
مستودعات التنوع البيولوجي

     التنوع البيولوجي هو امل�سطلح الذى يطلق على جمموعة متنوعة من اأنواع النباتات واحليوانات املوجودة يف منطقة معينة ، �سواء كانت الكرة 
االأر�سية برمتها اأو دولة ما اأو غابة ما  اأوحتى بركة ما فى ال�ساحة اخللفية الأحد البنايات. والتنوع البيولوجي الذى نراه اليوم ما هو اال نتاج باليني 

ال�سنني من التطور �سكلتها العمليات الطبيعية  والتاأثري الب�سرى املتزايد.
ي�ساهم كل نوع من االنظمة البيئية -�سواء كانت غابات اأو اأرا�سي رطبة اأو �سحارى اأو حميطات- ب�سكل فريد فى التنوع البيولوجي ال�سامل لكوكب 

االأر�ش من خالل دعم النباتات واحليوانات للتكيف على نحو خا�ش للعي�ش يف ظروف معينة.

وتغطى االأرا�سي الرطبة م�ساحة �سغرية ن�سبيا من �سطح االأر�ش مقارنة ببع�ش النظم البيئية االأخرى. ومع ذلك، فاإن كثريًا من االأرا�سي الرطبة 
تكون غنية للغاية بالتنوع البيولوجي وهناك اأنواع عديدة من النباتات واحليوانات التى تعتمد متام االعتماد على االأرا�سي الرطبة - فهى ال ت�ستطيع 
 ، ال�ساحلية  الرطبة  االأرا�سي  الواقع،  حتتوى  دونها. ويف  قيد احلياة  البقاء على 
البحرية  واحل�سائ�ش  االأنهار  وم�سبات  املرجانية  وال�سعاب  املناجنروف  مثل 
العامل.  يف  واالنتاج  البيولوجي  التنوع  حيث  من  االأكرث  املجتمعات  بع�ش   على 

نوع   1500 با�سرتاليا   العظيم  املرجاين  احلاجز  يدعم  املثال   �سبيل  وعلى 
ال  عدد  عن  ناهيك  الرخويات،  من  نوع   8000 اإىل  ي�سل  وما  االأ�سماك  من 
الطينية  امل�سطحات  اأما  اأخرى.  ملجموعات  تنتمى  التى  االأنواع  من  يح�سى 
فيها   ينخف�ش  ما  فغالبا   ، اأخرى  ناحية  من  واجلزر،  املد  حركة  عن  الناجتة 
من  الهائلة  .فاالأعداد  االنتاج  كثيفة  تكون  اأنها  غري  ن�سبيا  الف�سائل  تنوع 
الوحل  عليها  يحتوى  التى  ال�سغرية  والرخويات  الديدان  مثل  الالفقاريات 
امل�سطحات  وتعترب  الدولية.  االهمية  ذات  املهاجرة  املائية  للطيور  الغذاء  توفري 
اأي�سا  البحرية  واحل�سائ�ش  املنجروف  وا�سجار  امللحية  وال�سبخات  الطينية 
التجارية.  االأ�سماك  اأنواع  خمزونات  من  للعديد  بالن�سبة  هامة  احت�سان   مناطق 

و يحتوى حو�ش االأمازون على اأكرب عدد من اأنواع اأ�سماك املياه العذبة يف العامل - اأكرث 
اأن �سمك  3,000 نوع، وكثري منها  يقوم بدور هام فى نرث بذور اال�سجار. ويعتقد  من 
ال�سلور  يهاجر مل�سافة اأكرث من 3300 كيلومرت من مناطق ح�سانته بالقرب من م�سب 
نهر االأمازون اإىل مناطق التفريخ يف روافد االأنديز والتى ترتفع 400 مرت فوق م�ستوى 

�سطح البحر.
االأرا�سي  فى   احليوانات  نوعا خمتلفا من   100000 االآن حتديد حوايل  وقد مت حتى 
الرطبة ذات املياه العذبة حول العامل ومتثل احل�سرات ما يقرب من ن�سف هذا العدد اأما 
الفقاريات فتمثل حواىل 20000. وما تزال االكت�سافات اجلديدة م�ستمرة  : فعلى �سبيل 

ي�سكل الظبى االفريقي والنحام ال�سغري جزءا من الن�سق الغني للحياة الربية التي تزدهر يف االأرا�سي الرطبة املو�سمية وحولها يف منطقة حممية  جنوروجنورو 
روجرز  يف منطقة مرتفعات الفوهة بتنزانيا ،اأفريقيا. ال�سورة © ديفيد 

 باإيجاز...

واملختلفة  6 الكثرية  االأنواع  – تعمل  الأنواع  البيئي وثراء  النظام 
من االأرا�سي الرطبة يف جميع اأنحاء العامل على دعم جمموعة وا�سعة 

من النباتات واحليوانات.
بع�ش  6 من  الأنواع  �سخم  تركيز  هناك  يكون  قد   - الأنواع  وفرة 

الالفقاريات   مثل   ، الرطبة  االرا�سى  فى  احليوانات  جمموعات 
واالأ�سماك والطيور املائية. 

د - بع�ش االأنواع ت�ستوطن  بع�ش االأرا�سي الرطبة بعينها، وهذا  6 تفرُّ
يعني اأنها ال توجد فى اأي مكان اآخر على وجه االأر�ش.

تنوع وراثي - احلفاظ على تنوع احلياة يف خمتلف اأنواع االأرا�سي  6
الرطبة يف اأجزاء خمتلفة من العامل هو جزء حيوي من وثيقة التاأمني 

االإن�سانية من اأجل م�ستقبل م�ستدام. 
الرطبة   6 االأرا�سي  وحيوانات  نباتات  تقدم   - القت�صادية  القيمة 

لالإن�سان عدد ال يح�سى من املنتجات التي يتم ح�سادها و �سرائها و 
بيعها ومقاي�ستها يف جميع اأنحاء العامل  من االأ�سماك اىل مواد البناء 

وحتى االأدوية.
االأرا�سي  6 على  تعتمد  التي  االأنواع  اأعداد  ترتاجع   - التهديد  حتت 

البيئية  النظم  اأنواع  على  تعتمد  التي  تلك  من  اأ�سرع  ب�سكل  الرطبة 
االأخرى نتيجة لتحويل االأرا�سي واالإفراط يف ا�ستخراج املياه.

ورقة معلومات رقم 6
  يف �سل�سلة من 10 

خدمات 
النظام البيئي

األراضي الرطبة



املثال  يتم اكت�ساف حوايل 200 نوع من اأ�سماك املياه العذبة فى كل عام .

يف اأواخر 2008 ، و�سع ال�سندوق العاملي حلماية الطبيعة تقريرا مف�سال عن كيفية اكت�ساف اأكرث من األف نوع جديد يف حو�ش نهر ميكونغ يف جنوب �سرق 
اآ�سيا خالل العقد ال�سابق ، من بينهم عدد كبري من االأنواع التي تعتمد على االأرا�سي الرطبة.

 وهناك �سمة هامة للتنوع البيولوجي يف بع�ش االأرا�سي الرطبة تتمثل فى وجود ن�سبة عالية من االأنواع امل�ستوطنة – اأى احليوانات والنباتات التي 
مل يتم العثور عليها يف اأي مكان اآخر من العامل. ومن االأمثلة على ذلك البحريات التي مت عزلها ماديا من امل�سطحات املائية االأخرى 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�سدع 

يف �سرق اأفريقيا. ويف �سلوفينيا ، تطورت احليوانات ب�سكل فريد يف عامل من الظالم الدام�ش داخل االرا�سى الرطبة اجلوفية الوا�سعة.

 
اأدلة متزايدة على ان هناك  تراجع �سريع و م�ستمر ووا�سع االنت�سار  يف  اأعداد الكثري من الف�سائل التى  "هناك 

تعتمد على االأرا�سي الرطبة. "
تقييم النظام البيئى لالألفية           

ال�سفلى )الذى  اأي�سا. فم�سايد االأ�سماك يف حو�ش نهر ميكونغ  ثابتة  اإىل قيمة نقدية  الغنية  البيولوجي لالأرا�سي الرطبة  التنوع  وقد يرتجم 
تتقا�سمه كال من كمبوديا والو�ش وفيتنام( تعترب يف غاية االهمية ملعي�سة 55 مليون ن�سمة ي�سكنون احلو�ش وكثري منهم ي�ستمد دخله من ا�سطياد 

اال�سماك اأوجتهيزها اأو بيعها ، حيث ت�سكل اال�سماك امل�سدر الرئي�سي للربوتني احليوانى يف املنطقة.

اأي�سا عن�سر جذب هام للت�سلية وال�سياحة ، فعلى �سبيل املثال ، يف والية فلوريدا قدرت القيمة االقت�سادية االجمالية  و تعترب احلياة الربية 
مل�ساهدة احلياة الربية ب 1.6  بليون دوالر امريكى يف عام 2001.

وقد ا�ستخدمت اأ�سجار املاجنروف النتاج العالجات التقليدية يف مناطق منف�سلة عن العامل كجزر الكاريبي واأ�سرتاليا. وقد اأثبتت االأبحاث 
الطبية احلديثة اأن املاجنروف االحمر وا�سمه العلمى ريزوفورا عند جتفيفه ي�ستخدم كم�ساد للجراثيم ، وفى �سفاء اجلروح كما ان له تاأثريات 

م�سادة للقرحة وخ�سائ�ش قوية م�سادة لالك�سدة .

ولكن ما يثري الذعر هو ان دور االأرا�سي الرطبة كم�ستودعات للتنوع البيولوجي قد ا�سبح حتت احل�سار. قفد وجد تقييم االألفية للنظم البيئية 
اأن ت�سرر وفقدان االأرا�سي الرطبة يحدث ب�سرعة اأكربمن النظم البيئية االأخرى. ونتيجة لذلك ، ترتاجع اأعداد االأنواع التي تعتمد على كل من 

املياه العذبة واالأرا�سي الرطبة ال�ساحلية ب�سكل اأ�سرع من تلك التي تعتمد على اأنواع النظم البيئية االأخرى.

تعترب  التي  لالأنواع  مئوية   ن�سب  الرطبة  االأرا�سي  فى  الكائنات  الأنواع  العاملي  للو�سع  االأخرية  التقديرات  و�سعت  وقد 
التي  الثدييات  من   ٪  38 و  الرطبة  االأرا�سي  يف  الطيور  من   ٪  17 بلغت  احليوانية  املجموعات  خمتلف  بني  مهددة 
�سالحف  من    ٪  72 و  العذبة  املياه  برمائيات  من   ٪  26 و  العذبة   املياه  اأ�سماك  من   ٪  33 و  العذبة  املياه  على  تعتمد 
املرجانية.  ال�سعاب  بناء  اأنواع   من   ٪  27 و  التما�سيح  من   ٪  43 البحرية   ال�سالحف  من   ٪  86 و  العذبة    املياه 

هناك الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي لالأرا�سي الرطبة منها تغري املوائل )مثل ال�سرف ال�سحي 
واإ�سغاالت الزراعة اأو البناء( وتغري املناخ والتلوث وانت�سار االأنواع الغازية >الغريبة< )غري االأ�سلية( واال�ستغالل 

املفرط للموارد )على �سبيل املثال ال�سيد اجلائر(.

وقد اأدى اإدخال االأنواع الغريبة الغازية اىل انقرا�ش اأنواع املياه العذبة االأ�سلية حمليا. فقد ازدهر ثلثى ف�سائل 
املياه العذبة التي اأدخلت يف املناطق املدارية  ونف�ش ال�سئ بالن�سبة الأكرث من ن�سف الف�سائل التي اأدخلت على 
قد  الف�سائل  فاإن هذه  االأمرا�ش  وغياب  الطبيعية  املفرت�سة  العامل. ويف غياب احليوانات  املعتدلة من  املناطق 
تطغى ب�سرعة على النباتات واحليوانات، كما هو احلال مع نبات �سفري املياه او االيكورنيا كرا�سيب�ش يف  كثري من 
االأرا�سي الرطبة االأفريقية ، اأو نبات عود الريح االأرجوانية اأو ليرثام �ساليكاريا، وهى نبتة اورا�سية تنمو فى اأهوار 

مستودعات التنوع البيولوجي .... 

أمانةاتفاقية رامسار
82 شارع موفرني جالند 6911

سويسرا
هاتف رقم: 0170 999 22 41+ 
فاكس رقم: 0169 999 22 41+ 

E ramsar@ramsar.org البريد االلكتروني
http://ramsar.org موقع المنظمة على االنترنت

تمت الترجمة والطباعة لهذا المنشور باللغة العربية
بفضل الدعم الكبير الذي تقدمت به

جامعة الدول العربية


