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 لحياة البريت على األرضالمكاني لتوزع ال

 

 : تحيوانيالحياة البريت التوزع  -
 

 حيوانات البرية عمى اليابسة, ومف أىـ ىذه العوامؿ :بتوزع المختمفة عوامؿ تتحكـ 
 العوامؿ المناخية )حرارة, رطوبة, ضوء, رياح...( -
 بيا مف حيوانات الحمة.الغطاء النباتي و توفر الغذاء لمحيوانات العاشبة و ما يرتبط  -
 العوامؿ الطبوغرافية و االرضية. -
التغيرات الجيولوجية عمى األرض في األزمنة الماضية وما رافؽ ذلؾ مف تغيرات في  -

 بيئة الحيوانات.
 حركة وانتقاؿ الحيوانات البرية. -
 اإلنشاف ونقمو لمحيوانات البرية. -

مختمفة تبعًا لتوزع الحيوانات البرية ية نجغرافية حيواقسـ العمماء سطح األرض إلى مناطؽ لقد 
و والس Scalter تر اقترحو العالماف سكالفييا وفؽ عدة تقسيمات لعؿ أبرزىا التقسيـ الذي 

Wallace (8167.و الذي مازاؿ مستخدمًا حتى اليوـ ) ست مناطؽ  إف ىناؾوفؽ ىذا التقسيـ ف
 تختص كؿ منيا بحيوانات معينة :جغرافية حيوانية 

 : Australasian المنطقة االسترالية .1
تضـ ىذه المنطقة أوستراليا, الجزء الشرقي مف أندونيسيا و الكثير مف الجزر المجاورة 

 باإلضافة لنيوزيالندا.
تميزت ىذه المنطقة بتطور حيواناتيا بمعزؿ عف المناطؽ الجغرافية الحيوانية األخرى نظرًا 

, وبيذا بوقت سابؽ لتطور األصوؿ الحيوانية باكراً  النفصاؿ ىذه القارة عف القارات األخرى
 022-022بتطورىا, ولـ تحدث أي تغيرات إلى أف جاء اإلنساف المستعمر في اؿ استقمت

 .سنة األخيرة حيث أدخمت األبقار و األغناـ والكالب والقطط وغيرىا..
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بدائية مف ثدييات أغرب المجموعات الحيوانية في العالـ ففييا حيوانات ىذه المنطقة تشمؿ 
بيوضة مثؿ آكؿ النمؿ الشوكي و البالبتوس ذو منقار البطة )خمد الماء بطي المنقار( و 
ىذه األنواع حيرت العمماء فيي ثدييات لكف تضع بيوض وليا منقار كمنقار البطة وذيؿ 
كذيؿ القندس ولذلؾ فيي وصؿ بيف الثدييات والطيور والزواحؼ ويعيش قرب األنيار 

وألىمية ىذا الحيواف فإنو يعتبر رمز أيقوني ألستراليا حيث نقش عمى القطعة  ات.والبحير 
 سنت. 02النقدية مف فئة الػ 

, مف أىميا : الكنغر األحمر كما تتميز بوجود الجرابيات والتي تنتشر في كؿ أنحاء أستراليا
 و الكنغر الرمادي والكواال.

لكاكاتوا و طائر الشبنـ )شبيو النعاـ( الذي ال مف الطيور الشييرة في ىذه المنطقة : ببغاء ا
 يطير و ىو ثاني أكبر الطيور في العالـ بعد النعاـ.

 
 : Orientalالمنطقة الشرقية  .0

جنوب الصيف و تغطي أيضًا  إلىتشمؿ جنوب شرؽ آسيا : تمتد مف أفغانستاف مرورًا باليند 
غابات : . تضـ ىذه المنطقة نظـ بيئية عديدة والعديد مف الجزر المجاورة أندونيسياماليزيا و 

  و القميؿ مف الصحارى. مطرية موسمية, سافانا, منحدرات جبمية
في مناطؽ الغابات المطيرة توجد الكثير مف الحيوانات التي تتغذى عمى الحشرات و النباتات 

 والفواكو كقرد جيبوف, الغزالف, زبابة الشجر, الخفافيش, الطيور والزواحؼ. 
ي مناطؽ السافانا يبدو المنظر شبييًا لمسيوؿ األفريقية حيث نجد قطعاف مف الحيوانات ف

العاشبة كقطعاف الفيؿ اليندي و الغزالف, وتتواجد أيضًا النمور و الكالب البرية و غيرىا مف 
 الحيوانات الالحمة...

 و في الجباؿ كجباؿ اليند يتواجد الكوراؿ )أجوؼ القرف(.
وطنة : زبابة الشجر, الكولجوس )ثدييات طائرة(, الترسيس )آكؿ حشرات و المتمف األنواع 

 أحيانا طيور و زواحؼ(, قرد جيبوف. 
النمور, الفيؿ اآلسيوي,  وحيد القرف اليندي, فرس نير جافا,  :المتوطنة مف الثدييات الكبيرة 

 تابير ماالياف )الوحيد مف التابير الذي موطنو ىنا, آكؿ أعشاب(.
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 : الطيور الزرقاء, فيمبيف كريبر, الباربيت اآلسيوي.فصائؿ الطيور المتوطنة  أما أىـ
و تتواجد بشكؿ كبير فصيمة التدرج )فصيمة الحجؿ و السمف والطاووس والدجاج( و طيور 

 البيتا و طيور الثرثار و طيور ممتقطة األزىار.
 

 : Neotropica الجديدة ةالمداريمنطقة ال .3
 . و سيوؿ المكسيؾ و جزر الكاريبي و جنوب فموريدا والجنوبيةتضـ أميركا الوسطى 

تتواجد ىنا الغابات االستوائية المطيرة )حوض األمازوف( والسالسؿ الجبمية الواسعة )جباؿ 
 األميركية  والصحارى الجافة. األنديز( و السافانا

الفيكونا )في جباؿ في ىذه المنطقة نجد التابير )في غابات وجباؿ المنطقة( و الالما و 
 ـ(.0222-0222األنديز( التي تأقممت مع المناطؽ الجبمية العالية )

في المناطؽ العشبية التي تعتبر مراعي ممتازة تنتشر الغزالف و الخنزير البرازيمي و خنزير 
نواع كثيرة مف أوالكثير مف القوارض و القرود و النمر األميركي )الجاكوار( )اليغور( و  الماء
 ور.الطي

و  الطوقاف...(. )التناجر, طائر الفرف,في ىذه المنطقة فصيمة طيور متوطنة  08إف ىناؾ 
آكالت النمؿ, الكسالف, المدرع )آكؿ حشرات(, الكثير مف الثدييات التي تتواجد حصريًا فييا ك

و  , األبسوـ )فأر جرابي(.)ذو فراء ثميف( القرود, خنزير الماء, الخنزير الغيني, الشينشيال
 نواع الفراشات.أو الكثير مف  عائمة أسماؾ متوطنة 70توجد كذلؾ 

 
4.   Nearctic المنطقت القطبيت الشماليت الجديدة : 

 .و ىضبة المكسيؾ تضـ معظـ أميركا الشمالية
 : و مف ثـ انتقمت لمناطؽ أخرى في العالـ  في ىذه المنطقةقديمًا جدًا العائالت التي نشأت 

 و الفيكونيا و األلبكة(,  ا)الجمؿ والالمفصيمة الجمميات  -
 فصيمة الكمبيات التي تضـ الكالب و الذئاب والثعالب وبنات آوى, -
 فصيمة الخيميات )األحصنة و الحمير...(,  -
 .التابيرات -
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 يوج, الطيور الغواصة, جناح الشمع.الطي : طائر الرينتيت,المتوطنة  الطيور أنواعمف 
 

 : (Palearctic) القديمة الشماليةالقطبية المنطقة  .5
مختمفة ومتنوعة حيوية جغرافية تحوي مناطؽ  .أفريقياآسيا و شماؿ , معظـ أوروباتضـ 
, حوض المتوسط, الصحراء العربية, الصحارى, مناطؽ المنطقة األوروبية السيبيرية: بيئياً 

   واسعة مف آسيا )غرب ووسط و شرؽ آسيا(.
o المنطقة األكبر مساحًة وتشمؿ منطقة التندرا  وىي:  المنطقة األوروبية السيبيرية

 البرية و مف ثـ منطقة الغابات المعتدلة. تتشابو حيواناتيا الباردة و منطقة التايغا
مع تمؾ الموجودة في السيما الطيور والثدييات, و العديد مف النباتات البرية 

قة ولذلؾ فإف بعض العمماء يجمعوف المنط( Nearcticأميركا الشمالية )
(. إف ىذا Holarcticالشمالية و منطقة أميركا الشمالية بمنطقة واحدة تسمى )

)اوراسيا و اميركا الشمالية(. لكف  يعود  لوجود اتصاؿ سابؽ بيف القارات التشابو
تنوع الحياة البرية في المنطقة األوروبية نتيجة التنوع في التضاريس و البيئات 

 يبقى أكبر مقارنًة بأميركا الشمالية.
o  و شماؿ  أوروبامنطقة حوض المتوسط : التي تمتد عمى مساحات مف جنوب

نوع  80222اع فيي تحوي وغرب آسيا تعتبر مف المناطؽ الغنية باألنو  أفريقيا
تي تعرضتت و تتعرض لمتدىور )بقي فقط متوطف, لكنيا مف أكثر المناطؽ ال

 .% مف نباتاتيا األصمية(0
o : تضـ الصحراء الكبرى و صحراء شبو الجزيرة العربية و صحراء  الصحارى

 الساحؿ األطمسي.
o  رانية اليضبة اإليغرب ووسط آسيا : تضـ جباؿ القوقاز الغنية بغاباتيا و

 ى و بالسيوب و بالغابات الجبمية.  ر االمتميزة بالصح
o تضـ الصيف و كوريا والياباف وىي المنطقة األرطب و األكثر  شرؽ آسيا :

وراؽ و أاعتدااًل مقارنًة بباقي المنطقة. غاباتيا متنوعة )مخروطية و عريضات 
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و غابات مختمطة( و يزداد التنوع في نباتاتيا و حيواناتيا في الجزء الجنوبي 
 .مف المنطقةالجنوبي الغربي 

 .القديمة إف عائمة العصافير ىي عائمة الطيور المتوطنة في المنطقة الشمالية

الفئراف شبيية اليامستر, الباندا األحمر )جنوب غرب و مف الحيوانات المتوطنة : 
 نوع ميدد(. وىو في الييمااليا,الصيف و 

: العديد مف األنواع نشأت ىنا ثـ انتقمت في العصور القديمة إلى مناطؽ أخرى مثؿ 
 , الرنة.شبو منقرض(حمر, اإللكة, البوفالو )البيزوف, وىو حيواف الدب البني, الغزاؿ األ

 .عائمة طيور 30 و عائمة مف الثدييات 00تحوي ىذه المنطقة 

  
      :Ethiopian األثيوبيةالمنطقة  .6

  و جزء مف شبو الجزيرة العربية ومدغشقر. أفريقياتضـ معظـ 
و بالتالي حيواناتيا البرية السيما الكبيرة تتميز ىذه المنطقة بتنوع مناخيا و غطائيا النباتي 
 منيا كالفيؿ اإلفريقي و الزرافات و الكركدف اإلفريقي.

في الغابات المطرية االستوائية التي تسودىا األشجار والتي تقؿ فييا األعشاب, تقؿ 
كالقردة الحيوانات العاشبة بينما تزداد الحيوانات التي تعتمد عمى الثمار و البذور و األوراؽ 

 والسناجب والببغاوات والطيور.
عاف الحمار الوحشي و أما في مناطؽ السافانا, فتتنوع الحيوانات العاشبة حيث تتجوؿ قط

أبقار النو والفيمة والغزالف... مما يتيح الفرصة لتواجد الحيوانات الالحمة كاألسود والنمور 
 والذئاب والكالب البرية )مثؿ كمب السمع( و كذلؾ الضباع كالضبع المخطط.

 ماسيح و فرس النير والكثير مف الطيور المائية.تلو أما في االنيار فتنتشر ا
 , الطائر الكاتبالطيور المتوطنة : النعاـ, فصيمة طائر التمير )طيور الشمس(مف 

 )السكرتير(, الدجاج الغيني.
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)آكؿ حشرات(, زبابيات الفيؿ )آكؿ  مف الثدييات المتوطنة : خنزير األرض, الخمد الذىبي
 باإلضافة لمغوريال بأنواعيا و الشمبانزي بأنواعو. .حشرات(

 
في كؿ المناطؽ السابقة قد تراجعت أعدادىا عما كانت عميو في الماضي و  إف الحيوانات البرية

 الكثير منيا أصبح ميددًا باالنقراض أو انقرض نيائيًا.
 

 
 عوامل تدهور الحياة البريت

 
ىي  معظميا ة, لكفطبيعي. بعض ىذه العوامؿ ىي عوامؿ إف أسباب تدىور الحياة البرية كثيرة

 مف أىـ ىذه العوامؿ :  .عوامؿ ناجمة عف نشاطات اإلنساف غير المدروسة وغير المسؤولة
 

 :الجائر الصيد وغير المشروع الصيد -1

: ىو الصيد الذي يتـ بصورة عشوائية أو غير مسموح بيا في فترات  الصيد غير المشروع
 مف العاـ.

 إف عدـ شرعية الصيد تشمؿ عدـ الشرعية في : 

 .: استخداـ طرؽ غير مشروعة ومؤذية ألي كائف حي الصيد ووسائموطرؽ  -
  .أو خارج األوقات المحددة لمصيد و التزاوج كالصيد في فترات التكاثر مواعيد الصيد -
 .: الصيد في منطقة محظورة كالمحميات مثالً  مكاف الصيد -
  .كمية الصيد -
التي تصطاد أو أجزاء منيا : عندما يكوف اليدؼ ىو التجارة بالحيوانات أىداؼ الصيد -

 .لجني األرباح بشكؿ غير قانوني
  : عدـ امتالؾ رخصة صيد. رخص الصيد -
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: كاف تكوف أنواع محمية أو أعدادىا قميمة ومعرضة لالنقراض أو  األنواع المصطادة -
 .أنواع قيد الدراسة والبحث العممي

الحية، مما يخؿ بفرص تواجدىا عداد الكائنات أىو الصيد بشكؿ يجور عمى :  الصيد الجائر
 فالصيد الجائر ىو صيد غير مشروع. في الطبيعة تدريجيًا إلى أف تختفي تمامًا.

ومف تتبع األخبار المتعمقة بممارسات الصيد الجائر نستطيع أف نالحظ تسارع وتيرة الخطر الذي 
 :ييدد الحياة الطبيعية، ومف أبرز تمؾ العناويف

  ييدد وحيد القرف بجنوب أفريقيا ـ، الصيد الجائر0280عاـ. 
  ـ، الصيد الجائر يحصد آالؼ األفياؿ اإلفريقية0280عاـ. 
  ألؼ فيؿ في عاميف 822ـ، قتؿ 0283عاـ. 
  استيداؼ مستمر لمنسر اإلفريقي الميدد باالنقراض0287عاـ ،. 

ذا عممنا أف عودة بعض األنواع التي عمى وشؾ االنقراض إلى البيئة يتطمب ما ال ي قؿ عف وا 
مع منع الصيد نيائيًا إلتاحة الفرصة لمقميؿ المتبقي منيا لمتكاثر والتزاوج في محميات  عاماً  83

منعزلة مما يكمؼ الوقت والجيد والماؿ، فسوؼ يتضح لنا مدى صعوبة إصالح ما يفسده 
 .اإلنساف في ىذا الشأف

 وسائل الصيد غير الشرعي :مف 

 افقاربكميات وقيمة تجمع أسماؾ بة يمكف ر يقصفترة زمنية خالؿ  :الصيد بالكيرباء  -8
 يىذا العائد الماد. بنفس الفترة الزمنيةالصيادوف بالطرؽ التقميدية  ضعؼ ما يجنيو

 .لمصيد بالكيرباء حافزاً يعتبر 
سيانيد الصوديـو )جنوب شرؽ آسيا( أو الكمور د باستعماؿ مواد كيميائية سامة كالصي -0

 سوريا( الكمسي )الفرات في 
الصيد باستخداـ الديناميت التي تعتبر طريقة مربحة وسريعة وتقتؿ كميات كبيرة مف  -0

 األسماؾ. 

 :و غير الشرعي  نتائج الصيد الجائر

 تنتج عف الصيد الجائر مجموعة مف المخاطر، ومنيا: 
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يؤثر سمبيًا عمى دورة حياة الحيوانات، مف خالؿ منعيا مف النمو، وعدـ تمكنيا مف إنتاج  -
 أجياؿ جديدة أخرى. 

ىذا التأثير ال يقتصر عمى ىذه الحيوانات و إنما يسبب انقراض العديد مف الحيوانات، و  -
 ت. قد يسبب ذلؾ تراجع أنواع أخرى مف الكائنات التي ترتبط بعالقات مع ىذه الحيوانا

والدة أعداد قد يؤثر عمى المخزوف الوراثي لألنواع التي تصطاد بشكؿ كبير فمقد تبيف  -
غّير جوىريًا المخزوف يتمع استمرار الصيد   فمتزايدة مف الفيمة في أفريقيا مف دوف أنياب، 

كأبناء  مف دوف أنياب لفيمةا إناثنسبة كبيرة مف  ةدوال لوحظ حيثالجيني ليذه الفصيمة، 
 عمومتيا في آسيا.

طرؽ صيد األسماؾ غير المشروعة تسبب قتؿ كؿ الكائنات الموجودة في الوسط بما في  -
 ذلؾ الشعب المرجانية, وليس فقط األسماؾ.

، ال يقتؿ األسماؾ التي يصيبيا مباشرة مثالً الديناميت طرؽ الصيد المؤذية كستخداـ ا -
يط االنفجار الواسع، ما يجعؿ األسماؾ حتى القاع وحسب، بؿ يخمؽ حالة ذعر في مح

وىذا سينعكس عمى الناحية االقتصادية لمسكاف  تيرب إلى مواقع بعيدة في النير
 المعتمديف عمييا كمصدر لمدخؿ.

 ينشر التموث البيئي.  -
يؤثر سمبًا عمى اإلنساف بشكؿ مباشر )نتيجة استعماؿ طرؽ خطرة كاألسمحة و المواد  -

بشكؿ غير مباشر )مف خالؿ التأثير السمبي ليذا الصيد عمى السامة والديناميت( أو 
 الحيوانات والنباتات و البيئة عمومًا(. 

 .اختالؿ الحياة البرية النباتية والحيوانية مما يؤدي لتدىور النظاـ البيئي كامالً  -
 

إف الصيد الجائر و غير الشرعي كاف والزاؿ مف أىـ أسباب تدىور الحياة البرية و انقراض 
عمى قائمة التراث % مف المواقع الطبيعية المدرجة 03معظـ األنواع. مؤخرًا تبيف تعرض 

، لتداعيات الصيد غير الشرعي موقع ونسكو، والبالغ عددىا حوالى مئتيالعالمي لمي
وتشكؿ ىذه المواقع في أغمبية األحياف الموطف األخير , لمغابات واالستغالؿ العشوائي

لألنواع المعرضة لمخطر، مثؿ حيوانات وحيد القرف في جزيرة جاوا اإلندونيسية، وخنزير 
ـ اإلبالغ عف عمميات صيد ولقد ت .الذي يعيش في خميج المكسيؾ و البحر في كاليفورنيا

دة، وعمى رأسيا الفيمة والنمور، وحيوانات وحيد غير شرعية تطاؿ األنواع الضعيفة والميد
أما صيد . موقعًا عمى األقؿ مف المواقع المسجمة في قائمة التراث العالمي 00القرف، في 
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موقعًا مف المواقع البحرية والساحمية، البالغ عددىا  81 يطاؿاألسماؾ غير الشرعي، فيو 
 موقعًا في ىذه القائمة.  03

صعوبة تقدير نطاؽ ىذه األنشطة بالتحديد، نظرًا لطابعيا غير لا في الحقيقة فإنو مف
ستظير سريعًا و يمكف تقديرىا ألف الصيد غير القانوني نتائج ي, لكف مف المؤكد أف الشرع

االقتصاد المحمي اإلنساف و و إنما ييدد  النباتية و الحيوانيةاألنواع ال ييدد فقط ىذا النشاط 
 .و الوطني أيضاً 


