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כתב וצילם: גיל גופר
–––

אני זוכר את הבוקר שבו הסתובבתי ברחובות קיטו, 
עיר הבירה של אקוודור, וחיפשתי מילון ספרדי–אנגלי. 

כשנכנסתי לחנות הספרים מיד תפס את עיניי אלבום 
מהודר עם תמונות מרהיבות ותיאורי מסע מרתקים. 

דפדפתי בו וגיליתי מגוון עצום של בעלי חיים שמעולם 
לא דמיינתי שקיימים. ידעתי שכצלם ותרמילאי מושבע 

אני חייב להגיע אל האמזונס.

 )Yasuni( ביער האמזונס שבאקוודור משתרעים שני פארקים: יאסוני
וקויאבנו )Cuyabeno(. שניהם התברכו במגוון ביולוגי עצום. בקויאבנו, 
שגודלו כשליש מישראל והוא ממוקם במזרח המדינה, קרוב אל הגבול עם 
פרו וקולומביה, נמנו יותר מ–530 מינים שונים של עופות ולמעלה מ–300 
מיני עצים. בחרתי לנסוע אליו בשל היותו נגיש יותר )אך גם זה התברר 
כמסע ארוך(. סוכנות טיולים במרכז קיטו קישרה אותי למדריך בעל ניסיון 
רב עם צלמים. כבר בשיחת הטלפון עם חיירו אלבארז, בעודי בעיר והוא 
לי כמה  בינינו הבנה טובה. על מנת להבטיח שיהיה  נוצרה  בלב היער, 

שיותר זמן לצלם את בעלי החיים אשר הייתי עתיד לפגוש, קבענו שאצא 
אל הפארק לא כחלק מקבוצה אלא לבד, עם מדריך ונהג הסירה. 

הדרך
Lago Agrio( שבמזרח הממ )אוטובוס הלילה מקיטו לעיירה לאגו אגריו 
2,550 מטרים המפרימ  דינה, נוסע בדרך פתלתלה ותלולה היורדת לאורך

דים בין רכס הרי האנדים לאגן האמזונס המישורי. שם, בעיירה, שכבר היה 
אפשר להרגיש בה את החום הטרופי של יערות הגשם, חיכה לי חיירו. כל 

חייו התנהלו בלאגו אגריו. ב–14 השנים שהוא מדריך בשמורה צבר חיירו 
ידע מרשים ביותר על בעלי החיים באזור, וגם קשרים קרובים עם קהילות 

הילידים החיות ביער.
המשכנו לנסוע שעתיים נוספות באוטובוס עד למשרדי הפארק שלגדות 
נהר האגואריקו )Aguarico, מים טעימים(. כאן הסתיימה הדרך הסלולה, 
ועלינו על סירות קנו ממונעות. בסירה שלידנו הייתה קבוצה קטנה של 

תיירים מארצות שונות, כולל שלושה ישראלים בטיול של אחרי הצבא.
ההתרגשות הגדולה מחקה את העייפות שצברתי בלילה. השמש קפחה 
על ראשינו, והמים הכהים נראו עומדים כמעט בעת שהסירה, העמוסה 
בציוד ומזון לימים הבאים, המשיכה לשייט במהירות בעזרת מנוע הימאהה 
שלה. עצים גדולים התנשאו בצדי הנהר, שדמה לתעלה חומה הנמשכת אל 

תוך היער הירוק והבוהק. 
מכבר בדרך אל הלודג׳ זיהינו נחש אנקונדה משתזף על ענף, זוג שא

ועצלן שזולל כמה עלים באטיות  היושבים על צמרת עץ,  גנים אדומים 
לרשת  מחוברים  אקולוגיים, שאינם  לודג׳ים  כמה  יש  בפארק  אופיינית. 
החשמל ואין בהם קליטה סלולרית; צינורות מים מובילים ישירות מהנהר 
למקלחות שבחדרים. קויאבנו אקו לודג׳ )Cuyabeno Eco Lodge( שבו לנו 
טוען להיות הלודג' האקולוגי הראשון מסוגו באזור. הוא מורכב מכמה בתי 
עץ שבנויים היטב, חדר אוכל הפתוח לטבע שמסביב, ערסלים רבים ומגדל 
בגובה 25 מטרים, המיתמר עד לצמרות העצים ומאפשר מבט מקרוב על 

מגוון הציפורים המעופפות בחופת היער. 
הגמ האגם   ,)Laguna Grande גרנדה  לגונה  אל  הקנו  בסירת  )יצאנו 
עד  סוריאליסטי,  מראה  למקום  שיוו  המים  מתוך  שהזדקרו  עצים  דול. 

משחיירו הסביר שאנחנו באזור שבו היער הוצף. הערב זיכה אותנו בשקי
עה מרהיבה, ואני קפצתי לתוך המים לשחייה מרעננת לאחר שהוסבר לי 

שהמקום בטוח. לתדהמתי למחרת בבוקר העלתה חכתו של אחד מעובדי 
הלודג׳ דג פיראניה בעל שיניים גדולות ומחודדות.

 
בלב יער

טוקאן  לפניי  הופיע  מוקדמת  בוקר  בשעת  הקפה  מכוס  לוגם  בעודי 
ססגוני, אשר זימר את שירו המבשר על תחילתו של יום. בהמשך לקחנו 

שוב את הסירה ועשינו את דרכנו לאחד ממסלולי ההליכה ביער. 
הגענו לנקודה בגדת הנהר, וחיירו סייע לי לזנק החוצה למים שהגיעו 

מכמעט עד קצה מגפי הגומי הגבוהים. משם טיפסנו על מדרון בוצי, בש
ביל שבראשו צעדנו כשעה לכיוון שטח שבו קיווינו למצוא את צפרדעי 
מי  ראוותניים המרתיעים את  דנדרובטס הארסיות, המתהדרות בצבעים 
שעלול לרצות לטרוף אותן. באור הרך של יער הגשם ברקו גבשושיות גבה 
האדומות של אחת הצפרדעים, והצלחתי לתפוס אותה במצלמתי ממרחק 

של 30 סנטימטרים בלבד בעת שהיא ניתרה כה וכה. 
לפתע חשנו בריח רע שמילא חלל האוויר. ״חזירים,״ אמר לי חיירו ולבי 
החל לפעום בחוזקה. החלטנו לעקוב אחר הריח, שהלך והחריף. המעקב 
דרש ירידה מהשביל המסומן, וחיירו פילס לנו דרך ביער כשהוא שובר את 
הענפים במקום שחלפנו. "זו תהיה הדרך היעילה ביותר למצוא את דרכנו 
בחזרה אל השביל," הסביר. כאשר הריח התגבר וקולות עזים של נקישות 

לסתותיהם של חזירים הדהדו בחלל היער, הבנו שאנחנו קרובים מאוד. 
נדרוך בשוגג על  ונדרשה תשומת לב שמא  יותר,  הדרך הפכה בוצית 
נחש. ״אנחנו לפני להקה גדולה,״ לחש חיירו. הפחד התגבר. ״אם אחד 
מהם ירוץ לכיווננו, כל הלהקה תעשה זאת אחריו. תהיה מוכן לקפוץ על 
אחד העצים.״ רגע לאחר מכן מצאנו את עצמנו עומדים במרחק שבעה 
מטרים מעשרות חזירי בר שנבהלו לא פחות מאיתנו. אחד מהם, הגדול 
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מבט מלמעלה על בקתות קויאבנו אקו 
לודג' החבויות בלב הג'ונגל. בעמוד ממול: 
צפרדע עצים מטפסת על גזע עץ בחשכת 

הלילה )מימין(; בני קהילה מקומית 
בתצפית מתוך סירת קנו



ובשבריר  השיחים,  לעלוות  מבעד  העדשה  אל  מבט  הישיר  שבחבורה, 
שנייה הצלחתי לתעד רגע שלעולם לא אשכח. 

הטיולים היומיים האלה אפשרו מפגשים רבים נוספים עם בעלי חיים, 
בהם מיני קופים שונים, מגוון עופות וגם טפיר, אשר בוקר אחד חלף בריצה 

מעל פני שביל הקרוב למחנה. בלילה פנסי הראש האירו את האפלה המוח
לטת וחוויית ההליכה הייתה שונה לגמרי. מי שהיה בחייו בסביבה טרופית 
יודע שהיא שורצת זוחלים. תחילה היה עליי להשקיט את חששותיי שמא 
טיפס לי על הכתף חרק גדול וסקרן, אך כבר ביציאת הלילה הראשונה 
שכחתי את פחדיי, נשכבתי על האדמה הלחה והתמסרתי למסע הצילומי. 
כמה מהזוחלים שבהם פגשנו הזכירו סצנה מתוך סרט מדע בדיוני; במיוחד 
זכורה לי הנמלה שנפגעה מטפיל המכונה "זומבי". הטפיל חודר למוחה, 

גורם לשינויים בהתנהגותה ובסופו של דבר למותה.

השמאן
נחשף  שהוא  לומר  יותר  נכון  או  העולם,  אל  נחשפו   )Siona( הסיונה 
השישים  בשנות  עוד  לאזור  הממונעות  הסירות  להגיע  כשהחלו  אליהם, 
של המאה הקודמת; תיירים מגיעים לכאן כבר משנות התשעים. ובכל זאת 
היה עליי להזכיר לעצמי שאלה הם אנשים החיים בתוך יער גשם, מרחק 

משעתיים שיט מהדרך הסלולה הקרובה ביותר, ובניתוק כמעט מוחלט מה
סביבה החיצונית.

בני הקהילה ניזונים בעיקר מדיג, אך מדי פעם הם יוצאים גם לציד. 
קשריו הקרובים של חיירו עמם אפשרו לי להצטרף אל מסע ציד שכזה. 
הקהילה.  של  הראשי  השמאן  ריקרדו,  פנינו  את  קיבל  לכפר  כשהגענו 
״ברוכים הבאים,״ אמר ולחץ את ידי בנימוס ואז הוביל אותנו אל הבקתה 
המרכזית. סביב מדורה קטנה היו מסודרים עשרות חצים שנמשחו ברעל 

מהנקרא קורארה, אשר נרקח מצמחי היער. את החצים יורים בנשיפה בצי
נור עץ ארוך וחלול.

בזמן שהרעל התייבש על חצי העץ הדקים שנראו כמו שיפודים, סיפר 
נפשית,  או  פיזית  כי תפקידו כשמאן לטפל בכל בעיה רפואית,  ריקרדו 
של חברי הקהילה, ואת זאת הוא עושה באמצעות שיקוי איוואסקה )יאחה 
בשפה המקומית( הידוע כמעורר הזיות. ״את היאחה שתיתי אתמול, לפני 
לא  הוא  היאחה  ״בעינינו  אמר.  ולהתחבר,״  להתנקות  כדי  לצוד,  שנצא 
סתם חוויה אלא תרופה. לאחר שאני שותה אותו אני מתחבר אל העתיד 

ומקבל תשובות לבעיות.״ 
בבגדים ירוקים המתמזגים עם צבעי הסביבה, פסעתי עם ריקרדו ושמאן 
נוסף בשבילים המובילים ללב היער. צעדנו בקצב מהיר למדי. שמתי לב 
הם  עוד  כל  העצים  שורשי  על  רק  ודורכים  יחפים,  הולכים  שהשמאנים 
יכולים. עם מגפי הגומי המגושמים שלי הרגשתי כבד לעומתם. ״זה הרגל, 
לא להשאיר עקבות ולא לעשות רעש," ציין ריקרדו וחיירו תרגם. " צריך 

להתמזג, להיות ולא להיות.״  
בשיטת  השתמשנו  הפעם  המסומן.  מהשביל  ירדנו  שעה  חצי  לאחר 

כדאי לדעת

שמורת קויאבנו, אקוודור
יותר מעשרה אחוזים משטחה של אקוודור נמצאים באגן האמזונס. 

אזור זה במזרח המדינה קרוי אל אוריינט )El Oriente(. קויאבנו, 
השוכן למרגלות הרי האנדים, הוא הפארק השני בגודלו באקוודור 

ומאזורי האמזונס הנגישים ביותר בדרום אמריקה. הוא ייחודי 
באגמים ונתיבי מים מסועפים, החוצים אותו ומאפשרים לסייר 

בג'ונגל בסירות. 

הניווט הייחודית לסיונה, של הליכה מעץ גדול אחד לעץ גדול אחר, בלי 
לשבור ענפים. כך הם מנווטים בסביבה שבעיני זר הכל בה נראה אותו 

מהדבר. גשם החל לרדת, ובתוך כמה שניות )לא דקות, שניות( הוא הת
חזק לעוצמה אדירה, שנתנה משמעות למילים יער גשם. אך המים חדרו 
להמשיך  טעם  עוד  היה  לא  ומעתה  הרעל,  את  ושטפו  החצים  לנרתיקי 
בציד. עשינו את דרכנו בחזרה למחנה והודיתי לשמאנים מעומק לבי על 
וכה רחוק משגרת חיי.  ששיתפו אותי בדבר שהוא חלק משגרת חייהם, 
כאשר עשיתי את כל הדרך הארוכה, בקנו, בסירה ובאוטובוס, בחזרה אל 
העיר, השבוע שחלף עבר במוחי כסרט והרהרתי בלבי שלפעמים כל מה 

שצריך הוא ספר צילומים טוב, השראה, לב פתוח ומצלמה. 

הגעה: השער לקויאבנו הוא 
 Lago( העיירה לאגו אגריו

Agrio(. אפשר להגיע אליה 
בטיסה של כחצי שעה מהבירה 

קיטו או בנסיעה באוטובוס 
במשך שבע שעות. רבים 

מהאוטובוסים עושים את הדרך 
בלילה, אך כדאי לנסוע לפחות 

כיוון אחד בשעות היום כדי 
לצפות בנוף. קיים גם שירות 

מיניבוסים בהזמנה מראש. 
אוטובוס מלאגו אגריו מוביל 
לכניסה לפארק, ומשם ניתן 

להמשיך לסייר רק באמצעות 
סירות.

מזג אוויר: באמזונס של 
אקוודור יורדים בממוצע 

3,000 מילימטרים גשם בשנה. 
הטמפרטורות ביום מגיעות 

ליותר מ–30 מעלות ורמת 

הלחות גבוהה מאוד. מזג 
האוויר בקויאבנו בדרך כלל נוח 

יותר מאשר באזורי האמזונס 
הטרופיים האחרים בזכות 

קרבתו לאנדים.
כניסה: אין צורך בהיתר או 

בתשלום דמי כניסה לפארק, 
אך חובה להגיע באמצעות 

חברת טיולים מורשית ומדריך. 
לינה: באזור קויאבנו קיימים 

כעשרה לודג'ים, חלק מהם 
פרטיים ואחרים מנוהלים 
בשיתוף עם האוכלוסייה 

המקומית. הלודג'ים מספקים 
גם סידורי תחבורה ומדריכים.

ציוד: לטיולי יום כדאי להצטייד 
בתיקים אטומים להגנה על 

הציוד ובחומר דוחה יתושים. 
הלודג'ים מספקים בדרך כלל 

מעילי גשם ומגפי גומי.

עכביש טרנטולה יוצא ממחבואו. למעלה: 
התנועה בכל האזור נעשית בסירות בלבד; 

בעמוד ממול: חזיר בר מיישיר מבט )למעלה(; 
צפרדע דנדרובטס ארסית


