اجلمهورية اليمنية
وزارة املياه والبيئة
الهيئة العامة حلماية البيئة
مشروع اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
(املرحلة الثانية )

حمميات األراضي
الرطبة -عدن

تعترب املحمية من الأرا�ضي الرطبة الهامة وطنيا وعلى م�ستوى الإقليم كونها
ت�شكل تراث طبيعي غنيا ذو �أهمية اقت�صادية واجتماعية وحيوية كونها ت�شمل
مناطق هامة لتغذية وح�ضانة �أع��داد كبرية من الكائنات البحرية والنباتية
وبيئات منا�سبة لأعداد كبرية من الطيور املهاجرة وامل�ستوطنة .التي تتخذ من
هذه الأرا�ضي موطن ًا للغذاء والراحة �أثناء هجرتها ال�سنوية من و�إىل �أوروبا و�آ�سيا
و�أفريقيا.

املوقع العام:

تقع حمميات الأرا�ضي الرطبة يف و�سط مدينة عدن وتتكون من �أرا�ضي رطبة
طبيعية العتماد بيئتها على مياه بحر خليج عدن و�أرا�ضي رطبة ا�صطناعية تعتمد
تغذيتها على املياه العادمة املعاجلة وقد �سجلت �ضمن � 16أر�ض رطبة يف اليمن
يف دليل الأرا�ضي الرطبة على م�ستوى الإقليم .مت ت�أهيل حممية احل�سوة حالي ًا
لإ�ستقبال الزوار والتي تبعد عن جولة كالتك�س مب�سافة 2كم يف اجتاه الربيقة.

الوضع القانوين:

مت اعالنها كمحميات لالرا�ضي الرطبة مبوجب ق��رار جمل�س ال ��وزراء رقم
( )249للعام 2008م وتتكون املحمية من خم�س مواقع باجمايل م�ساحة

 2500هكتار و هي:
• منطقة البحريات (بحريات عدن)
• املمالح.
•احل�سوة
•م�صب الوادي الكبري
•خور بئر �أحمد (الفار�سي).

املميزات البيولوجية حملمية األراضي الرطبة
أوالً:املميزات احليوية الربية:
�ساعدت طبيعة بيئة الأرا�ضي الرطبة مبحافظة عدن على انت�شار العديد من النباتات
ذات الأهمية البيئية واحليوية واالقت�صادية يف احل�سوة وم�صب ال��وادي الكبري مثل
�شجريات الع�صل ونبات نخيل البه�ش (�أ�شجار الدوم) الذي ي�ستخدمه ال�سكان املحليني
يف �إنتاج اخلل والدواء التقليدي ويف العديد من ال�صناعات ذات املوروث التقليدي.
من �أه��م الأحياء الربية املتواجدة يف بع�ض املواقع املحمية الثعالب والزواحف
والأران��ب الربية و�أن��واع خمتلفة من احل�شرات واخلفافي�ش والعقارب �إىل جانب
العديد من الديدان الدقيقة.
وتعترب حمميات الأرا�ضي الرطبة مالذ ًا �أمنا وموئ ًال منا�سب ًا الرتياد العديد من �أنواع
الطيور امل�ستوطنة واملهاجرة لتوفر البيئة املنا�سبة للراحة والغذاء حيث تتميز بـ:
•تواجد �أكرث من  % 1من التعداد العاملي لبع�ض طيور املاء ،مثل �أبو مغازل
و �أبوملعقة وقطقاط الرمل ال�صغري والطيطوي احمر ال�ساق وخطاف البحر
النيلي وخطاف بحر قزوين وخطاف البحر ال�سريع وبل�شون ال�صخور.
•تواجد �أن��واع من الطيور مهددة عامليا باالنقرا�ض مثل النحام ال�صغري
والنور�س ابي�ض العني.
•تواجد �أن��واع من الطيور املهددة واملتناق�ص �أعدادها على
امل�ستوى الإقليمي مثل النور�س الفاحم والقطقاط امل�صري.
•منطقة منا�سبة لتجمع طيور امل��اء يف
فرتات الهجرة وخالل ف�صل ال�شتاء
م �ث��ل �أب� ��و م�ن�ج��ل ال�لام��ع
والبجع الأبي�ض

والنكات والقطقاط الرمادي والطيطوي مقو�س املنقار والبقويقة �سوداء
الذيل كما ترتادها �أي�ض ًا الطيور املتوطنة مثل :القمري واجلولب والهدهد
وال�صقور و الباز ال�صداح و ال�شاهني و الن�سر الأ�سمر.

ثانيًا :املميزات احليوية البحرية :

•منطقة ح�ضانة وتكاثر الأ�سماك والأحياء البحرية الأخرى .
•تتمتع مبوقع مميز وقيمة عالية كونها توفر بيئة منا�سبة لأن��واع ن��ادرة من
الطيور املهددة بخطر االنقرا�ض.
• تنت�شر فيها العديد من النباتات و احل�شائ�ش البحرية والتي تعد م�صدر
غ��ذاء مبا�شر للأحياء التي تعي�ش عليها مثل الق�شريات و قنافذ البحر و
الأ�سماك العا�شبة و احللزونيات وبع�ض �أنواع الطيور و مالذ ًا �آمنا للعديد من
�صغار الأ�سماك والق�شريات.
•تعترب حلقة هامة يف دورة حياة بع�ض من �أنواع الأ�سماك التي تهاجر �إليها
من املياه الأكرث عمقا �أثناء املد العايل وذلك يعني �أن العديد من �ألأ�سماك
تعتمد يف دورة حياتها على هذه املحميات.

األهمية البيئية حملميات األراضي الرطبة م /عدن:
•تقليل من �ضرر �أو التلوث الذي قد ينجم عن تدفق املياه العادمة للبيئة البحرية .

•حتجز خملفات ال�سيول نتيجة الكثافة النباتية يف بع�ض �أجزاء املحمية.
•ت�شكل حماية طبيعية من الأمواج املدية واالرتفاع املفاجئ ملياه البحر و تك�سر
حدة الأمواج البحرية و تعد متنف�س ملياه البحر عند حدوث املد.

السياحة البيئية:

تتوفر يف املحمية العديد من عوامل اجلذب ال�سياحي فمحمية احل�سوة البيئية
على �سبيل املثال �إ�ضافة �إىل كونها موقع ًا مل�شاهدة الطيور واحلفاظ على التنوع
احليوي فهي متثل منوذجا لال�ستفادة من املياه العادمة املعاجلة بالإ�ضافة �إىل
الأهمية اجلمالية والتعليمية ملحميات الأرا�ضي الرطبة والإرث التاريخي املتميز
لها كوجود طواحني الهواء يف حممية املمالح منذ العام1886م.

األنشطة االقتصادية:

 - 1حممية احلسوة :توفر الأرا�ضي الرطبة فر�ص عمل وم�صدر رزق لعدد كبري
من افراد املجتمع املحلي �إ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف الدخل القومي حيث بلغ عدد
امل�ستفيدين وامل�ستفيدات يف حممية احل�سوة � 220أ�سرة وميار�سون �أن�شطة :
•�صيد الأ�سماك
•الزراعة كالأعالف والقطن.
•تربية املا�شية

•ت�صنيع اخلل والأدوية ال�شعبية من نبات الدوم
•التحطيب والرعي وال�صناعات التقليدية.
 - 2املمالح :يعد �إنتاج امللح اخلام املنتج حمليا امل�صدر الأ�سا�سي والوحيد يبلغ عدد
امل�ستفيدين  156م�ستفيد (111م�ستفيد �أ�سا�سي  45 +م�ستفيد بالأجر اليومي)..
 - 3بحريات عدن :يعد �صيد الأ�سماك و جتميع قوقع الظفري �أهم �ألأن�شطة
املدرة للدخل.
 - 4خور بري احمد (الفارسي ) :ي�شكل م�ساحة كبرية من حممية الأرا�ضي الرطبة
وتعد مناطق هامة ملبيت الطيور و تكاثر املوارد ال�سمكية ويعتمد ال�سكان القاطنني
فيها ب�شكل �أ�سا�سي على اال�صطياد ال�سمكي.
 - 5مصب الوادي الكبري :ي�شبه �إىل حد كبري يف تنوعه النباتي حممية احل�سوة
�إذ ت�شكل نباتات البه�ش ال��دوم �أه��م النباتات املنت�شرة بالإ�ضافة �إىل انت�شار
احليوانات الربية و الطيور.

اخملاطر التي تهدد حممية األراضي الرطبة :
•االعتداء على الأرا�ضي الرطبة
•الزحف العمراين والردم الع�شوائي
•ا�صطياد الطيور .

