األراضي الرطبة
خدمات
النظام البيئي

ورقة معلومات رقم 3

يف �سل�سلة من 10

استقرار الخط الساحلي
والحماية من العواصف
موقع رام�سار ببحرية ديرانكوالك ،بلغاريا� .صورة © �سريجي ديريليف

�أكدت كارثة ت�سونامي يف املحيط الهندي يف دي�سمرب  2004و�إع�صار كاترينا الذي دمر مدينة نيو اورليانز يف �أغ�سط�س  ،2005للعامل ب�أ�سره قوة
الظواهر الطبيعية  ،مثل الأعا�صري والزوابع والعوا�صف وموجات املد البحري (موجات املد الناجتة عن الزالزل حتت قاع املحيط) يف تدمري حياة
الإن�سان و�سبل العي�ش.
وعلى امل�ستوى العاملي ،هناك ما يقرب من  200مليون �شخ�ص يعي�شون يف مناطق �ساحلية منخف�ضة معر�ضة للخطر من احتمال حدوث في�ضانات
كارثية .وتزداد خطورة الأمر عام تلو الآخر ب�سبب ا�ستمرار ارتفاع م�ستويات �سطح
البحر وتغري املناخ العاملي الذي �سي�ؤدي حتما اىل زيادة ا�ضطرابات الأحوال
اجلوية ،الأمر الذي ي�شكل �ضغوطا غري م�سبوقة على احلماية املدنية وميزانيات
تخطيط الطوارئ.

ب�إيجاز...
6
6
6
6
6

6
6

6يعي�ش نحو  200مليون �شخ�ص يف مناطق �ساحلية منخف�ضة معر�ضة
خلطر الفي�ضانات الكارثية الناجمة عن الأعا�صري والعوا�صف
وموجات املد واجلزر.
6ويزداد خطر الفي�ضانات ال�ساحلية نتيجة لتغري املناخ العاملي.
6وتوفر الأرا�ضي الرطبة دفاعات طبيعية �أمامية �ضد العوا�صف
وموجات املد واجلزر عن طريق �إبطاء ال�سرعة واحلد من ارتفاع وقوة
مياه الفي�ضان.
6تزيد �أ�شجار املاجنروف ونباتات امل�ستنقعات من متا�سك ال�شاطئ
على نحو فاعل.
6فى عام  2005قتل اع�صار كاترينا �أكرث من � 1,400شخ�ص ،
معظمهم يف امريكا وت�سبب يف �أ�ضرار قدرت بنحو  75مليار دوالر.
و�ساهم فقدان الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية الواقية ب�سبب الأن�شطة
الب�شرية ،اىل ارتفاع حدة االثار التي خلفها اع�صار كاترينا.
6يف منطقة البحر الكاريبي  ،قدر �صايف الفوائد ال�سنوية من خالل
خدمات حماية ال�شاطئ الطبيعية التي توفرها ال�شعاب املرجانية بنحو
 2.2مليار دوالر
6يف اململكة املتحدة يتم ا�ستخدام الوظيفة الطبيعية للأرا�ضي الرطبة
حلماية ال�سواحل ،مما يوفر حلول اقت�صادية �صديقة للبيئة للحماية
من الفيا�ضانات.

وتعد الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية -مثل ا�شجار املاجنروف وال�شعاب املرجانية
وال�سبخات املاحلة -مبثابة خط الدفاع الأول �ضد املخاطر املحتملة .وتزيد جذور
نباتات الأرا�ضي الرطبة من متا�سك اخلط ال�ساحلي وتقاوم الت�آكل الناجم عن
الرياح والأمواج وتوفر حاجز مادي ي�ساعد على ابطاء �سرعة العوا�صف وموجات
املد واجلزر وبالتايل يقلل من ارتفاعها وقوته التدمريية.
وتقدم الطبيعة خدمات النظام البيئي هذه باملجان ،لكن اذا ما دمرت هذه الأرا�ضي
الرطبة الواقية بفعل الأن�شطة الب�شرية عليها ،ف�إننا �سنجد �أنف�سنا مرغمني على
بناء دفاعات �صناعية �ضد الفي�ضانات بتكاليف باهظة .وجتد الكثري من الدول
نف�سها عاجزة عن ت�شييد دفاعات �صناعية ،الأمر الذي يرتتب عليه تعر�ض العديد
من املجتمعات املحلية اىل اخلطر .ومع مرور الوقت يت�ضح لنا �أهمية احلفاظ على
الأرا�ضي الرطبة وترميمها من �أجل احلماية (املجانية) التي توفرها هذه الأنظمة
البيئية لل�سواحل يف جميع �أنحاء العامل �ضد الفي�ضانات الكارثية.

استقرار الخط الساحلي والحماية من العواصف
قتل اع�صار كاترينا �أكرث من � 1400شخ�ص  ،معظمهم يف والية لويزيانا و�شرد مئات الآالف وت�سبب يف �أ�ضرار قدرت بنحو  75مليار دوالر .واذدادت
ن�سبة ت�أثر والية نيو �أورليانز بالفيا�ضانات يف �أعقاب �إع�صار كاترينا وذلك ب�سبب الفقدان التدريجي لدلتا نهر امل�سي�سيبي بفعل الأن�شطة الب�شرية كعامل
رئي�س .فعلى �سبيل املثال ،احتجزت �سدود املنبع واحلواجز (�ضفاف الفي�ضانات) جزءا كبري ًا من الروا�سب التي حتملها الأنهار والتي كانت حتافظ
على �شبكة الدلتا الواقية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية واجلزر احلاجزة وتقل�صت الدلتا ب�سبب نق�ص الروا�سب اجلديدة .وا�ستطاعت الرياح العا�صفة
التي ولدها �إع�صار كاترينا ال�سفر ب�سرعة على طول قنوات املالحة
امل�ستقيمة ،بينما ا�ستنزفت معظم �أجزء (�صمام الأمان) الطبيعي
للنهر (ال�سهول الفي�ضية للنهر) و�أجريت عليه عمليات التطوير.
دمرت الأن�شطة الب�شرية التي �أجريت يف الفرتة بني  1890و 2000

ربع م�ساحة �أرا�ضي غابات املاجنروف يف معظم البلدان املت�ضررة من
ت�سونامي املحيط الهندي عام  2004و�أتت �أمواج املد على امل�ساحات
املتبقية لأ�شجار املاجنروف .وتتعاون احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة
واملنظمات غري احلكومية من خالل مبادرة (�أ�شجار املاجنروف من
�أجل امل�ستقبل) ال�ستعادة �أ�شجار املاجنروف والنظم البيئية ال�ساحلية
الأخرى لتكون مبثابة بنة للتنمية امل�ستدامة ما بعد الت�سونامي.

�صورة لطائر البل�شون الأخ�ضر يف غابات املاجنروف يف موقع �سيناج جراند ،رام�سار ،كولومبيا.
�صورة © ماريا ريفريا

واثبت تقييم �أجري عام � 2005أن �إجمايل القيمة االقت�صادية مل�ساحة
 200هكتار من نظام بيئ مكون من �أ�شجار ماجنروف وبحرية �ضحلة
مبدينة ريكاوا يف �سريالنكا تبلغ حوايل  217,600دوالر ًا يف ال�سنة  ،يذهب منها  60,000دوالر لل�سيطرة على ت�آكل الرتبة والتخفيف من �أ�ضرار
العا�صفة.
ويف منطقة البحر الكاريبي  ،قدر �صايف الفوائد ال�سنوية من خالل خدمات حماية ال�شاطئ التي توفرها ال�شعاب املرجانية بنحو  700,000اىل 2.2
مليار دوالر .وبلغت القيمة ال�سنوية خلدمات حماية ال�شاطئ التي توفرها ال�شعاب املرجانية (يف جتنب ال�ضرر املحتمل) يف منطقة ل�سانت لو�سيا
وحدها نحو  28اىل  50مليون دوالر �أمريكي .وت�ساهم ال�شعاب املرجانية يف حماية �أكرث من  ٪ 40من اخلط ال�ساحلي للجزيرة.
يطبق يف اململكة املتحدة مفهوم «ترميم احلماية ال�ساحلية الطبيعية « يف عدد متزايد من املواقع .وقد �أظهرت الأبحاث احلديثة �أن ترميم الأرا�ضي
الرطبة التي توفر حماية طبيعية للخط ال�ساحلي من الناحية االقت�صادية� ،أقل تكلفة من �صيانة وتطوير الدفاعات ال�صناعية احلالية .كما �أن ترميم
الأرا�ضي الرطبة ميثل مكا�سب لعنا�صر اال�ستجمام والتنوع البيولوجي وال�سياحة ال �سيما عندما تنح�سرالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية بني م�ستويات البحر
املرتفعة و�ضفاف الفي�ضانات اال�صطناعية.
يتعر�ض �سد �شاطئ “فري�ستون” ال�صناعي الذي مت ان�شائه للحماية من الفي�ضانات والذي يقع بجوار جزء من موقع رام�سار يف �شرق اجنلرتا معروف
با�سم “ذا وو�ش” ،يتعر�ض ب�شكل متزايد ل�ضغوط املد العايل .وتقول �إحدى الدرا�سات �أنه اذا حتطم هذا ال�سد جراء احدى العوا�صف ف�سوف ينجم
عن ذلك خ�سائر تقدر بنحو 20مليون جنيه ا�سرتليني.
وقدرت تكلفة العملية امل�ستمرة لإ�صالح و�صيانة اجل�سر على مدار  50عام بنحو  2.47مليون جنيه ا�سرتليني،
يف حني �أن تكلفة خيار «ترميم احلماية ال�ساحلية الطبيعية» قدرت بنحو  1.98مليون جنيه ا�سرتليني باال�ضافة
اىل توفري حماية �ضد الفيا�ضانات لفرتة �أطول .بد�أت عملية الرتميم يف عام  2002وت�ساهم املنطقة الآن بنحو
 150,000جنيه ا�سرتليني �سنوي ًا يف االقت�صاد املحلي  ،مع زيادة �أربعة �أ�ضعاف يف �أعداد الزوار الذين جذبتهم
عنا�صر الرتفيه املتعلقة باحلياة الربية يف املنطقة.
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