محمية األحراش

 -1قرار أنشاء المحمية :

أعمنت محمية األحراش بقرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم  1429لسنو 1985
والمعدل بالقرار رقم  3379لسنة  1996وفقا" ألحكام القانون رقم  102لسنة1983
فى شأن المحميات الطبيعية
تقع محمية األحراش برفح في أقصى الشمال الشرقي لجميورية مصر العربية بالقرب من ساحل البحرر
المتوسط بمحافظة شمال سيناء  -وتغطى محمية األحراش برفح حوالي  6كم مربع 0

 الوصف التفصيمي لممحمية:
تعتبرررر محميرررة األحرررراش بررررفح ات طرررابع اررراص لوجرررود الك بررران الرمميرررة المنتشررررة والم بترررة
بواسطة أشجار االكاسيا واالتل وتصل ارتفاع بعض الك بان الرمميرة الرى حروالى  60مترر فرو
سطح البحر
كيفية الوصول لممحمية :
سيارة ااصة أو تاكسى من القاىرة الى رفح سيناء 400كم
سيارة ااصة أو تاكسى من العريش الى رفح سيناء 50كم
وال يوجد رسوم لزيارة المحمية

لالتصال بإدارة محمية األحراش :
ت012480282 /
فاكس) 068(3301227 /

 األنشطة والادمات بالمحمية -1التوعية البيئية :

أ  -الندوات :

تم يتم بصفة دورية عمل ندوات ومحاضرات لطالب المدارس و الىالى المنطقة وجنود

األمن المركزى وحرس الحدود و لك لتفعيل دور المواطن فى المحافظة عمى األنواع الحيوانية
والنباتية من االنقراض كما يتم سنويا" االشتراك فى ميرجان القراءة لمجميع
ب -الزيارات :
يتم بصفة دائمة استقبال الزائرين ال ين يقوموا بزيارة
المحمية من طالب المدارس ورواد ميرجان القراءة

لمجميع وبعض زائرين المحافظة من المحافظات االارى

ج -المعسكرات :

معسكر عمل مدرسة رفح ال انوية لمبنات

معسكر زراعة شتالت االكاسيا بالمحمية سنويا فى شير فبراير أو أول شير مار

 -2الرصد البيئى :

أ)

النباتات :
 -1يوجد بالمحمية  4أنواع من األشجار وىى :
االستادام

االسم
 االكاسيا سالجاناAcacia saligna

وىررى أشررجار رعويررة ات قيمررة

ائيررة

عالية وتتميز ى ه األشجار عالوة عمرى
شرررركميا الجمررررالى أنيررررا مررررن األشررررجار
الم بتررررررة لمك برررررران الرمميررررررة حيررررررث أن
ج ر ورىا تمتررد أفقيررا" الررى ح روالى  5إلررى
 10متر كما تتحمل قمرة الميراه والحررارة

والرطوبة العالية
 Tamarixوهى أشجبر جسحخدم كمصدات للريبح
 االتل أو العبلوجثبيث الكثببن الرملية ولمنع انحراف
articulata
الحربة
ىي أشجار تستادم كمصدات لمرياح
الكافور الميموني Eucalyptuscitridora
اشبيا لونو أحمر فاتح متين وقوى
جدا".
السرو العمودي
pyramidalis

Cupressus

ىى شجرة تتجمل البرد والجفاف وتقاوم
الريرراح الشررديدة ل ر ا تسررتادم كمصرردات
لمرياح .

 يوجد عدد  8نباتات حوليةاالستادام

االسم
شوك أو مرار
Centaurea Palleacens

- 1فاتح لمشيية
- 2يساعد عمى التئام الجروح
- 3عالج أمراض العيون

شبيط
Xanthium Spinosun

 -1لعالج البواسير

-2مغمى العشب فى عالج الغدة
الدرقية

الداان أو عصا موسى
Nicotiana glauca

-1مبيد حشرى لممن

 -2تقوية جدر الشعيرات الدموية
الضعيفة

ابيزة البحر
vulgaris

 -1 Sileneعالج لنزالت البرد
-2يستادم كممين

ريحان
Marrubium vulgare

 -1اافض لمسكر فى الدم
-2عالج الم المفاصل
-3مدير لمطمث

العادر
 Artemisia monospermaوالحشرات

 -1النبات طارد لمزواحف
-2تستادم الج ور لعالج البرد

اافور
Bromus madritensis

- 1مدير لمبول

- 2مقوى عام

ظمف
-2 Polygonum senegalenseتقوية األنسجة الرئوية
 -1يستادم ألالم الكمية

 -3يستادم ألالم الصدر

ب  -رصد الزواحف :

تم رصد عدد  13نوع من الزواحف

م
1

حردون

2

قاضي الجبل

3

برص منزلي

4

حردون سينا حنفش

5

Lavdakia stellio
Trapelus flavimaculatus

Hemidactylus turcicus

سقنفر خشن
Acanthodactylus boskianus

6

حرباء سيناء

7

سقنفر سينائي مخطط

8

سحمية نعامة

Chalcides ocellatus

9

صرباء سيناء

Chamaeleo musae

11

أزود جبمي مخطط

11

ج) ال دييات

االسم

االسم العلمي

Mesalina olivieri

Couber rogersi

حية مقرنة كاذبة

12

أرقم أحمر

Spalerosophis diadema

13

حية قرعاء

Cerastes vipera

Hammals
تم رصد عدد  6أنواع وىم :
االسم
 -عمب الفنك

قط الرمال
القنف طويل األ ن

الجربوع
خفبش
فئران

االسم العممى
Fennecus zerda

Felis margeruta
Hemiechinus auritus

Gerbillus gerbillus
Psammomys obesus

د) الطيور :

تم رصد  25توع من الطيور المقيمة والمياجرة بالمحمية منيا :
االسم
دراسة سوداء الرأس

االسم العممى
Emberize Melanocephala

دراسة أو بمبل الشعير

Milaria Calamdra

عصفور اضيري

Cardulis Chloris

تمير عربي
قرقف البندول
شحرور

ىدىد
عقاب سنعاء صقري

Nectarinia Osea
Remiz Pendulinus
Turdus Merula

Upupa epops
Aquila pomarina

نقار الاشب
قنبرة متوجة

Galeria cristata

السمان

Coturnix coturnix

المرعى

Crex crex

 -3برنبمج الصون :
تم أنشاء مشتل صغير بجوار المبنى اإلداري لممحمية يتم فيو زراعة شتالت أشجار االكاسيا
واالل شير مارس من كل عام

وى ا العام تم زراعة عدد  500شتمة أكاسيا التى تم زراعتيا بمشتل المحمية فى األماكن
الاالية من األشجار وأماكن األشجار التى تتعرض لعوامل التعرية بالمحمية

 -4برنامج تطبي القانون :
أ -يتم بصفة يومية بالمرور الدوري عمى حدود المحمية وااصة المناط المالصقة لمرزارع

األىالي من الجية الشمالية لممحمية لمنع أى تعدى باالستيالء عمى أجزاء من المحمية
ب -يتم منع الرعى داال المحمية ومنع تقطيع األشجار

ج -المرور اليومي بمرافقرة الجيرات األمنيرة " حررس الحردود  +قروات متعرددة الجنسريات " عمرى
الحدود الشرقية المالصقة مع الجانب الفمسرطيني لمنرع أى نروع مرن التسرمل مرن أو الرى الجانرب

اآلار

