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حديقة فاكارستي الطبيعية - بوخارست، رومانيا
 تمتد حديقة فاكارستي الطبيعية التي أعلنت منطقة محمية عام 2014
4 كم بعد  الحضرية على  الرطبة  األراضي  183 هكتارا من   على مساحة 
انه بالسكان في رومانيا.  المدن و اكثرها اكتظاظا   فقط من وسط أكبر 
 الحالة الوحيدة التي استوفت فيها الطبيعة حقوقها كاملة في خزان
1989. ُتعّد هذه المحمية اليوم نظاما بيئيا  اصطناعي مهجور منذ عام 
أحواض. ثالثة  حول  تنمو  التي  والزهور  النباتات  من  األنواع  بمئات   غنيا 
الطيور والُقضاعات الحيوانات بما في ذلك  أنواع  العديد من   كما تأوي 

والسالحف، وتمثل الرئة الخضراء للمدينة شديدة التحّضر المحيطة بها

    مستنقع                     - فينتيان، الوس
هذا كان  هكتارا،   2000 قدرها  بمساحة  و  فينتيان  حافة  على   بتواجده 
 المستنقع يشكل منذ فترة طويلة حاجزًا ضد الفيضانات ومصدرًا لتوفير
األرز لزراعة  بيئة مناسبة  المحليين، فضال عن توفير  الصيادين   سبل عيش 
 والخضار. وكجزء من مشروع حديث مشترك بين الصندوق العالمي للطبيعة
 ومنظمة الحفاظ على الطيور البرية واألراضي الرطبة              ، تم تصميم
 وبناء ستة أراضي رطبة من أجل معالجة المياه الخاصة بمدرسة و مصنع
الصرف مياه  معالجة  الممكن  من  أنه  يثبت  مما  للجعة،  ومصنع   ورق 
 الصحي في المناطق الحضرية بتكلفة زهيدة و بطاقة اقل. وتشكل هذه
إدارية أوسع للمستنقع، والتي تنص أيضا على  األنظمة جزءا من خطة 

تهيئة مناطق تنمية حضرية محّددة

 الضفاف المستعادة لنهر شينان - هوانغشان،
   الصين

 يمرُّ نهر شينان عبر مدينة هوانغشان وهي مركز حضري يضم 1.4 مليون
 نسمة، و سميت بهذا االسم نسبة الى سلسلة جبال هوانغشان )الجبال
من كم   7.5 استعادة  تم  ولقد  المنطقة.  على  تهيمن  التي   الصفراء( 
التي تمكن من الطبيعية  الرطبة  األراضي  للنهر لتوفير  الجنوبية   الضفة 
 التصدي لخطر الفيضانات وتشكل حزاما أخضرا جديدا باإلضافة الى منتزه

وحدائق نباتية و تطوير عقاري مخطط له بشكل جيد

     مستنقع ناكيفوبو - كمباال، أوغندا
مستنقع ويمسح  متسارعًا.  نموًا  كمباال  األوغندية  العاصمة   تشهد 
المنطقة، ما يقرب من 550 هكتار ويقع بين المتواجد في   ناكيفوبو، 
 النواة الصناعية للمدينة والمناطق السكنية التي تضم حوالي 100،000
 منزال. وأشارت دراسة أجريت عام 2003 إلى أن قيمة الخدمات الطبيعية
دوالر مليون   2 تبلغ  بالمجان  المستنقع  يقدمها  التي  المياه   لمعالجة 
 سنويا. تقوم األراضي الرطبة بترشيح طبيعي للمياه وتحد من الملوثات

التي تصب في شبكات المياه الطبيعية والمصطنعة

 يتزايد عدد سكان الحضر في العالم بنسبة 2.4 في المائة سنويا. ومن المنتظر أن يرتفع عدد المدن الضخمة التي يزيد عدد
 سكانها عن 10 ماليين نسمة من 31 إلى 41 مدينة بحلول عام 2030. ويتيح هذا النمو المذهل فرصة لدمج األراضي الرطبة في

التخطيط الحضري
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#KeepUrbanWetlands
#WorldWetlandsDay
www.worldwetlandsday.org
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