן מפני שרפות, היה שכעת השטח, בתוך
שסיפקה משתלה, הוקמה עוד העץ. תעשיית את שיספקו ועצים

 165 יש  אירופה (בכל  היער לשיקום עצים  מיני  1200 מעל
שאפשר למרות עצים, כאלף ניטעו  יום  כל בלבד). עצים מיני
שתהיה כדי הוגבלה הנטיעות כמות יותר. הרבה לטעת היה
המאכל עצי של המעורבות שהנטיעות עד עבודה די למקומיים
הטכנולוגיות מיטב את סמיתס רתם בד-בבד לפרנסם. יצליחו
אותו מצלם השטח מעל לוויין אירופאי שטס כל המיזם: לניטור
באזור. עץ כל על מדעי מידע נאסף וכך הנתונים, את ומזרים
ולכר גשם  יערות לשיקום למעבדה הפך גם סמיתס מפעלו של

ביולוגי. למחקר פורה
השטח מעל גשם כתם האקלים  מפות מראות  שנים שש מקץ

ב-5-3 מעלות צלזיוס. מפעלו  שבו ירדו המשוקם, והטמפרטורות
המקורית מטרתו  אף אקלימי.  שינוי אפוא  יצר סמיתס  של
ועם הושגה, – אוטנג אוכלוסיית האורנג שיקום – סמיתס של
"אבל שנעלמו. וחרקים ציפורים מיני מאות לאזור חזרו הקופים
"הייתי סמיתס, אומר היער", את ולשקם לקופים לעזור כדי

(כדי שמרוויחה". היא המקומית שהאוכלוסייה לוודא צריך
במנוע "Willie Smits" הקישו סמיתס, של פועלו על עוד לשמוע

(TED.com האתר של החיפוש

קיימות במיטבה
המשלבת פעולה במיטבה: קיימות מייצג סמיתס של פועלו
בדנמרק הכנס מארגני אף וחברה. סביבה כלכלה, בין בחוכמה
לא שבכנס החליטו הם הקיימות: לכיוון ממשי באופן צעדו
החלטה שנחסך, לזבל מעבר בשעריו. לבאים מתנות יחלקו

סכום  שקל). (כ-2.8 מיליון קרונות מיליון כ-4 חסכה זו פשוטה
את  שיבצעו העולם, מכל קיימות לחוקרי זה הוסב ל-12 מלגות

בדנמרק. מחקרם
העשייה של המזלג קצה רק הן זה בטור שהבאתי הדוגמאות שתי
בראש דורש אמיתי ושינוי אמיתי, שינוי ליצירת הנדרשת
מאיתנו דורש זה דבר מקיימת. תודעה של פיתוח ובראשונה
זה לשינוי הדרכים ואחת ולשנותם, חיינו אורחות את לבחון
בבתי מקיימים. ספר לבתי הקיימים הספר בתי את להפוך היא
מקיימת, אך חשיבה של בסיס רעיוני לכאורה קיים ספר ולדורף
להערכתי, לרצוי. בין המצוי עצום פער  חושפת בפועל העשייה
בארץ קיימות ומובילי חלוצים עם דיאלוג מהעדר נובע הפער
שהחלו ישראלים, חינוך  אנשי עם ניפגש בגיליון הבא ובעולם.
למקיים – קיים ספר של הפיכת בית והמעצים המרתק במסע

מעלות 5 ב-3 עד ירדה והטמפרטורה האזור המשוקם, מעל כתם גשם מראות האקלים מפות סמיתס וחבר. וילי


