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 التنوع الحيوي في سوريا

 

 : رييالتنوع الحيوي األ

 

  الحيوانات البرية: 

نوعاً من الحشرات بما في ذلك الحشرات  9541تشير الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي إلى وجود 

كما أشارت إلى الحشرات المؤذية للزراعة والمحاصيل والى . النافعة كنحل العسل ودودة الحرير

 . لألمراض واألوبئة( الحيوية)المكافحة البيولوجية 

أما الفقاريات وهي الجزء األبرز من الفاونا السورية فتضم البرمائيات والسالحف و األفاعي 

أغلب هذه األنواع مهدد باالنقراض كما اختفى بعضها من األرض السورية بسبب (. نوعاً  54)

 . تدمير الموائل

نذكر . بر منهانوعاً، وهناك حاجة إلى إعادة توثيق الجزء األك 924سجل من الثدييات في سورية 

من آكالت الحشرات  7و  Carnivoraنوعاً من آكالت اللحوم  25من هذه الثدييات 

Insectrvora . 

والبد أن نذكر أن جماعات هذه الحيوانات تتعرض للتناقص كنتيجة للتطور الزراعي وللنشاطات 

 . البشرية المتنوعة كالصيد والتوسع السكاني

ها المحلية كالماعز الشامي والبقر الشامي والغنم العواس تشكل الحيوانات الداجنة وسالالت

سالالت متوطنة ذات أهمية كبيرة وهي بحاجة إلى الحماية والحفظ من التلوث الوراثي، حيث 

تتعرض هذه السالالت لالختالط الوراثي مع األنواع المستوردة من الدول المجاورة أو غير 

كما يبذل . ه النقطة و تعمل على حماية هذه السالالتولقد تنبهت وزارة الزراعة لهذ. المجاورة

جهوداً لحماية الماعز ( أكساد)المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 

نذكر من السالالت المحلية الهامة أيضاً الجمل العربي والماعز الجبلي . الشامي والغنم العواس

السوري باإلضافة إلى السالالت المحلية من الدجاج السوري والحصان العربي والحمار البري 

 . كما لنحل العسل السوري ودودة الحرير أيضاً أهمية في هذا المجال. والوز والبط

 

 الحيوانات المنقرضة : 

آخر دب بني في جبل . كان متوفراً من قبل المسيحية: الدب البني السوري  -

. ت الشمالية و في جبال لبنانو بقي البعض منه في الغابا 9197الشيخ شوهد في 

انقرض في الخمسينات من سوريا و لبنان بسبب تدمير مواطنه و تمدن المناطق 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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و أما في جبال لبنان الشرقية فيعتقد أنه انقرض بسبب صيده المكثف ، الريفية

 .خصوصاً من قبل الضباط األلمان اثناء الحرب العالمية الثانية

 .الفرات حتى القرن الثاني عشر كان موجوداً على ضفاف: األسد  -

أعيد إدخال أفراد منه من قبل الجمعيات :  Cervus capreolusاليحمور  -

 .اإلسرائيلية حيث أطلق سراحها في شمال فلسطين

 النمر السوري -

و هو من ساللة الفيل اآلسيوي و كانت تمتد رقعة انتشاره من : الفيل السوري  -

 .الميالدإيران حتى سوريا و اختفى من قبل 

من أهم أسباب :  Equus hemionus( األخدر)الحمار البري السوري  -

لم يبق منه سوى مجموعات معظمها . انقراضه هو الصيد و فقدان موطنه

تمت . موزعة في عدة دول( فرد 911أقل من)موجودة في منغوليا و الباقي 

محمية ) إعادة إدخاله لبعض المناطق كإيران و فلسطين و السعودية و األردن

 (.الشومري

تمت إعادته إلى محمية التليلة و بعض المحميات في األردن و : المها العربي  -

 .سلطنة عمان

 

 ة نادرة أو المهددال البرية الحيوانات: 

 :الثدييات  -

 .لم يبق منه إال عدد قليل في محميات البادية: الغزال العربي  .9

 الوطواط .2

 الماعز السوري .3

 الضبع السوري المخطط .5

 

 : الطيور  -

انقرضت في أواسط القرن : النعامة السورية : طائر منقرض نهائياً  .9

العشرين و ذلك بسبب انتشار األسلحة النارية و السيارات و الدراجات 

 . بأيدي البدو و الصيادين

. نوع مسجل في سوريا ما بين مقيم و عابر و مهاجر 511هناك حوالي  .2

 ل:عتبر مهددة نوع من األنواع التي تؤوم سوريا ت 97
9. Egretta alba  طائر ( : مالك الحزين) بيضاأل البلشون

نهري يبني أعشاشه من العيدان بين القصب و تساعده أرجله 

كان يصطاد كثيراً من أجل ريشه و هذا ما قلل من . الطويلة

 أعداده في الماضي لكن حالياً فإن السبب الرئيسي لتهديده هو

 .تدمير موطنهتلوث المياه و

2. Geronticus eremita  كان :  الشمالياألقرع  منجل أبو

انتشاره واسعاً فيما مضى ثم انحصر في سوريا و و تركيا و 
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و في السنوات األخيرة اعتقد بأنه لم يبق . الجزائر و المغرب

أفراد في  4اكتشفت  2112منه إال في المغرب لكن في عام 

 .حتى تموزسوريا حيث تأتي إلى منطقة تدمر من شهر شباط و 

3.  Larus genei مستدق المنقار النورس 

5.  Falco peregrinus طائر جارح من فصيلة :  الشاهين

يمتد على . نواع كثيرةأله تحت  .األنثى أكبر من الذكر.الصقريات

واجه في (. في كل مكان تقريباً )مساحات واسعة على األرض 

كبيراً بسبب االستعمال  لستينات من القرن الماضي  تهديداً الخمسينات وا

فقلت أعداده بشكل كبير خصوصاً  DDTالمفرط لبعض المبيدات كالـ 

بعد منع استخدام هذه المادة تحسن وضع . في أوروبا و أميركا الشمالية 

هذا الطائر السيما مع بعض اإلجراءات التي تمت لهذا الهدف كحماية 

ك فإن الشاهين كذل. أماكن التعشيش وإطالق ازواج منه في الطبيعة

عانى من الصيادين الذين حاولوا تقليص أعداده في الطبيعة ألنه يقضي 

وكذلك الحال بالنسبة ، على الكثير من الطيور المرغوبة بالنسبة لهم

 . لمربي الحمام

4.  Aegypius monachus األسود النسر 

6.  Serinus syriacus السوري النعار 

7. Aquila chysaetos homeyeri  الذهبي العقاب 

4.  Chlamydotis undulata الحباري 

1.  Pelecanus onocrotalus األبيض الرهو 

91.  Pelecanus crispus األشعث الرهو 

99. Platalea leucorodia  مجرف أبو 

92.  Phoenicopterus rubber األحمر النحام 

93. Anas angustirostris  البط 

95.  Aquila helica العقبان ملك 

94. Vanellus gregarius   اإلجتماعي (الزقزاق)  القطقاط  : 

 .نوع مهدد بشدة واألسباب غير معروفة بدقة قد يكون تدمير مواطنها

96. Porphyrio porphyrio  الفرفر 

97. Vanellus spinosus   ( :الزقزاق المصري)القطقاط شوكي الجناح 

 .يتواجد في المناطق الرطبة

 

 :البرمائيات و الزواحف  -

 : Salamandra salamandraالسلمندر الناري  .9

 .يتواجد في الغابات الرطبة مع وجود جداول أو ينابيع المياه

 .نوع متوطن:  Rafetus euphraticusالسلحفاة الفراتية  .2
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 :إجراءات حماية التنوع الحيوي 

 

إن كل هذه األعداد المهمة من األنواع المنقرضة أو المهددة دعت سوريا التخاذ بعض 

 :التنوع الحيوي فيها  و أهمها اإلجراءات المهمة للحفاظ على 

 العديد من القوانين والتشريعات صدور : 

 : و منهاالتي تهتم بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي وحماية األنواع من االنقراض و

  9166م استغالل األراضي الغابوية ينظت -

مرسوم تشريعي رقم  9171تنظيم صيد الحيوانات البرية والطيور الالمملوكة  -

946 

 257قانون رقم  9171تنظيم استيراد وتصدير الثروة الحيوانية  -

 9115عام  51 منع الصيد لخمس سنوات قرار رقم  -

 47قانون رقم  9115م استغالل الحراج ينظت -

  9115 عام ينظم حقوق االنتفاع باألحطاب واألخشاب قرار -

 (9111عام ) تمديد منع الصيد لمدة خمس سنوات -

 

 المحميات الطبيعية : 

شهدت فترة التسعينات إصدار العديد من القرارات التي تعتبر العديد من المواقع كمحميات 

، حيث تحرم هذه القرارات كل النشاطات البشرية المخربة (بحرية وعذبة)طبيعية برية أو مائية 

 :أهم هذه المحميات. للمواقع واقتصرت النشاطات على األغراض العلمية فقط

هكتاراً مع اقتراح  9341: المساحة .الالذقية في محافظة: محمية الشوح واألرز -

 .هكتار من خالل المشروع الذي انطلق تنفيذه فيها 21111التوسع إلى 

 .هكتاراً  5221: المساحة. الحسكة محافظةفي : جبل عبد العزيزمحمية  -

الجهة الشرقية الجنوبية ,الرقة ةمحافظفي  بحيرة األسدفي  محمية جزيرة الثورة -

 .هكتاراً  411: المساحة. من بحيرة األسد

 .هكتار 9411: المساحة المعلنة. محافظة الالذقيةفي : محمية غابات الفرلق -

 .هكتار 3111: المساحة. محافظة الالذقيةفي :  محمية رأس البسيط -

 9111: المساحة. الالذقية: المحافظة(. محمية شاطئية بحرية)محمية أم الطيور  -

 هكتار

 .هيكتار 34111المساحة . في محافظة حماه:  محمية البلعاس -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B3
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امة المحميات الطبيعية وبالرغم من الجهود الوطنية المبذولة في حماية التنوع الحيوي إال أن إق

بالمفهوم الحديث والشامل والذي يتم به مشاركة السكان المحليين في تنفيذ الحماية ما زالت في 

 .بدايتها

  المعاهدات و االتفاقيات الخاصة بالتنوع الحيوي و االلتزام بها: 

 

وشاركت في ( 9112)مثلت وزارة الدولة لشؤون البيئة سورية في قمة األرض  -

 . هذه القمة نشاطات

وصادقت على االنضمام  9113/ 4/ 3وقعت على اتفاقية التنوع الحيوي بتاريخ  -

   4/92/9114إلى هذه االتفاقية بتاريخ 

صدر قرار السيد وزير الدولة لشؤون البيئة بتسمية المنسق  9114مع بداية عام  -

الوطني للتنوع الحيوي وتشكيل وحدة التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية و التي 

تم تكليفها باإلشراف على كل النشاطات الوطنية والعربية والدولية المتعلقة 

راسة الوطنية للتنوع الحيوي وذلك بالتنوع الحيوي وبدأت نشاطاتها بإعداد الد

بمساهمة كل الجهات الوطنية المعنية بالتنوع الحيوي وقد صدرت الدراسة 

م، كما صدرت ترجمتها باللغة اإلنكليزية 9114الوطنية باللغة العربية مع بداية 

 . م 2111خالل شهر شباط 

ير بدأت وزارة الدولة لشؤون البيئة بإعداد وتحض 9111ومع بداية عام  -

االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي وذلك بالتعاون مع الجهات 

أصبحت  2111ومع نهاية شهر شباط عام . الوطنية المعنية بالتنوع الحيوي

 .زة باللغتين العربية واإلنكليزيةاالستراتيجية وخطة العمل الوطنية جاه

و  Agro-biodiversityكما بدأ المشروع اإلقليمي للتنوع الحيوي الزراعي  -

فلسطين وتقوم بتنفيذه وزارة الزراعة  –لبنان  –األردن  –الذي ينفذ في سورية 

 . واإلصالح الزراعي

فقد وقعت على . وقعت سورية على اتفاقيات دولية هامة تتعلق بالتنوع الحيوي  -

وتمت ، 9117وصادقت عليها عام  9113عام  اتفاقية مكافحة التصحر

، وعلى اتفاقية 9144 لتلوث البحار MEDBOLهدة معاالمصادقة على 

في البحر األسود والبحر المتوسط والمناطق المتاخمة من  الحفاظ على الحيتان

 .و اتفاقيات أخرى معاهدة فيينا لألوزون، وكذلك  ACCOBAMSاألطلسي 

 

   

 




