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ویژگیهای منطقه

تاالبامیرکالیه

نمادی از تنوع زیستی استان گیالن
دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران

در سواحل ماسهای دریای خزر ،تحت تاثیر مشترک جریانهای دریایی
و بادها و امواج و جریان آب و رسوبات رودها  ،تالبهای ساحلی کوچک
و بزرگی بوجود آمده است .این تاالبها در رابطه طبیعی و حیاتی با
آبهای ساحلی دریا هستند .تاالب امیرکالیه هم یکی از انواع این
تاالبهای ساحلی است .این تاالب یکی از  24تاالب بین المللی کشور
است .تاالب امير كاليه را با توجه به اهميت اكوسيستمى آن ،مىتوان
از نگاههاى مختلف مورد ارزيابى قرار داد .اين بخش از طبيعت گيالن
داراى جاذبههاى مختلفى است كه نقش مهمى در حيات گونههاى ديگر
موجودات آبزى و غيرآبزى منطقه داشته و در كنار آن اثرات اكولوژيكى،
اقتصادى و گردشگرى تاالب امير كاليه نيز حائز اهميت است .نقش
اين تاالب به دليل وجود انواع آبزيان اعم از گياهى و جانورى در آنها و
اهميتشان از جهت برخوردارى موقعيت ويژه زيستگاهى براى پرندگان
مهاجر ،نكتهاى است غيرقابل انكار و از نظر كارشناسان بسيار مهم و
حياتى است .از نظر موقعيت طبيعى و اكولوژيكى اين تاالب عالوه بر
تأمين نيازهاى آبى بسيارى از اراضى كشاورزى ،از نظر تأمين منابع غذايى
و تنوع زيستى نيز بسيار حائز اهميت است زيرا وجود دهها گونه گياهى
و جانورى در آن و حضور هزاران پرنده مهاجر نقش تعيين كنندهاى در
اقتصاد مردم منطقه دارند.
قایقهــای ضبــط شــده از صیــادان

12

و شــکارچیان غیــر قانونی

عکاس :مائده مجاوری مسلم

مائده مجاوری مسلم

ایــن منطقــه تاالبــی بــا آبهــای دائمی
و شــیرین اســت .يكــى از ويژگىهــاى منحصــر
بــه فــرد تــاالب بيــن المللــى اميــر كاليــه
الهيجــان در مقايســه بــا ديگــر تاالبهــاى
گيــان ايــن اســت كــه ايــن تــاالب از محــدود
محيطهــاى تاالبــى آب شــيرين اســت كــه
تنهــا در يــك كيلومتــرى دريــا قــرار دارد.
تــاالب امیرکالیــه در طــول جغرافیایــی 12و50
دقیقــه طــول شــرقی و عــرض جغرافیایــی
37و 17دقیقــه عــرض شــمالی درحــدود 10
کیلومتــری شــمال الهیجــان در اســتان گیــان
در دشــتهای ســاحلی جنــوب دریــای خــزر
واقــع شــده اســت در روســتای امیرکالیــه بــه
نــام ایــن روســتا خوانــده میشــود .در گذشــته
بــه آن(شــاله کل و شــیخ علــی کــول) هــم
میگفتنــد .مســاحت  1230هکتــار اســت و در
طــول ســال نوســانات نســبتا کمــی دارد.طــول
تــاالب  4/5و عــرض آن بیــش از  1/7کیلومتــر
اســت 20 .متــر پایینتــر از ســطح آبهــای
آزاد میباشــد .عمــق متوســط آن  2متــر
اســت .هیـچ گونــه رودخانــه دائمــی بــه تــاالب
امیرکالیــه وارد نمیشــود .منابــع تامیــن آب
آن بارندگیهــا ،مــازاد آب اراضــی کشــاورزی
اطــراف ،آبهــای ســطحی و آبهــای زیرزمینی
میباشــد .آب دریــا بــه ایــن تــاالب راه نــدارد
بــه همیــن دلیــل ایــن تــاالب دارای سیســتم
آب شــیرین و پایــدار بــوده و از افزایــش و
کاهــش آب دریــا مصــون مانــده اســت.

نوع تاالب

آب تــاالب شــیرین ،طبیعــی و دائمــی اســت .بســتر
گلــی ،بــا پوشــش گیاهــی انبــوه میباشــد .تــاالب
از نــوع  palustrineبــه شــمار مــیرود و بــه
صــورت اســتخر بــوده ،حریــم آن مشــخص اســت،
زیــرا توســط مــزارع کشــاورزی احاطــه شــده اســت.
کنوانســیون رامســر ،تــاالب را در تیپهــای
تاالبهــای 3W،2TP،1Oقــرار داده اســت.
در رســوبات ایــن تــاالب ،ماســههای
کوارتــزی شــفاف و نســبتا گــرد ،همچنیــن پوســته
خــرد شــده صــدف و فلدســپات و میــکای تخریبــی
وجــود دارد .بافــت خــاک رســی و شــنی نســبتا
ســبک اســت .براســاس معرفــی مســاحت تــاالب،
منابــع آبــی تــاالب و نــوع آب تــاالب و پوشــش
گیاهــی تــاالب بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تــاالب
بــه دریــا متصــل نیســت و آبهــای ورودیاش از
آبهــای بارندگــی و ســطحی و زیرزمینــی اســت
و بــا توجــه بــه مســاحت تــاالب و وجــود پوشــش
درختــی و درختچـهای در کنــاره تــاالب تشــخیص
داده شــد کــه ایــن تــاالب حوضچــهای بــا آب
شــیرین اســت و در رده تاالبهــای مردابــی بــا
پوشــش درختچــهای قــرار گرفــت.

مدیریت و حفاظت تاالب

ایــن اکوسیســتم آبــی درســال ۱۳۵۴در
کنوانســیون رامســر بــا توجــه بــه جاذبههــا
و ویژگیهــای اکولوژیکــی آن ،بــا نــام تــاالب
امیرکالیــه در فهرســت تاالبهــای بینالمللــی
قــرار گرفتــهاســت .ایــن تــاالب بــا یــک هــزار و
 ۲۳۲هکتــار وســعت و بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت
ویــژه آن ،ب ـ ه عنــوان یکــی از محیطهــای طبیعــی
زندگــی وحــوش و آبزیــان ،در زمــره پناهگاههــای
حیــات وحــش اســت کــه درســال  1349حــدود
 1095هکتــار ایــن تــاالب توســط ســازمان حفاظــت
محیطزیســت حفاظــت شــده اعــام گردیــد و تحــت
نظــارت ســازمان محیطزیســت قــرار دارد .پناهــگاه
حیــات وحــش امیــر کالیــه بــا مســاحتی بالــغ
بــر  1084هکتــار مــورخ  1354/5/21شــورایعالی
محیطزیســت بــه مجموعــه مناطــق تحــت مدیریــت
ســازمان پیوســت.
 1دریاچه های آب شیرین دایمی
 2مرداب ها و حوضچه های آب شیرین دایمی
 3تاالب هایی با پوشش درختچه ای

13

* نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی بوم کره ،جلد  2شماره  ،1تابستان 1397

* نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی بوم کره ،جلد  2شماره  ،1تابستان 1397

پوشش گياهي

حیات وحش و پوشش گیاهی

پرندگان تاالب

عوامل تهدید کننده

از مهمتریــن عوامــل تهدیــد
میتــوان وجــود مســتثنیات و تغییــر
کاربــری اراضــی تعارضــات بــه اراضــی
حاشــیه تــاالب ،تصــرف زمیــن هــای
حاشــیه تــاالب توســط روســتاییان
جهــت کشــت برنــج  ،برداشــت غیــر
اصولــی از آب تــاالب ،شــکارو صیــد
غیــر مجــاز ،یوتریفیکاســیون نــام
بــرد.

خزندگان تاالب

الــف) الکپشــتها :از خانــواده  ،Emydidaeشــامل
الکپشــت برکــهای( )Mauremys caspicaو
الکپشــت خــزری ( )Emys orbicularisمیباشــد.
ب) مارهــا :شــامل مــار آبــی( )Natriu natrixو لــوس
مــار( )Oligodon taeniolatusمیباشــد.
پ) سوســمار :چندیــن گونــه از سوســمارها در اطــراف
تــاالب زندگــی میکننــد ،ولــی مطالعاتــی بــر روی
آنهــا صــورت نگرفتــه اســت.
دوزیستان تاالب
شــامل ســه گونــه قورباغــه از جنــس
( Ranaقورباغــه ســبز) و Hyla
(قورباغــه درختــی)
arborea
میبا شــد .

پستانداران تاالب

مشــاهدات نشــان میدهــد کــه در
تــاالب و اراضــی اطــراف آن ،شــغال (Canis
 )aureusو شــنگ یــا ســمور آبــی(Lutra
 )lutraبــه فراوانــی یافــت میشــود و گربــه جنگلــی
( )Felis chausو تشــی ( )Histrix indicaنیــز دیــده
شــد هاند.

منابع
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شــرایط خــاص اکولوژیکــی تــاالب امیرکالیــه
موجــب شدهاســت کــه ایــن اکوسیســتم آبــی بــه
عنــوان زیســتگاه ،شــمار بســیاری از پرنــدگان آبــزی
 ،کنــار آبــزی  ،خشــکزی ،بومــی و مهاجــر نیــز قــرار
گرفتــه و هــر ســاله پذیــرای گونههــای مختلفــی چــون
انــواع قــو ،فالمینگــو ،اردک ،غازهــای وحشــی ،خوتــکا،
چنگــر ،گیــار ،پلیــکان و دههــا گونــه دیگــر باشــد.
درایــن تــاالب ۱۳۳گونــه پرنــده مربــوط بــه  ۴۱خانــواده
شناســایی شــده اســت کــه  ۳۹گونــه آن بومــی و بقیــه
مهاجــر هســتند .کارشناســان محیــط زیســت ،شــمار
پرنــدگان مهاجــر بــه ایــن تــاالب را در ســال ،بیــش از
 ۳۰هزارقطعــه اعــام کردهانــد و ایــن تعــداد بــا توجــه
بــه ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ،وســعت و منابــع
غذایــی تــاالب و در صــورت تامیــن امنیتهــای الزم و
جلوگیــری از شــکار و صیــد غیرمجــاز بــه دههــا برابــر
خواهــد رســید.
زیباتریــن گونــه پرنــدگان میتــوان بــه کشــیم
کوچــک ،کشــیم گــردن ســیاه ،بــاکالن بــزرگ،
بــاکالن کوچــک ،حواصیــل خاکســتری،
اگــرت بــزرگ ،غــاز خاکســتری ،اردک
گیــار ،اردک اردهای ،اردک خوتــکا،
اردک سرســبز ،اردک فیلــوش،
اردک نــوک پهــن ،اردک تــاجدار،
اردک ســرحنایی ،اردک بلوطــی،
اردک ســیاه کاکل ،یلــوه آبــی،
چنگــر نــوک سرخ،طاووســک ،چنگــر،
خــروس کولــی ،خــروس کولــی دم
ســفید ،پاشــلک معمولــی ،پاشــلک کوچــک،
کاکایــی دریــای خــزر ،کاکایــی ســر ســیاه ،ســنقر
تاالبــی ،عقــاب دریایــی دم ســفید ،عقــاب خالــدار بــزرگ،
عقــاب خالــدار کوچــک اشــاره نمــود.
یهای تاالب
ماه 
ایــن تــاالب زیســتگاه  ۱۱گونــه از انــواع ماهیــان
نظیــر ســوف حاجــی ترخــان ،اســبوله ،اردک ماهــی،

کپــور و ماهــی ســیم پــرک ،ماهــی حــوض وحشــی،
ماهــی ســرخ بالــه ،ماهــی ریــز نقــرهای ،گامبوزیــا،
رفتگــر ماهــی خــاردار ،ســوزن ماهــی ،اردک ماهــی ،گاو
ماهــی مرمــری و گونــه هــای دیگــر اســت کــه در تنــوع
بخشــی بــه ایــن اکوسیســتم آبــی نقشــی موثــر دارنــد.
“الی ماهــی” از مهمتریــن گونــه آبزیــان در ایــن تــاالب
اســت کــه از نظــر کارشناســان شــیالتی حیــات آن حائــز
اهمیــت اســت .قابــل توجــه اینکــه تــاالب امیــر کالیــه
یکــی از مهمتریــن ذخیــره گاههــای ماهــی بــا اســم
علمــی  Tincaمیباشــد کــه در نــوع خــود بینظیــر
اســت.

بــه طــور کلــی در تــاالب امیرکالیــه مــی تــوان ســه
تیــپ پوشــش گیاهــی مشــاهده نمــود:
الف :گیاهان حاشیه ای (نی)
ب :گیاهان شناور (عدسک آبی)
ج :گیاهان غوطهور ()cerathophylum
در حاشــیه تــاالب مــی تــوان درختــان توســکا ،بیــد و
درختچــه هــای مختلــف را مشــاهده کــرد.
گيــاه غالــب منطقــه نــي مــي باشــد كــه عــاوه بــر آن
گياهــان شناور(عدســك آبــي) و گياهــان غوطــه ور بــه
فراوانــي درايــن منطقــه وجــود دارنــد.
ايــن محيــط آبــى زيســتگاه  12گونــه گياهــى آبــزى

بــی نظیــر نیلوفــر آبــی ،اللــه تاالبــی ،مریــم آبــی ،نــی،
لویــی ،ســرخس آبــی  ،chara ،جگــن وعدســک اســت.
” پســته دریایــی” کــه در زبــان محلــی بــه آن “ثعلــه
باقلــی” مــی گوینــد یکــی از گیاهــان زیبایــی اســت کــه
در ایــن تــاالب مــی رویــد و محصــول آن اللــه تاالبــی
اســت.
ایــن گونــه گیاهــی بــا کالهــک ســبز رنــگ و دانــه هــای
کوچــک بــه رنــگ ســبز دارای خاصیــت هــای دارویــی
و درمانــی اســت و در طــب ســنتی مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد ،مصــرف ایــن گیــاه بــرای گردشــگران نیــز از
جذابیــت خاصــی برخــوردار اســت.
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