
 تغیرات في المناظر الطبیعیة

 قصة الناس والغابات في أوربا

العصر القدیم
 العصر الوسیط

القرن 16
(سنة 1500) 

إزالة الغابات
الغابة مصدر الطاقة، بناء السفن والرعي

ھجرة المناطق الریفیة
وإعادة التحریج

 خالل القرنین 16 و17 مع  انتشار مزارع الكروم و الفالحة تمت إزالة مساحات
  واسعة من الغابات في إسبانیا

 الغابات تم استغاللھا بشكل مكثف: تمت االستفادة من الحطب والفحم كمصدرین
 أساسیین للطاقة. الخشب الزم لصنع األدوات، بناء المنازل والبنیات التحتیة

 استمرار ھذا الوضع حتى القرن العشرین

 القرن 20
(سنة 1900)

 في منتصف القرن العشرین ومع ظھور التصنیع، كثیر من األشخاص اللذین كانوا یعیشون ویشتغلون في المناطق
    الریفیة ینتقلون للعمل في المصانع ویھجرون ھذه المناطق واستعماالتھا

یتم االستغناء عن استعمال الغابة كمصدر للطاقة واالقتصاد المحلي
 ونتیجة لذلك الغابة تنمو وتشغل االراضي التي كانت تستعمل للزراعة

 مباني  مناطق حضریة
  الغابة فضاء للترفیھ المشترك 

القرن 21
(سنة 2000) 

 في منتصف الثمانینات حتى الوقت الحاضر یتم الشروع في بناء المنازل في وسط الغابات

 المجتمع یعرف الغابات على أنھا فضاء للترفیھ یجب الحفاظ
 علیھا وعدم اتالفھا

 امتداد غابوي

Freeppik      نمو الغابات                              تطور الناس
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 استغالالت واستعماالت غابویة
   لمكافحة انتشار الحریق الغابوي

نتیجة الغابة المدارة على نحو  
  مستدام

المدارة  نتیجة الغابة غیر
غیر المستغلة

 انتشار الحریق الغابوي
 كثافة عالیة

 انتشار الحریق الغابوي
 كثافة منخفضة

 الغابة تنجو من اندالع حریق غابوي الغابة ال تنجو من اندالع حریق غابوي

 تقتیات استخراج الموارد
 العنایة بالغابات

 الموارد الغابویة



  البیئة والحرائق
 ومنافع الحریق الغابوي
استراتیجیات األنواع النباتیة للتكیف

 مع الحریق الغابوي 

الصنوبر  السندیان الفلیني

 منافع الحریق الغابوي ذو الكثافة المنخفضة

 (Pinus halepensis) الصنوبر الحلبي :ر
   متأخر ثمار مخاریط الصنوبر المتجددة والكثیفة

    (Pinus pinea) الصنوبر الثمري: ة
 احتیاطي البذور بقشرة سمیكة 

(Quercus suber)  السندیان الفلیني::ت
  احتیاطي ثمار البلوط، قشرة سمیكة ومتجددة 

التربة

 تراكم الرماد والفحم داخل
 التربة  مع غطاء خلفي من ابر
 الصنوبر مما یحمي التربة من

 االنجراف، ویوفر المعادن
 والمواد المغذیة ویشجع على

   تراكم المواد العضویة

النباتات

 یزیل أراضي األشجار
 القمئیة المنخفضة، ینظف
 الشجیرات، یغذي التربة
 ویجعلھا تتعرض ألشعة

 الشمس. الحد من المنافسة
 على المواد الغذائیة مما

 یسمح لألشجار بالنمو
     بشكل أقوى وأكثر صحة

 الحیوانات

 تحسین موائل أنواع معینة من
    حیوانات الصید مثل األیائل

 بفضل تجدد المراعي، وكذلك
 الطیور (مثل بعض أنواع نقار

       الخشب) والفطریات والحشرات

 التخفیف من آثار تغیر
المناخ

  تراكم الكربون في التربة بعد
 الحریق لدیھ القدرة على

 المساھمة في التخفیف من آثار
   تغیر  المناخ




