التنوع البيولوجي ضروري لالستثمارات في الغابات والكربون
تقرير موجز يخلص إلى أن قدرة الغابات على املقاومة تعتمد على
التنوع البيولوجي على مستويات متعددة
إن احلفاظ على التنوع البيولوجي للغابات واستعادته يعززان من مقاومتها للضغوط الناشئة
من األنشطة البشرية ،وههما لذلك مبثابة “وثيقة تأمني” ضد فقدان قيمة الغابات وتدهور
وظائفها .وتعتبر نتائج حتليل علمي للعالقة بني االستقرار والقدرة على املقاومة في النظم
اإليكولوجية للغابات ،الذي نشرته أمانة اتفاقية االتنوع البيولوجي مهمة لصانعي القرارات
بشأن الغابات واملستثمرين وأصحاب املصلحة فيها:
• قوة املقاومة هي قدرة الغابة على حتمل (استيعاب) الضغوط اخلارجية ،والعودة ،مع مرور الوقت ،إلى
احلالة التي كانت عليها قبل أن تتعرض لالختالل .وعند النظر إلى نظام إيكولوجي للغابات له القدرة
على املقاومة ،على مدى فترة زمنية مناسبة ،جند أن هذا النظام يستطيع احلفاظ على "هويته" من
منظور تكوينه التصنيفي وبنيته ووظائفه اإليكولوجية ومعدالت عملياته.
• تؤيد األدلة العلمية املتوافرة بقوة االستنتاج القائل بأن قدرة الغابات على مقاومة التغيير أو
التعافي بعد التعرض لالختالل ،تعتمد على التنوع البيولوجي على مستويات متعددة.
• إن احلفاظ على التنوع البيولوجي للغابات واستعادته يعززان من مقاومة الغابات للضغوط الناشئة
عن األنشطة البشرية ،ويوفران بذلك قدرا من التأمني ضد آثار تغير املناخ املتوقعة .وينبغي النظر
في التنوع البيولوجي على جميع املستويات (املوقع واملنظر الطبيعي والنظام اإليكولوجي واملستوى
البيولوجي اإلقليمي) ومن منظور جميع العناصر (اجلينات واألنواع واجملتمعات) .وسوف يترتب على
زيادة التنوع البيولوجي في الغابات املستزرعة وشبه الطبيعية أثر إيجابي في قدرتها على
املقاومة وأيضا على إنتاجيتها في أغلب األحوال (مبا في ذلك تخزين الكربون).
• وتقرر املوارد البيولوجية واإليكولوجية للنظام اإليكولوجي للغابات مدى قدرته على املقاومة،
وتشمل هذه املوارد بوجه خاص )1( :تنوع األنواع ،ومن بينها الكائنات الدقيقة )2( ،التباين الوراثي
داخل األنواع (مثل تنوع السمات الوراثية داخل أعداد األنواع) ،و( )3اجملموعة اإلقليمية لألنواع والنظم
اإليكولوجية .وتتأثر القدرة على املقاومة أيضا بحجم النظم اإليكولوجية للغابات (وبصفة عامة
كلما كان حجمها أكبر وأقل جتزئة كلما كان ذلك أفضل) وبحالة املنظر الطبيعي الذي يحيط بها
وطابعه.
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• والغابات األولية هي عموما أكثر قدرة على املقاومة (وأكثر استقرارا وأكثر قدرة على التحمل
والتكيف) من الغابات الطبيعية املعدلة أو املزارع احلرجية .ولذلك ،تسفر السياسات واإلجراءات
التي تعزز حمايتها عن فوائد مثل حفظ التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير املناخ ،باإلضافة إلى
أنواع عدة من خدمات النظام اإليكولوجي .ومع ذلك ،يجب االعتراف بأن بعض الغابات التي أصابها
التدهور ،وال سيما الغابات التي توجد فيها أنواع غريبة غازية ،قد تكون مستقرة وتتمتع بالقدرة
على املقاومة ،ميكن أن تشكل حتديات خطيرة في إدارتها ،إذا بذلت محاولة إلعادة إنشاء النظام
اإليكولوجي الطبيعي الستعادة سلعها وخدماتها األصلية.
• تتمتع بعض النظم اإليكولوجية للغابات التي تتسم طبيعيا بانخفاض تنوع األنواع فيها بدرجة
عالية من املقاومة ،مثل غابات الصنوبر الشمالية .ولكن هذه الغابات تتسم بقدرة عالية على
التكيف مع االختالالت الشديدة ،وتتصف أنواع األشجار السائدة فيها بتباين وراثي عريض
ميكنها من حتمل نطاق واسع من الظروف البيئية.
• ويوجد جتمع الكربون بأعلى مستوياته عموما في الغابات األولية العتيقة ،وال سيما في املناطق
املدارية الرطبة ،والتي تشكل نظما حرجية مستقرة ذات قدرة عالية على املقاومة.
• ويرتبط استمرار اجلهود في إطار مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،مثل
تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات ( ،)REDDوغيرها من السياسات
والتدابير اخلاصة بالتخفيف من تغير املناخ والتكيف معه ،يرتبط بقدرة الغابات على املقاومة،
وبالتالي التنوع البيولوجي للغابات .ولذلك ،ينبغي ألنشطة تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة
الغابات وتدهور الغابات أن تأخذ في احلسبان حفظ التنوع البيولوجي ،وسيساعد ذلك في احلفاظ
على قدرة النظام اإليكولوجي للغابات على املقاومة واستقرار جتمع الكربون على املدى الطويل.
• وقد تكون اآلثار اإلقليمية لتغير املناخ ،وخصوصا التفاعل مع ضغوط استخدامات األراضي األخرى،
كافية للتغلب على قدرة املقاومة حتى في بعض مناطق الغابات األولية الكبيرة ،مما يدفعها إلى
حالة متغيرة بصورة دائمة .وإذا تعرضت النظم اإليكولوجية للغابات لضغوط فيما وراء النقطة
اإليكولوجية "احلرجة" ،ميكن أن تتحول إلى نوع غابات مختلف ،وفي احلاالت القصوى ،إلى حالة
نظام إيكولوجي جديد ال عالقة له بالغابات (مثل التحول من غابة إلى سافانا) .وفي معظم األحيان،
ستكون حالة النظام اإليكولوجي اجلديد أكثر ضعفا من حيث التنوع البيولوجي ،وتوفير السلع
واخلدمات من النظام اإليكولوجي ،مبا في ذلك تخزين الكربون.

ستواجه املزارع احلرجية والغابات الطبيعية املعدلة اختالالت ومخاطر أكثر حدة في حدوث
خسائر على نطاق واسع بسبب تغير املناخ ،باملقارنة إلى الغابات األولية ،وذلك بسبب انخفاض
تنوعها البيولوجي بصفة عامة .وميكن التخفيف جزئيا من حدة هذه اخملاطر من خالل اعتماد عدد
من التوصيات املتعلقة بإدارة الغابات:
• احلفاظ على التنوع البيولوجي في الغابات بتجنب املمارسات التي تقتصر على اختيار بعض
األشجار لغرض حصدها استنادا إلى املوقع أو معدل النمو أو الشكل.
• احلفاظ على التعقد الهيكلي للمواقع واملناظر الطبيعية باستعمال غابات طبيعية
وعمليات طبيعية كنماذج.
• احلفاظ على التواصل عبر املناظر الطبيعية للغابات ،بتقليل التجزئة ،وإنعاش املوائل
املفقودة (أنواع الغابات) التوسع في شبكات املناطق احملمية ،وإنشاء ممرات إيكولوجية.
• احلفاظ على التنوع الوظيفي وإزالة حتويل الغابات الطبيعية املتنوعة إلى مزارع حرجية
وحيدة النوع أو مزارع حرجية ذات أنواع أقل عددا.
• احلد من املنافسة غير الطبيعية من خالل مكافحة األنواع الغازية وتقليل االعتماد على أنواع
محاصيل األشجار غير املتوطنة ،وذلك ملشاريع املزارع احلرجية والتشجير أو إعادة التشجير.
• إدارة املزارع احلرجية والغابات شبه الطبيعية بطريقة مستدامة إيكولوجيا وتُقر بالظروف
املناخية مستقبال والتخطيط ملواجهتها .ومثال ذلك تخفيض احتماالت الفشل على املدى
الطويل بتخصيص بعض مناطق جتديد األشجار بتدخل اإلنسان من مصادر إقليمية ومن
مناطق مناخية متثل الظروف املناخية املتوقعة مستقبال ،استنادا إلى إعداد النماذج املناخية.
• احلفاظ على التنوع البيولوجي على جميع املستويات (املوقع واملنظر الطبيعي واملصدر
البيولوجي اإلقليمي) وجميع العناصر (اجلينات واألنواع واجملتمعات) وذلك ،على سبيل املثال،
بحماية أعداد األشجار املنعزلة أو املنفصلة عن بعضها البعض ،أو التي بلغت حدود توزيعاتها،
وموائل مصدرها ،وشبكات مالذها .ويحتمل أن متثل هذه األعداد جتمعات وراثية مكيفة مسبقا
من أجل التصدي لتغير املناخ وميكن أن تشكل أعدادا أساسية مع تغير الظروف.
• التأكد من تصميم علمي لشبكات وطنية وإقليمية شاملة ومالئمة ومتثيلية للمناطق
احملمية .وبناء هذه الشبكات في التخطيط الوطني واإلقليمي لتواصل التشكيلة الطبيعية
للغابات الكبيرة.
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