
 

 

 إحصاءات التنوع الحيوي والمناطق المحمية
 

 إمارة أبوظبي 

 
 السنوي

 

 2018ديسمبر  



 

 

 

   

1   

 قائمة المحتويات
 

 2 ........................................................................................................................ المقدمة

 3 ................................................................................................. الحيوي التنوع عن نبذة

 3 .......................................................................................................... الحيوي؟ التنوع هو ما

 3 ....................................................................................................... مهم؟ الحيوي التنّوع لماذا

 3 ...................................................................................... الحيوي؟ للتنّوع الرئيسة التهديدات هي ما

 4 ............................................................................................ الحيوي؟ التنّوع إحصاءات أهميّة ما

 5 .......................................................................................................... األساسية النقاط

 5 ................................... (IUCN RED LIST) الطبيعية والموارد الطبيعة لصون الدولي لالتحاد الحمراء القائمة.1

 6 ........................................................... إحصائي ملخص – المهدّدة واألنواع المعروفة عاألنوا إجمالي .2

 7 ................................................................................................. البحرية والقروش األسماك .3

 11 ...........................................................................................................الوعائية النباتات .4

 15 ..................................................................................................................... رالطيو .5

 18 ..................................................................................................... والبرمائيات الزواحف .6

 21 .................................................................................................................... الثدييات .7

 26 ......................................................................................................... األرجل مفصليات .8

 28 .......................................................................................................... المحميّة المناطق .9

 30 ....................................................................................................................... الملحق

 34 ................................................................................................ التوضيحية المالحظات

 34 ............................................................................................... المستخدمة المصطلحات قائمة

 36 ............................................................................................................... البيانات مصادر

 36 ............................................................................................................. يةالفن المالحظات

 37 ..................................................................................................... المستخدمة االختصارات

 37 ........................................................................................................... المستخدمة الرموز

 37 ................................................................................................ بالجداول المتعلّقة المالحظات

 37 ........................................................................................... التالي واإلصدار إضافية معلومات

 38 ....................................................................................................................... المراجع

 

  



 

 

 

   

2   

 المقدمة
 

على ، حيث يحتوي 2017إلمارة أبوظبي لعام والمناطق المحمي ة بيئية عن التنو ع الحيوي م هذا التقرير إحصاءات يقد  

تتضم ن أنواع األسماك والنباتات الوعائية والطيور والزواحف والبرمائيات والثدييات ومفصليات األرجل المسج لة  إحصاءات

 درل المصتمث  يوفي إمارة أبوظبي، كما يتضم ن األنواع المهد دة باالنقراض، إضافة إلى إحصاءات حول المناطق المحمي ة. 

 بوظبي.أ –هيئة البيئة الرئيس لهذه اإلحصاءات في 

ة" في نهاية هذا التقرير شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الفنية ويقد م قسم "المالحظات التوضيحي  

ادة القر اء على الرجوع إلى هذا القسم بالتنوع الحيويالمستخدمة في تجميع اإلحصاءات المتعل قة  . ونحث  الس 

 التقرير.بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات الواردة في 
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 نبذة عن التنوع الحيوي

 ما هو التنوع الحيوي؟

صطلح التنو ع الحيوي ) ستخدم م ضاً Biodiversityي صف  (Biological diversityبالتنو ع البيولوجي ) ( أو كما يعرف أي لو

وجية اإليةول البيئية أو تنو ع الحياة على سطططح الةرة األرضططية، فهو مصطططلح يىططير إلى التباين واالاتالف في النظم

(Ecosystems  والةائنات الحي ) ختلفة ميىططططمل هذا التباين الجينات والبيئات الو .نبات وحيوانوة من كائنات دقيقة

عذبة. مما سطططبق يمةن اإلشطططارة إلى أن المياه الة أو بيئات ة أو بحري  التي تعيش فيها هذه الةائنات سطططواء كانر بري  

 هي: ،نواح   التنو ع الحيوي بىةل عام يغطي ثالث

التنو ع في تسلسل  تحديداً ووهو تنو ع الجينات الوراثية  (:Genetic Diversity) التنوّع الجيني .1

(، والسيتوسين Aاألدنين ) :( التي يوجد منها أربعة أنواع وهيDNA) نة للحمض النوويالنيوكليوتيدات المةو  

(C( والجوانين ،)G( والثايمين ،)T.) 

ودة على األرض. وتجدر اإلشارة جفة المولوهو عدد أنواع الةائنات المخت (:Species Diversity) تنوّع األنواع .2

 تنو ع األنواع.لاستخدام مصطلح "التنو ع الحيوي" كمرادف  إلى أنه من الىائع جداً 

 توجد بهاوهو تنو ع األماكن أو المواطن البيئية التي  (:Ecosystem Diversity) جيةوتنوّع النظم اإليكول .3

ة وتعيش فيها. وهذه البيئات قد تةون مائية مثل البحار واألنهار والمستنقعات، أو بيئات اليابسة ات الحي  نالةائ

 والحىائش، وغيرها. ىمثل الغابات والصحار

، اكاألسم في إمارة أبوظبي تىمل بتنو ع األنواعهذا التقرير اإلحصائي، فسيتناول إحصاءات ااصة إلى أما بالنسبة 

والحىرات، باإلضافة إلى إحصاءات  األرجل، والثدييات، ومفصليات والبرمائيات الزواحفو، والطيور، الوعائية تاتالنباو

 .في اإلمارة محمي ةالناطق صة بالماا

 لماذا التنوّع الحيوي مهم؟

ته في أن البىططططر يعتمدون بىططططةل يومي على التنو ع الحيوي يدعم التنو ع الحيوي الحياة على األرض وتةمن أهمي  

سلع  صول على كثير من الخدمات وال سية للح سية  د  التي تع المهم ةالذي يوفر بدوره اللبنات األسا سا وع لبقاء النأ

تجات منعن العديد من المنتجات األارى مثل  فضططالً  ،مثل المياه النظيفة والهواء النظيف والمنتجات الغذائية البىططري

 األاىاب. 

النباتات الطبية في الطب التقليدي أو  اسططططتخدامفي المجال الطبي، فهو من ناحية يتيح  اً التنو ع الحيوي مهم د  ويع 

هم تنو ع النباتات والحيوانات والةائنات الدقيقة في تحقيق اكتىططافات علمية االطب الىططعبي، ومن ناحية أارى يسطط

االكتىطططافات العالجية وقد  في. وبالتالي فإن اسطططارة التنو ع الحيوي قد ت ثر وعالجية في مجالي الطب والصطططيدلة

 تساهم في زيادة األمراض والقضايا الصحية.

ة إلى إضططاف ،لة بالسططياحة البيئيةالتي يوفرها التنو ع الحيوي الخدمات الترفيهية المتمث   المهم ةومن الخدمات األارى 

 بعض الةائنات من رموز مثل ارتباط الصقور برياضة الصيد بالصقور.  لهالحفاظ على التراث المحلي وما تمث  

 لتنوّع الحيوي؟لما هي التهديدات الرئيسة 

اإلنسطططان بنىطططاطاته البىطططرية المختلفة المسططط ول عن  د  ض لها التنو ع الحيوي عديدة ويعإن التهديدات التي يتعر  

 :ومن أهم هذه التهديداتمعظمها. 
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كالغابات والمستنقعات والسهول بسبب أنىطة  (Habitat lossطن البيئية )افقدان الموائل أو المو .1

اإلنسان التي تحدث تغييرات في النظم البيئية مثل أعمال الزراعة والتنمية التجارية والمدنية والصناعية 

ملجأ والوأعمال التنقيب عن النفط والغاز بحيث تصبح هذه النظم غير قادرة على االستمرار في توفير الطعام 

 ألنواع الةائنات الحي ة التي تعيش فيها.

وذلك نتيجة لتزايد السةان المستمر  (Overexploitation of resourcesاإلفراط في استغالل الموارد ) .2

والتطورات الصناعية والتةنولوجية. ومن أمثلة اإلفراط في استغالل الموارد الصيد الجائر لألسماك وصيد 

ل جلودها في الصناعات بطريقة مفرطة ال تتناسب مع المعدل الطبيعي للتةاثر، الحيوانات بهدف استغال

واإلفراط في استهالك المياه وزراعة األراضي، ما ي دي إلى استنزاف التربة وضعفها، هذا باإلضافة إلى اإلفراط 

 ة.في قطع أشجار الغابات ما ي ث ر في مواطن العديد من الحيوانات البرية والنباتات األرضي

التي ُتدال بقصد مثل استجالب نباتات وزراعتها كمصدر للغذاء  (Introduced Speciesالمدخلة ) األنواع .3

من االل شحن السلع الغذائية والمنزلية والمنتجات الخىبية ومواد التعبئة والحاويات  بغير قصد أو أو الزينة،

مثالً أو جلبها عن طريق اإلنسان مباشرة. وال تقتصر األصناف المدالة على النباتات فقط بل تمتد لتىمل 

 الحيوانات والحىرات وغيرها. وتضر  هذه األنواع بالتنو ع الحيوي من االل:

 االفتراس ع( لى األنواع األصليةNative species.أو تهجيرها ) 

 .نقل األمراض 

 .اإلاالل بتوازن الىبةات الغذائية 

 .المنافسة على الموارد 

بصوره المختلفة مثل اإلفراط في استخدام األسمدة الذي ي دي بدوره إلى زيادة نسبة  (Pollution) التلوث .4

 اه البحر عن طريق السفن وصب  مياه المجاري فيها.العناصر الغذائية في التربة والمياه، وتلوث مي

 ما أهميّة إحصاءات التنوّع الحيوي؟

كونها تساهم في رصد حالة التنو ع الحيوي وتقييمه، وبالتالي تحديد  يترجع أهمي ة قياس م شرات التنو ع البيولوج

في دعم صن اع القرار وراسمي السياسات األسباب المباشرة واألنىطة الةامنة وراء فقدان التنو ع الحيوي مما يساهم 

 ألاذ التدابير الالزمة للحفاظ على المحتوى الحيوي في المنطقة.
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 النقاط األساسية

 (IUCN Red Listالقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية ) .1

الطبيعية من النظم األكثر موضطططوعية وموثوقية لتصطططنيف تعد  القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصطططون الطبيعة والموارد 

ثل: حجم المجتمع ) يدة م عد عايير  مة م قائ يث اطر االنقراض. ولل ة من ح ي  نات الح ةائ ( population sizeأنواع ال

( وغيرها من المعايير التي يتم extent of occurence( ومدى االنتىططار )continuing declineواالنخفاض المسططتمر )

م فئات تصنيف القائمة الحمراء إلى الفئات التالية: منقرض )االع (، منقرض EXتماد عليها عند عملية التصنيف. وتقس 

(، تحر التهديد VU(، معر ض لالنقراض )EN(، مهد د باالنقراض )CR(، مهد د باالنقراض من الدرجة األولى )EWبرياً )

(NT( ًأقل تهديدا ،)LC( غير متوفر المعلومات ،)DD)( وغير مصن ف ،NE.) 

 

ن مهد د باالنقراض م التالية: الفئات الثالث والموارد الطبيعية وتصططططف القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصططططون الطبيعة

وذلك ألن هذه الفئات  ،بأنها "الفئات المهد دة" (VU) لالنقراض ضطططةمعر  و( EN) باالنقراض ومهد د (CR) الدرجة األولى

 باالنقراض من البرية.كبيرة  تواجه اطورة

 تصنيف القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية  :1.1لشكل ا

(IUCN Red List)  

 

  

 www.iucn.orgالمصدر: 
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 ملخص إحصائي  –. إجمالي األنواع المعروفة واألنواع المهّددة 2

( إجمالي عدد أنواع الةائنات الحي ة المسططططج لة في إمارة أبوظبي حسططططب ثار تحديث تم  في 1.1يبي ن الجدول رقم )

نوعاً  1050إلى  – باسطتثناء الالفقاريات–، حيث وصطل إجمالي عدد الحيوانات المعروفة المسطج لة 2017منتصطف عام 

رجل البرية تىة ل الحىرات الغالبية نوع مسج ل لمفصليات األ 2000برياً وبحرياً، وتىير الدراسات إلى وجود أكثر من 

 نوعاً من النباتات الوعائية في اإلمارة. 436وإلى جانب ذلك، تم تسجيل  .%96العظمى منها بنسبة 

كما يىططير الجدول إلى إجمالي عدد األنواع المهد دة، التي تىططمل فئات التهديد الثالثة: مهد د باالنقراض من الدرجة 

( حسب القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة VU(، ومعر ض لالنقراض )ENنقراض )(، ومهد د باالCRاألولى )

(، باإلضططافة إلى عدد األنواع المدرجة ضططمن هذه الفئات حسططب القائمة الحمراء IUCN Red Listوالموارد الطبيعية )

 المحلية إلمارة أبوظبي متى وجدت.

تقع ضطططمن الفئات المهد دة حسطططب القائمة الحمراء العالمية، وأنواع أارى وبالنسطططبة إلى الثدييات مثالً، هناك أنواع 

سبة  شة لر هذه األنواع ن من إجمالي عدد األنواع  %11.8ضمن الفئات المهد دة حسب القائمة الحمراء المحلية، و

دد لمائية فقد شططططة ل عالمعروفة من الثدييات البرية والبحرية. وكذلك الحال بالنسططططبة إلى النباتات الوعائية البرية وا

من إجمالي عدد األنواع المعروفة. أما  %1.8األنواع المهد دة حسطططططب القائمة الحمراء العالمية والمحلية نسططططبة 

من إجمالي األنواع  %12.3و  %3.5و %6.0بالنسططبة إلى األسططماك والطيور والزواحف فىططة لر األنواع المهد دة نحو 

 .المعروفة لةل طائفة على التوالي

 7201- )أ( إجمالي عدد األنواع المعروفة والمهّددة :1.1لجدول ا

 إجمالي عدد األنواع المهّددة إجمالي عدد األنواع المعروفة الطائفة

 30 503 والبحريات األسماك

 15 437 )ب(الطيور

 7 57 )ب(الزواحف

 0 2 البرمائيات

 6 51 )ب(ياتيالثد

 58 1050 المجموع

 - 2093 )برية(مفصليات األرجل 

 8 436 )ب(النباتات الوعائية

 .أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

.)ب( تىمل األنواع البرية والمائيةحسب القائمة الحمراء.  محلياً  وو/أ عالمياً  الفئات المهد دة)أ( تىمل األنواع المدرجة ضمن   

 2017 –لكل الطائفة من عدد األنواع المعروفة  المهّددة األنواع لعدد المئوية لنسبةا :1.2الشكل 

 

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 البحرية  والقروش األسماك. 3

على طول السطططاحل الجنوبي للخلي   ، وتطل  وجنوب غربها تقع إمارة أبوظبي في غرب دولة اإلمارات العربية المتحدة

 د  كيلومتر ينىط فيها صيد األسماك. وتع 700يمتد طوله إلى أكثر من  ع اإلمارة بىريط ساحلي طويلالعربي، وتتمت  

للعمل والترفيه،  للدال، كما توفر فرصطططاً  الموارد السطططمةية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي مصطططدراً 

 لصيد.إضافة إلى المحافظة على التراث المحلي للدولة عن طريق المحافظة على األشةال التقليدية ل

البحريات  ومن األسطططماك  اً نوع 503أبوظبي إلى وجود نحو  –هيئة البيئة  عنواإلحصطططاءات الصطططادرة  وتىطططير التقارير

لة في مياه إمارة أبوظبي تندرت تحر   من األولى المرتبة (Gobiidae) قوبيونية . وتحتل عائلة عائلة 114 المسططططج 

لة األنواع عدد حيث عاً ( 50) بططططططططط المسططططج  ها نو لة تلي ية  ، نوع( 36ب) ( Carangidaeالحمام ) عائ ثم اللبروسطططط

(Labridae( ب)نوع ،وا20 )( لقروش الرماديةCarcharhinidae بط )(18) اً.نوع 

عائلة  تحتوي تها من الناحية التجارية فمثالً ومن الجدير بالذكر أنه ليس بالضططططرورة أن يرتبط عدد األنواع للعائلة بأهمي  

ع تحر انوا 7، كما يندرت لةل عائلة ( على أربعة أنواع مسج لةSiganidae) الصافيو( Lethrinidaeأسماك الىعري )

ملحق األسططماء العلمية والتجارية ألهم العائالت السططمةية ال( في 1ح الجدول رقم )(. ويوضطط  Mugilidaeعائلة البياح )

 في إمارة أبوظبي.

 (IUCNوارد الطبيعية )التهديد حسب االتحاد الدولي لصون الطبيعة والم

صون الطبيعة والموارد الطبيعية فإن  صنيف القائمة الحمراء لالتحاد الدولي ل صعيد العالمي، وحسب ت من  %2على ال

تصططنيف  في حين تم   ،(NEفة )المسططج لة في مياه إمارة أبوظبي غير مصططن   والبحريات من األسططماك اً نوع 503أصططل 

 %6(، وDDغير متوفر المعلومات ) 19%(، NTتحر التهديد ) 6%(، LC) تهديداً  أقل %67 األنواع المتبقية كالتالي:

( عدد أنواع األسماك المسج لة في مياه إمارة أبوظبي حسب تصنيف 1.3رقم ) ح الىةل. ويوض  الفئات المهد دةضمن 

 القائمة الحمراء العالمية. 

تصنيف المسّجلة في مياه إمارة أبوظبي حسب والقروش أنواع األسماك  عدد :1.3الشكل 

 2017 – القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية

 

أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –هيئة البيئة المصدر:   

ىمل الفئات الثالثة: مهد د  المهد دة،فئات الضمن  وبلغ عدد أنواع األسماك المسج لة في مياه إمارة أبوظبي التي ت

عىرة أنواع وهي من العائالت (، VU(، ومعر ض لالنقراض )EN(، ومهد د باالنقراض )CRباالنقراض من الدرجة األولى )

ية: لخمة التيس الغرابي ) تال قة )و( Dasyatidaeاللخمة الرقيطة )و( Myliobatidaeال ( Sphyrnidaeالقرش أبو مطر

ىمل الجدول رقم )Hemigaleidae( والجرجور )Carcharhinidaeالقروش الرمادية )و األسماك  نواع( قائمة بأ2.1(. وي

 حسب القائمة الحمراء العالمية. الفئات المهد دةفة ضمن العىرة المصن  
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 الفئاتوالمصنّفة ضمن المسّجلة في مياه إمارة أبوظبي  والقروش أنواع األسماك :1.2لجدول ا

 2017 – الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعيةلالتحاد لمهّددة للقائمة الحمراء ا

 العائلة االسم العربي الشائع القائمة الحمراء الشائع االسم اإلنجليزي االسم العلمي

Aetomylaeus maculatus Mottled eagle ray EN اللخمة )التيس الغرابي( تيس، غرابي 
Myliobatidae Aetomylaeus nichofii  Banded eagle ray VU تيس، غرابي 

Sphyrna lewini 
Scalloped 

hammerhead 
EN أبو مطرقة/ أقرن 

أسماك القرش أبو مطرقة 
Sphyrnidae 

Sphyrna mokarran Great hammerhead EN أبو مطرقة/ أقرن 

Carcharhinus leiodon Smoothtooth shark VU 
النامعة  قرش ذو أالسنان
 وأالطراف السوداء

Carcharhinus plumbeus  Sandbar shark VU جرجور 
 القروش الرمادية
Carcharhinidae  

Negaprion acutidens Sicklefin lemon shark VU قرش غرين منجل  

Himantura gerrardi  White-spotted whipray VU لخمة 
 اللخمة )الرقيطة(

Dasyatidae 
Himantura uarnak  Reticulated whipray VU لخمة 

Taeniura meyeni  Blotched fantail ray VU لخمة 

Chaenogaleus macrostoma Hook-tooth shark VU الجرجور جرجور 
Hemigaleidae Hemipristis elongata Snaggletooth shark VU قرش ذو أالسنان البارزة 

Rhynchobatus djiddensis Giant guitarfish VU 
 هريري

 أسماك القيثارة
Rhinobatidae Rhina ancylostoma Bowmouth guitarfish VU 

Alticus kirkii Kirk's blenny  VU فرايات كيرك بليني 
Blenniidae Omobranchus mekranensis Mekran blenny VU ميةران بليني 

Amphiprion clarkii yellowtail clownfish VU 
سمةة المهرت صفراء 

 الذيل
 سمةة المهرت

Pomacentridae 

Chaetodon melapterus Arabian butterflyfish VU سمةة الفراشة العربية 
 سمةة الفراشة

Chaetodontidae 
Eleutheronema 
tetradactylum 

fourfinger threadfin EN شيم 
 ايطية الزعانف
Polynemidae 

Bryaninops amplus large whip goby VU سمةة جوبي ذو السوط 
 قوبيونات

Gobiidae Gobiodon citrinus Lemon Coralgoby EN 
سمةة الُىعب 
 الليمونية اللون

Liza klunzingeri Mullet VU بوري 
 بوريات

Mugilidae 

Otolithes ruber tigertooth croaker VU سمةة الطبل 
 سمةة الطبل
Sciaenidae 

Pampus argenteus Silver pomfret VU زبيدي 
 زبيديات

Stromateidae 

Scarus ghobban Yellowscale parrotfish VU جين 
 لبروسية

Labridae 

Epinephelus coioides 
Orange spotted 

grouper 
VU هامور 

 هامور
Epinephelus 

Scomberomorus 
commerson 

Narrow-barred Spanish 
mackerel 

VU كنعد 
 إسقمريات

Scombridae 

Nebrius ferrugineus Tawny nurse shark VU قرش أشقر 
 القرش األشقر

Ginglymostomatidae 

Stegostoma fasciatum Zebra shark VU قرش عنابي 
 القرش المخطط

Stegostomatidae 

Rhincodon typus Whale shark EN قرش الحوت 
 قرش الحوت

Rhincodontidae 

Carcharias taurus Sand tiger shark VU قرش منر الرملي 
 قرش الرمال

Odontaspididae 

Pristis zijsron Green sawfish CR قرش أبو منىار 
 قرش أبو منىار

Pristidae 

Rhinoptera javanica Flapnose ray VU  اللخمة 
 شفينات عقابية
Rhinopteridae 

   . أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
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 يم المحلي لألسماك حسب نوع االستغالليالتق

األسماك المنتىرة في  أنواعم من االلها مستوى استغالل ي  أجرير دراسات على الصعيد المحلي إلمارة أبوظبي قُ 

مة حسططب مسططتوى االسططتغالل ي  ( التوزيع النسططبي لعدد أنواع األسططماك المق1.4ح الىططةل رقم )مياه اإلمارة. ويوضطط  

، وأنواع أارى غير متوافرة (WSL)وأنواع مسططتغلة ضططمن الحدود المسططتدامة  ،((OEكالتالي: أنواع مفرط اسططتغاللها 

  .(DDالمعلومات )

 رش والهامور والةنعدفض لالستغالل المفرط منها أسماك الأنواع تتعر   13ن من االل هذه الدراسات أن هناك ي  بوقد ت

ألنواع إلى ا. أما بالنسطططبة المفرط اسطططتغاللها األسطططماكبأنواع ( قائمة 1.3ويىطططمل الجدول رقم ) .والصطططافي العربي

كما  وغيرها منها البدح والنيسر والبياح العربي والىعمو اً نوع 16ة ضمن الحدود المستدامة فقد بلغ عددها المستغل  

 (.1.4) رقم حة في الجدولهي موض  

 2017 -حسب مستوى االستغالل مة يّ التوزيع النسبي لعدد أنواع األسماك المق :4.1الشكل 

 

أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء   

 2017 -( OEأنواع األسماك المفرط استغاللها ) :1.3 لجدولا

 العائلة االسم العربي الشائع االسم اإلنجليزي الشائع االسم العلمي

Gnathanodon speciosus Golden trevally الحمام زريدي Carangidae 

Diagramma pictum Painted sweetlips  هيموليدي فرش Haemulidae 

Lethrinus borbonicus Snub nose emperor يماه 
 Lethrinidae الىعري

Lethrinus nebulosus Spangled emperor  شعري 

Scomberomorus commerson Kingfish الةنعد كنعد Scombridae 

Epinephelus coioides Orange spotted grouper القد الصخري هامور Serranidae 

Siganus canaliculatus White-spotted spinefoot الصافي صافي عربي Siganidae 

Argyrops spinifer King soldier bream أسبورية كوفر Sparidae 

Carangoides bajad Orange spotted trevally جش أم الحال 
 Carangidae Scomberoides شيميات

commersonnianus 
Talang queenfish ضلع 

Cephalopholis hemistiktos Yellow fin hind البروكويد اشنينو Epinephelidae 

Lutjanus argentimaculatus Mangrove red snapper نهاش  مرجان Lutjanidae 

Rhabdosargus sarba Goldlined seabream إسباريدي قابط Sparidae 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

3% 3%

94%

(OE)مفرط استغاللها  (WSL)مستغلة ضمن الحدود المستدامة  (DD)غير متوافرة المعلومات 
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 2017 -( WSLأنواع األسماك المستغلة ضمن الحدود المستدامة ) :4.1لجدول ا

 االسم اإلنجليزي الشائع االسم العلمي
االسم العربي 

 الشائع
 العائلة

Arius thalassinus Giant sea catfish ان 
 القد البحري 

Ariidae 

Atule mate Yellow tail scad دردمان 
 الحمام

Carangidae 
Carangoides bajad Orange spotted trevally جش أم الحال 

Gerres longirostris Longtail silver biddy بدح 
 المجرة

Gerreidae 

Plectorhinchus gaterinus Blackspotted rubberlip هاللي 
 هيموليدي

Haemulidae 
Plectorhinchus sordidus Sordid sweetlips ينم 

Lethrinus lentjan Pink ear emperor الىعري شعري شخيلي 
Lethrinidae 

Lethrinus microdon Small tooth emperor سولي 

Lutjanus ehrenbergii Ehrenberg's snapper  نيسر 
 النهاش

Lutjanidae 
Lutjanus fulviflamma Black spot snapper عقلة 

Valamugil seheli Blue spot mullet بياح عربي 
 البياح

Mugilidae 

Scolopsis taeniatus Black streaked monocle bream بزيمي 
 الباسي

Nemipteridae 

Pomacanthus maculosus Yellow bar angelfish عنفوس 
 المالك

Pomacanthidae 

Acanthopagrus bifasciatus Two bar seabream فسةر 
 إسباربدي
Sparidae 

Acanthopagrus latus Yellowfin seabream  شعم 

Sphyraena barracuda Great barracuda جد كبير 
 البراكودا

Sphyraenidae 

 .أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
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 النباتات الوعائية. 4

مات واإلحصطططططاءات المتو تىططططير ئة  فرةاالمعلو ئة البي ع 436 وجودإلى  أبوظبي -لدى هي ية اً نو عائ تات الو با  من الن

(Vascular plants)  سج لة نتمي إجمالي هذه ويمائية(.  نباتات وعائية 4نباتاً وعائياً برياً و 432في إمارة أبوظبي )الم

 عدد حيث من( في المرتبة األولى Poaceaeتأتي العائلة النجيلية أو عائلة الحىططططائش )و ،عائلة 66األنواع إلى 

 (41)( بططط Leguminosae، ثم العائلة البقولية )اً نوع (43)( بططط Composite، تليها العائلة المركبة )اً نوع (81)بططط  األنواع

 (. 5.1ن في الىةل رقم )كما هو مبي   اً نوع

 2017 - حسب العائلة النباتات الوعائية المسّجلة في إمارة أبوظبي عدد أنواع :5.1الشكل 

 

 .أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

 ،بيئية كبيرة أهمي ةنواع إال أنها تحوي أنواعاً ذات األحيث عدد هناك عائالت نباتية فقيرة من  وتجدر اإلشارة إلى أن

 وذلك كون هذه النباتات تهيمن على الغطاء النباتي لإلمارة. ومن أشهر هذه األنواع:

 ( شجرة النخلةPhoenix dactylifera L.( من العائلة النخيلية )Arecaceae التي تحتوي على )

ويعد  النخيل مصدراً لثمار الرطب والبلح والبسر والتمر، وتستعمل  لين في إمارة أبوظبي.نوعين مسج  

جذوع النخيل للبناء وأوراقها الجافة تستخدم لعمل السقوف والسيات. كما تستخدم أوراق النخيل 

 في صنع المراوح والسالل والحصير.

 ا نبات( الغافProsopis cineraria (L.) Druceوالسمر ) (Acacia tortilis (Forssk.) Hayne من )

ويعد  أنواع مسج لة في اإلمارة.  ستة( التي تحتوي على Mimosaceaeولية السنطية )لالعائلة البق

 الغاف والسمر من النباتات التي ترعى عليها اإلبل والماعز. انبات

 ( نبات الهرمTetraena (Zygophyllum) qatarense Hadidi من العائلة الرطريطية )

(Zygophyllaceae ) نبات الهرم في عالت اإلبل  اإلمارة، ويستعملال في مسج   نوعاً  11التي بها

 المريضة والمصابة بالهزال.
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 ( نبات القرمAvicennia marina (Forssk.) Vierh) ( من العائلة القرميةAvicenniaceae التي )

إذ ينمو بمفرده في  محلياً  اً القرم شائع ويعد  نبات. إمارة أبوظبيل في تحتوي على نوع واحد مسج  

 مهم اً  غابات القرم موطناً  تعد  . ومن الناحية البيئية اإلمارةاألاوار على سواحل الخلي  العربي وجزر 

بعض الةائنات البحرية بين وو األسماك ملن مناسباً  موطناً  تعد  كما  ،للطيور المقيمة والمهاجرة

 جذورها. 

، فإن المساحة التي تغطيها غابات القرم في إمارة أبوظبي )سواحل 2017عام  أبوظبي - هيئة البيئة بياناتوحسب 

 .في إمارة أبوظبي ونموها ( مواقع انتىار غابات القرم1.6ح الىةل رقم ). ويوض  2كم151وجزر( بلغر 

 

 مواقع انتشار غابات القرم في إمارة أبوظبي :6.1الشكل 

 

 

 أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة 
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 (IUCNاالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية )التهديد حسب 

( حسططططب lC)األقل تهديدا إن الغالبية العظمى من النباتات الوعائية المسططططج لة في إمارة أبوظبي هي ضططططمن فئة 

صون الطبيعة والموارد الطبيعية سبتها  ،القائمة الحمراء لالتحاد الدولي ل سبة المصن فة %92إذ بلغر ن ، بينما بلغر ن

ن ف نوع واحد فقط من األنواع المسططططج لة على أنه مهد د باالنقراض )3.6%( DD) غير متوفغر المعلومات  ( EN. وصططططُ

 .(Schweinfurthia imbricata A. Miller) القطفعالمياً وهو نبات 

 يم المحلي إلمارة أبوظبييالتهديد حسب التق

محلياً حسب وضعها في إمارة أبوظبي من االل التطبيق المحلي لقواعد التصنيف المعتمدة  ُصن فر النباتات الوعائية

( تصططططنيف النباتات 1.7. ويبي ن الىططططةل رقم )لالتحاد الدولي لصططططون الطبيعة والموارد الطبيعيةفي القائمة الحمراء 

( مصطططن فة على أنها أقل %92نها )الوعائية حسطططب القائمة الحمراء المحلية، كما يىطططير إلى أن الغالبية العظمى م

من إجمالي عدد األنواع  %1.8(، في حين شططططة لر نسططططبة أنواع النباتات ضططططمن الفئات المهد دة نحو LCتهديداً )

التي بلغ الفئات المهد دة محلياً،  ضمن الوعائية المدرجة نواع النباتاتقائمة بطططأ( 5.1الجدول رقم )يىمل والمسج لة. 

 ثمانية أنواع.إجمالي عددها 

 

حسككب تصككنيف القائمة الحمراء  المسككّجلة في إمارة أبوظبي الوعائية لنباتاتعدد أنواع ا :7.1الشكككل 

 2017 -المحلية 

 

 .أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
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 والمصنّفة ضمن الفئات في إمارة أبوظبيالمسّجلة النباتات الوعائية  أنواع :1.5 لجدولا

 2017 – المهّددة للقائمة الحمراء المحلية

 االسم العلمي
االسم اإلنجليزي 

 الشائع

التقييم 

 المحلي

 االسم العربي  

 الشائع 
 العائلة

Caralluma arabica N.E.Br. - VU B2(iii) انصور 

  العىارية العائلة
Asclepiadaceae 

Caralluma flava N.E.Br. - VU B2(iii) ظغة 

Avicennia marina (Forssk.) 
Vierh. 

Mangrove VU A2 (a & c) قرم 
 العائلة القرمية

Avicenniaceae 

Haloxylon persicum Bunge - VU B1 (a)  ،غظىغضا 
 العائلة السرمقية

Chenopodiaceae 

Limonium carnosum (Boiss.) O. 
Kuntze 

- VU A2 (a & c) شليلة 
 الرصاصيةالعائلة 

Plumbaginaceae 

Schweinfurthia imbricata A. 
Miller 

Schweinfurthia EN A3 (c & d) قطف 
 العائلة الحنذرية

Scrophulariaceae 

Echinochloa crus-galli (L.) 
P.Beauv. 

Jungle rice, Millet 
rice, Corn panic grass 

VU D2 
مديد، أبو ركبة، 

 دنيبة
 العائلة النجيلية

Poaceae 

Nanorrhops ritchieana (Griffith) 
Aitch. 

Dwarf palm, Mazari 
palm 

VU B2 (a) 
عصف، زربر 

 عرف

 النخلية العائلة
 Arecaceae 

(Palmae) 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
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 الطيور  .5

صر األكثر تمي زاً للتنو ع الحيوي حيث  صادرة الطيور هي واحدة من العنا صاءات ال ىير التقارير واإلح  –ة هيئة البيئ عنت

ج ل  أبوظبي نوعاً في إمارة أبوظبي أي  437نوعاً من الطيور في دولة اإلمارات العربية المتحدة، منها  452إلى أنه سططُ

نواع الطيور المسج لة في الدولة. وتجدر اإلشارة إلى أنه ُحصر عدد أنواع من إجمالي أ %94بنسبة مئوية بلغر نحو 

 الطيور المسج لة في اإلمارة اعتماداً على المىاهدة واحتمالية الوجود.

لة في إمارة أبوظبي تحر  ( Sylviidae) دةالمغر   الطيورو الدالعائلة، وتحتل عائلة  63وتندرت أنواع الطيور المسططططج 

( واطافة الذباب Scolopacidae) الطيطوياً، ثم عائلتا نوع (37بطططططط )المرتبة األولى من حيث عدد األنواع المسططج لة 

(Muscicapidae( بطططط )( نوعاً لةل عائلة، تليهما عائلة النسور والعقبان )36Accipitridae( بطططط )نوعاً، وعائلة اإلوز 25 )

 وعاً، كما هو مبي ن في الىةل رقم( ن15( بططط )Sternidaeعائلة الخراشن )( نوعاً، ومن ثم 20( بططط )Anatidaeوالبط )

جة 1.8) ية نتي ة إقليمية ومحل بأهمي  ها تحظى  قل من األنواع ولةن عدد أ عائالت األارى التي تحتوي على  (. ومن ال

تا الصططططقور ) عائل فة والتراث  قا بالث باطها  ية (. ولبعض األنواع Otidae( والحبارى )Falconidaeالرت ة بيئ األارى أهمي 

( التي تولي الحةومة المحلية اهتماماً ااصططططاً بها من االل الحفاظ على بيئات Phoenicopteridaeالنحام ) كعائلة

 تةاثرها. 

 2017 -عدد أنواع الطيور المسّجلة في إمارة أبوظبي حسب العائلة  :1.8الشكل 

 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

 

وتعد  أغلبية أنواع الطيور المسطططج لة في الدولة وإمارة أبوظبي من الطيور المهاجرة، إذ تىطططة ل أنواع الطيور المهاجرة 

من إجمالي األنواع في اإلمارة، ومن ناحية أارى تىة ل طيور اليابسة أكثر من نصف أنواع الطيور بنسبة  %84نسبة 

 (. 1.9م )كما هو موض ح في الىةل رق %67بلغر 
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 2017 - طيور اليابسة والماء التوزيع النسبي لعدد أنواع :1.9الشكل 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

 ملحوظة: بعض أنواع الطيور تستخدم المناطق الىاطئية وتوجد في كل من اليابسة والماء.

 (IUCNالطبيعية )التهديد حسب االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد 

صون الطبيعة والموارد الطبيعية، فإن صنيف القائمة الحمراء لالتحاد الدولي ل صعيد العالمي، وحسب ت  واليح على ال

ن ففي حين  ،(LC) من الطيور المسططج لة في إمارة أبوظبي هي ضططمن فئة أقل تهديداً نوعاً  437من أصططل  93%  صططُ

ومهد د  ،(CR) مهد د باالنقراض من الدرجة األولى :المهد دة ةالفئات الثالث(. أما NTضططططمن فئة تحر التهديد ) 3.7%

ح يوض  ومن إجمالي عدد األنواع المسج لة في اإلمارة.  %3.5لر فقد شة   ،(VU) ض لالنقراضومعر   ،(ENباالنقراض )

 ( عدد أنواع الطيور حسب تصنيف القائمة الحمراء العالمية. 1.10الىةل رقم )

لة قائمة وتضططططم   منها: الغاق  عالمياً  الفئات المهد دةضططططمن  نوعاً من الطيور 15في إمارة أبوظبي  الطيور المسططططج 

سوقطري ) صقر الغزال )Aquila clanga( والعقاب المنقط الةبير )Phalacrocorax nigrogularisال ( Falco cherrug( و

 .(1.6)ول رقم ح في الجدكما هو موض   ،(Chlamydotis macqueeniiوطائر الحبارى )

  

1%

32%

67%

طيور يابسة وماء الطيور المائية طيور اليابسة
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القائمة الحمراء  تصككنيف المسككّجلة في إمارة أبوظبي حسككبالطيور أنواع  عدد :1.10الشكككل 

 2017 -التحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعيةل

 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

مة قائلل والمصنّفة ضمن الفئات المهّددة المسّجلة في إمارة أبوظبي الطيور أنواع :6.1لجدول ا

 2017 - التحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعيةل الحمراء

 

 االسم العلمي
 االسم اإلنجليزي
 الشائع

القائمة 
 الحمراء

االسم العربي 
 الشائع

 العائلة

Anser erythropus Lesser white-fronted goose VU اإلوز والبط اإلوزة الغراء الصغيرة 
Anatidae 

 
Marmaronetta 
angustirostris 

Marbled duck VU شرشير مخطط 

Phalacrocorax nigrogularis Socotra cormorant VU الغاق السوقطري 
 الغاق

Phalacrocoracidae 

Pelecanus crispus Dalmatian pelican VU )بجع دلماشيا )أشعث 
 البجع

Pelecanidae 

Haliaeetus leucoryphus Pallas’s fish eagle VU عقاب سمك باالس 

 النسور والعقبان
Accipitridae 

Neophron percnopterus Egyptian vulture EN الرامة المصرية 

Torgos tracheliotos Lappet-faced vulture VU النسر األوذن 

Aquila clanga Greater spotted eagle VU ةبيرلالعقاب المنقط ا 

Aquila heliaca Eastern imperial eagle VU ملك العقبان 

Falco cherrug Saker falcon EN صقر الغزال 
 الصقور

Falconidae 

Chlamydotis macqueenii Macqueen’s bustard VU الحبارى 
 الحبارى

Otididae 

Vanellus gregarius Sociable lapwing CR  جتماعياقطقاط 
 الزقازيق

Charadriidae 

Calidris tenuirostris Great knot VU 
دريجة مستدقة 
المنقار )الدريجة 

 الةبيرة(

 الطيطوي
Scolopacidae 

Acrocephalus griseldis Basra reed warbler EN عصفور هازجة القصب 
 الطيور المغردة

Sylviidae 

Emberiza aureola Yellow-breasted bunting EN درسة صفراء الصدر 
 الدرسات

Emberizidae 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
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 الزواحف والبرمائيات .6

 الحيوانات من وهما (Chordataالحبليات ) شعبة تحر (Amphibians( والبرمائيات )Reptilesتندرت طائفتا الزواحف )

 .المالع في والجافة الصحراوية المناطق من كثير في الحال هو كما المتحدة، العربية اإلمارات دولة في البارزة الفقارية

 ( عدد أنواع الزواحف والبرمائيات المسج لة في إمارة أبوظبي حسب الطائفة والرتبة. 1.11ويوض ح الىةل رقم )

( Squamataنوعاً ضمن رتبتي الحرشفيات ) 55 وبالنسبة إلى طائفة الزواحف، فقد سج ل في إمارة أبوظبي

 نوعاً من الزواحف البحرية. 8نوعاً من الزواحف البرية و 47(، وتنقسم هذه األنواع إلى Testudinesوالسلحفيات )

نوعاً  برياً وثالث أنواع بحري ة ممث لة بالثعابين البحرية   47نوعاً:  50عائلة بها  12وتحتوي رتبة الحرشفيات على  

(Hydrophiidae).أما رتبة السلحفيات فتحتوي على عائلتين تندرت تحتهما امسة أنواع من السالحف البحرية . 

( ممث لة بعائلة واحدة هي Anuraأما طائفة البرمائيات فتحتوي على رتبة واحدة وهي رتبة الالذنبيات أو القافزات ) 

( Duttaphrynus arabicusلضفادع هما الضفدع العربي )( حيث يوجد فيها نوعان من اBufonidaeعائلة العالجيم )

 (.Duttaphrynus dhufarensisوالضفدع الظفاري )

 

 –عدد أنواع الزواحف والبرمائيات في إمارة أبوظبي حسككككب الطائفة والرتبة  :11.1الشكككككل 

2017 

 

 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

التابعتان لطائفة الزواحف، كما  السططلحفياتوالحرشططفيات  االعائالت التي تىططملها رتبت (1.12الىططةل رقم ) عرضوي

ح أن من أكثر العائالت تنو عاً من حيث عدد األنواع هي  نوعاً  16( التي تحتوي على Gekkonidae) عائلة األبراصيوضطط 

( بتسططعة Hydrophiidaeثم عائلة الثعابين البحرية ) رة أنواعبعىطط (Lacertidae) ليها عائلة سططحالي الجدران والرمالت

 ( في الملحق قائمة بأنواع الزواحف البرية والبحرية حسب الرتبة والعائلة.3( و)2أنواع. كما يبي ن الجدوالن رقما )

  

تشعبة الحبليا

Chordata

طائفة الزواحف 

Reptilia

نوع55

رتبة السلحفيات
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رتبة 
الحرشفيات 

Squamata

ا  نوع50

طائفة 
البرمائيات 
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 2017 -المسّجلة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة والعائلة  *عدد أنواع الزواحف :12.1الشكل 

 

 أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

 * تىمل الزواحف البرية والبحرية.

 (IUCNالتهديد حسب االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية )

نوعاً من  57من أصطططل  %12، فإن الحمراء لالتحاد الدولي لصطططون الطبيعة والموارد الطبيعية حسطططب تصطططنيف القائمة

معر ض لالنقراض من  %1.8 :الزواحف  والبرمائيات المسططططج لة في إمارة أبوظبي تقع عالمياً ضططططمن الفئات المهد دة

منها ضططططمن فئة  %49(، بينما تقع VUمعر ض لالنقراض ) %7(، وENمهد د باالنقراض ) %3.5(، وCRالدرجة األولى )

ضطمن فئة غير  %36.8فالنسطبة المتبقية  %1.8الفئة التي ال تتوفر عنها المعلومات تىطةل (، وبينما LCأقل تهديداً )

 .( عدد أنواع الزواحف حسب تصنيف القائمة الحمراء العالمية1.13(. ويوض ح الىةل رقم )NEمصن ف )

با ية: مهد د  تال لدرجة األولى النقراضوتقع ضططططمن الفئات المهد دة ال  ضمعر  ، و(EN) باالنقراضومهد د ، (CR) من ا

( ونوع Cheloniidae، امسططططة أنواع من الزواحف ممث لة بأربعة أنواع من عائلة السططططالحف البحرية )(VU) لالنقراض

 فةالمصن   الزواحف بأنواع( قائمة 1.7ح الجدول رقم )ويوض  (. Dermochelydaeواحد من عائلة السالحف جلدية الظهر )

 .مهد دةفئات الالضمن  عالمياً 

( من األنواع Eretmochelys imbricata( والسطططلحفاة صطططقرية المنقار )Chelonia mydasوتعد  السطططلحفاة الخضطططراء )

السطططائدة في مياه إمارة أبوظبي، حيث تتغذ ى في المياه الدافئة وتقوم بالتعىطططيش في الجزر والىطططواط  الرملية 

 لإلمارة. 

( والضفدع Duttaphrynus arabicusإمارة أبوظبي: الضفدع العربي )أما بالنسبة إلى نوعي البرمائيات المسج لة في 

 (.LC( فهما مصن فان عالمياً ضمن فئة أقل تهديداً )Duttaphrynus dhufarensisالظفاري )
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القائمة الحمراء تصنيف المسّجلة في إمارة أبوظبي حسب  *الزواحف عدد أنواع :1.13الشكل 

 2017 - والموارد الطبيعيةتحاد الدولي لصون الطبيعة لال

  
أبوظبي. -، مركز اإلحصاء أبوظبي  –المصدر: هيئة البيئة   

 * تىمل الزواحف البرية والبحرية.

 المهّددة الفئات أبوظبي والمصنّفة ضمن إمارة في الزواحف المسّجلة أنواع :7.1لجدول ا

 2017 – الطبيعية والموارد الطبيعة لصون الدولي لالتحاد الحمراء للقائمة

 االسم العلمي
االسم اإلنجليزي 

 الشائع
 القائمة الحمراء

االسم العربي 
 الشائع

 العائلة

 Chelonia mydas Green turtle EN السلحفاة الخضراء 

 السالحف البحرية
Cheloniidae  

Eretmochelys imbricata Hawksbill turtle CR السلحفاة صقرية المنقار  

Caretta caretta Loggerhead turtle EN السلحفاة كبيرة الرأس 

Lepidochelys olivacea Olive Ridley turtle VU سلحفاة ريدلي الزيتونية  

Dermochelys coriacea Leatherback turtle VU السلحفاء جلدية الظهر  
 السالحف جلدية الظهر

Dermochelyidae  

Uromastyx aegyptia 
leptieni 

Leptien’s spiny-tailed 
lizard 

VU 
 سحلية) اللبتيني الضب
 (الذيل شوكية لبتين

 حرذونيات

Agamidae 

Uromastyx aegyptia 
microlepis 

Egyptian spiny-tailed 
lizard 

VU 
 شوكية السحلية) الضب
 (المصرية الذيل

.أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة   
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 . الثدييات 7

وهي من الحيوانات  Chordata)ضمن المملةة الحيوانية تحر شعبة الحبليات ) (Mammaliaتقع طائفة الثدييات )

نوعاً  43نوعاً منها في إمارة أبوظبي ) 51الفقارية البارزة. وتىمل هذه الطائفة أنواعاً برية وبحرية، حيث ُسج ل نحو 

  أنواع من الثدييات البحرية(. 8من الثدييات البرية، و

 الثدييات البرية 

وتأتي رتبة  عائلة. 18نوعاً مصن فة ضمن ثمان رتب و 43ئمة أنواع الثدييات البرية المسج لة في إمارة أبوظبي تضم  قا

( نوعاً تليها رتبة القوارض 13( في المرتبة األولى من حيث عدد األنواع بط )Carnivoraالحيوانات ثكلة اللحوم )

(Rodentia( بعىرة أنواع، ثم رتبة الخفافيش )Chiroptera( بثمانية أنواع. ويبي ن الجدول رقم )عدد أنواع الثدييات 1.8 )

 البرية المسج لة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة.

 2017 -عدد أنواع الثدييات البرية المسّجلة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة  :1.8لجدول ا

 الرتبة عدد العائالت عدد األنواع

 (Artiodactyla)مزدوجات األصابع  2 6

 (Carnivora) ثكالت اللحوم 5 13

 (Chiroptera) الخفافيش 5 8

 (Erinaceomorpha) القنافذ  1 2

 (Hyracoidea) الوبريات 1 1

 (Lagomorpha) األرنبيات 1 1

 (Rodentia) القوارض 2 10

 (Soricomorpha) الزبابات 1 2

 المجموع 18 43

أبوظبي. –أبوظبي.، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة   

( مثل المها العربي Native speciesومن الجدير بالذكر أن عدد األنواع المسج لة في اإلمارة تىمل األنواع األصلية )

(Oryx leucoryx( واألرنب البري )Lepus capensis( وأنواع مدالة إلى البرية ،)Introduced species مثل الماعز )

 Camelus( مثل الجمل )Domesticated species(، وأنواع أارى مستأنسة )Capra aegagrus aegagrusالبري )

dromedarius( والحمار )Equus asinus.) 

( في الملحق إلى قائمة بأنواع الثدييات البرية المسج لة حسب نوعها )أصلية، 6( إلى رقم )4وتىير الجداول من رقم )

 حسب الرتبة والعائلة. مدالة، مستأنسة( وتصنيفها
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 (IUCNالتهديد حسب االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية )

من الثدييات البرية  %79حسططططب تصططططنيف القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصططططون الطبيعة والموارد الطبيعية فإن 

في  ،(NTضططمن فئة تحر التهديد ) %6.9(، وLCف عالمياً ضططمن فئة أقل تهديداً )المسططج لة في إمارة أبوظبي تصططن  

( عدد أنواع 1.14ن الىططةل رقم )ويبي  . %9.3المهد دة  ثةحين بلغر نسططبة الثدييات البرية المدرجة ضططمن الفئات الثال

ىمل الجدول صنيف القائمة الحمراء العالمية، كما ي سب ت سج لة في إمارة أبوظبي ح  (1.9)رقم  الثدييات البرية الم

ات حيث تحتوي عائلة البقري ،العالمية الحمراء فة ضططططمن الفئات المهد دة للقائمةالثدييات البرية المصططططن  قائمة بأنواع 

(Bovidaeباالنقراض هد دة  عدد األكبر من األنواع الم ياً، ( على ال  Hemitragusن الطهر العربي )التي تتضططططم   عالم

jayakari( والمها العربي )Oryx leucoryx.) 

 القائمة تصككنيف حسككب أبوظبي إمارة في المسككّجلة الثدييات البرية أنواع عدد :1.14الشكككل 

 2017 -الطبيعية والموارد الطبيعة لصون الدولي تحادلال الحمراء

 
 

.أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة   

 .ملحوظة: الثدييات المستأنسة غير مدرجة ضمن القائمة الحمراء
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فة ضمن الفئات المهّددة المصنّ وأنواع الثدييات البرية المسّجلة في إمارة أبوظبي  :1.9لجدول ا

 2017 –للقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية 

 

 العائلة االسم العربي الشائع القائمة الحمراء عالشائ اإلنجليزياالسم  االسم العلمي

Oryx leucoryx Arabian oryx VU المها العربي 

 البقريات

Bovidae 

Gazella subgutturosa 
marica 

Sand gazelle  VU الغزال الرملي 

Gazella gazella cora Mountain gazelle VU الغزال الجبلي 

Hemitragus jayakari Arabian tahr EN الطهر العربي 

 أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 

 التهديد حسب التقييم المحلي إلمارة أبوظبي 

صنيف المعتمدة  ضعها في إمارة أبوظبي من االل التطبيق المحلي لقواعد الت ُصن فر الثدييات البرية محلياً حسب و

من  %24. وحسططططب التصططططنيف المحلي فإن لالتحاد الدولي لصططططون الطبيعة والموارد الطبيعيةفي القائمة الحمراء 

مهد د  %11.6(، وCRمهد د باالنقراض من الدرجة األولى ) %4.7ة تقع ضططططمن الفئات الثالثة المهد دة: الثدييات البري

ضة برياً VUمعر ض لالنقراض ) %7(، وENباالنقراض ) سبة الثدييات المنقر ُصن ف الباقي %11.6(، في حين بلغر ن . و

(. ويبي ن الىططططةل DDغير متوفر المعلومات ) %32.6(، وLCأقل تهديداً ) %25.6(، وNTتحر التهديد ) %7كالتالي: 

( عدد أنواع الثدييات البرية المسطططج لة في إمارة أبوظبي حسطططب تصطططنيف القائمة الحمراء المحلية إلمارة 1.15رقم )

 أبوظبي.

 القائمة تصككنيف حسككب أبوظبي إمارة في المسككّجلة الثدييات البرية أنواع عدد :1.15الشكككل 

 2017 – المحلية الحمراء

 
 

 أبوظبي. –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

 

( في إمارة أبوظبي وعددها ستة، كما يىمل EWالمنقرضة برياً ) ح قائمة بأنواع الثدييات البرية( يوض  1.10الجدول رقم )

 المحلي إلمارة أبوظبي،يم يحسب التق مهد دةالمدرجة ضمن الفئات ال الثدييات البرية( قائمة بأنواع 1.11الجدول رقم )

 .المحلي باالنقراض مهد دة( على أكبر عدد لألنواع الFelidaeالسنوريات )و (Bovidaeالبقريات ) اوتحتوي عائلت
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( حسب EWفي إمارة أبوظبي والمنقرضة بريا  )المسّجلة الثدييات البرية أنواع  :1.10لجدول ا

 2017 -القائمة الحمراء المحلية 

 االسم العلمي
 اإلنجليزياالسم 

 الشائع
االسم العربي 

 الشائع
 العائلة

Panthera pardus nimr Arabian leopard النمر العربي 
 السنوريات/ القطط

Felidae 

Canis lupus arabs Wolf الذئب 
 الةلبيات
Canidae 

Hyaena hyaena Striped hyaena الضبع المخطط 
 )الصبصبيات )الضباع

Hyaenidae 

Mellivora capensis Ratel/ Honey Badger غرير العسل 
 القورات / العرسيات

Mustelidae 

Oryx leucoryx Arabian oryx المها العربي 
 البقريات

Bovidae 

 .أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة 

في إمارة أبوظبي والمصنّفة ضمن الفئات المهّددة المسّجلة الثدييات البرية أنواع  :1.11لجدول ا

 2017 -للقائمة الحمراء المحلية 

 يم المحلييالتق الشائع اإلنجليزياالسم  االسم العلمي
االسم العربي 

 الشائع
 العائلة

Caracal caracal schmitzi Caracal lynx VU الوشق 

 السنوريات/ القطط
Felidae Felis silvestris gordoni Gordon's wildcat EN القط البري 

Felis margarita Sand cat EN القط الرملي 

Vulpes cana Blanford's fox EN فغانيالثعلب األ 
 الةلبيات

Canidae Vulpes rueppellii Rüppell's fox EN الثعلب الرملي 

Ichneumia albicauda White-tailed mongoose EN 
بيض أالنمس 
 الذيل

 الزباديات
Herpestidae 

Gazella subgutturosa 
marica 

Sand gazelle CR الغزال الرملي 

 البقريات

Bovidae 

Gazella gazella cora Mountain gazelle VU الغزال الجبلي 

Oryx leucoryx Arabian Oryx VU العربي المها 

Hemitragus jayakari Arabian tahr CR الطهر العربي 

Rousettus aegyptiacus Egyptian fruit bat VU 
افاش الفاكهة 

 المصري

 بتيروبوديدي 
 الثمار( كلةث)افافيش 

Pteropodidae 

 أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bovidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Bovidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Pteropodidae
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 الثدييات البحرية

ما زالر الدراسات حول وفرة الثدييات البحرية ووجودها في مياه دولة اإلمارات العربية المتحدة قليلة، إال أن أبقار البحر 

 الحياة قيد على يالمتبق   الوحيد النوع كونها الحيوي لتنو عإلى ا بالنسبة( Dugong dugon) ةالمهم   األنواع مند  تع

وتعيش أبقار البحر في المياه الضحلة بالقرب  .(Sirenia( التي تتبع رتبة الخيالنيات )Dugongidaeاألطوم ) عائلة من

من سواحل إمارة أبوظبي، إذ تتغذ ى على األعىاب البحرية، وتحتل مجموعة أبقار البحر في مياه الخلي  العربي 

 الثانية في العالم من حيث العدد بعد أستراليا.المرتبة 

في مياه إمارة أبوظبي نحو سبعة أنواع ضمن رتبتين هما:  نواع المعروفة من الثدييات البحريةاألوبىةل عام، بلغ عدد 

 ( وأربع عائالت هي:Sirenia( والخيالنيات )Cetaceaالقياطس )

 ( الحيتان البالينيةBalaenidae.) 

 ( الدالفينDelphinidae.) 

 ( الدالفين الحقيقية أو انازير البحرPhocoenidae.) 

 ( األطومDugongidae.) 

 Tursiops( والدلفين قاروري األنف )Megaptera novaeangliae) األحدب الباسيفيةي الهندي المحيط دلفينويعد   

truncatus من الدالفين الىائعة نسبياً في مياه اإلمارة، أما الدلفين قصير )( المنقارDelphinus delphis فهو أقل )

 ( في مياه اإلمارة.Neophocaena phocaenoides) شيوعاً، بينما يندر وجود انزير البحر الالزعنفي

وتصنيفها حسب القائمة الحمراء  ( قائمة بأنواع الثدييات البحرية المسج لة في إمارة أبوظبي1.12ويىمل الجدول رقم )

العالمية والقائمة الحمراء المحلية. عالمياً، صن ف نوعا بقرة البحر وانزير البحر الالزعنفي ضمن الفئات المهد دة تحر 

 (. EN(، أما محلياً فتصن ف أبقار البحر على أنها مهد دة باالنقراض )VUفئة معر ض لالنقراض )

الثدييات البحرية المسّجلة في مياه إمارة أبوظبي وتصنيفها حسب القائمة أنواع  :1.12جدول ال

 2017 -والقائمة الحمراء المحلية  الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعيةالحمراء لالتحاد 

 العلمي االسم
 اإلنجليزي االسم

 الشائع
 يميالتق

 المحلي
 الحمراء القائمة

 العالمية
االسم العربي 

 الشائع
 العائلة

Balaenoptera edeni Bryde's whale DD DD  الحيتان  حوت برايد

 البالينية

Balaenidae Megaptera novaeangliae  Humpback whale DD LC الحوت أحدب الظهر 

Delphinus capensis 
Longed Beaked 

Common Dolphin 
DD DD 

 طويلالدلفين الىائع 

 المنقار

 الدالفين

Delphinidae 

Orcinus orca Killer Whale DD DD القاتل الحوت 

Sousa plumbea 
Indian Ocean 

Humpback Dolphin 
DD NT الظهر أحدب الدلفين 

Tursiops aduncus 
Indo-Pacific 

Bottlenose Dolphin 
DD DD األنف قاروري دلفين 

Neophocaena 

phocaenoides 
Finless porpoise DD VU  الالزعنفيانزير البحر 

الدالفين 

 الحقيقية

 )انازير البحر(

Phocoenidae 

Dugong dugon Sea cow EN VU بقرة البحر 
 األطوم

Dugongidae 

 .أبوظبي –أبوظبي. مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
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 . مفصليات األرجل8

األنواع. عدد األفراد و( أكبر شعبة من شعب الحيوانات وهي األكثر من حيث Arthropodaشعبة مفصليات األرجل ) د  تع

( الغالبية العظمى من مفصليات األرجل البرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة Insectaل طائفة الحىرات )وتىة  

إمارة أبوظبي تتبع مسج لة في  كما هو الحال في معظم أنحاء العالم. وهناك ثالث طوائف أارى ،وإمارة أبوظبي

 القىرياتو(، Arachnidaالعنةبيات )و(، Chilopoda)أو ذوات المئة رجل  كثيفات الركبمفصليات األرجل البرية وهي: 

(Crustaceaممث لة تحر طائفة القىريات ) ( اللينة أو راوية الهيةلMalacostraca.) ( عدد 1.13ويمث ل الجدول رقم )

 حسب الطائفة والرتبة. البرية مفصليات األرجلأنواع 

نوعاً من العنةبيات.  95نوع من الحىرات وأكثر من  2000وتىير األرقام األولية المسج لة لإلمارة إلى وجود أكثر من 

التي -( Pseudoscorpions( والعقارب الزائفة )Scorpions( والعقربيات )Araneaeوتتمث ل طائفة العنةبيات بالعناكب )

( والحلم Solifugaeوالعقارب الملتوية ) -ارب من النظرة األولى إال أنها عنةبوتيات صغيرة جداً يخال لبعضهم أنها عق

(Prostigmata( والقراد )Acari.) 

عة والتصنيف، لذلك فإن أعداد أنواعها غير معروفة  -برتبها المختلفة-إن العنةبيات   لم تحظ بالجمع والدراسة المتوس 

نوعاً من العناكب، وسبعة أنواع من العقارب، ونوعين من العقارب الزائفة، وثالثة  64قل عن بالضبط، ولةنه ُسج ل ما ال ي

أنواع من العقارب الملتوية التي تعرف غالباً بعقارب الجمل نظراً إلى وجود قوس يىبه سنام الجمل في الجزء األمامي 

، حيث إنها تعيش في األماكن الجافة المقفرة منها. وتعد  عقارب الجمل من الم شرات البيولوجية العالمية للصحارى

 وتتجن ب األماكن الخصبة. 

وبخالف التنو ع الهائل للحىرات، فإنه ُسج ل نوعان فقط في اإلمارة من طائفة ذوات المئة رجل. وهذان النوعان شائعان 

(. أما بالنسبة إلى Scolopendromorpha( التابع لرتبة أم أربعة وأربعين )Scolopendraنسبياً ويتبعان جنس الحريش )

نوعاً على األقل من القراد والحلم وما زالر الدراسات مستمرة للتعر ف على  19طائفتي الحلم والقراد، فقد ُسج ل 

 أنواع هذه الىعبة بىةل أكبر.

 -الطائفة والرتبة في إمارة أبوظبي حسب  البرية مفصليات األرجلعدد أنواع  :1.13جدول ال

2017 

 الطائفة الرتبة عدد العائالت *عدد األنواع

 (Araneae) العناكب 14 64

 (Arachnida ) العنةبيات

 (Scorpions) العقارب 1 7

 (Pseudoscorpiones) الزائفةالعقارب  1 2

 (Solifugae ) العقارب الملتوية 3 3

 (Prostigmata ) الحلم 5 6

 (Acari) القراد 2 13

 (Scolopendromorpha) وأربعينأم أربعة  1 2
 رجل المئةكثيفات الركب / ذوات 

( Chilopoda) 

 (Crustacea ) القىريات Isopoda )) متساوية األرجل 1 1

 >2000  >239  (Insecta ) الحىرات رتبة 22 

 أبوظبي. –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 

 تةون أقل من الواقع.* عدد األنواع الواردة في الجدول قد 
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 الحشرات

نوع معروف على  2093عائلة وأكثر من  239 نحو متضم نة رتبة 22في إمارة أبوظبي  (Insecta) طائفة الحىرات تضم   

قاً ف تصنيفاً علمياً دقيلم تصن   الحىرات ذات بيانات ناقصة أو أنواع زالر هناك أعداد ليسر بقليلة من نه ماإإذ  ،األقل

 رتبة غىائية األجنحة -األنواعحيث عدد من  كبيراً  ل عدداً التي تمث  -رتب الحىرات المهيمنة بعد. ومن 

(Hymenopteraو )غمدية األجنحة (Coleoptera)  وثنائية األجنحة(Diptera )وحرشفية األجنحة (Lepidoptera)  التي

لة ممث  من ناحية أارى فإن هناك رتباً و .(Endopteryogota) " ذوات األجنحة الدااليةرتبة-فوقتقع جميعها تحر "

( عدد أنواع 1.14(. ويبي ن الجدول رقم )Odonata) والرعاشات (Blattoptera) بأنواع قليلة ولةنها معروفة مثل الصراصير

 ( في الملحق إلى مسم يات هذه الرتب باللغة اإلنجليزية.7الحىرات حسب الرتبة، كما يىير الجدول رقم )

 2017 -حسب الرتبة  المسّجلة في إمارة أبوظبيالحشرات  عدد أنواع :1.14جدول ال

 *األنواععدد  عدد العائالت االسم الشائع  الرتبة

  عديمات األجنحة تحت طائفة

 6 1 الحىرات ذات الذنب القافز ذوات الذنب القافز -كولومبوال 

 5 1 السمك الفضي، حىرات النار، شعريات الذنب ذوات الذنب الىعري

  الحشرات المجنحة طائفةتحت 
  ذوات األجنحة الداخليةرتبة فوق 

 409 40 الخنافس غمدية األجنحة

 240 27 دقيقات "الفراش" والفراشات "العث" والسةيبر حرشفية األجنحة

 635 30 النمل، الدبابير المنىارية، النحل الزنابير، غىائية األجنحة

 2 1 البراغيث اافية األجنحة

 85 7 الذباب البوم، أسد المن ،أسد النمل ،نحةشبةات األج األجنحة شبةية

 357 46 الذباب الحقيقي أو الذباب ذو الجناحين ثنائية األجنحة

 1 1 ستيلوبس ملتوية أو مطوية األجنحة

 الحشرات المجنحة  تحت طائفة
  ذوات األجنحة الداخليةفوق رتبة 

 62 8 الجنادبالنطاطات وصراصير الحقل،  مستقيمة األجنحة

 15 8 قمل البسوكيد وقمل الةتب وقمل اللحاء بسوكوبترا

 3 2 القمل فيثرابترا )القمل(

رتبة غير متجانسة -هيميبترا )تحر
 األجنحة(

 205 41 البق الحقيقي

 17 4 تربس هدبية األجنحة

 العيدانيات
، الحىرات الحىرات العصوية، الحىرات العيدانية

 الورقية
1 1 

 4 3 حىرات إبرة العجوز جلدية األجنحة

 1 1 ناسجات الىباك غازالت األنفاق

 8 2 الصراصير الصراصير

 10 3 فرس النبي السراعيف

 3 3 البيض أو األرضة متساوية األجنحة

 20 7 الذباب الىاب "الرعاشات الصغيرة" والرعاشات الةبيرة الرعاشات

 4 2 ذباب مايو اليوم الواحد إفيميروبترا أو جناحيات

 2093 239 المجموع

 .أبوظبي –أبوظبي، مركز اإلحصاء  –المصدر: هيئة البيئة 
 عدد األنواع الواردة في الجدول قد تةون أقل من الواقع.*
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 ناطق المحميّةالم. 9

ة تعمل على حماية األحياء الفطرية ة كانر أم بحري  دة المساحة بري  بأنها وحدة جغرافية محد   المناطق المحمي ةتعر ف 

اط اإلنسان ويحظر فيها نىوالموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها من االل وسائل قانونية فع الة، النباتية والحيوانية 

 ر. ة فيها للخطي إلى تدمير بيئاتها وتلوثها أو استنزاف مواردها وتعريض استمرارية وجود الةائنات الحي  الذي قد ي د  

 .اً مربع كيلومتراً 16,996 ات في إمارة أبوظبي نحوبلغر مساحة المحمي   وقد

( مواقع المحمي ات 1.16كما يوض ح الىةل رقم ) .ومساحاتها والبحريةأسماء المحمي ات البرية  (1.15)الجدول رقمويبي ن 

 البرية والبحرية في إمارة أبوظبي.

 المناطق المحميّة في إمارة أبوظبي حسب النوع :1.15جدول ال

المساحة 
 (2)كم

 االسم النوع اإلعالن سنة الموقع

 محمية مروح  بحرية  2001  الظفرة 4255

 محمية ياسات  بحرية  2009 الظفرة 2046

 محمية بو السييايف بحرية  2007 أبوظبي  145.4

 محمية راس غناده بحرية  2014 أبوظبي  54.6

 محمية السعديات  بحرية  2014 أبوظبي  59.3

 محمية القرم  بحرية  2014 أبوظبي  9.9

 محمية الوثبة برية  2014 أبوظبي  4.6

 محمية جبل حفير برية  2014 العين  81.0

 محمية البدع برية  2014  الظفرة 1264.0

 محمية الدلفاويه برية  2014  الظفرة 141.0

 محمية الطاوي برية  2014  الظفرة 45.0

 محمية بدع هزاع برية  2014  الظفرة 77.0

 محمية برقة الصقور برية  2014  الظفرة 79.0

 محمية يو الدبسه برية  2014  الظفرة 212.0

 محمية الرمله برية  2014  الظفرة 544.0

 محمية المها العربية  برية  2014  الظفرة 5974.0

 محمية حبارى )بينونه( برية  2014  الظفرة 773.0

 محمية قصر السراب برية  2014  الظفرة 308.0

 محمية الغاده )المرزوم( برية  2014  الظفرة 923.0

 المجموع الكلّي 16,996

 .أبوظبي – أبوظبي، مركز اإلحصاء –المصدر: هيئة البيئة 

 

ر لتةاثر طيو مهماً  اً موطن د  وتع ،حيوي من ناحية النباتات والحيوانات بىةل عام تنو عبحيرة الوثبة ب محمي ةز وتتمي  

المها العربي والحبارى إلى استةثار هذه  ات( بىةل ااص. وتهدف محمي  Phoenicopterus roseus) ةالفالمنجو الةبير

تها بأنها مناطق يحظر فيها القيام البحرية فتةمن أهمي   محمي اتفي بيئاتها الطبيعية. أما ال هاوإعادة توطين األنواع

د أعداد قوارب الصيد وطرقه نة ضمن تىريعات تحد  ة أو ممارسة الصيد طوال السنة أو االل مواسم معي  بأنىطة ضار  

من االل الحفاظ على األعىاب  الحيوي تنو عب صيد األسماك الصغيرة، إضافة إلى صون الوتضمن تةاثر األسماك وتجن  

مناطق المرعى لألسماك وأبقار البحر والسالحف أو د  التي تع المرجانية والحفاظ على المناطق البحرية والىعاب

  لطيور المقيمة والمهاجرة.إلى ابالنسبة  المهم ة
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 2017 –مواقع المحميّات البرية والبحرية المعلنة رسميا  والمقترحة  :1.16الشكل 

 

أبوظبي . –المصدر: هيئة البيئة    
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 الملحق 
 

 في إمارة أبوظبي مسّجلة(: األسماء العلمية والتجارية لعائالت األسماك ال1جدول )
 

 للعائلة اإلنجليزياالسم  االسم التجاري للعائلة لعائلةا

 Ariidae الخن القد البحري 

 Carangidae الجش الحمام 

 Gerreidae البدح المجرة 

 Haemulidae الفرش هيموليدي 

 Lethrinidae  الىعري  الىعري

 Lutjanidae النيسر النه اش

 Mugilidae البياح البياح 

 Nemipteridae سلطان إبراهيم  الباسي

 Pomacanthidae العنفوس، العنفوز المالك 

 Scombridae الةنعد الةنعد 

 Serranidae الهامور الصخري  القد

 Siganidae الصافي الصافي 

 Sparidae الةوفر إسباريدي 

 Sphyraenidae الجد البراكودا 

  .األغذية والزراعة لألمم المتحدةأبوظبي، وزارة البيئة والمياه، منظمة  -البيئة  المصدر: هيئة

 

   2017 -في إمارة أبوظبي حسب الرتبة والعائلة  مسّجلة(: أنواع الزواحف البحرية ال2جدول )

 االسم العلمي الشائع اإلنجليزياالسم  االسم العربي الشائع العائلة الرتبة

 السلحفيات 
Testudines 

 البحرية السالحف
Cheloniidae 

 Green turtle Chelonia mydas الخضراءالسلحفاة 

 Hawksbill turtle Eretmochelys imbricata السلحفاة صقرية المنقار

 Loggerhead turtle Caretta caretta السلحفاة كبيرة الرأس

 Olive Ridley turtle Lepidochelys olivacea سلحفاة ريدلي الزيتونية

 السالحف جلدية الظهر
Dermochelyidae 

 Leatherback turtle Dermochelys coriacea السلحفاء جلدية الظهر

 الحرشفيات
Squamata 

 الثعابين البحرية
Hydrophiidae 

 

 Ornate sea snake Hydrophis ornatus ثعبان الىعاب البحري

 Annulated sea snake Hydrophis cyanocinctus ثعبان البحر الحلقي

 Arabian Gulf sea snake Hydrophis lapemoides الخلي  العربي البحريثعبان 

 Small-headed sea snake  Hydrophis gracilis ثعبان البحر الرشيق الرأس

 Yellow sea snake Hydrophis spiralis spiralis ثعبان البحر األصفر

 Yellow-bellied sea snake Pelamis platurus ثعبان البحر أصفر البطن

 Short sea snake Lapemis curtus ثعبان شو البحري

 Beaked sea snake Enhydrina schistosa ثعبان البحر المنقاري

 Viperine sea snake Praescutata viperina ثعبان البحر األفعواني

 .أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة 
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 2017 –(: أنواع الزواحف البرية المسّجلة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة والعائلة 3جدول )

 
  

 االسم العلمي الشائع اإلنجليزياالسم  االسم العربي الشائع العائلة الرتبة

 الالذنبيات
Anura 

 العالجيم
Bufonidae 

 Arabian toad Duttaphrynus arabicus ضفدع العربيال
 Dhofar toad Duttaphrynus dhufarensis الظفاريضفدع ال

 الحرشفيات
Squamata 

 الحراذين
Agamidae 

 Yellow-spotted agama Trapelus flavimaculatus الحرذون المنقط األصفر

 Sinai agama Pseudotrapelus sinaitus الحرذون السينائي 

 Arabian toad-headed agama Phrynocephalus arabicus عضاءة عريضة الرأس العربية
 Spotted toad-headed agama  Phrynocephalus maculatus عضاءة عريضة )ضفدعية( الرأس

 Leptien’s spiny-tailed lizard  Uromastyx aegyptia leptieni الضب اللبتيني )سحلية لبتين شوكية الذيل( 
 Egyptian spiny-tailed lizard  Uromastyx aegyptia microlepis الضب )السحلية شوكية الذيل المصرية(

 األبراص
Gekkonidae 

 Gallagher's leaf-toed gecko  Asaccus gallagheri برص قاالغير ورقي األصابع
 Musandam leaf-toed gecko  Asaccus caudivolvulus برص مسندم ورقي األصابع

 Banded rock gecko Bunopus spatalurus hajarensis برص األرض المخطط
 Arabian ground gecko  Bunopus tuberculatus برص بالوشستان ورقي األصابع

 Rough-tailed bowfoot gecko Cyrtopodion scabrum برص اىن الذيل
 Yellow-bellied house gecko Hemidactylus flaviviridis برص المنزل أصفر البطن

 Persian gecko Hemidactylus persicus برص
 Red sea gecko Hemidactylus robustus البرص التركي 

 Carter’s semaphore gecko  Pristurus carteri برص
 Bar-tailed semaphore gecko  Pristurus celerrimus برص اإلشارة مخطط الذيل

 Least semaphore gecko Pristurus minimus برص اإلشارة الصغير
 Rock semaphore gecko Pristurus rupestris برص الصخور

 Fan-footed gecko Ptyodactylus hasselquistii البرص مروحي األقدام
 Arabian sand gecko Stenodactylus arabicus  برص الرمال العربي

 Dune sand gecko Stenodactylus doriae برص الةثبان الرملي 
 Gulf sand gecko Stenodactylus khobarensis برص الخلي  الرملي

 Eastern sand gecko Stenodactylus leptocosymbotes برص الرمال الىرقي 
 Slevin's sand gecko Stenodactylus slevini برص سيلفين الرملي 
 Desert skink gecko Teratoscincus keyserlingii السقنقوري البرص الغريب أو البرص 

سحالي الجدران 
 والرمال

Lacertidae 

 Bosk's fringe-toed sand lizard Acanthodactylus boskianus سحلية بوسك طرفية األصابع

  Saudi fringe-toed sand lizard السحلية طرفية األصابع السعودية
Acanthodactylus 
gongrorhynchatus 

 Haas's spiny-footed lizard  Acanthodactylus haasi سحلية هاس طرفية األصابع
 Snake-tailed fringe-toed lizard  Acanthodactylus opheodurus  سحلية طرفية األصابع ذات ذيل األفعى

 Schmidt's fringe-toed lizard  Acanthodactylus schmidti سحلية شميدز طرفية األصابع
 Blanford’s fringe-toed lizard  Acanthodactylus blanfordii سحلية بالنفورد طرفية األصابع

 Blue-tailed Oman lizard  Omanosaura cyanura سحلية ُعمان زرقاء الذيل 
 Jayakar's Oman lizard  Omanosaura jayakari سحلية جاياكار الُعمانية
  Hadramaut sand lizard Mesalina adramitana سحلية حضرموت الرملية

 Short-nosed sand lizard Mesalina brevirostris سحلية الرمال قصيرة األنف

السنقوريات 
 )السحالي الناعمة(

Scincidae 

 Asian snake-eyed skink  Ablepharus pannonicus سقنقور عين األفعى اآلسيوي 
 Ocellated skink Chalcides ocellatus ocellatus السقنقور المنقط

 Tessellated mabuya Mabuya tessellata السقنقور
 Sand skink Scincus mitranus سمةة الرمال الىرقية
 Iranian sand skink Scincus scincus conirostris سمةة الرمال اإليرانية 

 Golden grass mabuya Trachylepis septemtaeniata ذو الخطوط السبعة السقنقور
 Desert monitor Varanus griseus الورل Varanidae الورل

 السحلية الدودية
Trogonophidae 

 Zarudny's worm lizard  Diplometopon zarudnyi سحلية زارودني الدودية

 الحيات الخيطية
Leptotyphlopidae 

  Hook-nosed thread snake ايطية منقارية حية
Leptotyphlops macrorhynchus 
macrorhynchus 

 Jayakar's sand boa Eryx jayakari أفعى جاياكار الرملية / البوا الرملية  Boidae البوات

الحيات غير السامة 
 )كلوبر(

Colubridae 

 Gray’s racer snake Platyceps ventromaculatus حية هاردويةي المسابقة
 Wadi racer Platyceps rhodorachis حية مسابق األودية

 Crowned leaf-nosed snake Lytorhynchus diadema الحية مخرزية الرأس / ورقية األنف
  Hooded malpolon Malpolon moilensis الحية المقلنسة /الةوبرا الةاذبة 

 Schokari sand racer Psammophis schokari حية الرمال / حية الىجر 
 Clifford's diadem snake  Spalerosophis diadema cliffordii فعى السوطأحية داياديم / 

 Arabian cat snake Telescopus dhara ثعبان القط

األفاعي السامة 
 )فايبر(

Viperidae 

 Arabian horned viper Cerastes gasperettii األفعى المقرنة العربية

  Persian horned viper فعى المقرنة الفارسيةاأل
Pseudocerastes persicus 
persicus 

 Sindh saw-scaled viper Echis carinatus sochureki أفعى السند منىارية الحراشف
 Oman saw-scaled viper Echis omanensis أفعى السند المنىارية

 أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة 
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 2017 –في إمارة أبوظبي  مسّجلةال (Introduced) (: أنواع الثدييات البرية المدخلة5جدول )

 

 االسم العلمي الشائع اإلنجليزياالسم  االسم العربي الشائع العائلة الرتبة

 ثكالت اللحوم
Carnivora 

 السنوريات/ القطط
Felidae 

 Feral cat Felis catus القط

 الزباديات
Herpestidae 

 Indian grey mongoose Herpestes edwardsii النمس الرمادي الهندي

مزدوجات 
 األصابع

Artiodactyla 

 البقريات
Bovidae 

 Wild goat Capra aegagrus aegagrus الماعز البري

 القوارض
Rodentia 

 الفئران الحقيقية
Muridae 

 House mouse Mus musculus فأر المنزل

 Brown rat Rattus norvegicus الجرذ البني

 Black rat Rattus rattus جرذ المنزل

 الوبريات
Hyracoidea 

 الوبر
Procaviidae 

 Cape hyrax/Rock hyarx Procavia capensis الوبر الصخراوي

 الزبابات 
Soricomorpha 

 سورسيدي )الزبابات(
Soricidae 

 House shrew Suncus murinus زبابة المنزل

.أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة   

 

 2017 -في إمارة أبوظبي  مسّجلةال (Domesticated) (: أنواع الثدييات البرية المستأنسة6جدول )

 االسم العلمي الشائع اإلنجليزياالسم  االسم العربي الشائع العائلة الرتبة

 فردية األصابع
Perissodactyla 

 الخيليات
Equidae 

 Feral donkey Equus asinus الحمار

 مزدوجات األصابع
Artiodactyla 

 البقريات
Bovidae 

 Feral domestic goat Capra aegagrus hircus الماعز

 مزدوجات األصابع
Artiodactyla 

 البقريات
Bovidae 

 Camel Camelus dromedarius الجمل

 ثكالت اللحوم
Carnivora 

 الةلبيات
Canidae 

  Feral dog Canis lupus familiaris الةلب

 .أبوظبي – المصدر: هيئة البيئة
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  2017 -في إمارة أبوظبي  مسّجلة(: رتب الحشرات ال7جدول )

 الرتبة باللغة اإلنجليزية الشائع اإلنجليزياالسم  االسم العربي الشائع الرتبة

 (Apterygota) األجنحةعديمات  تحت طائفة 
 

 Springtails Collembola الحىرات ذات الذنب القافز  ذوات الذنب القافز -كولومبوال 

  ذوات الذنب الىعري
، شعريات السمك الفضي، حىرات النار

 الذنب
Bristletails & Silverfish Thysanura 

 (Pterygota) الحشرات المجنحة طائفةتحت  

 (Endopterygota)  ذوات األجنحة الداخليةرتبة فوق  

 

 Beetles Coleoptera الخنافس  غمدية األجنحة

  حرشفية األجنحة
دقيقات "الفراش" والفراشات 

 "العث"والسةيبر
Butterflies and Moths Lepidoptera 

 Ants, Bees, & Wasps Hymenoptera النمل، الدبابير المنىارية، النحل، إلخ الزنابير،  غىائية األجنحة

 Flees Siphonaptera البراغيث  اافية األجنحة

  شبةية األجنحة
الذباب البوم،  ،أسد النمل ،شبةات األجنحة

 أسد المن
Antlions & Lacewings Neuroptera 

 True flies Diptera الذباب الحقيقي أو الذباب ذو الجناحين  ثنائية األجنحة

 Stylopids Strepsiptera ستيلوبس  ملتوية أو مطوية األجنحة

 (Pterygota) الحشرات المجنحة تحت طائفة 

 (Exopterygota)  خارجيةذوات األجنحة الفوق رتبة  

 

 Grasshoppers & Crickets Orthoptera الجنادبصراصير الحقل، النطاطات و  مستقيمة األجنحة

 Psocids or Booklice Psocoptera قمل البسوكيد وقمل الةتب وقمل اللحاء  بسوكوبترا

 Lice Phthiraptera القمل  فيثرابترا

تحر رتبة غير متجانسة  -هيميبترا
 األجنحة

 True bugs البق الحقيقي
Hemiptera Suborder-
Heteroptera 

 تحر رتبة متىابهة األجنحة -بترا هيمي
، نطاطات األوراق، نطاطات  حىرات المن 

 النباتات
Cicadas, Planthoppers & 
Aphids 

Hemiptera Suborder 
Homoptera 

 Thrips Thysanoptera تربس  هدبية األجنحة

  العيدانيات
الحىرات العصوية، الحىرات العيدانية، 

 الحىرات الورقية
Stick insects Phasmida 

 Earwigs Dermaptera حىرات إبرة العجوز  جلدية األجنة

 Web-spinners Embioptera الىباك ناسجات  غازالت األنفاق

 Cockroaches Blattoptera الصراصير  الصراصير

 Mantids Mantodea فرس النبي  السراعيف

 Termites Isoptera البيض أو األرضة  متساوية األجنحة

  الرعاشات
الذباب الىاب "الرعاشات الصغيرة" 

 والرعاشات الةبيرة
Dragonflies & Damselflies Odonata 

 Mayflies, Collembola Ephemeroptera ذباب مايو يروبترا أو جناحيات اليوم الواحدإفيم

  .أبوظبي –البيئة  هيئة :المصدر
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 المالحظات التوضيحية

 قائمة المصطلحات المستخدمة

 عند تحليل إحصاءات مهماً  وتلعب هذه المصطلحات دوراً  بالتنو ع الحيوي الخاصةمصطلحات بعض اليحتوي التقرير على 

 ن التقرير المصطلحات التالية:إلمارة أبوظبي. ويتضم   التنو ع الحيوي

 (Scientific Nameاالسم العلمي )

الطريقة المت بعة في تسمية أنواع الةائنات الحي ة، ويتأل ف االسم العلمي من شقين: اسم الجنس متبوعاً باسم 

 النوع.

 ( Native Speciesاألنواع األصلية )

 توسع انتىارها نطاق إضافة إلى (،سواء كان في الماضي أو الحاضر)في نطاقها الطبيعي  توجدهي األنواع التي 

 بىةل مباشر أو غير مباشر. ورعايته ل اإلنساندون تدا  المحتمل 

  (Introduced Speciesاألنواع المدخلة )

نطاق غير نطاقها الطبيعي، وذلك بتدا ل من اإلنسان ونقلها في  هي األنواع غير المحلية أو الغريبة التي توجد

 بىةل مباشر أو غير مباشر.

 (Scientific Classificationالتصنيف العلمي للكائنات الحيّة ) 

هي طريقة لتصنيف الةائنات الحي ة طبقاً لخواصها المىتركة، ومن الفئات التصنيفية التي اشتمل عليها هذا 

 التقرير:

 

  الشعبة(Phylum)  

إحدى الفئات التصنيفية للةائنات الحي ة، التي تحتوي على مجموعة من الطوائف ذات الصلة. وتىة ل 

 .مجموعة الىعب ذات الصلة الوحدة التصنيفية "مملةة"

  الطائفة(Class)  

إحدى الفئات التصنيفية للةائنات الحي ة، التي تحتوي على مجموعة من الرتب ذات الصلة. وتىة ل 

 .مجموعة الطوائف ذات الصلة الوحدة التصنيفية "شعبة"

  الرتبة (Order)  

إحدى الفئات التصنيفية للةائنات الحي ة، التي تحتوي على مجموعة من العائالت ذات الصلة. وتىة ل 

 .مجموعة الرتب ذات الصلة الوحدة التصنيفية "طائفة"

  العائلة(Family)  

الحي ة، التي تحتوي على جنس أو أجناس عد ة ذات الصلة. وعادة ما إحدى الفئات التصنيفية للةائنات 

  .تةون الخصائص المستخدمة في الداللة على العائلة سهلة المالحظة

  الجنس(Genus)  

إحدى الفئات التصنيفية للةائنات الحي ة، التي تحتوي على مجموعة من األنواع ذات الصلة. وتىة ل 

 .حدة التصنيفية "عائلة"مجموعة األجناس ذات الصلة الو

 النوع (Species)  

كل األفراد والمجموعات من نوع محد د من الةائنات الحي ة تتم المحافظة عليها بفعل ثليات بيولوجية 

 (.1997ت د ي إلى إنسالها فقط مع نوعها )األمم المتحدة، 
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 (: Biodiversityالتنوّع الحيوي )

يعر ف التنو ع الحيوي بأنه نطاق االاتالفات الجينية، وااتالف األنواع والنظام اإليةولوجي في منطقة ما. )األمم 

 (.1997المتحدة، 

 (IUCN Red Listالقائمة الحمراء لتصنيف االتحاد الدولي لصون الطبيعية وحماية الموارد الطبيعية )

 يىمل تصنيف القائمة الحمراء الفئات التالية:

 

 ( منقرضEX):  

يعد  النوع منقرضاً عندما ال يةون هناك شك  في أن ثار أفراده قد فني، ويتحقق ذلك عندما تفىل 

عمليات المسح الىامل لةل بيئاته المعروفة أو المتوقعة داال نطاق توزيعه وفي األوقات المناسبة 

فرد له، مع مراعاة دورة حياة  لوجوده )الوقر المناسب من اليوم والفصل والعام( في تسجيل وجود أي

 (.2001النوع وكذلك أشةال حياته )االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

  بريامنقرض (EW ) 

يعد  النوع منقرضاً برياً عندما ال يوجد إال مزروعاً )نبات( أو داال أسر )حيوان( أو عندما يعاد تأهيله وإدااله 

توزيعه، ويفترض ذلك عندما تفىل عمليات المسح الىامل لةل بيئاته المعروفة إلى مناطق اارت نطاق 

أو المتوقعة داال نطاق توزيعه وفي األوقات المناسبة لوجوده )الوقر المناسب من اليوم والفصل 

والعام( في تسجيل وجود أي فرد له، مع مراعاة دورة حياة النوع وكذلك أشةال حياته )االتحاد الدولي 

 (.2001الطبيعة والموارد الطبيعية، لصون 

 ( الفئات المهّددةThreatened ) 

 ضمعر  (، وEN) باالنقراض مهد د(، وCR) األولى الدرجة من باالنقراض مهد دتىمل ثالث فئات، هي: 

 (. VU) لالنقراض

 ضمعر   أو (،EN) باالنقراض مهد د (، أوCR) األولى الدرجة من باالنقراض مهد ديصن ف النوع ضمن الفئات: 

هط( الخاصة بةل فئة -(، عندما تتفق أفضل األدلة المتاحة مع أحد المعايير الخمسة )أVU) لالنقراض

)انظر القسم الخامس للمرجع الخاص بفئات القائمة الحمراء لالتحاد لدولي لصون الطبيعة والموارد 

على المخاطر والتي تهد ده الطبيعية ومعاييرها في المصادر( التي تىير إلى أن هذا النوع يواجه أ

 (.2001)االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية،  باالنقراض في البرية

 هديدتال تحت (NT) 

يعد  النوع تحر التهديد عندما ال تتفق معايير تقييمه مع فئات مهد د باالنقراض من الدرجة األولى، ومهد د 

ألن يصبح مهد داً في المستقبل القريب )االتحاد الدولي  باالنقراض، ومعر ض لالنقراض، ولةنه م ه ل

 (.2001لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

 اتهديد أقل (LC) 

يعد  النوع أقل تهديداً عندما ال تتفق معايير تقييمه مع أي من الفئات السابقة. وتضم  هذه الفئة األنواع 

 (.2001الموارد الطبيعية، الىائعة والمنتىرة )االتحاد الدولي لصون الطبيعة و

  غير متوفر المعلومات(DD) 

يضم  النوع لفئة "غير متوفر المعلومات" عندما تةون المعلومات المتاحة عن توزيعه وحجم جماعته 

ووضعها غير كافية لتقييم مخاطر االنقراض التي يواجهها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على الرغم 

وساً جيداً واصائصه البيولوجية معروفة، لذلك ال تعد  هذه الفئة واحدة من من أن هذا النوع قد يةون مدر

الفئات المهد دة بل إن تصنيف النوع ضمنها يىير إلى أهمي ة الحصول على معلومات أكثر عنه وهو األمر 

 (.2001الذي تحق قه األبحاث المستقبلية )االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

 نف غير مص(NE) 

ينضم النوع إلى هذه الفئة إذا لم يتم تقييمه بالمعايير المستخدمة بعد )االتحاد الدولي لصون الطبيعة 

 (.2001والموارد الطبيعية، 
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 (Protected Areas)المناطق المحميّة 

الل بها، تدار من امساحة من البر أو البحر مخص صة لحماية التنو ع الحيوي والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة 

 .وسائل قانونية فعالة

  (Vascular Plants) النباتات الوعائية

هي نباتات تتمي ز بوجود نسي  وعائي يتأل ف من الخىب واللحاء يقوم بنقل الماء والمواد الغذائية إلى أجزاء 

( Gymnospermsالبذور ) النبات جميعها، ويتةو ن النسي  الوعائي من الجذور واألوراق والسيقان. وتعد  عاريات

كلها أمثلة على  (Ferns) ( والسرااسangiosperms/flowering plantsوكاسيات البذور أو النباتات الزهرة )

 النباتات الوعائية.

 (Ecosystemالنظام اإليكولوجي )

 (.1997نظام يول د التفاعل بين الةائنات العضوية المختلفة وبيئتها تبادالً دورياً للمواد والطاقة. )األمم المتحدة، 

   (OE) مستغلة بشكل مفرط 

ص هو الصيد الجائر أو غير المس ول، وهو زيادة قدرات الصيد )عدد القوارب، أو معدات الصيد، أو الوقر المخص  

ات الزائدة من استغالل المخزون السمةي بىةل أكبر من تلك القدرة الالزمة لصيد الةمي   هة نحوللصيد( الموج  

ب عليه في المستقبل تناقص أعداد األسماك في المخزون بىةل ي ثر سلباً المخزون. وهو األمر الذي سيترت  

 )وزارة البيئة والمياه(. قدرته على تجديد نفسه طبيعياً  في

  (WSL) دامةمستغلة ضمن الحدود المست

هو اصطياد الةمي ات الزائدة على حاجة المخزون )الرصيد السمةي الذي تسمح به ظروف البيئة المحيطة(، التي 

يستطيع المخزون تجديدها في موسم التةاثر المقبل، إذا توافرت الظروف الطبيعية العادية المناسبة لذلك، دون 

 مةو ناته من األسماك )وزارة البيئة والمياه(.قدرة المخزون على تجديد  التأثير السلبي في

 مصادر البيانات

بي أبوظ -وُوف رت البيانات لمركز اإلحصاء  ،أبوظبي –هيئة البيئة من المستخدمة في هذا اإلصدار على البيانات  ُحصل

 مها إلنتات اإلحصاءات والم شراتاى معالجتها وتدقيقها واستخدالذي تول  

 فنيةالمالحظات ال

 المنهجية المتّبعة

ار أبوظبي حسب ث -جميعها اعتمدت على البيانات الواردة من هيئة البيئة  األرقام المتعل قة بإحصاءات التنو ع الحيوي

أبوظبي فيما بعد معالجتها إلارات إحصاءات وجداول  –، التي تول ى مركز اإلحصاء 2017تحديث تم في منتصف عام 

 هذا اإلصدار.

يىير إلى العدد اإلجمالي لألنواع المعروفة والموصوفة والمسج لة لفئة أو طائفة ما  واع المعروفةإجمالي عدد األن

في بلد معي ن أو منطقة معي نة )إمارة أبوظبي(. إجمالي عدد األنواع المعروفة للثدييات والزواحف تىمل األنواع البحرية. 

 جرة والمقيمة.إجمالي عدد األنواع المعروفة للطيور تىمل الطيور المها

يىير إلى العدد اإلجمالي لألنواع التي تواجه أعلى اطر باالنقراض العالمي و/أو  مهّددةإجمالي عدد األنواع ال

(، وعرضة لالنقراض EN(، ومهد د باالنقراض )CRاالنقراض المحلي وتىمل الفئات: مهد د باالنقراض من الدرجة األولى )

(VU حسب القائمة الحمراء ،)( لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعيةIUCN Red List و/أو القائمة الحمراء )

 المحلية.

بأنها عدد األنواع التي صن فر بأنها مهد دة ضمن األنواع التي تم تقييمها حتى  مهّددةعدد األنواع الينبغي تفسير 

 اآلن، إذ إنه ال تزال هناك أنواع لم تقييمها.

ولذلك فإن تصنيف األنواع ضمن الفئات األعلى في التهديد يىير إلى توقعات أكبر لتعر ضها  صهو عملية فر االنقراض

لالنقراض، فاألنواع المدرجة في تلك الفئات فرصتها أكبر في االنقراض االل فترة زمنية محد دة عن تلك المدرجة في 
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ومع هذا فإن بقاء األنواع المدرجة في الفئات األعلى في  فئات أقل )هذا إذا لم تتخذ محاوالت جادة للحفاظ عليها(،

 التهديد وعدم انقراضها ال يعني بالضرورة أن هذه التقييم لم يةن دقيقاً متذ البداية.

 االختصارات المستخدمة

.(Extinct) منقرض :EX 

.(Extinct in the Wild)  EW برياً  منقرض :

.(Critically Endangered)  CR األولى الدرجة من باالنقراض مهد د :

.(Endangered)  EN باالنقراض مهد د: 

.(Vulnerable)  :  لالنقراض ضمعر VU 

.(Near Threatened)  NT هديدتال تحر :

 .(Least Concern)  ًً :تهديدا أقل LC 

.(Data Deficient)  :المعلومات متوفر غير DD 

.(Not Listed) غير مدرجة  : NL 

 .(Not Evaluated)  فمصن  : غير NE 

.(Over-Exploited)  OE : مستغلة بىةل مفرط

.(Exploitation within Sustainable Limit)  WSL االستدامة : مستغلة ضمن حدود

.(International Union for Conservation of Nature)  IUCN : االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية

 الرموز المستخدمة

 .ل في الجدولفي الواقع أكبر من الرقم المسج   الرقم"  < "

 " البيانات غير متوافرة. –" 

 المالحظات المتعلّقة بالجداول

 .2018حسب ثار تحديث لها في منتصف عام  تتعل ق األرقام جميعها الواردة في هذه النىرة بإمارة أبوظبي

  معلومات إضافية واإلصدار التالي

واإلحصاءات الرسمية األارى الرجاء زيارة الموقع اإللةتروني لمركز  البيئةللمزيد من اإلحصاءات التفصيلية حول 

 http://www.scad.ae: أبوظبي -اإلحصاء 

  .  2022 عامديسمبر سيتم نىر اإلصدار المقبل في 
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