2012: Rearbarigo de areoj je forhakitaj pluvarbaroj kiuj ighis dezerto:

Ekzemplo Las Gaviotas en Kolumbio: 
el libroj: "Gaviotas", de alan Weisman kaj "The Blue Economy, de Gunter Pauli

Kiel forhakado de pluvarbaro en Kolumbio, fare de bov-bredistoj el Europo, havis mallongtempan utilon por produkti bov-viandon, sed poste la grundo detruighis sub tiu tropika suno kaj temperaturo, pro tio ankau la homoj kun siaj bovoj foriris - la regiono ighis dezerto (tio estis 1984) - sciencistoj taksis la regionon perdita.

Paolo Lugari alvenis en 1984, komencis replanti, kun la arboj revenis la homoj.
Ili nun (2012) uzas la arbaron simile kiel la pra-enloghantoj: en la formo de arbaraj ghardenoj.

Kiel rearbarigo en stepa regiono havos multajn pozitivajn efikojn:
 por la homoj, por la bestoj, por la plantoj por la mondo.

La situacio:
kiam la arboj estis for, la grundo estis mortbruligita de la suno, fortransportita dela vento, ighis acideta kaj tiel malebligis la kreskadon ech de la herboj, tio estis pozitiva kibernetika re-kuplado (sed en negativa senco) !

(ppozitiva signifas, ke ghi fortigas la evoluon en la komencanta direkto)

La komenco de rearbarigo (multaj homoj diris ke tio ne eblas):

Akvo & grundo kun radiko-fungojn (mykorrhiza) & kariba pino
(tiu fungoj kunlaboras, ke la radikoj povas suchi la mineralojn el la tero)
kaj la fungoj ricevas sukerajhon (simile) de la radikoj - do, pozitiva kunvivado, simbiozo.

La laboro de la homoj: flegi kaj tiel kreskigi arbojn, tiel ighas denove arbareto

kiu efikas ankau en pozitiva kibernetika ciklo (sed en pozitiva senco) al:
- akvo-tenado  kaj kreskado de pliaj arboj, tiel ighas arbaro:

La arbaro donas:
- pli da ombro,		
- malpli alta temperaturo,
- pli alta pH = malpli acida grundo/akvo, kio ghenis la radikojn,
- pli da poroj en la grundo povas reteni pli da akvo,

Maturaj arboj efikas al:
- malpli seka aero,
- pli da pluvo kaj pli da bona trinkakvo,
- pli alta biodiverseco, subtenas la kreskadon de plantoj, ebligas alian vivon ,

Nun eblas kultivado inter la arboj - arbo-ghardenado, kies produktoj estas:
- akvo, ligno, legomoj, energio, sano, dauropoveco, malpli da konfliktoj, paco

Pli da informoj pri dauropova agrikulturo & Terra Preta:
(de, en, fr) http://www.delinat-institut.org/

Informfonto:
http://www.sonnenseite.com/Eine+Welt,Baeume+als+Regenmacher+in+der+Steppe,18,a22255.html


