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أدى تدهور النظام البيئي بفعل اإلنسان إلى أزمة معقدة في التنوع البيولوجي فولد
اهتما ًما أكبر بالحاجة إلى استراتيجيات جديدة الستعادة النظم البيئية قائمة على العلم
إلعادة التوازن البيئي .إحدى هذه األساليب المبتكرة التي استحوذت على اهتمام
المتابعين والخبراء متعددي التخصصات في هذا المجال هي استخدام تجديد الحياة
البرية ،والذي يتضمن إدخال األنواع المفقودة التي يمكنها «إعادة إنشاء وتأسيس»
التفاعالت الغذائية وسالسل غذائية المرتبطة بها لتعزيز النظم اإليكولوجية ذاتية التنظيم
والتنوع البيولوجي .لقد فقدت هذه الوظائف بسبب االنخفاض العالمي لألصناف -
خاصة الحيوانات أكلة العشب الكبيرة والحيوانات آكلة اللحوم .

نتيجة لحجمها ،والذي يستلزم استخدا ًما مكثفًا للغاية للموارد ،فإن الحيوانات الضخمة
لديها القدرة على التأثير على األنظمة البيئية وتحويلها على نطاق أوسع من الحيوانات
الصغيرة .يمكن تقسيم تأثيرات الحيوانات الضخمة على األنظمة البيئية إلى خمس فئات
واسعة  ،على الرغم من أن جميعها مترابطة وتؤثر على بعضها البعض.
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يتم تطوير مبادرات تجديد السالسل الغذائية في الحياة البرية الستعادة وظائف النظام
البيئي في جميع أنحاء كوكبنا.
من نموذج الحماية االستباقية الذي أظهره برنامج تجديد الحياة البرية إيبيرا في
األرجنتين ،إلى إدارة األنواع الشرسة من خالل إعادة إدخال عفاريت تسمانيا كحيوانات
مفترسة في أستراليا ،و إعادة إدخال الثور األوروبي البيسون” والخيول البرية
كأنواع أساسية في استعادة النظم البيئية األوروبية .في أوروبا ،أتاح لنا توسع القنادس
األوراسية عبر األراضي الرطبة دراسة كيفية استخدام سمات االستعادة الفطرية للقندس
لتحسين التنوع البيولوجي  ،وهناك العديد من المشاريع األخرى التي تركز على إعادة
إدخال أنواع الحياة البرية  -وخاصة الحيوانات الكبيرة آكلة األعشاب  -قيد التنفيذ.

Why megafauna are ecosystem engineers
Rewilding promotes ecosystem recovery and restores food chains and trophic cascades.
This involves restoring populations of “keystone species” that have been lost.

CH
The impact of megafauna
determines which plant
species will thrive in an
ecosystem, in that way

arge herivores can
eacerbate or mitigate climate change through
consumption and digestion, including the release
of greenhouse gases such as methane.

arge herivores help create and maintain mied
semiopen forested landscapes.

composition in a landscape.

Megafauna create more
complex ecosystems with more
interspecies interactions and
longer food chains, which in
turn makes ecosystems more
resilient and less vulnerable
for climate change.

Megafauna contribute
to seed dispersal and
are in that way key to the
survival of plant species.

The animals reduce
arge herivores are shapers of
haitat structure y
vegetation development through
consumption and trampling.

Megaherivores accelerate biogeochemical
cycles by recycling nutrients like nitrogen and
phosphor, previously locked in plant matter
that is trampled or consumed.

eating plants in the
undergroth thus
reducing availale
fuel load.
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يمكن أن يؤدي فقدان الحيوانات العاشبة الضخمة
إلى نظم إيكولوجية أبسط مع تفاعالت أقل بين
األنواع وسالسل غذائية أقصر  ،مما يجعل
المجتمعات الحيوانية والنظم البيئية أقل مرونة
وأكثر عرضة للضغوط واآلثار الخارجية مثل
تغير المناخ .

المنافسين الرئيسيين للطعام مع الحيوانات العاشبة
األصغر  ،وتمارس الحيوانات اآلكلة للحوم
الضخمة سيطرة مهمة على أعداد الحيوانات من
خالل االفتراس على الحيوانات الصغيرة وصغار
الحيوانات الضخمة  ،باإلضافة إلى التأثير على
سلوك الفريسة من خالل بيئة الخوف.

الهيكل المادي للنظام البيئي
التأثير األول هو األكثر مباشرة :الحيوانات
العاشبة (آكلة العشب) الضخمة هي التي تشكل
تركيب وبنية الطبيعة من خالل التأثير على نمو
الغطاء النباتي .يتم تغيير البناء المادي للبيئة
الطبيعية من خالل االستهالك والدوس من قبل
العواشب الضخمة والحيوانات العاشبة الكبيرة .
دورا
يلعب نشاط الحيوانات العاشبة الضخمة ً
رئيسيًا في كبح الغطاء النباتي الخشبي (الشجري)
 ،وفتح الطبيعة لألعشاب والحشائش وإنشاء
بيئات طبيعية وحياة نباتية تشبه السافانا .تتأثر
بنية الحياة النباتية بالضغط المتفاوت للحيوانات
العاشبة على النباتات العشبية في المناطق المختلفة
مرتبطا ً ذلك بمصادر المياه ،والمنحدرات الشديدة،
وطرق الهجرة ،وخطر االفتراس ،وما إلى ذلك.
وهذا يخلق مناطق متباينة من األشجار واألعشاب
والشجيرات  ،والتي يمكن أن تكون ديناميكية
وتتنوع خالل تعاقب الحياة النباتية ودورة حياتها.

الهيكل الغذائي للنظام البيئي
تلعب الحيوانات الضخمة  ،بسبب كتلة أجسامها
دورا
الكبيرة واستهالكها الكبير للموارد ً ،
رئيسيًا في تنظيم وفرة وغزارة وتكوين المجتمع
.
الحيواني .تعتبر الحيوانات العاشبة الضخمة من
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تكوين مجتمع الغطاء النباتي وتنوعه
نتيجة للكم الهائل من الضغط الذي تمارسه الحيوانات الضخمة
على الغطاء النباتي  ،طورت العديد من األنواع النباتية تكيفات
لتصبح مقاومة الستهالك الحيوانات العاشبة الكبيرة ،مثل
األشواك أو المواد الكيميائية الرادعة أو اللحاء السميك .بهذه
دورا رئيسيًا في
الطريقة  ،تلعب الحيوانات العاشبة الضخمة ً
تحديد األنواع النباتية التي من المرجح أن تزدهر في النظام
البيئي وبالتالي تغيير تكوين المجتمع النباتي .
نظرا ألنها تتجول عادة ً عبر مساحات
باإلضافة إلى ذلك ً ،
شاسعة من األرض  ،تسهل الحيوانات الضخمة انتشار البذور
أمرا حيويًا عندما تحتاج
لمسافات طويلة  ،والذي قد يكون ً
األنواع النباتية إلى تعديل مداها للتكيف مع مناخ متغير أو
الظروف األخرى.

الكيمياء الحيوية للنظام البيئي
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دور مهم آخر للحيوانات الضخمة هو تسريع الدورات الكيميائية
الحيوية للنظام البيئي من خالل تحرير العناصر الغذائية  ،التي
كانت “محبوسة” سابقًا في المواد النباتية التي يتم سحقها أو
استهالكها  ،في حوض التحلل .هذا مهم بشكل خاص في التربة
الفقيرة والمناخات الجافة أو الباردة  ،مثل سهوب الماموث في
شمال أوراسيا ،حيث أصبحت العناصر الغذائية محصورة في
المواد النباتية المتحللة ببطء بعد انقراض الماموث والحيوانات
الضخمة األخرى وأصبحت المناظر الطبيعية منطقة تندرا قاحلة.
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ضا بالحيوانات؟ يمكن
تتأثر الحيوانات بالمناخ  ،ولكن هل يتأثر المناخ أي ً
أن تؤثر الحيوانات العاشبة الكبيرة على العمليات التي تؤدي إلى تفاقم
أو تخفيف تغير المناخ .البحث جار حول كيفية تأثير طوائف الحيوانات
العاشبة الكبيرة على تطور الغطاء النباتي  ،وانتشار البذور  ،وديناميكيات
حرائق البرية ودورات النيتروجين والفوسفور .من خالل االستهالك
والهضم  ،يمكن أن يكون للحيوانات العاشبة الضخمة تأثيرات على
الدورات الكيميائية الحيوية ،بما في ذلك إطالق غازات االحتباس الحراري
نظرا ألن حجم انبعاثات الميثان تقاس مع حجم الجسم المنبعثة
مثل الميثانً .
منه ،يُقدر أن الخسارة بسبب العصر الجليدي الضخم كان لها تأثير تبريد
عالمي قدره  0.08-0.2درجة مئوية .

تجديد الحياة البرية  -دعوة للعمل
أظهر الجمع الحديث لمجموعة من األبحاث المتاحة حتى تاريخه حول
إعادة تجديد الحياة الغذائية البرية قدرتها على التخفيف من عدد كبير من
قضايا االنقراض وعلى استعادة التوازن البيئي وعلى مسائل تغير المناخ
على مستوى العالم .لزيادة احتمالية االعتراف بدور إعادة إحياء الحياة
الغذائية البرية وأهميتها ،أي أن تصبح مسألة مركزية الستعادة التوزان
البيئي وأن تكون جزءا ً من جدول أعمال موضوع تغير المناخ ،يجب
اعتماد مجموعة متفق عليها من المراجع والمنهجيات المعنية والمهتمة
باستعادة التوزن البيئي يتم تبنيها من قبل الممارسين والممولين والحكومات
والباحثين والمنظمات.
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المناخ اإلقليمي والعالمي
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GLF Biodiversity Digital Conference 2020 would not be possible without
the support and participation of the following hosts, partners and
organizations. For a full list of everyone involved, please visit:
events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/partners

Global Landscapes Forum
The Global Landscapes Forum (GLF) is the world’s largest knowledgeled platform on integrated land use, dedicated to achieving the
Sustainable Development Goals and Paris Climate Agreement. The
Forum takes a holistic approach to create sustainable landscapes that
are productive, prosperous, equitable and resilient and consider
cohesive themes of food and livelihood, landscape restoration, rights,
rogress. It is led by the Center for International
Forestry Research (CIFOR), in collaboration with its co-founders UN
Environment Programme and the World Bank and Charter Members.
Charter Members: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation
International, Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI, Evergreen
Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, ILRI,
INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, SAN, UN Environment
Programme, Wageningen Centre for Development Innovation, part of
Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, World Bank Group, WRI,
WWF International, Youth in Landscapes Initiative.
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