وزارة الدولة لشئون البيئة

جهـــاز شئـــون البيئـة
قطاع حماية الطبيعة

محمية الصحراء البيضاء

األنشطة والخدمات في المحمية:
تتعدد األنشطة والخدمات بالمحمية الى عدة أقسام كالتالي :

● أنشطة ادارة الزوار :
السياحة البيئية وسياحة السفاري :

تعتبر السياحة البيئية وسياحة السفاري من أىم األنشطة بالمحمية  ،فتتميز الصحراء البيضاء عن بااقي حاحاري
مصر بطابع خاص نظرا لطبيعتهاا الفردادة  ،لااا دتاافاد اليهاا الساا حا مان بمياع بدااع الادنيا لبساتمتاع ب ماا

ىاه الطبيعة الخببة وروعة لياليها الساحرة  ،وتتم متابعة السياحة من خب الدوردات بالمحمية داميا .

الراليات والسباقات :

نظرا التساع مساحة محمية الصحراء البيضاء فانها تعتبر بيئة بيدة إلقامة سباقات السيارات وراليات المشي ،

رالي الفراعنة  :تعد الصحراء البيضاء أحد النداط الر يسية لسابا رالاي الفراعناة لعادة ساناات متتالياة  ،ولكان
تاام تعاادد مسااار الرالااى خااب الخمااا سااناات المانااية للاادورا حااا المحميااة دو الاادخا داخا حاادودىا
حفاظا على الكا نات الحية والتناع البيالابى وحرحا على عدم تشادو المدقات بعد الراليات لفترات طادلة

رالي المشي الدولي  :حيث تدام إحدى شاركات الساياحة بتنظايم سابا لل ارى سانادا دشاار فياو عادد كبيار
من المتسابدين األبانب ودكا للسبا عدة مراح فى عدة مناطق سياحية داخ وخارج المحمية .

●أنشطة التاعية البيئية :
المؤتمرات وورش العم :

دتم اإلبتماع مع السكا المحلياين مان واحتاى الفرافارة والبحرداة أكمارمن مارة  ،وتاتم المناقشاة معهام فاى ورش

عم ا مص ا رة لشاارح خطااة العم ا للفتاارة الدادمااة وأىااداا المحميااة وبعااا اإلرشااادات الخاحااة بتنظاايم العم ا
وكالكاإلستماع لابهو نظرىم ومدترحاتهم لتنمية المحمية والحفاظ عليها .

تاعية طببية بالمدارس :

قامت ادارة المحمياة بالعدداد مان حمابت التاعياة البيئياة فاي بمياع مادارس واحاة الفرافارة بالتنسايق ماع اإلدارة

التعليميااة بااالفرافرة لتاساايع ماادار النشااي ال ددااد بماادى أىميااة الحفاااظ علااى البيئااة والاادور الهااام الاااى تلعبااة

المحميااات فااي الحفاااظ علااى طبيعااة البيئااة المصااردة ماان الت ياار والتاادىار .بشااك عااام وأىميااة الصااحراء البيضاااء

بشك خاص.

كما تم اإلبتماع بالطلبة المتميزدن من بميع مدارس الفرافرة واإلحتفا معهام بياام البيئاة العاالمي بالتنسايق ماع

مددر مكتبة الطف التابعة لازارة المدافة .

طباعة منشارات :

تم تصميم وطباعة عدة مطباعات :

 البروشار الخاص بمحمية الصحراء البيضاء وبو خردطة للمحمية تانح مانعها والطردق إليها وخطاط
السااي ر حسااب ألاانهااا وأىاام المناااطق بهااا وحااار لهاااه المناااطق وتعليمااات الزدااارة وذل ا باامبث ل ااات
العربية واإلدطالية واإلن ليزدة  ،دتم تازدعو اآل على الزوار لتاعيتهم وبالااببات التى د ب اإللتزام بها

.

 البروشار الخاص بالنباتات وىا دعرض حار وأسماء أىم األنااع وحفاتها .

 البروشار الخاص بالحياانات وىا دعرض حار وأسماء أىم األنااع وحفاتها .

كما دتم اآل من خب الدوردات تازدع البروشار الخاص بالمحمية لتانايح الماداخ الر يساية والمادقات

الداخلية .

حمبت النظافة :

د اتم تنظاايم أكماار ماان حملااة نظافااة خااب العااام بالمشاااركة مااع بعااا ال معيااات األىليااة أو بااسااطة العاااملين

بالمحميااة بمفااردىم  .وقااد دشااار المحميااة فااي حماابت النظافااة العددااد ماان الاافااددن ماان شااتى بداااع العااالم

والمهتمين بالصحراء البيضاء وتستمر الحمبت في ال الب مابين دامين الى ثبثة أدام دتم فيها بمع الدمامة من
بميع أرباء المحمية وتنظيف العيا الرومانية واألحااض الخاحة بها وتدليم النخي .
اللاحات اإلرشاددة :

نظرا لكبر مساحة محمية الصحراء البيضاء وتناع البيئات والمزارات بها  ،وألىمية التأمين والسيطرة بالمحمية ،

وكال إدارة الزوار  ،كا حردا بنا التفكير فى ونع الفتات إرشاددة داخ وخارج المحمية إلرشاد الزوار .

 -لاحات معدنية :

تم ونع بعا االفتات المعدنية خارج حدود المحمية على الطر إلرشاد الزوار .

ونع الفتتين بح م كبير عند الماداخ الر يساية للمحمياة عليهاا لااحتين تاناح خردطاة المحمياة وأىام المعاالم

بها  ،وبعا الصار والتعليمات وخطاط السير الملانو  ،والمداخ والمخارج المسماح بها.

 -لاحات ح ردة :

كا من الضرورى إختيار شاك مناساب للاحاات دتناساب ماع طبيعاة المكاا وتام تنفياا اللاحاات علاى

الح ر ال يرى تانح  ،المداخ الر يسية وأسماء المعالم والمدقات وألاانها وتعليمات الساير داخا المحمياة

.

م

ناع اللاحات

عددىا

1

اللاحات المعدنية على الطر

3

2

اللاحات المعدنية بالخرا و والتعليمات

2

3

اللاحات الح ردة

88

●أنشطة الرحد :

تم تنفيا برامج رحد متكاملة تتخا منهج تطبيق نتا ج مشاروع البيامااو وماا تام التادردب علياو مان طار الرحاد

فى الدورات التدردبية وذل من خب عمليات الرحد اآلتية :

رحد النباتات .

Vegetation survey.

رحد الحياانات .

رحد ال زا .

رحد السياحة .

الرحد بالتصادر .

أوال  :رحد النباتات :

Atlassing.
Gazelle monitoring.
Tourism monitoring.
Photo monitoring.
Vegetation survey

تاام تحددااد المناااطق ذات ال طاااء النباااتى بالمحميااة وتاقيعهااا علااى الخاارا و الرقميااة للمحميااة وإعطاااء كاااد لكا

منطدة وتم من خبلها حصر  45ناع نبات ححراوى بالمحمية .

ثانيا  :رحد الحياانات :

Atlassing

تم حصر أنااع الكا نات الحية بالمحمية من ثدديات وزواحف وحشرات

 7أنااع من الحياانات بالمشاىدة أو الدلي وىى :

م

االسا اام

Latin Name

1

ال را المصرى

Gazzella dorcas

2

ثعلب

Vulpes zerda

3

ثعلب

Vulpes vulpes

4

ثعلب

Vulpes ruppellii

5

درباع

Jaculus jaculus

6

درباع

Gerbillus gerbillus

7

فأر

Acomys cahirimos

الزواحف :

تم حصر  5أنااع من الزواحف بالمشاىدة أو الدلي وىى :

م

االسم

Name

1

الحية المدرنو

The horned viper , cerastes cerastes

2

المعبا

Psammophis aegyptius

3

سحلية

Trapelus mutabilis

4

سحلية

Acanthodactylus longipes

5

ور

Varanus griseus

الحشرات :

تم بمع عدد كبير من الحشرات الزاحفو والطا رة وتم حفظ عدد كبيار منهاا بالمحمياة كعيناات للمسااعدة فاى

تعردف انااعها بالتعاو مع احد متخصصى دراسو الحشرات بدطاع حمادة الطبيعة ليتم تعردف ىاه األنااع .
الطيار :

تمت مشاىدة عدد قلي بدا من الطيار المديماة ولكان أعادادىا قليلاة بادا حياث دمكنناا مشااىدتها حاا

مناطق العيا  ،ولكن من أىم ما دميز الصحراء البيضاء ىا حدر ال روو  Sooty Falconوالاي تم رحد
أعااداد وفياارة منااو حيااث د ااد فااي محميااة الصااحراء البيضاااء بيئااة مب مااة لانااع الباايا وفدسااو وتعلاايم األفاارخ
الص يرة الطيرا ثم الرحي الى مناطق أخري  ،فها دتاابد في المحمية في الفتارة مان بداداة شاهر سابتمبر حتاي

نهادة أكتابر .

ثالما  :رحد ال زا

تم رحد العددد من آثار ال زا المصري بالاددا بالمحمية ولكن لم دتم مشااىدتو  ،والهادا ىاا معرفاة منااطق
تازدع ال زا وربطها بمنطدة وادى الردا وتحددد تحركاتو وسلاكو لانع خطة مناسبة للحفاظ عليو .

رابعا  :رحد السياحة :

نظاارا أل السااياحة البيئيااة ماان أىاام مااا دميزمحميااة الصااحراء البيضاااء  ،لاافدااد تاام عم ا اسااتبيا رأى فااى ورقااو

واحده تازع على السا حين فى الصحراء لمأل بياناتها  ،وتانيح آراءىم حيث دتم السؤا عن اإلسم وال نسية
وعدد مرات الزدارة وكيف عرا بالمحمية وطرددة وحالو وما رأدة فى ما تم ان ازه من أعما ( لاحاات ارشااددة

 ،مدقات  ،مطباعات )  ،وما ددترحو لتطادر المحمية  ،لانع أسلاو لتاعية السا ح

خامسا  :الرحد بالصار :

تم تحددد  188ماناع بالمحمياة إللتدااط الصاار بالمحمياة لمتابعاة الضا اط والت يارات التاى تحادث لألمااكن

خاحة المدقات والتكادنات الصخردة وبعا المناطق ذات السياحة الكميفة  ،وذل لمدارنة الصار ببعضها ك

عام لمعرفة ما إذا كا ىنا أى ت يرات طرأت على المكا .

●أنشطة تنمية ودعم الم تمع المحلى :
الخدمات واألنشطة المباشرة التى دمكن من خبلها دعم الم تمع المحلى ومن ىاه الصار-:

التعاااو مااع بمعيااة حياااة بااالفرافرة لتتااالى ترساايم خطاااط السااير داخا المحميااة ماان خااب تااافير العمالااو وتنفيااا

المدقات .

اإلعب عن ا لاظا ف التى تحتابها المحمية فى المددنو وتم إختبار أبناء الم تمع المحلاى بالااحاات فداو مان

باحمين وسا دين وحراس .

تم تخصيص بزء فى مركز لزوار ليكاا باازار داتم فياو عارض المنت اات المحلياة للم تماع المحلاى وسااا داتم

العرض والعم بو من خب إحدى ال معيات االىلية بالااحات .

األعما التطاعية

تشار المحمية فى بميع األنشطة التطاعية بالااحات من أعما نظافة وت مي باإلشترا مع أبناء الااحاات

وال معيات األىلية وذل بالعاملين فى المحمية والمعدات البزمة .

ا المشاركة مع إحدى ال معيات األىلية بمعية ثدافة الطف ومدرىا بالداىره فى بعا األعما التطاعية داخ

مددنة الفرافرة  ،مم نظافة المددنة وإنشااء بعاا المظابت باألمااكن العاماة كالمستشافى العاام باالفرافرة  ،وأماام

م لا المددنو وأماكن إنتظار المااحبت العامة  ،وقاد شااركت المحمياة ماع ال معياة األىلياة وشاباو الفرافارة

المتطاعين بمعداتها وبالعاملين بالمحمية .

ثانياً :كيف تص إلى المحمية:

تدع محمية الصحراء البيضاء شما واحة الفرافرة بحاالي  35كيلا متر  .وداباد طرداق أسافلتي واحاد للاحاا
الي المحمية وىا طردق الداىرة الداخلة الصحراوي ال ربي والاي دمر بااحتي الااحات البحردة والفرافرة ،

فإذا كنت قادم من الشما (الداىرة) دمكنا أ تساتد أتاابيا شاركة الاباو الدبلاي للندا والساياحة مان مينااء

الداىرة البري (التربما ) والمت و الى واحة الداخلة من طردق أكتابر – الااحات البحردة _ الفرافرة _ الداخلة

.

أما اذا كنت قادم من حعيد مصر فيمكن أ تأخا طردق أسياط الااحات الخاربة  ،األقصر الااحات الخاربة
وحاال الى واحة الداخلة  ،ثم من الداخلة تستد نفا األتابيا السابق ولكن في الت اه المعاكا من الداخلة

الي الداىرة مرورا بالفرافرة ثم الااحات البحردة .

ال دابد مطارات أو ماانى بالمنطدة.

ثالماً :رسام دخا المحمية:
دتم التحصي بمحمياة الصاحرا ء البيضااء بنااء علاى قارار السايد المهنادس  /وزدار الدولاة لشائا البيئاة رقام 69
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م

التاكرة

قيمة التاكرة

1

دخا فرد أبنبي

 5دوالر أمردكي

2

دخا فرد مصري

 5بنيو مصري

3

دخا سيارة أبنبي

 5دوالر أمردكي

4

دخا سيارة مصري

 5بنيو مصري

5

تخييم فرد أبنبي

18بنيو مصري

6

تخييم فرد مصري

 18بنيو مصري

رابعاً :إبراءات الحصا على تصاردح أو ماافدات لدخا المحمية:
ال تابد ماافدات أو تصاردح .

خامساً :سب اإلستعبم عن المحمية:
تليفا :

882 292 7511131

فاكا :
بردد :

882 292 7511131
محافظة الاادى ال ددد – مددنة الفرافرة – المعسكر – مدر محمية الصحراء البيضاء

برد إليكترونى :

kemo_ak1973@hotmail.com

