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 حالة أرخبیل كفاركین ، فنلندا  -التلوث ال یھدد مواقع التراث العالمي للیونسكو 
  

یقع الساحل العالي في السوید وأرخبیل كفاركین في فنلندا على جانبي خلیج بوثنیا ، في الجزء الشمالي من بحر  
ھي المنطقة  ) من البرلومتر مربع كی 1000منھا حوالي (كیلومتر مربع  3500ھذه المنطقة الشاسعة التي تبلغ  .البلطیق

، السلسة حادة ومنحدراتھال ھاشواطئو  عالیةلا العالي بجزرھامشھد تالل الساحل  .التي یلتقي فیھا المرتفع مع المنخفض
وأخادید الركام  والخلجان الضحلة، الجزر المنخفضةمن  اآلالفمع  ،كفاركین رخبیلألالعمیقة ھو النقیض التام   ھومداخل

 De Geer"غیر عادیة، ركامات جلیدیة محفوفةجزیرة ب 5600تتمیز جزر أرخبیل كفاركین البالغ عددھا و . الجلیدي 
moraines" والتي تكونت من ذوبان الغطاء الجلیدي القاري ،. 

 

لغطاء الجلیدي ا، وكانت تحت مركز األخیرة مالیین سنة 3ـ   2الھذا الجزء من العالم عدة عصور جلیدیة خالل  شھد 
قشرة  أریحتعام و 18000بدأ االرتفاع الحالي لألرض عندما بدأ الجلید في الذوبان منذ حوالي   . عدة مرات يالقار

 .األرض تدریجیًا من وزن الجلید

لعصر الجلیدي األخیر وتأثیر البحر لأرخبیل كفاركین الیوم ھي بشكل أساسي نتیجة  / إن المناظر الطبیعیة للساحل العالي 
متر ، مع أعلى ارتفاع في    800بعد العصر الجلیدي األخیر، ارتفعت األرض بمسافة إجمالیة قدرھا . وتتابع الغطاء النباتي

متر في   0.9سنة الماضیة ، كانت األرض ترتفع بنحو  10500على مدى  .العالم بعد العصر الجلیدي األخیر المسجل ھنا
یؤدي االرتفاع المستمر لألرض إلى   .قع أن تستمراإلنسان ومن المتو أمد حیاة خاللالقرن ، وھي ظاھرة یمكن مالحظتھا 

ظھور جزر جدیدة وتضاریس جلیدیة ممیزة ، بینما تنقطع المداخل تدریجیاً عن البحر ، وتحولھا إلى مصبات األنھار وفي  
 .بحیرات إلى النھایة
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التحوالت من المیاه البحریة إلى المیاه  شھد بحر البلطیق تغیرات جذریة منذ العصر الجلیدي األخیر ، بما في ذلك سلسلة من 
تعمل ھذه الخاصیة التسلسلیة   .العذبة ثم إلى المیاه قلیلة الملوحة ، مما تسبب في تغییرات الحقة في الحیاة النباتیة والحیوانیة

تشكل المشھد  العابرة للحدود كمثال بارز الستمراریة ھذا التغییر مع العملیات الجیولوجیة الدینامیكیة المستمرة التي
 .األرضي والبحري ، بما في ذلك التفاعالت المثیرة لالھتمام مع العملیات البیولوجیة وتطویر النظام البیئي

یقع المقر  .  النفایات وإعادة التدویر في العالم تدبیر، موطن لواحدة من أفضل عملیات فاسا بجوار مدینةأرخبیل كفاركین  یقع
 .في فاسا مع العدید من شركات الطاقة الرائدة في الصناعةأیًضا  WOIMA الرئیسي لشركة

یتم فرز جمیع . في مكب النفایات وال ینتھي أي منھا في الطبیعة 1%یتم جمع كل النفایات المتولدة ، ویتم إیداع أقل من 
واد غیر العضویة إلى یتم إعادة تدویر المواد الخام ، وتحویل الم  النفایات البلدیة والتجاریة والصناعیة حسب المصدر ؛

لتحویل النفایات إلى طاقة،   Westenergy في محطة) الكھرباء والطاقة الحراریة لشبكة التدفئة المركزیة بالمدینة (طاقة 
 .للغاز الحیوي Stormosses غاز الحیوي في مصنع  إلىویتم ھضم النفایات الحیویة 
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، واحدة من أكثر محطات الطاقة 2012لتحویل النفایات إلى طاقة، التي تم افتتاحھا في عام  Westenergy تعتبر محطة
طن من النفایات سنویًا لتولید طاقة حراریة كافیة لتدفئة ثلث المنازل في فاسا وكھرباء   180.000حرق ت.  كفاءة في العالم

 .طریق استخراج المعادن وتعتیق الرماد إلى شكل خاملحتى الرماد یُعاد تدویره عن  . شقة في المدینة 7000 تزوید كاف ل

في العام الماضي،  . 1990للغاز الحیوي ھو الثاني في أوروبا، عندما تم افتتاحھ في عام  Stormossen كان مصنع
ملیون متر  1.8، لتولید أكثر من وحالواأل لغضویةطن من المواد القابلة للتحلل ، خاصة النفایات ا 40.000عالج أكثر من 

على الغاز الحیوي فاسا   تعمل حافالت مدینة ؛ وسائل النقللوقود   عد ذلكیتم تكریر الغاز ب. مكعب من الغاز الحیوي
تستخدم المحطة الحرارة الكامنة . إلى سماد وبیعھ لتحسین التربة المنتوج بالمحطةم اھضالیتم تحویل  . (CBG)  المضغوط

 .لتولید الطاقة المجاورة لتحسین قدرتھا اإلنتاجیة Westenergy والكھرباء والمیاه الساخنة من محطة

 

یشكل فرز النفایات والحرق . النفایات وإعادة التدویر انتاج ئ عدمعلى نفس مباد  WOIMA Ecosystemم یعتمد نظا
.  حواضرومعالجة جمیع النفایات التي تولدھا ال استقبالوالذي یمكنھ  "إیكوسیستمز"نظام ل أساسوتولید الغاز الحیوي 

كل القیمة من  استغالللطاقة والتآزر الداخلي أن النظام البیئي یمكنھ لالمرن  تولیدالتضمن سلع الطاقة متعددة االستخدامات و
 . تھاوسھولة صیان نصبھاطة اوبس أدائھاتتمیز مكونات النظام البیئي المعیاریة والُمصنَّعة مسبقًا بسرعة . تالنفایا

 صالحةعن تحویل النفایات إلى  أكثراسأل . ، إذا كنت ترى أنك شریك تعاون في إنقاذ الكوكب WOIMA اتصل بـ
 . WOIMA لـ  باستخدام حلول االقتصاد الدائري 
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