طبیعت وحش ــی

مارخور
درخت ــان پس ــته و بادام

گیاه دارویی

کوهه ــا م ــکان غن ــی گیاه ــان و حیوان ــات زیبا می
باش ــند و م ــا ب ــه خاطر ط ــب س ــنتی ،میوه و انواع
مغزدان ــه ه ــا نی ــاز ب ــه جنگله ــای کوهی داریم.

درخت سیب

قط ــع غیرقانون ــی درخت ــان جن ــگل آنرا برای
تخری ــب آتی آس ــیب پذیر می س ــازد.

ش ــکار غیرقانون ــی پیامده ــای
درازم ــدت منف ــی برای گون ــه های در حال
انق ــراض و اکوسیس ــتم دارد.

مناط ــق طبیع ــی خراب ش ــده در برابر
رون ــد بیابان ش ــوی آس ــیب پذیر می
باش ــند و دیگ ــر برای ما ه ــان میزان
تأمی ــن م ــواد غذای ــی را فراهم من ــی کنند.

عل ــف چران ــی بی ــش از ان ــدازۀ چراگاهه ــای طبیعی
باع ــث فرس ــایش خ ــاک و بیابان زایی می ش ــود.

مناط ــق پرمحص ــول ،زیب ــا و باارزش
م ــی توانند به آس ــانی ب ــه بیابان
تبدیل ش ــوند.

جم ــع آوری غیرقانون ــی گیاه ــان و حیوان ــات
ب ــه عن ــوان توهین ب ــه افرادی تلقی می ش ــود
ک ــه ب ــه نع ــات طبیعت ارج م ــی گذارند.

ابت ــکار مس ــاعدت ب ــرای هم ــکاری افغانس ــتان و تاجیکس ــتان از جان ــب کمیس ــیون محی ــط زیس ــت مل ــل متح ــد ب ــرای اروپ ــا ،روس ــیه و فنالند حامیت می ش ــود.
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حفاظ ــت از حیات وحش ،کش ــت
درخت ــان و حامی ــت از حف ــظ طبیع ــت ب ــه ایجاد محی ــط پایدار
مس ــاعدت م ــی کن ــد که م ــارا با غذا و رسپن ــاه تأمین م ــی کند.

ان ــرژی قاب ــل تجدید دس ــرس ،اجاقه ــای مؤثر
آش ــپزی و عای ــق حرارت ــی  -راحت ــی انس ــان را تکمی ــل می
کنن ــد ،فش ــارها ب ــر روی جنگله ــارا کاه ــش م ــی دهند و به
انکش ــاف بیزنس/تج ــارت مس ــاعدت م ــی کنند.

بعض ــی از قس ــتمهای طبیع ــت همچ ــون مناط ــق تح ــت
حفاظ ــت تعیی ــن ش ــده ان ــد و آنها از مق ــام ویژه یی
برخ ــوردار هس ــتند ک ــه ما بای ــد آنهارا نظ ــارت کنیم و
ب ــه آنها اح ــرام بگذاریم.

