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 التنوع الحيوي -٧

 :التنوع الحيوي البري -١-٧
نتج عن الموقع الجغرافي في اليمن ومعالم التنوع الطوبوغرافي  أنواع من األنظمة البيئية المختلفة               

وتتميز الجمهوريـة   . مما أعطى البالد تنوعاً كبيراً في  البيئة الطبيعية ودرجة عالية من التنوع الحيوي             
مزيج من نباتات مرتفعات شرق إفريقيا والجزيرة العربيـة و منطقـة            اليمنية بمجموعة نباتية غنية هي      

 .الشرق األوسط، كما تتميز بوجود أنواع نباتية مستوطنة ال توجد في أي منطقة أخرى

 :الغطاء النباتي -١-١-٧
تتميز النباتات في اليمن بغناها وعدم تجانسها، و يعزى التنوع فيها إلى التغيرات المناخيـة  التـي                  

وهناك ما يزيد عـن     . اع النباتية المختلفة على تحمل هذه التغيرات و المعيشة في بيئات متباينة           ساعدت األنو 
أمـا  . منها أنواع مستوطنة% ١٠أن حوالي   نوع من النباتات في الجزء الرئيسي من اليمن، و يعتقد ٣٠٠٠

رى فإن فيها عدداً كبيراً من      جزيرة سقطرى فأنها متميزة  بنباتاتها، و كما هو الحال في الجزر المحيطية األخ             
 نوعاً من النباتات    ٨٥٠وسجلت آخر الدراسات أن سقطرى تحتوي على حوالي           . األنواع النباتية المستوطنة  

مستوطنة، ولم يتم التعرف على أنواعها في أي مكان آخر من العالم، و             %) ٣٠ (٢٥٤المعروفة، منها حوالي    
د، وسلق، وبكاء، وخـوع، وقمحـن، وجـراز، ودم األخـوين،            متر: معظمها من النباتات العصارية ومنها    

 .ورفراف، وويكة، وأثل، وثلب

أن عشرةً من األنواع الثماني عشرة النادرة أو المهددة في اليمن موجودة فـي   و تجدر اإلشارة إلى 
 .جزيرة سقطرى مما يتوجب ضرورة االهتمام بها و الحفاظ عليها

 ٧(لنباتات النادرة والمهددة باالنقراض ولكن هناك ثمانية  أنواع          وال توجد بيانات دقيقة حول عدد ا      
كنباتات نـادرة  ) IUCN(مدرجة في الكتاب األحمر لالتحاد العالمي لصون الطبيعة        ) منها في جزيرة سقطرى   

وإضافة إلى أن هناك تسعه عشر نوعاً من النباتات نادرة ومهـددة بـاالنقراض علـى                . ومهددة باالنقراض 
 . طن اليمنيمستوى الو

 نباتاً طبياً وعطرياً مع أسمائها العلمية والعائلة واالسم العلمي وتوزيعها والمادة            ٢٢٤وقد تم تسجيل    
 .النشطة فيها

كما يوجد نبات الشورى على الشواطئ والذي يعمل على حماية السواحل البحرية مـن التـدهور و             
، وتنتشـر   %٢٧إلى  % ٦ي السهول الساحلية ما بين      و يمثل الغطاء النباتي ف    . الحفاظ على الثروات السمكية   

غابات الطلح في مناطق عديدة من السهول الساحلية خاصة في الوديان و المنخفضات و السـهول الغربيـة،                  
وتوجد على امتداد الوديان أعداد كبيرة من أشجار األراك واألثل التي تعمل على حماية األراضي الزراعيـة                 

ومـن أهـم    . كما أن الجبال ذات االرتفاعات المنخفضة غنية بالغطاء النبـاتي         . ةمن السيول وانجراف الترب   
ويعد جبل بـرع    . نباتات هذه المنطقة السدر، والضبر، والطلح، وبعض أنواع أشجار المر، والبلسم أو البشام            

توزع بشـكل   من أهم المناطق التي تنمو فيه هذه األشجار، حيث يوجد العديد من النباتات المستوطنة و التي ت                
وتوجد فيها األنواع اليمنية المستوطنة، كما أن منطقة حوف الغنية بغطائهـا     . محدود في شبه الجزيرة العربية    

 .مشط، شث، بكاء: النباتي تقع ضمن هذه  المنطقة، وتسود فيها األنواع التالية

 النباتات العصارية،   كما أن الجبال ذات االرتفاعات المتوسطة غنية بالغطاء النباتي، حيث تكثر فيها           
أن جبل إرف الشهير بغطائه النباتي من غابات العرعر يعـد مـن أهـم الجبـال ذات      وتجدر اإلشارة إلى 

االرتفاعات المتوسطة في اليمن الغنية بغطائها النباتي، و فيه تنمو أنواع نباتية هامة تمثل ثاني المجموعـات                 
 . المستوطنة بعد نباتات جزيرة سقطرى

من األرض،  % ٤٣-٩عشاب و الشجيرات الصغيرة الغطاء النباتي للهضاب الذي يغطي            وتسود األ 
مـن األرض، وتغطـي     % ٥واألشجار معظمها من نوع الطلح أو السنط الزنجي، وتغطي األشجار نسـبة             

% ٥٠من األرض، أما نسبة التغطية من األعشاب فهي عالية نسبياَ حوالي            % ١٠الشجيرات القصيرة اقل من     
 . رضمن األ
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 الحيوانات البرية -٢-٧
األول هو المدى الواسع للبيئات     : تتمتع اليمن بتنوع حيواني غني، ويعود ذلك بشكل رئيسي لعاملين         

التي تتدرج من الجبال العالية إلى السهول فالصحاري الرملية الجافة فالمسـتنقعات و البيئـات السـاحلية، و                  
أن اليمن  تقع على ملتقى ثالث مناطق  ع المتميز لليمن، حيث والثاني يعود إلى الموق. أخيراً الجزر البركانية

 .حيوية هي المناطق القطبية القديمة و اإلفريقية االستوائية و الشرقية

 الثدييات البرية   -١-٢-٧
 رتب حيوانية بما في ذلـك الخفاشـيات   ٨ نوعاً من الثدييات البرية تعود إلى ٧١ سجل في اليمن 

 حوالي ثلث هذه الثدييات ذات أحجام كبيرة نسبياً وبعضها نـادر فـي   إن). ١-٧(أنظر إلى جدول رقم  (
 .بلدان الجزيرة العربية األخرى

تجدر اإلشارة إلى انه قد تم تسجيل خمسة أنواع من الغزالن في اليمن، أكثرها شيوعاً هو غـزال                  
ربعة األخـرى فهـي     أو الغزال الجبلي العربي والذي يتواجد في بيئات الطلح، أما األنواع األ           " اآلدمي"

وغزال الـريم هـي غـزالن       . نادرة جداً و يخشى أنها في عداد األنواع المنقرضة من البرية في اليمن            
صحراوية ألنها أقوى وأكبر حجماً، وهناك إمكانية لتواجدها في المناطق البعيدة مـن صـحراء الربـع                 

 طويلة، وكـان يعـيش فـي    هو أصغر حجما ولديه قرون و الغزال العفري . الخالي على حدود عمان
وغزال الملكة سـبأ هـو      . السهول الداخلية، ولم يتم تسجيله حتى اآلن، وهناك اعتقاد كبير في انقراضه           

 . النوع الوحيد المعروف في اليمن

 التسجيل المبدئي لرتب وعائالت وأجناس وأنواع الثدييات في اليمن) ١-٧(جدول رقم 
 نوع جنس عائلة Order رتبة

آكلـــــة 
 راتالحش

Insectivora٦ ٣ ٢ 

 ١ ١ Primates١ المقدمة
 ١٦ ١١ Carnivora٦ الضواري
 ١ ١ Hyracoidea١ الوبريات
 ١ ١ Lagomorpha١ األرانب
 ٨ ٤ Artiodactyla١ الظلفيات
 ١٥ ٩ Rodentia٤ القوارض
 ٢٣ ١٨ Chiroptera٨ الخفاشيات
 ٧١ ٢٨ ٢٤ Total المجموع 
 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠ة وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن ة وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن ة وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجياالستراتيجياالستراتيجي: : : المصدرالمصدرالمصدر

و يوجد الوعل في األجزاء الشرقية من اليمن حيث يعيش في المنحدرات الجبلية الصـعبة  التـي                  
أما الوضيحي فيعتقد أنه من الحيوانات التي انقرضت من البيئة البرية           . ساهمت في حمايته من الصيادين    

 .في اليمن
الذي يتواجد بشـكل مجموعـات فـي    )  Papio hamadryas(ة كذلك الرباح من الثدييات الكبير

و من الثدييات الشائعة في اليمن كذلك الثعلـب األحمـر و            . مناطق مختلفة من اليمن قرب المياه الدائمة      
ويوجد صـنفان آخـران مـن       . الضبع المخطط الذي يسكن الغطاء النباتي  في أجزاء مختلفة من البالد           

لثعلب الرملي وثعلب بالنفورد الذي يعيش في المنحدرات الصخرية ولم يتم تسجيله حتـى  الثعالب وهما ا  
 . كما يتواجد الذئب العربي وكذلك ابن آوى. اآلن في اليمن

وتعد القطط أكبر عائلة من الثدييات البرية في اليمن، وتصنف قي خمسة أجناس حيث عرف منهـا                 
 السادس  وهو النمر العربي نوع نادر إن لـم ينقـرض حيـث               ستة أنواع، خمسة منها مهددة باالنقراض، و      

و من أهم القطط البرية الكبيرة في اليمن النمـر          . عرف في بيئات المنحدرات الصخرية من الجبال و الوديان        
 العربي، والفهد الصياد الذي لم يشاهد في الحياة برية في اليمن منذ مدة طويلة وأخر شخص شـاهده هـو    
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Ducker ولكن هناك إثبات على أن هذا النوع ال يزال يعيش في المناطق .  في وادي ميتان١٩٦٣س  في مار
 .م١٩٨٥الوعرة في الجزء الجنوبي من البالد، وقد شوهد جلده معلقا في مبنى بعتق في عام 

 الثدييات المنقرضة والمهددة باالنقراض في اليمن) ٢-٧(جدول رقم 
 الثدييات المهددة باالنقراض الثدييات المنقرضة من الحياة البرية

 االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي االسم العربي
 azella arabica - غزال الملكة سبأ

bilkis) ( 
الغزال العربـي   

 الجبلي
Gazella gazella 

 Gazella subgutturosa غزال الريم Oryx leocoryx الوضيحي العربي
 Gazzella  saudiya ل ذو كاسغزا Acinonyx jubatus الفهد الصياد

Capra ibex nubiana الوعل  
Canis lupus arabs الذئب العربي  
Canis aureus ابن  آوى  
Panthera pardus nimr النمر العربي  

 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن : : : المصدرالمصدرالمصدر

 الطيور  -٢-٢-٧
 ٦١ رتبة و  ١٨ نوعاً تمثل    ٣٦٣ بالطيور حيث سجل إلى اآلن أكثر من         تعتبر اليمن من الدول الغنية    

التنوع فـي طبيعـة     : و يعزى وجود هذا العدد الكبير من األنواع إلى عدة عوامل أهمها           .  صنفاً ١٧٧عائلة و 
 نوعاً مستوطناً او شبه مستوطن      ١٣البيئات، والعزل الجغرافي بحريا وصحراويا لليمن الذي نتج عنه وجود           

المنـاطق األفريقيـة واالسـتوائية      : لطيور، أيضاً موقع اليمن على ثالثة مواقع جغرافية مختلفة وهـي          من ا 
والشرقية مما نتج عنه أصناف طيور ذات خليط من المواقع الثالثة، والموقع اإلستراتيجي لليمن في أقصـى                 

 .جنوب الجزيرة العربية الذي يعد نقطة توقف للطيور المهاجرة

 عدد من الطيور المهددة باالنقراض عالمياً، و أهمها أبو منجل األصلع حيث تعتبر              ويوجد في اليمن  
كما يوجد النورس ابيض العين  الذي يوجد علـى          . المستنقعات الموجودة في تعز ذات أهمية كبيرة لتواجدها       

 .)٣-٧(مدار السنة قرب السواحل اليمنية، وهناك أنواع ذات أهمية كبيرة مبينة في الجدول رقم 
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 الطيور المهددة باالنقراض عالميا والموجودة في اليمن) ٣-٧(جدول رقم 
االسم العربي  االسم اإلنجليزي الشائع االسم العلمي

 الشائع
المستوط
نة في 
 اليمن

األنواع محدودية 
االنتشار بما فيها 

 اليمن
Aquila clanga Greater Spotted 

Eagle
العقاب المنقط 

 الكبير
  

Aquila heliaca Imperial Eagle العقاب الملكي   
Aythya nyroca  Ferruginous Duck  حمراوي أبيض

 العين
  

Crex crex Comerake مرعة البر   
Emberiza socotra  Socotra Bunting درسة سقطرى *  
Falco naumanni Lesser Kestrel  صقر (العوسج

)الحرد  
  

Geronticus eremic Northern Bald Ibis  أبو منجل األصلع
 الشمالي

  

Larus 
leucophthalmus 

White-eyed Gull  النورس أبيض
 العين

 * 

Onychognathus 
futer  

Socotra Starling زرزور سقطرى *  

Parisoma buryi Yemen Warbler الهازجة اليمنية *  
Turdus 
menachesis  

Yemen Thrush الشحرورة اليمنية *  

   ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االاالاال: : : المصدرالمصدرالمصدر

 تشير الى تواجد الطيور في اليمن ونوع تواجدها* 
 

ويوجد في اليمن أعداد كبيرة من األنواع الثالثة عشر المستوطنة في جنوب غرب الجزيرة العربية،               
 .اعدا العصفور الذهبيومعظم الطيور المستوطنة في اليمن توجد على المرتفعات الجبلية م

  -:ويعتبر قطع األشجار  من أهم التهديدات للطيور  التي تعيش علي أشجار الطلح منها 

نقار الخشب العربي، والسمنة اليمنية، والمغرد اليمني، والنعار العربـي، والحسـون السـقطري،              
 .والحسون اليمني
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 منالطيور المستوطنة وشبه المستوطنة في الي) ٤-٧(جدول رقم 
طيور شبة  طيور مستوطنة االسم العلمي االسم العربي

 مستوطنة
 اليمن  سقطرى  األراضي  

 Alectoris melanocephala  (Red-legged الحجل العربي
Partridge) 

  * 

 Alectoris philbyi  (Philby’s Rock حجل فليبي 
Partridge) 

  * 

  *  Apus berliozi berliozi الخطاف
 *   Carduelis yemenensis    (Yemen Linnet) يمنيالحسون ال

  *  Cisticola haesitata الهازجة السقطرية 
 Dendrocopos dorae    (Arabian نقار الخشب العربي 

woodpecker) 
  * 

  *  Emberiza socotrane    (Soqotra Bunting) الدرسة  السقطرية 
ــار   ــمعي المنق ش

 العربي
Estrilda rufibarba      (Arabian Waxbill)   * 

  *                    Incana incana المغرد السقطري
  *  Nectarinia balfouri     (Balfour Sunbird) التمير المغرد
 Oenanthe lugens boscaweni  (Mourning األبلق الحزين

Wheatear) 
   

أبلق جنوب الجزيرة   
 العربية 

Oenanthe lugens lugentoides (Mourning 
Wheatear) 

  * 

  *          Onychognathus frater السوادية السقطرية 
بومــة الســنغال  

 السقطرية 
Otus senegalensis pamela  (Senegal 
Scops Owl) 

  * 

  *   Otus senegalensis socotranus البومة السقطرية 
 *   Parisoma buryi      (Yemen Warbler) المغرد اليمني

 *     Passer euchlorus     (Golden Sparrow) العصفور الذهبي
  *  Passer insularis    (Socotra Sparrow) العصفور السقطري

   * Prunella fagani      (Arabian Accentor) الكناري العربي
 *   Rhynchostruthus socotranus percivali الكناري الزيتوني

-Rhynchoxtruthus s. socotranus  (Golden  السقطري  الحسون
winged Grosbeak) 

 *  

 *   Serinus menachensis     (Yemen Serin) النعار اليمني
 Serinus rothschildi    (Olive-rumped النعار العربي

Serin) 
  * 

 *   Turdus menachensis   (Yemen Thrush) السمنة اليمنية 
ــيض العصــفور  أب

 العين
Zosterops socotrana    (Soqotra White-
eye) 

 *  

   ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن : : : المصدرالمصدرالمصدر

 تشير إلى تواجد الطيور في اليمن ونوع تواجدها* 
 

لبنـي،  الطائر االستوائي أحمر المنقار، واألطيش المقنـع، واالطـيش ا         : ومن أهم الطيور البحرية   
والنورس السويدي، والخرشنة البيضاء، والنوارس ذات العيون البيضاء المهددة عالمياً والتي مـن الممكـن               
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تكاثرها، إال أن التلوث النفطي و النشاطات العسكرية و تطوير الموانئ و تشجيع السـياحة البحريـة، كلهـا                   
 . عوامل يمكن أن تؤثر سلباَ على هذه الطيور

ت المياه العذبة فهي نادرة في اليمن، لذا فإن الطيور المائية قليلة جداً، و هناك أعداد                أما بالنسبة لبيئا  
وتعتبر المناطق الساحلية حيث تتصل فيها الوديان بالبحر ذات أهمية كبيـرة             . قليلة من طيور البط و الغطاس     

 و الهام  لمعيشة األنواع      و مع أنه لم يجر مسح شامل ولكن يظهر السطح الطيني الغني حيويا            . لطيور الوادي 
 -:التالية 

زقزاق السرطان، والزقزاق االسكندري، والزقزاق الرملي الصغير، ومدروان، والقطيرة الصغيرة،          
وكروان المار، والبقويقة مقلمة الذيل، والزقزاق الرمادي، والطيطوي أحمر الساق، و يوجد كـذلك اللقلـق،                

يلة من طيور اللقلق األبيض والتي تعيش على المياه العذبة إضـافة            ومالك الحزين، والبلشون، وتوجد أعداد قل     
إلى وجود اللقلق االبديمي، والبلشون البحري، وأبو قردان، والبلشون االخضر الصغير، والبجعـة الورديـة               

 .الظهر
 نوعاً يمر بعضها أثناء هجرتهـا أو        ١٥ نوعاً من الطيور الجارحة المقيمة في اليمن و          ١٧ويوجد  

و تشير المعلومات الى أن البالد طريق مهم على األقـل فـي الربيـع               . لبعض منها الشتاء في اليمن    يقضي ا 
لألنواع التالية  التي تمر فيها خالل رحلتها الشتوية إلى شرق أفريقيا كما توجد ضمانة دولية للحفاظ على هذه                   

 .عقاب البادية، والباز، والحدأة السوداء: األصناف من الطيور وهي

 اليمن البلد الوحيد في الجزيرة العربية الذي يوجد فيه مجموعة من طيور الحبـاري العربيـة                 وتعد
أن أهم العوامل المهددة  لهذه  و. بصورة طبيعية إضافة إلى أعداد مهاجرة تصل إلى اليمن عبر البحر األحمر

 .الطيور هو اصطيادها الجائر خاصة في منطقة تهامة حيث تتواجد هذه الطيور

 المناطق ذات األهمية في الحفاظ على الطيوربعض  -٣-٧
هناك العديد من المناطق المهمة في الحفاظ على الطيور البرية في اليمن، و التي يجب العناية بهـا،       

 :و هذه المناطق هي

 :اللحية -١-٣-٧
توجد في هذه المنطقة مساحة شاسعة من أشجار الشورى و مساحات كبيرة من األعشاب البحرية و                

اتات البحرية، لذا فهذه المنطقة مهمة لطيور دجاج الماء المهاجرة، كما أنها توفر بيئات مناسبة               غيرها من النب  
 .لبعض الطيور و الحيوانات المهددة باالنقراض تضم السالحف الخضراء، و الدبغة، والنورس أبيض العين

 السواحل واألرضي الرطبة في عدن  -٤-٧
 مكسر بالتحديد مـن المواقـع المهمـة للطيـور           تعد المناطق المائية في ساحل عدن ومنطقة خور       

 نوع، بما في ذلك ثالثة أنواع مهددة باالنقراض،         ١٠,٠٠٠المهاجرة التي تشمل عدداً كبيراً من األنواع يضم           
 مجموعة من الطيور ذات األهمية في المنطقة العربية، وهذه المنطقة تخضـع لشـروط المعاهـدتين                 ١٢و  

ومن أهم األنواع التي تتواجد في هذه المنطقة طائر النحـام الصـغير، ويقـدر               ). رام سار وبون    (الدوليتين  
م، ومن األنواع األخرى  الهامة العقـاب المـنقط          ١٩٩٦ طائر تبعاً ألخر إحصائية في       ٩٢٠٠عددها بحوالي   

 .والعقاب الملكيوالمنكور، الكبير، 
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 توجد في البيئات المائية بعدنطيور مهددة باالنقراض وأخرى مهمة في المنطقة ) ٥-٧(جدول رقم 
Globally threatened Regionally important species populations 

االسم العربي  االسم العلمي  االسم العربي االسم العلمي
Aquila clanga  العقاب المنقط

 الصغير
Phoenicopterus minor النحام الصغير

Aquila heliaca العقاب الملكي Phoenicopterus ruber roses النحام الكبير
Larus leucophthalmus  نورس أبيض

 العين
Dromas ardeola المنكور

- - Larus hemprichii نورس هيمبريش
- - Platalea leucorodia أبو ملعقة
- - Tringa totanus طيطوى حمراء الساق
- - Egretta gularis مالك الحزين البحري
- - Sterna caspia خطاف البحر
- - Sterna nilotica خطاف البحر نورس
- - Sterna bergii  الخرشنة الخطافية
- - Limicola falcinellus خطاف البحر المقنزع الكبير
- - Himantopus himantopus  الطيطوى عريضة المنقار–

الكرسوع
 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠اليمن اليمن اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في : : : المصدرالمصدرالمصدر

 :جبل إراف -١-٤-٧
من مساحتها وتعتبر من    % ٣٠وهي هضبة صخرية تنمو عليها غابات الطلح و العرعر التي تغطي            

و % ٥٠أكبر المناطق المتبقية لغابات العرعر في اليمن، وهذه المنطقة تغطيها األعشاب والحشائش بحـوالي               
 باإلضافة إلـى بعـض الحيوانـات البريـة          هناك عدد من أنواع الطيور المهمة التي تعيش في هذه الغابات          

نقار الخشب العربي، وشـمعي المنقـار،       : األخرى، ومن أهم الحيوانات المستوطنة المسجلة في هذه المنطقة        
 .القزم، وحنش القطالعلجوم العربي، والجنوبي القطبي، والنعار العربي، والقرود، و–والدهيوف 

 :بير على -٢-٤-٧
ستحق المحافظة عليها، ومن هذه المواقع جبل شوران، وهي بيئة          توجد عدة مواقع في هذه المنطقة ت      

فريدة تحتوي على بحيرة بركانية محاطة بأشجار الشورى، وهي الموقع الوحيد في الساحل الجنوبي، وهناك               
كم من بير علي على ساحل خليج عدن هي جزر برقة و سيخة و حالنيـة تعـد           ١٠ثالث جزر تقع على بعد      

الـى  . لغاق السقطري و نوع من النوارس، وتعد مناطق هامة لتكاثر النورس السـويدي            مهمة لتكاثر طائر ا   
جانب أن جزيرة سيخة محاطة بشعاب مرجانية فريدة من نوعها، وتحتوي على تنوع حيوي هائل من اسماك                 

 .الشعاب المرجانية قد يفوق ذلك الموجود في البحر األحمر كله

 :البرمائيات و الزواحف -٣-٤-٧
ـ      ٨ نوعاً منها    ١١٧اع البرمائيات المسجلة في اليمن      يبلغ عدد أنو    ٤ أنواع من البرمائيات تتعلق بـ

 جنساً  ٥٤ نوع أكثرها تعود إلى      ١٠٩ عائالت ورتبة واحدة، بينما يصل عدد أنواع الزواحف إلى           ٣أجناس و   
أنـواع مـن    ٣ من الثعابين و  ٢٨ نوعاً من السحالي و    ٧١وتضم الزواحف في اليمن     .  عائلة و رتبتين   ١٨و  

الموجودة في اليمن تقسم إلى ستة أنواعمبينة في الجدول رقـــم           ) رتبة السالحف (و السالحف   . البرمائيات
 وأربعة  (Palomadora srnurfa) ونوع في المياه العذبة (Giochelon sulcata)و يوجد نوع واحد بري). ٦-٧(

 Caretta Caretta (Loggerhead turtle), Dermochelys coriacea (Leather: أنوع من السالحف البحرية هي
backs turtle), Eretmochelys Imbricata (Hawks bill turtle), Chelonia Mydas (Green turtle) .  مبين فـي
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 عـائالت   ٦ جنسـاً  و    ٢٢ صنفاً من السحالي المسجلة في اليمن يوجد         ٧١ومن ضمن   ). ٦-٧(الجدول رقم   
 ).٨-٧( الجدول رقم  نوعاً من الثعابين مبينة في٢٨و

 التسجيالت المبدئية لرتب وعائالت و أجناس وأنوع طوائف البرمائيات والزواحف) ٦-٧(جدول رقم 
 نوع جنسعائلة تحت رتبة رتبة الطائفة

البرمائيــا
 ت 

Amphibia ٨ ٤ ٣ - الالذيليات 

الحرشفيا Reptilia الزواحف
 ت

 ٧١ ٢٢ ٦ السحالي

الحرشفيا Reptilia الزواحف
 ت

ــة  ا ــحالي عديم لس
 األطراف

٣ ٣ ١ 

الحرشفيا Reptilia الزواحف
 ت

 ٢٨ ٢٢ ٧ الثعابين

 ٧ ٧ ٤ - السالحف Reptilia الزواحف
 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن : : : المصدرالمصدرالمصدر

  :العائالت المختلفة للسحالي المعروفة في اليمن وعدد أجناسها وأنواعها) ٧-٧(جدول رقم 
 عدد األنواع عدد األجناس العائلة

 ١١ Agamidae٣ عائلة الحرادين 
 ٥ Chamaeleonidae١ عائلة الحباوات
 ٣٤ Geckonidae٧ عائلة الورغيات

 ٩ Lacertidae٥ عائلة العظايا 
 ١٠ Scincidae٥ عائلة السقنقوريات
 ٢ Varanidae١ عائلة الورليات

 ٧١ TOTAL٢٢ المجموع
 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن : : : المصدرالمصدرالمصدر

 :عدد أجناس وأنواع الثعابين في اليمن والعائالت  التي تنتمي إليها) ٨-٧(جدول رقم 
 عدد األنواععدد األجناس  العائلة
 ٢ Boidae١ البوم

 ١٥ Colubridae١٢ الثعابين
 ٢ Elapidae٢ األملة

 ١ Hydrophiidae١ الحيات المائية
ــة   ــات الديداني الحي

 الخيطية 
Leptotyphlopidae٣ ٢ 

ــة   ــات الديداني الحي
 العلمية

Typhlopidae١ ١ 

 ٤ Viperidae٣ األفاعي
 ٢٨ TOTAL٢٢ المجموع

 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن : : : المصدرالمصدرالمصدر

 : الالفقاريات -٤-٤-٧
 ٣٣٧٢ جنسـاً و   ١٨٣٣ عائلـة و   ٣١٣ طائفة و  ٣٨في اليمن خمسة أصناف و    تمثل العناكب البرية    

 .نوعاً

 التسجيالت المبدئية لطوائف ورتب وعائالت وأجناس وأنوع المفصليات األرضية) ٩-٧(جدول رقم 
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 النوع الجنس العائلة الرتبة الطائفة
 ٢٥٢ ١٣٤ ٥٢ Arachnida٨  العنكبوتيات

 ١١ ٧ ٥ Malacostraca١  طرية األصداف
 ٥ ٢ ٢ Diplopoda٢  مزدوجة األقدام

 ١٢ ٦ ٤ Chilopoda٢  الكالبيات
ــدام  ــية األقـ سداسـ

  )الحشرات(
Hexapoda٣٠٩٢ ١٦٤٨ ٢٥٠ ٢٥ 

 ٣٣٧٢ ١٨٣٣ ٣١٣ Total٣٨ المجموع
 ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن : : : المصدرالمصدرالمصدر

مرتبة الثانية بعد الحشرات من الناحية العددية لألنـواع التـي تـم       وتعتبر طائفة العنكبوتيات  في ال     
 . نوعا٥٢٥ً جنساً و١٣٤ عائلة و٥٢رتب و) ٨(تسجيلها إلى اآلن وتمثل في اليمن 

 :التنوع الحيوي الساحلي والبحـري -٥-٧
تتميز اليمن بتنوع في المواطن البيئية الساحلية والبحرية حيث، توجـد السـواحــل الرمليـــة               

تي تعتبر أماكن هامة جداً لتوالد السالحف، والسـواحــل الصخـريــة، والمسطحــات الطينيــة               وال
المالحـة، ومستنقعـات أشجـار الشـورى التي تعتبر نظاماً طبيعياً عالي اإلنتاجية، ويمثل مواطن حضانة             

يث نجد نخيـل    وتغذية لبعض المصادر السمكية الهامة، وتشمل الجمبري البحري، وغـابـات النخيــل ح          
الدوم ونخيل التمر، والشعـاب المرجانيـة، ومسطحـات الحشائش البحرية حيث تعتبر النباتـات العشـبية              
مصادر غذائية لبعض األنواع من األسماك، وهي عبارة عن مواطن بيئية هامة لـبعض الطيـور البحريـة                  

ه المواطن وأيضاً تعتبر موطنـاً      والسالحف الخضراء كمنطقة تغذية، وترتبط محارات الفضة بشكل كبير بهذ         
 .هاماً جداً لصغار الجمبري

ويوجد العديد من األنواع الساحلية والبحرية منها أشجـار الشــورى وهي مواقع فقس للطيـور              
ويوجـد نوعـان مـن نبـات        . البحرية والساحلية، وتشكل إحدى البيئات البحرية المعرضة للخطر في اليمن         

 .السوداء ونباتات الشورى الحمراءنباتات الشورى : الشورى هما

 أنـواع   ٩كما توجد الشعاب بنوعيها اللينة والصلبة، وتوجد الحشائش البحرية حيث يوجـد منهـا               
وتوجد الطحالب حيث رصد في البحر األحمر       .  رصدت في ساحل خليج عدن     ٤رصدت في البحر األحمر، و    

 . نوعاً من الطحالب البحرية٣٩

منـاطق  ) شمال المخا (ة حيث تعتبر الخوخه ويختل والعرج ووادي الملك         وتوجد نباتات المياه العذب   
مناسبة لنمو هذه األنواع من النباتات في ساحل البحر األحمر، وكذلك  أحور والحسوه  فـي خلـيج عـدن                     

 .وجزيرة سقطرى في البحر العربي

 المطلة على البحـر     وهناك أربعة أنواع رئيسية من نباتات المياه العذبه سجلت في السواحل اليمنية           
 .، ونخيل شبيهة األشجار، وأشجار األراك)البهش(نخيل التمـر، ونخيل الدوم :  األحمر وخليج عدن هـي

 نوعاً من الهائمات النباتية سجلت في المياه اليمنية المطلة علـى البحـر األحمـر                ٢٨٣كما يوجد     
 . اليمنية نوعاً من الهائمات الحيوانية سجلت في المياه١٣٩وخليج عدن و

.  نوعاً في أرخبيل سـقطرى     ١٦ أنواع من النباتات الملحية في ساحل البحر األحمر، و         ٥كما سجل   
وهذه النباتات الملحية تشجع نمو وتكاثر مختلف األنواع مثل الحشرات والطيور، وتعتبـر أمـاكن حضـانة                 

ال، وتحد من عوامـل التعريـة       بل أنها تعتبر مرعى مناسباً للماعز والجم      . لمختلف الطيور البحرية األخرى   
 .للشواطئ

 ٥٣ نوعاً  من الرخويات، و       ٦٢٥وسجل أربعة أنواع من الديدان في جميع المياه اليمنية، و حوالي            
 عائالت سجلت في المناطق الساحلية اليمنية المطلة على البحـر األحمـر،             ٦نوعاً من القشريات تنتمي إلى      
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 نوعـاً مـن     ٧٢ نوعـاً فـي أرخبيـل سـقطرى، و           ٤٥بي و    نوعاً في خليج عدن والبحر العر      ٢٤وسجل  
 . الجلدشوكيات في المياه اليمنية

. وتعتبر المياه اليمنية غنية بتنوع األسماك بسبب ظاهرة االنبثاق في مياه خليج عدن والبحر العربي              
اً من   نوع ٢١ نوع من األسماك العظمية و       ٤٠١ نوعاً في مياه البحر األحمر اليمني شملت         ٤١٦حيث سجل   

 نوعاً سجلت في أرخبيل سقطرى      ١٦٩و    )  نوعاً ١٦ أنواع وأسماك القرش     ٥أبو سفن   (األسماك الغضروفية   
 . نوع في خليج عدن٥٠٠و 

 نوعاً من الطيور البحرية والساحلية على طول الساحل اليمني المطل على البحر             ٨٢وسجل حوالي   
 نوعاً في المناطق الساحلية الجنوبية لليمن وسـجل         ١٥ نوعاً مستوطناً لهذه المناطق وسجل       ١٤األحمر، منها   

 . نوعاً في مجموعة جزر سقطرى٧٠

وسجل أربعة أنواع من السالحف في المياه اليمنية، وكل أنواع السالحف البحرية تقريباً تؤخذ بعين               
 .IUCNاالعتبار كحيوانات معرضة لالنقراض من قبل 

بحار اليمنية هي عروس البحر، وأنواع متعـددة مـن          ووجد فقط نوعان من الثدييات البحرية في ال       
 .الدالفين والحيتان

 :التنوع الحيوي الزراعي -٦-٧
تعتبر الزراعة أهم مصدر للغذاء و الدخل لمعظم السكان في البالد، كما تعتبر قطاعاً اقتصادياً هاماً                

مـن  % ٧٠لي  من إجمالي الصادرات ويعمل فيهـا حـوا       % ٢من الدخل القومي و     % ١٨إذ تساهم بحوالي    
إجمالي القوى العاملة في البالد، ويوجد تنوع واسع في البيئات الزراعية المختلفة في الغطاء النباتي وأنـواع                 
وأصناف المحاصيل المزروعة في المناطق الزراعية المختلفة مما يجعل اليمن ذات أهمية للتنـوع الحيـوي                

 .الزراعي في شبه الجزيرة العربية

عي والغابات الطبيعية على السهول الساحلية الغربية الجنوبيـة و المرتفعـات         وتنتشر أراضى المرا  
الوسطى والمناطق الشرقية وتختلف كثافة الغطاء النباتي على هذه المراعي باختالف متوسط سقوط األمطار              

ـ         . السنوية  وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان       نوات وقد أدى الرعي الجائر و التحطيب العشوائي في الس
 .األخيرة إلى تدهور خطير ألراضي المراعي والغابات الطبيعية

وقد أدى االختالف في الظروف المناخية  والمناطق البيئية إلى تنوع واسع في المحاصيل الزراعية،               
وتشـكل  .  حيث أمكن زراعة المحاصيل االستوائية وشبه االستوائية، وكذلك محاصـيل المنـاطق البـاردة             

من األراضي الزراعية، ومـن أهـم المحاصـيل الحبـوب والبقوليـات              % ٦٨  حوالي    الزراعة المطرية 
 .والخضروات وأشجار الفاكهة والمحاصيل النقدية والمنبهات مثل السمسم والقطن والتبغ والقات والبن

ويشمل التنوع المحصولي األنواع واألصناف المزروعة لمختلف األغراض التي تطـورت عبـر             
وقـد سـاهم    .  التقليدية التي يمارسها المزارعون عبر الزمن في مختلف المناطق الزراعية          االنتخاب والتربية 

التنوع المحصولي  في إنجاح اإلنتاج الزراعي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية في البالد مثـل المـاء                 
 .والتربة والغطاء النباتي 

من األراضي الزراعية،   % ٤٢ على   وتعتبر محاصيل الحبوب أهم المحاصيل الزراعية حيث تزرع       
وتعتبر الذرة الرفيعة من    . وتضم محاصيل الحبوب الذرة الرفيعة، والدخن، والذرة الشامية، والقمح، والشعير         

 .أهم محاصيل الحبوب

. وتزرع أنواع من المحاصيل البقولية في مختلف المناطق الزراعية، وتعتبر مصدراً هاماً للبروتين            
،  والعدس، والبسالء،     )الدجر(اصيل البقولية التي تزرع تحت الظروف المطرية   اللوبيا           ومن أهم أنواع المح   

 .وتزرع الفاصوليا والفول تحت ظروف الري التكميلي. والحلبة

كما ينتج عدد من المحاصيل البستانية التي تعتبر جزءاً من الزراعة التقليدية، حيث يزرع أنواع من                
والفواكه االستوائية وشبه االستوائية،  وتزرع أشجار الفواكه المتسـاقطة األوراق           الفواكه المتساقطة األوراق    



 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة في اليمن لعام 
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٧٦

علي األراضي المرتفعة عادةً بجانب قنوات الري وفي بساتين صغيرة حول المنازل منها الفرسـك والتفـاح                 
عدان مـن   هذا إلى جانب العنب و الرمان اللذين تشتهر اليمن بزراعتهما حيث ي           . والتين والكمثري والمشمش  

 .أهم الفواكه المتساقطة األوراق

 صنفاً من التمور في اليمن حيث تزرع معظمها فـي تهامـة وفـي وادي                ٤٠وتم تعريف حوالي    
وفي السنوات األخيرة وبسبب تسرب المياه المالحة وعدم وجود التوازن الدقيق بين المياه المالحة              . حضرموت

لمجاري المائية واستنزاف المياه الجوفية كل ذلـك تسـبب فـي          وكذلك بناء السدود الصغيرة أعلى ا     . والعذبة
تناقص المياه السطحية وعدم وصول مياه األمطار إلى األراضي الساحلية، مما أدى الى موت الكثيـر مـن                  

 .أشجار النخيل في األراضي القريبة من البحر

ـ . وتزرع أنواع من محاصيل الخضراوات في معظم المناطق الزراعية الخصـبة      كل زراعـة  وتش
 نوعاً من الخضراوات    ٢٠من محاصيل الخضراوات، ويزرع حوالي      % ٥٠محصولي البطاطس والطماطم      

وزراعة الخضروات في زيادة مطردة نتيجة التوسع في األراضي المروية التـي            . معظمها تحت نظام الري   
 .تسببت في استنزاف المياه الجوفية كناحية سلبية لهذا التوسع

المحاصيل النقدية التقليدية في اليمن، وتزرع أعداد كبيرة من أصناف الـبن التـي              ويعتبر البن من    
كما يعتبر محصول القات من المحاصيل النقدية التي تزرع علـى مسـاحة   .   Coffee arabicaنوعتنتمي إلى 

، وتتوسع زراعة القـات     ١٩٩٦من إجمالي المساحة الزراعية لعام      % ٥،٥ هكتار أي    ٩١٤١٨تقدر بحوالي   
 هكتـار لعـام     ١٠٢٩٣٤مع التوسع في األراضي المروية، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقات حـوالي             

 . م، وعادة ما يكون هذا التوسع على حساب المحاصيل التقليدية مثل البن والعنب٢٠٠٠

خيول، واألنواع الحيوانية التقليدية  في اليمن هي األبقار، واألغنام، والماعز، والحمير، والجمال، وال            
 :ويوجد في اليمن أربع سالالت من نحل العسل هي. والدجاج البلدي و األرانب

 Apis mellifera jemenitica, A. m. carmica, A.m. ligustica, and A. m. fasciata (A.m. lamarckii)  
 .  عادة على الجبال وفي األماكن المعزولةA. m. jemeniticaوتتواجد الساللة اليمنية النقية 


