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אסורלדבריו,בה."פשוטואזרחהמנייןמןלחברקהילת-האדמהשלהכובשמהיותו

היהלאכללליאופולדהביוטית.הקהילהחיה,כקהילהאלאכמשאב,הטבעאתלראות
לצוד!),אהבהוא-בעלי-חייםלנבילדעותיובנונענ'בחלקלהלן(ראובמזנופרנציסקני

בכליתרזכויותאומועדףמעמדלאדםמעניקהשהייתההשקפה,לכלהתננדהואאן
 .ואוצרותיוהטבעשללניצולהנונע

האימהמוסותוות
 ) Aldo Leopold (ז 71פ 1'א 7 1ז 7א

שפחות,כתריסראחדחבלעלתלההואטרויה,ממלחמתחזראודיסאוסאשרנ
 .העדרובזמןכיאותשלאהתנהנוכיבהןשחשד,משוםביתובמשקשרתואשר

שלוסילוקורכושבנדרהיוהשפחות-הנינותשלשאלהכלעוררהלאזותלייה

הנינות.בשיקוליולאתועלתיותבשיקוליכרוןהיההיום,כמואזרכוש,
היווניתלתרבותזריםהיולאלא-הונו) Iהונו(אולא-צודק Iצודקשלהמושנים

הארוכה.היעדרותושנותכלבמשןאשתושלנאמנותהלדונמה, :אודיסאוסבתקופת

במהלןאנושיים.מיטלטליםכלללאעדייואןנשים,כללתקופהבאותההמוסריהמבנה

ובהתאם,רביםלתחומיםהורחבוהמוסריים,הקריטריוניםמאזחלפואשרהשנים 3000

בלבד.תועלתיותהנוהקריטריוןבהםהתחומיםהצטמצמו

המוסויהוצף

תהליןלמעשה,הנהפילוסופים,על-ידירקנחקרהכהעדאשרהמוסר,שלזוהרחבה

מונחיםנםכמואקולונייםבמונחיםלתיאורניןתהרצףאקולונית.אבולוציהשל

מלחמתבמסנרתהפעולהחופשהנבלתהנואקולונית,מבחינהמוסר,פילוסופיים.

להתנהנותחברתיתהתנהנותביוהבחנההואפילוטופית,מבחינהמוסר,הקיום.

שלבנטייתםהואזהדברשלמוצאוהדבר.אותושלהנדרותשתיהואלואנטי-חברתית.

האקולונפעולה.שיתוףשלמנהניםלפתחהדדית,בתלותשנמצאיםקבוצותאופרטים

בהומפותחותסימביוזותהנןוכלכלהפוליטיקהשיתוף).(חייסימביוזהזאתמכנה

תוכןבעלישיתופייםבמנננוניםהמקוריתלכלהחופשית,התחרותחלקיבאוןפהוחלפה,

מוסרי.

ועםהאוכלוסייהצפיפותעםהתפתחהשיתופייםמגננוניםשלמןרכבותם

שלהאנטי-חברתייםהשימושיםאתלהנדירהיהיןתרפשוטעבודה.כלישלהשתכללותם

בעידןמועדותולוחןתכדוריםשלאלהאתמאשרהמסטודונים,בתקופתןאבניםמקלות

המנועים.

הדברות.עשרתלדונמה,יחידים.ביןביחסיםעטקוהראשונותהמוסרתורןת

אתלמזנמנסההזהבכלללחברה.היחידביןביחטיםעטקןיותרמאוחרותהתפתחויות

ביחיד.חברתיארנוןלמזנמנסה;דמוקרטיהבחברההיחדי

לבעלי-החייםלאדמה,האדםשלביחסועוסקתאשרמוסרתורתאיולהיום,נכוו

יחסהנולאדמההיחסרכוש.דעייןהנהאודיסאוס,שלשפחותיוכמואדמה,ולצמחים.

חובות.לאאןזכויותכוללאשרנרידא,כלכלי

אתמפרשאניאםהנה,האדםשלבסביבתוהשלישילמרכיבזומוסריתהרחבה

שניברצף.השלישיהצעדזהואקולוני.והכרחאבולוציוניתאפשרותנכון,העדויות

טענווישעיהו,יחזקאלהנביאיםמימיכברשונים,הוניםנעשו.כברהראשוניםהצעדים

רעיוןאישרהלאעדייוהחברהשנוי.נםאלאכדאישאינובלבדזולאהאדמהעושקכי

כזה.חברתיאישורשלכעוברוהסביבהלשימורהתנועהאתרואהאניזה.
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יאחלק-וסביבהטבעיאחלק-וסביבהטבע

אירועיםעםבהתמודדותלסייעהמיועדהדרכהכאוןפאקולונימוסרלראותניתן

אינויט Iהפשהאדםכיעדכל-כך,דחויותתנובותבעליאומורכביםחדשים,אקולוניים

 .אלובאירועיםהטמונותחברתיתמבחינהיותרהיעילותבאפשרויותלהבחיןמסונל
אירועיםעםמתמודדהיחידכאשרכאלה,הדרכהאופניהנםחייתייםאינסטינקטים

בתהליךחברתיאינסטינקטמעיןהנההאקולוניתהמוסרשתורתייתכןכאלה.

היווצרותו.

שלאקולוניתמפרשנותללמודניתןהביוטיתבקהילהחברהאדםשלהיותועובדתעל

אנושית,יוזמהשקבמונחיםרקתוארואשררבים,היסטורייםאירועיםההיסטוריה.

אתקבעוהאדמהשלתכונותיהלאדמה.האדםביןביוטייםנומליןיחסיהנםלמעשה,

 .אותןקבעוהאדםשלשתכונותיומידהבאותההעובדות
אולטובהדנימו,רק;החלוציםההיסטוריהשלמסלולהאתקבעההצומחרציפות

לימודהתחלתהזה?באוןפנלמדתההיסטוריההאםבאדמה.מוטבעהיהרצףאיזהלרע,

לחיינויחדורכקהילההאדמהשרעיוןברנעתעשהזהבאוןפההיסטוריה

האינטלקטואליים.

 :בסיסייםרעיונותשלושהמעבירהאנרניהשלכמענלהאדמהאתהמצינההתמונה
קרקע.רקאינההאדמה . 1

שאחרים;ייתכןפתוחהאנרניהמענלאתשמרוהמקומייםוהצמחיםבעלי-החיים . 2
זאת.יעשולא

בעליוהנם,אבולוציונייםמשינוייםשונהמסדרהנםאדםידימעשישינויים . 3

 .צפואושהתכוונוממהיותרמקיפותהשפעות
לסדרלהסגתליכולההאדמההאם :נושאיםשנימעליםבמשותףאלהרעיונות

אלימות?בפחותחפציםאנובהםהשינוייםאתלבצעניןתהאםהחדש?

ככל :אחתכלליתבמסקנהתומכתואקולוניההיסטוריהשלהמשולבתהעדות

להסתנלותהסיכוייםנדליםכךאלים,פחותבאופןנעשהאדםידימעשהשהשינוי

לצפיפותבהתאםמשתנהאלימותהסביבתית.הפירמידהבמסנרתיותרמוצלחת

זה,.במובןיותרלאליםהופךהשינויכךיותרנדולההאוכלוסיןשצפיפות;ככלאוכלוסין

שתצליחבהנחהלאירופה,מאשרממושכתליציבותיותרטובסיכויישאמריקהלצפון
בה.האוכלוסיןצפיפותאתלהנביל

בצפיפותקלהשעלייהכיווןלפיה,הרווחתהפילוסופיהאתסותרתזומסקנה

אתתעשירבצפיפותאין-סופיתשעלייההריהאנושיים,החייםאתהעשירההאוכלוסין

אתלהנדילניתןבומצבייתכןלאהאקולוניהבמדעאין-סופי.באוןפהאנושייםהחיים

בהתמעטותנםמלווהבצפיפותמעלייהכתוצאהרווחכלמונבל.בלתיבאוןפהצפיפות
המשאבים.

כלאתמכיריםאנוכיסבירלאתהיה,אשרלאדמהאדםביןהמשוואהתהיה

תלותיחסימנליםוויטמיניםלמינרליםהקשורהבתזונהאחרוניםמחקריםמרכיביה.

שלערכןאתקובעותמסוימיםחומריםשלמזעריותכמויות :העליוןבמענלחדשים

המענליםלנבימהבעלי-חיים.לנביצמחיםשלערכםואתצמחיםלנביקרקעות

גנדרשהואכמהכיוםנתפסשימורםאשרונעלמים,הולכיםמיניםלנבימההתחתונים,

נעלמותדרכים;באלוהקרקעאתלבנותעזרואשראלההםבלבד?אסתטיותמותרות

הקרקע?לשימוראחראיםשהםייתכן

הקהילהמושג

שלבקהילהחברהנוהיחיד :אחתהנחהבסיסעלהתפתחוהמוסרתורותכלכה,עד

בקהילה,מקומועללהתחרותאותודחפושלוהאינסטינקטיםהדדית.תלותבעליפרטים

לתחרותמקוםיצירתשלשם(ייתכןפעולהלשיתוףאותודחפונםהמוסרייםערכיואולם
חברתית).

מים,קרקע,נםשיכללוכך,הקהילהנבולותאתמרחיבהפשוטהאדמהמוסרתורת

האדמה.-אחתבמילהאוובעלי-חייםצמחים

שללאדמתםומחויבותנואהבתנועלכברשריםאיננוהאם :פשוטנשמעהרעיון

 The Land of The Free and The Home of The "(האמיצים?שלוביתםהחופשיים
Brave " בדיוקמיואתמהאתאךכן,המתרנם)הערת-האמריקנימההמנוןחלקזהו

נהרות,במורדובבלבולבחיפזוןשולחיםאנואותההקרקעאתלאבוודאיאוהבים?אנו

ספינותהצפתטורבינות,הנעתלמעטתכליתכלחסריהנםאשרהמיםאתלאובוודאי

הנדללאשלמותאוכלוסיותמשמידיםאנומהםהצמחיםאתלאבוודאיביוב.ונשיאת

הוכחדוביותרוהנדוליםהיפיםמהמיניםכמהאשרבעלי-החיים,אתלאבוודאיעפעף·

והשימושהניהולהשינוי,אתלמנועיכולהאינההאדמהמוסרתורתעל-ידינו.

במקומותולפחותולהתקייםלהמשיךזכותםאתמאשרתהיאאךאלה,בימשאביםי

הטבעי.במצבםולהתקייםלהמשיךמסוימים,

 , Homo sapiens) (האדםנזעשלתפקידואתמשנההאדמהמוסרתורתבקיצור,
חבריליתרכבודנובענםמכ,ךבה.השורהמןולאזרחלחברהאדמהקהילתמכובש

ככזו.לקהילהכבודוכן,הקהילה

מביאהכובששלתפקידודבר,שלבסופוכימקווה)אני(כךלמדנוההיסטוריהבמהלך

אתמניעמהיודעהואכימניחיםהכובשתפקידשמסנרת?מכיווןמדועשלו.לנפילתו

הקהילה.חייבמסנרתכאלה,אינםומיומהערךבעליהנםומימההנכבשת,הקהילה

כיבושיודברשלבסופוכיהסיבהוזובנדון,ידעכללואיןכימתבררתמידדבר,שלבסופו
הכובש.שללמפלתומביאים

 :האדמהשלמטרתהמהיידעאבינואברהםמקביל.מצבקייםהביוטיתבקהילה
מתייחסיםאנובההביטחוןמידתכיום .פיולתוךודבשחלבלהנירהייתהמטרתה

 .השכלתנולרמתהפוך-ביחס,עומדתזולהנחה
;המדןע(הביוטית)הקהילהאתמניעמהיודעהמדעכימניחימינושלהפשוטהאזרח

כיעדמורכב,כההנוהביוטיהמנננווכייודעהואיודע.אינוהואכימידהבאותהבטוח

 .במלואןיובנולאלעולםשפעולותיוייתכן
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יאחלק-וסביבהטבעיאחלק-וסביבהטבע

אירועיםעםבהתמודדותלסייעהמיועדהדרכהכאוןפאקולונימוסרלראותניתן

אינויט Iהפשהאדםכיעדכל-כך,דחויותתנובותבעליאומורכביםחדשים,אקולוניים

 .אלובאירועיםהטמונותחברתיתמבחינהיותרהיעילותבאפשרויותלהבחיןמסונל
אירועיםעםמתמודדהיחידכאשרכאלה,הדרכהאופניהנםחייתייםאינסטינקטים

בתהליךחברתיאינסטינקטמעיןהנההאקולוניתהמוסרשתורתייתכןכאלה.

היווצרותו.

שלאקולוניתמפרשנותללמודניתןהביוטיתבקהילהחברהאדםשלהיותועובדתעל

אנושית,יוזמהשקבמונחיםרקתוארואשררבים,היסטורייםאירועיםההיסטוריה.

אתקבעוהאדמהשלתכונותיהלאדמה.האדםביןביוטייםנומליןיחסיהנםלמעשה,

 .אותןקבעוהאדםשלשתכונותיומידהבאותההעובדות
אולטובהדנימו,רק;החלוציםההיסטוריהשלמסלולהאתקבעההצומחרציפות

לימודהתחלתהזה?באוןפנלמדתההיסטוריההאםבאדמה.מוטבעהיהרצףאיזהלרע,

לחיינויחדורכקהילההאדמהשרעיוןברנעתעשהזהבאוןפההיסטוריה

האינטלקטואליים.

 :בסיסייםרעיונותשלושהמעבירהאנרניהשלכמענלהאדמהאתהמצינההתמונה
קרקע.רקאינההאדמה . 1

שאחרים;ייתכןפתוחהאנרניהמענלאתשמרוהמקומייםוהצמחיםבעלי-החיים . 2
זאת.יעשולא

בעליוהנם,אבולוציונייםמשינוייםשונהמסדרהנםאדםידימעשישינויים . 3

 .צפואושהתכוונוממהיותרמקיפותהשפעות
לסדרלהסגתליכולההאדמההאם :נושאיםשנימעליםבמשותףאלהרעיונות

אלימות?בפחותחפציםאנובהםהשינוייםאתלבצעניןתהאםהחדש?

ככל :אחתכלליתבמסקנהתומכתואקולוניההיסטוריהשלהמשולבתהעדות

להסתנלותהסיכוייםנדליםכךאלים,פחותבאופןנעשהאדםידימעשהשהשינוי

לצפיפותבהתאםמשתנהאלימותהסביבתית.הפירמידהבמסנרתיותרמוצלחת

זה,.במובןיותרלאליםהופךהשינויכךיותרנדולההאוכלוסיןשצפיפות;ככלאוכלוסין

שתצליחבהנחהלאירופה,מאשרממושכתליציבותיותרטובסיכויישאמריקהלצפון
בה.האוכלוסיןצפיפותאתלהנביל

בצפיפותקלהשעלייהכיווןלפיה,הרווחתהפילוסופיהאתסותרתזומסקנה

אתתעשירבצפיפותאין-סופיתשעלייההריהאנושיים,החייםאתהעשירההאוכלוסין

אתלהנדילניתןבומצבייתכןלאהאקולוניהבמדעאין-סופי.באוןפהאנושייםהחיים

בהתמעטותנםמלווהבצפיפותמעלייהכתוצאהרווחכלמונבל.בלתיבאוןפהצפיפות
המשאבים.

כלאתמכיריםאנוכיסבירלאתהיה,אשרלאדמהאדםביןהמשוואהתהיה

תלותיחסימנליםוויטמיניםלמינרליםהקשורהבתזונהאחרוניםמחקריםמרכיביה.

שלערכןאתקובעותמסוימיםחומריםשלמזעריותכמויות :העליוןבמענלחדשים

המענליםלנבימהבעלי-חיים.לנביצמחיםשלערכםואתצמחיםלנביקרקעות

גנדרשהואכמהכיוםנתפסשימורםאשרונעלמים,הולכיםמיניםלנבימההתחתונים,

נעלמותדרכים;באלוהקרקעאתלבנותעזרואשראלההםבלבד?אסתטיותמותרות

הקרקע?לשימוראחראיםשהםייתכן

הקהילהמושג

שלבקהילהחברהנוהיחיד :אחתהנחהבסיסעלהתפתחוהמוסרתורותכלכה,עד

בקהילה,מקומועללהתחרותאותודחפושלוהאינסטינקטיםהדדית.תלותבעליפרטים
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משקףזהומצפוואקולוגי,מצפוושלקיומואתמשקפתכו,אםהאדמה,מוסר~ורת
שימורעצמה,לחדשהאדמהשליכולתההנהבריאות,האדמה,שללבריאותהותאחר

זו,יכולתולשמרלהביןשלנוהמאמץהואהסביבה

דעותחילוקיהשטח,פניעלשלהם,הדעותבחילוקילשמצהידועיםטבעשמירתאנשי
שבושליחידמישורמנלהיותרמדוקדקתבדיקהאךהבלבול,אתמגביריםרקאלה
מתייחסת ) Aואחתקבוצהתחוםבכלרבים,מסוימיםלתחומיםשמשותףפער,קיים

לאדמהמתייחסת ) B (אחרתקבוצה iמוצריםכמייצרתתפקודהואלקרקעכאללאדמה
ותרירחבכדברתפקודהואלבכללותו)והצומחהחי(עולםביוטהכאל הנההמחלוקתל
יותר?רחבכמההתפקוד,רוחבנבי

הנהתאיתכאשרכרוב,כמועציםלנדלישכיסבורה Aקבוצהיערנות,שלי,בתחום
הנהשלההאידיאולוניה iאלימותבענייןעכבותכללהאיןביער,המיוצרהבסיסיהמצר~
כיווןמחקלאותמהותיבאופןשונהדברביערנותרואהזאת,לעומת , Bקבוצהת,חקלא
~ביבהליצורבמקוםטבעיתסביבהומנדלתטבעיים,במיניםשימושעושהשהיא

מאובד~מודאגתהיאעקרונית,מבחינהטבעיתהתרבותמעדיפה Bקבוצהמלאכותית,
מודאגתהיאכלכליים,נםכמוביוטייםממניעיםלבןואורןאנוזעצישלשוניםמינים

אזוריםמים,מקורותנופש,יחיות-הבר,ביערותמשנייםתפקודיםשלשלםממ::ול
אקולוני,מצפוןשלההתעוררותאתמרנישה Bקבוצהלדעתי,ם,טבע

ספורטהנםהבסיסייםהמצרכים Aקבוצהלנבימקביל,פערקייםחיות-הברבתחום
מלההפרישמךודניפסיוניםמספריהנםליצורהמידהקני iובשר ממובלתאכותית I 1 ,ל
מו~אגת Bקבוצהשני,מצדזאת,מאפשרתיחידהעלותאם-זמניאוקבועטכמפ

בלבדצידעבורבעלי-חייםשלנידולםמחירמהוביוטיות.משנהבעיותשלשלםממכלול
 ,עלולהגןלשמםיכולניהולכיצדטבעייםובטורפיםמדוברכאשר

I I כמונדירים,מינים
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איחלק-וסביבהטבע

אוהזעוםמספרםבשלחוקיצידלמטרותלהפכםניתןלאהיוםכבראשרתרנגולי-בר,

עקרונותלהחילניתןהאםהברית,בארצותעגוריםשלמסויםמיןאוהשרהברבורכמו

בתחוםכמו Bו' Aקבוצותביןהפעראותואתכאןישכילי,ברורפרחי-בר?עלנםניהול

היערנות,

במידהכינראהאולםלקבוע,פחותמוסמךאניחקלאותשליותרהרחבבתחום

נולדה,שאקולוגיהלפניעודהתפתחהמדעיתחקלאותמקבילים,פעריםישנםמסוימת

החוואיכן,עליתראקולוניים,רעיונותשליותראטיתלחדירהלצפותניתןובהתאם

שומריאויערניםמאשריותר,קיצוניבאופןהטבעאתלשנותחייבשיטותיומטבע

חדשלחזוןמסתכמיםאשרזהבתחוםרביםדעותחילוקיישנםזאת,למרותחיות-בר,

ביוטיתי,יחוואותשל

קנהאינםכמותאומחירכיהחדשההראייההואכאןביותרהחשובשדברייתכן

נעליםלהיותיכוליםפורייהקרקעשלתוצריה iחקלאיתמתוצרתהמזוןלאיכותמידה

היבוליםתפוקתאתלהנדיליכוליםאנוזמנית,בוכמותית,ומבחינהאיכותיתמבחינה

איכותאתבהכרחמעליםלאאנואךדישון,חומריהוספתעל-ידימדולדלתקרקעשל

חייבאניכיעדרחבות,כההנןזהרעיוןשלהאפשריותהסופיותההשלכותהמזון,

יותר,מוכשריםלכותביםהצגתןאתלהשאיר

כמהנושאתהיאכאשראורגנית",ייחקלאותעצמהשמכנההרצון,אי-שביעות

עלבהתעקשותהבעיקרבכיוונה,ביוטיתהכוללמרותהנהכת,שלההיכרמסימני

הקרקע,שלהצומחועולםהחיעולםחשיבות

אחריםשתחומיםכפיבדיוקלציבורמוכריםאינםחקלאותשלהאקולוגייםהיסודות

כימביניםמשכיליםאנשיםמעטלדוגמה,לו,מוכריםאינםבאדמהשימוששל

אךבמשאבהשיפוריםהנההאחרונים,בעשוריםשחלהבטכניקה,המדהימהההתקדמות

היורדותהרמותאתלפצותבקושיהספיקואלובארותנרחבים,בשטחים,וכךבבארלא

הקרקע,פוריותשל

הכובשהאדם :ונשנהחוזרבסיסיפרדוקסאותואתרואיםאנוהאלההפעריםבכל

 ;עולמואתמאירכזרקורהמדעננדחרבוכמחדדהמדע ;הביוטיהאזרחהאדםנגד
שיתופי,כנוףהאדמהנגדומשרתתכשפחההאדמה

התחזית

והערצהכבודאהבה,ללאלהתקייםיכוללאדמההמוסריהקשרכיסבוראינני

יותרהרבהשהואלמשהומתכווןאנייערךיאומרכשאנילערכה,רבהוהוקרהלאדמה,

הפילוסופי,במובןלערך;כוונתיכלכליערךמסתם

נעוץהאדמה,שלמוסרתורתהתפתחותבפניהעומדביותרהרצינישהמכשולייתכן

שלמהכיווןלחלוטיןשונהלכיווןפונותשלנווהכלכלההחינוךמערכותכיבעובדה

רבים,מתווכיםעל-ידימהאדמהמופרדהאמיתיהמודרניהאדםלאדמה,חזקהמודעות

ביןבמרחבמדובר,לגביואליהחיוניקשרלואיןפיסיקליים,מכשיריםאין-ספורועל-ידי

אזוראונולףבמסלולמדוברלאאםבטבע,יוםלאחרגדל,החקלאישהיבולהיכןערים,

מגודליםלהיותיכוליםהיוגידוליםאםמוות,עדמשועמםהואבמינו,מיוחדנוףשל

,צמר,עורץעשלסינתטיים,תחליפיםלומתאיםהיההדברבחוות,ולאהידרופוניבאוןפ
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אזוראונולףבמסלולמדוברלאאםבטבע,יוםלאחרגדל,החקלאישהיבולהיכןערים,

מגודליםלהיותיכוליםהיוגידוליםאםמוות,עדמשועמםהואבמינו,מיוחדנוףשל

,צמר,עורץעשלסינתטיים,תחליפיםלומתאיםהיההדברבחוות,ולאהידרופוניבאוןפ
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איחלק-וסביבה\(בע
יאחלק-וסביבה\(בע

התבנרהואובקיצור,המקוריים,מהמוצריםיותרלומתאימיםאחריםטבעייםומוצרים

האדמה,משלב

שמעמיסמיאויריבהיאהאדמה,עבורוהחוואישלנישתוהנוחמורפחותלאמכשול

החקלאותשלהמכניזציהתיאורטי,באופןלהן,להשתעבדלושנורמותמשימותעליו

שנויהבפועלמשוחרראכןהואהאםהשאלהאךהחוואיאתלשחררהייתהאמורה
במחלוקת,

הבנתהואהאדמהשלאקולוגיתהבנהלשםלנונחוציםאשרמהדבריםאחד

במתכווןנמנענבוהחינוךכינראהלמעשה,בחינוך,שכלולבנושאמדוברולאהאקולוניה,

אשרבקורסיםכלולהבהכרחאינהאקולוניתהבנהאקולוניים,בנושאיםמלעסוק

 ,ניאוגרפיהתחתמסווניםיהיוהקורסיםכייותרסביר iאקולוניותתרויותנרשאים
יחסית,נדירהנואקרלרניחינוךמקרה,בכלכלכלה,ארהיסטרריהחקלאות,בוטניקה,

נמצאאשרהמיעוט,אילולאסיכויכלחסרנראההיההאדמהשלהמוסרתורתרעיון

הללו,המודרניותבמנמרתברורהבמרידה

עללחשרבהפסק :בפשטותהנוהזאתהמוסרתררתשלההתפתחרתילתהליךהמפתח

נכרןמהשלבמונחיםנםשאלהכלבחן ,בלבדכלכליתבעיהכעלבאדמהראוישימוש

כאשרנכוןהראמהדבר ,כלכלייםבמונחיםנםכמרואסתטית,מרסריתמבחינהלעשרת

כאשרשנויהראהבירטית,הקהילהשלוהיופיהיציבותהשלמות,אתלשמרנוטההרא
אחרת,נרטההוא

הבנדיקטיניהטיפוחמולהפונציסקניהשימוו
 ) R e n e D u b 0 S (כן 1זח Jז

העתיקהבעתביותרהפוריותהאדמותאקולוניים,באסונותמלאההיסטרריהה
היופקיסטןמערבמצרים,פרס,נהריים,ארםקללה,עליהןשהוטלהנדמה ,

ביןהנםוכיוםאררכותתקופרתלמשךרעשירותפורחותתרבויותשלמקומרת

מהעריםהרבהעקרות,מדברבאדמרתמדרברבערלם,ביותרהענייםהאזררים

עד ,וממחלותתזונהמתת,סובלתכל-כךענייההאוכלוסייה,רובננטשרשלהםהעתיקות
רובאתדומהתיאררלתארשניתן,כיווןהמפוארלעברםמרדעותאוזיכרוןכללהםשאין

כלמסוימות,לדעותבנינודכינראההלטיניתראמריקהאסיהדררם-מזרחסין,הרדר,
 ,חלוףבנרתהנןבריותהתר

תרבויותשללנפילתןתרמובוודאיומחלותרעבצבאיות,מערכותאזרחים,מלחמות

כי,מעידאלותרבויותחיועליהןהאדמותשלהגעוםהנוכחימצבםאךעתיקותמזרחירת

על-ידיננרםאשרניצולהקרקעות,שליתרניצולהייתהלנפילתןהעיקריתהסיבה
היואשרמיםמקורותוהרסבזבוזנםהתווספובוודאילכךבהמשך ,נדרלותאוכלוסיות

נעלמהלדונמה,הבבלית,,התרבותאלותרבויותשלהמתיםבארוןהאחרוןהמסמרבנדר
זמןלהידרדרהחלסביבההאזוראך ,שלהההשקיהמערכתאתהרסושהמרננוליםלאחר

 ,האמורהאסוןלפנירב

בעולםהתיכוןהיםבאנןהחקלאותלהתדרדררתהנורםהיהנםמוטעהאקולוניניהול
 ,הבריתארצותכוללרבים,ממוזגיםבאזרריםדומותלבעיותנורםכיוםואףהעתיק

השתמשוחקלאיםבהםבאזוריםרקנמרץעיבודשלבתנאיםפורייהנשארההאדמה

 ,מוצקיםאקולונייםלעקרונותבהתאםבקרקע

ובכלואדמהאקליםבכלתרברתלהרוסיכרלטכנולוניהשלארטבעשלחכםלאניהול

פוליטית,מערכת

אךטכנולוניים,לוואילתוצריהמודרניבעולםסביבתיתהתדרדרותלקשורנוטים

 ) George Perkins Marsh (מארשפרקינסגיורג'כאשר ,יותרהרבהעמרקיםהבעיהשורשי
יםנמלינטושות,עריםלמצואנדהםהוא ,-19ההמאהבאמצעהתיכוןבמזרחביקר

אתלהאשיםהיהניתןלא ,משגשנותתרבויותבמקוםטרשיםואדמותעזובים,
ילמשטחמיםשפעובהפיכתיערותבהריסת ,לעקרותפוריותאדמותבהפיכתהטכנולוגיה

להתדרדרותהביאואקולוגיותטעויותכיהייתהמארששלהנכונהמסקנתו ,וחולמלח

איכותאתשימרונכוניםחקלאותנוהגיכימצאגם,הואהתיכוןהיםבמדינותהחקלאות

 ,בעולםאחריםבמקומותהקרקע
ונערך 1864בשנתלראשונההתפרסםאשר , Man and Nature) (וטבע"ייאדםבספרו

 The Earth as Modified by (האדם"בעיצובהארץכדור IIהשםתחת 1874בשנתמחדש
(Human Action , החקלאיתהמבטמנקודתבעיקראןשימררבמנהגימארשתמך, 

הענייןשלאחרהיבטחקלאיות,אדמותשלבאיכותןהתמקדשמארשבשעה

אחד ,הטבעאיכרתאתלשמרהמאמץ-הבריתבארצותוגידיםעורקרםהאקולוני

 ,) Aldo Leopold, 1948-1887 (ליאופולדאלדוהיהזוחדשהתנועהשלהבולטיםמדובריה
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