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مستودعات التنوع البيولوجي
ي�شكل الظبى االفريقي والنحام ال�صغري جزءا من الن�سق الغني للحياة الربية التي تزدهر يف الأرا�ضي الرطبة املو�سمية وحولها يف منطقة حممية جنوروجنورو
يف منطقة مرتفعات الفوهة بتنزانيا �،أفريقيا .ال�صورة © ديفيد روجرز

التنوع البيولوجي هو امل�صطلح الذى يطلق على جمموعة متنوعة من �أنواع النباتات واحليوانات املوجودة يف منطقة معينة � ،سواء كانت الكرة
الأر�ضية برمتها �أو دولة ما �أو غابة ما �أوحتى بركة ما فى ال�ساحة اخللفية لأحد البنايات .والتنوع البيولوجي الذى نراه اليوم ما هو اال نتاج باليني
ال�سنني من التطور �شكلتها العمليات الطبيعية والت�أثري الب�شرى املتزايد.
ي�ساهم كل نوع من االنظمة البيئية �-سواء كانت غابات �أو �أرا�ضي رطبة �أو �صحارى �أو حميطات -ب�شكل فريد فى التنوع البيولوجي ال�شامل لكوكب
الأر�ض من خالل دعم النباتات واحليوانات للتكيف على نحو خا�ص للعي�ش يف ظروف معينة.
وتغطى الأرا�ضي الرطبة م�ساحة �صغرية ن�سبيا من �سطح الأر�ض مقارنة ببع�ض النظم البيئية الأخرى .ومع ذلك ،ف�إن كثري ًا من الأرا�ضي الرطبة
تكون غنية للغاية بالتنوع البيولوجي وهناك �أنواع عديدة من النباتات واحليوانات التى تعتمد متام االعتماد على الأرا�ضي الرطبة  -فهى ال ت�ستطيع
البقاء على قيد احلياة دونها .ويف الواقع ،حتتوى الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،
مثل املناجنروف وال�شعاب املرجانية وم�صبات الأنهار واحل�شائ�ش البحرية
على بع�ض املجتمعات الأكرث من حيث التنوع البيولوجي واالنتاج يف العامل.
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6النظام البيئي وثراء الأنواع – تعمل الأنواع الكثرية واملختلفة
من الأرا�ضي الرطبة يف جميع �أنحاء العامل على دعم جمموعة وا�سعة
من النباتات واحليوانات.
6وفرة الأنواع  -قد يكون هناك تركيز �ضخم لأنواع من بع�ض
جمموعات احليوانات فى االرا�ضى الرطبة  ،مثل الالفقاريات
والأ�سماك والطيور املائية.
تفرد  -بع�ض الأنواع ت�ستوطن بع�ض الأرا�ضي الرطبة بعينها ،وهذا
ُّ 6
يعني �أنها ال توجد فى �أي مكان �آخر على وجه الأر�ض.
6تنوع وراثي  -احلفاظ على تنوع احلياة يف خمتلف �أنواع الأرا�ضي
الرطبة يف �أجزاء خمتلفة من العامل هو جزء حيوي من وثيقة الت�أمني
الإن�سانية من �أجل م�ستقبل م�ستدام.
6القيمة االقت�صادية  -تقدم نباتات وحيوانات الأرا�ضي الرطبة
للإن�سان عدد ال يح�صى من املنتجات التي يتم ح�صادها و �شرائها و
بيعها ومقاي�ضتها يف جميع �أنحاء العامل من الأ�سماك اىل مواد البناء
وحتى الأدوية.
6حتت التهديد  -ترتاجع �أعداد الأنواع التي تعتمد على الأرا�ضي
الرطبة ب�شكل �أ�سرع من تلك التي تعتمد على �أنواع النظم البيئية
الأخرى نتيجة لتحويل الأرا�ضي والإفراط يف ا�ستخراج املياه.

وعلى �سبيل املثال يدعم احلاجز املرجاين العظيم با�سرتاليا  1500نوع
من الأ�سماك وما ي�صل �إىل  8000نوع من الرخويات ،ناهيك عن عدد ال
يح�صى من الأنواع التى تنتمى ملجموعات �أخرى� .أما امل�سطحات الطينية
الناجتة عن حركة املد واجلزر ،من ناحية �أخرى  ،فغالبا ما ينخف�ض فيها
تنوع الف�صائل ن�سبيا غري �أنها تكون كثيفة االنتاج .فالأعداد الهائلة من
الالفقاريات مثل الديدان والرخويات ال�صغرية التى يحتوى عليها الوحل
توفري الغذاء للطيور املائية املهاجرة ذات االهمية الدولية .وتعترب امل�سطحات
الطينية وال�سبخات امللحية وا�شجار املنجروف واحل�شائ�ش البحرية �أي�ضا
مناطق احت�ضان هامة بالن�سبة للعديد من خمزونات �أنواع الأ�سماك التجارية.
و يحتوى حو�ض الأمازون على �أكرب عدد من �أنواع �أ�سماك املياه العذبة يف العامل � -أكرث
من  3,000نوع ،وكثري منها يقوم بدور هام فى نرث بذور اال�شجار .ويعتقد �أن �سمك
ال�سلور يهاجر مل�سافة �أكرث من  3300كيلومرت من مناطق ح�ضانته بالقرب من م�صب
نهر الأمازون �إىل مناطق التفريخ يف روافد الأنديز والتى ترتفع  400مرت فوق م�ستوى
�سطح البحر.
وقد مت حتى الآن حتديد حوايل  100000نوعا خمتلفا من احليوانات فى الأرا�ضي
الرطبة ذات املياه العذبة حول العامل ومتثل احل�شرات ما يقرب من ن�صف هذا العدد �أما
الفقاريات فتمثل حواىل  .20000وما تزال االكت�شافات اجلديدة م�ستمرة  :فعلى �سبيل

مستودعات التنوع البيولوجي ....
املثال يتم اكت�شاف حوايل  200نوع من �أ�سماك املياه العذبة فى كل عام .
يف �أواخر  ، 2008و�ضع ال�صندوق العاملي حلماية الطبيعة تقريرا مف�صال عن كيفية اكت�شاف �أكرث من �ألف نوع جديد يف حو�ض نهر ميكونغ يف جنوب �شرق
�آ�سيا خالل العقد ال�سابق  ،من بينهم عدد كبري من الأنواع التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة.

وهناك �سمة هامة للتنوع البيولوجي يف بع�ض الأرا�ضي الرطبة تتمثل فى وجود ن�سبة عالية من الأنواع امل�ستوطنة – �أى احليوانات والنباتات التي
مل يتم العثور عليها يف �أي مكان �آخر من العامل .ومن الأمثلة على ذلك البحريات التي مت عزلها ماديا من امل�سطحات املائية الأخرى لفرتات
طويلة من الزمن  ،مما �سمح بتطور انواع جديدة تكيفت على نحو فريد .و ذلك مثل حالة بحرية “بايكال” يف رو�سيا و بحريات الوادي املت�صدع
يف �شرق �أفريقيا .ويف �سلوفينيا  ،تطورت احليوانات ب�شكل فريد يف عامل من الظالم الدام�س داخل االرا�ضى الرطبة اجلوفية الوا�سعة.

"هناك �أدلة متزايدة على ان هناك تراجع �سريع و م�ستمر ووا�سع االنت�شار يف �أعداد الكثري من الف�صائل التى
تعتمد على الأرا�ضي الرطبة" .
تقييم النظام البيئى للألفية
									
وقد يرتجم التنوع البيولوجي للأرا�ضي الرطبة الغنية �إىل قيمة نقدية ثابتة �أي�ضا .فم�صايد الأ�سماك يف حو�ض نهر ميكونغ ال�سفلى (الذى
تتقا�سمه كال من كمبوديا والو�س وفيتنام) تعترب يف غاية االهمية ملعي�شة  55مليون ن�سمة ي�سكنون احلو�ض وكثري منهم ي�ستمد دخله من ا�صطياد
اال�سماك �أوجتهيزها �أو بيعها  ،حيث ت�شكل اال�سماك امل�صدر الرئي�سي للربوتني احليوانى يف املنطقة.
و تعترب احلياة الربية �أي�ضا عن�صر جذب هام للت�سلية وال�سياحة  ،فعلى �سبيل املثال  ،يف والية فلوريدا قدرت القيمة االقت�صادية االجمالية
مل�شاهدة احلياة الربية ب  1.6بليون دوالر امريكى يف عام .2001
وقد ا�ستخدمت �أ�شجار املاجنروف النتاج العالجات التقليدية يف مناطق منف�صلة عن العامل كجزر الكاريبي و�أ�سرتاليا .وقد �أثبتت الأبحاث
الطبية احلديثة �أن املاجنروف االحمر وا�سمه العلمى ريزوفورا عند جتفيفه ي�ستخدم كم�ضاد للجراثيم  ،وفى �شفاء اجلروح كما ان له ت�أثريات
م�ضادة للقرحة وخ�صائ�ص قوية م�ضادة لالك�سدة .
ولكن ما يثري الذعر هو ان دور الأرا�ضي الرطبة كم�ستودعات للتنوع البيولوجي قد ا�صبح حتت احل�صار .قفد وجد تقييم الألفية للنظم البيئية
�أن ت�ضرر وفقدان الأرا�ضي الرطبة يحدث ب�سرعة �أكربمن النظم البيئية الأخرى .ونتيجة لذلك  ،ترتاجع �أعداد الأنواع التي تعتمد على كل من
املياه العذبة والأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ب�شكل �أ�سرع من تلك التي تعتمد على �أنواع النظم البيئية الأخرى.
وقد و�ضعت التقديرات الأخرية للو�ضع العاملي لأنواع الكائنات فى الأرا�ضي الرطبة ن�سب مئوية للأنواع التي تعترب
مهددة بني خمتلف املجموعات احليوانية بلغت  ٪ 17من الطيور يف الأرا�ضي الرطبة و  ٪ 38من الثدييات التي
تعتمد على املياه العذبة و  ٪ 33من �أ�سماك املياه العذبة و  ٪ 26من برمائيات املياه العذبة و  ٪ 72من �سالحف
املياه العذبة و  ٪ 86من ال�سالحف البحرية  ٪ 43من التما�سيح و  ٪ 27من �أنواع بناء ال�شعاب املرجانية.

هناك الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي للأرا�ضي الرطبة منها تغري املوائل (مثل ال�صرف ال�صحي
و�إ�شغاالت الزراعة �أو البناء) وتغري املناخ والتلوث وانت�شار الأنواع الغازية <الغريبة> (غري الأ�صلية) واال�ستغالل
املفرط للموارد (على �سبيل املثال ال�صيد اجلائر).
وقد �أدى �إدخال الأنواع الغريبة الغازية اىل انقرا�ض �أنواع املياه العذبة الأ�صلية حمليا .فقد ازدهر ثلثى ف�صائل
املياه العذبة التي �أدخلت يف املناطق املدارية ونف�س ال�شئ بالن�سبة لأكرث من ن�صف الف�صائل التي �أدخلت على
املناطق املعتدلة من العامل .ويف غياب احليوانات املفرت�سة الطبيعية وغياب الأمرا�ض ف�إن هذه الف�صائل قد
تطغى ب�سرعة على النباتات واحليوانات ،كما هو احلال مع نبات �صفري املياه او االيكورنيا كرا�سيب�س يف كثري من
الأرا�ضي الرطبة الأفريقية � ،أو نبات عود الريح الأرجوانية �أو ليرثام �ساليكاريا ،وهى نبتة اورا�سية تنمو فى �أهوار
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