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تاالب امیرکالیه
نمادی از تنوع زیستی استان گیالن

مائده مجاوری مسلم
دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی

 دانشگاه تهران

در سواحل ماسه ای دریای خزر، تحت تاثیر مشترک جریان های دریایی 
و بادها و امواج و جریان آب و رسوبات رودها ، تالب های ساحلی کوچک 

و بزرگی بوجود آمده است. این تاالب ها در رابطه طبیعی و حیاتی با 
آب های ساحلی دریا هستند. تاالب امیرکالیه هم یکی از انواع این 

تاالب های ساحلی است. این تاالب یکی از ۲۴ تاالب بین المللی کشور 
است. تاالب امیر کالیه را با توجه به اهمیت اکوسیستمی آن، می توان 
از نگاه های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. این بخش از طبیعت گیالن 

دارای جاذبه های مختلفی است که نقش مهمی در حیات گونه های دیگر 
موجودات آبزی و غیرآبزی منطقه داشته و در کنار آن اثرات اکولوژیکی، 

اقتصادی و گردشگری تاالب امیر کالیه نیز حائز اهمیت است. نقش 
این تاالب به دلیل وجود انواع آبزیان اعم از گیاهی و جانوری در آن ها و 
اهمیتشان از جهت برخورداری موقعیت ویژه زیستگاهی برای پرندگان 

مهاجر، نکته ای است غیرقابل انکار و از نظر کارشناسان بسیار مهم و 
حیاتی است. از نظر موقعیت طبیعی و اکولوژیکی این تاالب عالوه بر 

تأمین نیازهای آبی بسیاری از اراضی کشاورزی، از نظر تأمین منابع غذایی 
و تنوع زیستی نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا وجود ده ها گونه گیاهی 
و جانوری در آن و حضور هزاران پرنده مهاجر نقش تعیین کننده ای در 

قایق هــای ضبــط شــده از صیــادان اقتصاد مردم منطقه دارند.
ــر قانونی و شــکارچیان غی

ویژگیهای منطقه 
ایــن منطقــه تاالبــی بــا آب هــای دائمی   
و شــیرین اســت. یکــی از ویژگی هــای منحصــر 
ــه  ــر کالی ــی امی ــن الملل ــاالب بی ــرد ت ــه ف ب
ــای  ــر تاالب ه ــا دیگ ــه ب ــان در مقایس الهیج
گیــالن ایــن اســت کــه ایــن تــاالب از محــدود 
ــه  ــت ک ــیرین اس ــی آب ش ــای تاالب محیط ه
تنهــا در یــک کیلومتــری دریــا قــرار دارد. 
تــاالب امیرکالیــه در طــول جغرافیایــی ۱۲و50 
دقیقــه طــول شــرقی و عــرض جغرافیایــی 
ــدود ۱0  ــمالی درح ــرض ش ــه ع ۳7و۱7 دقیق
کیلومتــری شــمال الهیجــان در اســتان گیــالن 
ــزر  ــای خ ــوب دری ــاحلی جن ــت های س در دش
ــه  واقــع شــده اســت در روســتای امیرکالیــه ب
نــام ایــن روســتا خوانــده می شــود. در گذشــته  
ــم  ــول( ه ــی ک ــیخ عل ــاله کل و ش ــه آن)ش ب
می گفتنــد. مســاحت ۱۲۳0 هکتــار اســت و در 
طــول ســال نوســانات نســبتا کمــی دارد.طــول 
تــاالب ۴/5 و عــرض آن بیــش از ۱/7 کیلومتــر 
ــای  ــطح آب ه ــر از س ــر پایین ت ــت. ۲0 مت اس
متــر   ۲ آن  متوســط  عمــق  می باشــد.  آزاد 
اســت. هیــچ  گونــه رودخانــه دائمــی بــه تــاالب 
ــن آب  ــع تامی ــود. مناب ــه وارد نمی ش امیرکالی
ــاورزی  ــی کش ــازاد آب اراض ــا، م آن بارندگی ه
اطــراف، آب هــای ســطحی و آب هــای زیرزمینی 
ــدارد  ــاالب راه ن ــه ایــن ت ــا ب می باشــد. آب دری
ــاالب دارای سیســتم  ــه همیــن دلیــل ایــن ت ب
آب شــیرین و پایــدار بــوده و از افزایــش و 

ــده اســت. ــا مصــون مان کاهــش آب دری

نوع تاالب
آب تــاالب شــیرین، طبیعــی و دائمــی اســت. بســتر 
گلــی، بــا پوشــش گیاهــی انبــوه می باشــد. تــاالب 
از نــوع palustrine بــه شــمار مــی رود و بــه 
صــورت اســتخر بــوده، حریــم آن مشــخص اســت، 
ــرا توســط مــزارع کشــاورزی احاطــه شــده اســت. زی

تیپ هــای  در  را  تــاالب  رامســر،  کنوانســیون 
اســت. داده  قــرار   3W،2TP،۱Oتاالبهــای

ماســه های  تــاالب،  ایــن  رســوبات  در   
کوارتــزی شــفاف و نســبتا گــرد، همچنیــن پوســته 
خــرد شــده صــدف و فلدســپات و میــکای تخریبــی 
ــبتا  ــنی نس ــی و ش ــاک رس ــت خ ــود دارد. باف وج
ــاالب،  ســبک اســت. براســاس معرفــی مســاحت ت
ــش  ــاالب و پوش ــوع آب ت ــاالب و ن ــی ت ــع آب مناب
ــاالب  ــن ت ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ــاالب ب ــی ت گیاه
ــای ورودی اش از  ــا متصــل نیســت و آب ه ــه دری ب
ــی اســت  ــی و ســطحی و زیرزمین ــای بارندگ آب ه
و بــا توجــه بــه مســاحت تــاالب و وجــود پوشــش 
درختــی و درختچــه ای در کنــاره تــاالب تشــخیص 
ــا آب  ــه ای ب ــاالب حوضچ ــن ت ــه ای ــد ک داده ش
ــا  ــی ب ــای مرداب ــت و در رده تاالب ه ــیرین اس ش

ــت.   ــرار گرف ــه ای ق ــش درختچ پوش

1 دریاچه های آب شیرین دایمی

2 مرداب ها و حوضچه های آب شیرین دایمی

3 تاالب هایی با پوشش درختچه ای

 مدیریت و حفاظت تاالب
ایــن اکوسیســتم آبــی درســال ۱۳5۴در   
جاذبه هــا  بــه  توجــه  بــا  رامســر  کنوانســیون 
تــاالب  نــام  بــا  اکولوژیکــی  آن،  ویژگی هــای  و 
بین المللــی  تاالب هــای  فهرســت  در  امیرکالیــه 
ــزار و  ــک ه ــا ی ــاالب ب ــن ت ــت. ای ــه  اس ــرار گرفت ق
۲۳۲ هکتــار وســعت و بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت 
ــوان یکــی از محیط هــای طبیعــی  ــه  عن ــژه آن، ب وی
ــای  ــره پناهگاه ه ــان، در زم ــوش و آبزی ــی وح زندگ
ــدود   ــال ۱۳۴۹ ح ــه درس ــت ک ــش اس ــات وح حی
۱0۹5 هکتــار ایــن تــاالب  توســط ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت حفاظــت شــده اعــالم گردیــد و تحــت 
ــرار دارد. پناهــگاه  نظــارت ســازمان محیط زیســت ق
ــغ  ــاحتی بال ــا مس ــه ب ــر کالی ــش امی ــات وح حی
ــورایعالی  ــورخ ۱۳5۴/5/۲۱ ش ــار م ــر ۱08۴ هکت ب
محیط زیســت بــه مجموعــه مناطــق تحــت مدیریــت 

ــت. ــازمان پیوس س
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پرندگان تاالب
ــه  ــاالب امیرکالی ــی ت ــاص اکولوژیک ــرایط خ ش   
موجــب شده اســت کــه ایــن اکوسیســتم آبــی بــه 
ــزی  ــدگان آب ــیاری از پرن ــمار بس ــتگاه، ش ــوان زیس عن
ــرار  ــز ق ــر نی ــی و مهاج ــکزی، بوم ــزی ، خش ــار آب ، کن
گرفتــه و هــر ســاله پذیــرای گونه هــای مختلفــی چــون 
ــکا،  ــو، فالمینگــو، اردک، غازهــای وحشــی، خوت ــواع ق ان
ــد.  ــر باش ــه دیگ ــا گون ــکان و ده ه ــالر، پلی ــر ،گی چنگ
درایــن تــاالب ۱۳۳گونــه پرنــده مربــوط بــه ۴۱ خانــواده 
شناســایی شــده اســت کــه ۳۹ گونــه آن بومــی و بقیــه 
ــمار  ــت، ش ــط زیس ــان محی ــتند. کارشناس ــر هس مهاج
ــش از  ــاالب را در ســال، بی ــن ت ــه ای ــدگان مهاجــر ب پرن
ــا توجــه  ــداد ب ــن تع ــد و ای ــه اعــالم کرده ان ۳0 هزارقطع
ــع  ــعت و مناب ــرد، وس ــه ف ــر ب ــای منحص ــه ویژگی ه ب
ــای الزم و  ــن امنیت ه ــورت تامی ــاالب و در ص ــی ت غذای
ــر  ــا براب ــه ده ه ــاز ب ــد غیرمج ــکار و صی ــری از ش جلوگی

ــید. ــد رس خواه
ــیم  ــه کش ــوان ب ــدگان می ت ــه پرن ــن گون زیباتری  

کوچــک، کشــیم گــردن ســیاه، بــاکالن بــزرگ، 
بــاکالن کوچــک، حواصیــل خاکســتری، 

ــتری، اردک  ــاز خاکس ــزرگ، غ ــرت ب اگ
گیــالر ،اردک ارده ای، اردک خوتــکا، 
فیلــوش،  اردک  سرســبز،  اردک 
اردک نــوک پهــن، اردک تــاج دار، 
بلوطــی،  اردک  ســرحنایی،  اردک 
آبــی،  یلــوه  کاکل،  ســیاه  اردک 

ــوک سرخ،طاووســک، چنگــر،  چنگــر ن
دم  کولــی  خــروس  کولــی،  خــروس 

ســفید، پاشــلک معمولــی، پاشــلک کوچــک، 
کاکایــی دریــای خــزر، کاکایــی ســر ســیاه، ســنقر 

تاالبــی، عقــاب دریایــی دم ســفید، عقــاب خالــدار بــزرگ، 
ــود. ــاره نم ــک اش ــدار کوچ ــاب خال عق

ماهی های تاالب
  ایــن تــاالب زیســتگاه ۱۱ گونــه از انــواع ماهیــان 
ــی،  ــبوله، اردک ماه ــان، اس ــی ترخ ــوف حاج ــر س نظی

ــی،  ــوض وحش ــی ح ــرک، ماه ــیم پ ــی س ــور و ماه کپ
ماهــی ســرخ بالــه، ماهــی ریــز نقــره ای، گامبوزیــا، 
رفتگــر ماهــی خــاردار، ســوزن ماهــی، اردک ماهــی، گاو 
ماهــی مرمــری و گونــه هــای دیگــر اســت کــه در تنــوع 
ــد.  ــر دارن ــی نقشــی موث ــه ایــن اکوسیســتم آب بخشــی ب
“الی ماهــی” از مهمتریــن گونــه آبزیــان در ایــن تــاالب 
اســت کــه از نظــر کارشناســان شــیالتی حیــات آن حائــز 
ــه   ــاالب امیــر کالی ــل توجــه اینکــه ت اهمیــت اســت. قاب
ــم  ــا اس ــی ب ــای ماه ــره گاهه ــن ذخی ــی از مهمتری یک
ــر   ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ــد ک ــی Tinca می باش علم

اســت.
خزندگان تاالب

الــف( الک پشــت ها: از خانــواده Emydidae، شــامل 
و   )Mauremys caspica(برکــه ای الک پشــت 
(Emys orbicularis) می باشــد. الک پشــت خــزری 

ــوس  ــی(Natriu natrix) و ل ــار آب ــامل م ــا: ش ب( ماره
می باشــد.  )Oligodon taeniolatus(مــار

ــراف  ــمارها در اط ــه از سوس ــن گون ــمار: چندی پ( سوس
ــر روی  ــی ب ــی مطالعات ــاالب زندگــی می کننــد، ول ت

آن هــا صــورت نگرفتــه اســت.
دوزیستان تاالب

شــامل ســه گونــه قورباغــه از جنــس
  Hyla و  ســبز(  )قورباغــه   Rana
درختــی(  )قورباغــه    arborea

. شــد می با
پستانداران تاالب

مشــاهدات نشــان می دهــد کــه در    
 Canis( تــاالب و اراضــی اطــراف آن، شــغال
 Lutra(آبــی aureus( و شــنگ یــا ســمور 
ــی  ــه جنگل ــت می شــود و گرب ــی یاف ــه فراوان lutra( ب
ــده  ــز دی ــی )Histrix indica( نی )Felis chaus( و تش

شــده اند.

پوشش گیاهي
ــه  ــوان س ــی ت ــه م ــاالب امیرکالی ــی در ت ــور کل ــه ط ب

ــود: ــاهده نم ــی مش ــش گیاه ــپ پوش تی
الف: گیاهان حاشیه ای )نی(

ب: گیاهان شناور )عدسک آبی(
)cerathophylum( ج: گیاهان غوطه ور

ــد و  ــان توســکا، بی ــوان درخت ــاالب مــی ت در حاشــیه ت
ــرد. ــف را مشــاهده ک درختچــه هــای مختل

گیــاه غالــب منطقــه نــي مــي باشــد کــه عــالوه بــر آن 
ــه  گیاهــان شناور)عدســک آبــي( و گیاهــان غوطــه ور ب

فراوانــي درایــن منطقــه وجــود دارنــد.
ــزی  ــی آب ــه گیاه ــتگاه ۱۲ گون ــی زیس ــط آب ــن محی ای

بــی نظیــر نیلوفــر آبــی، اللــه تاالبــی، مریــم آبــی، نــی، 
لویــی، ســرخس آبــی ، chara، جگــن وعدســک اســت. 
ــه  ــه آن “ثعل ــی ب ــان محل ــه در زب ــی” ک ــته دریای ” پس
باقلــی” مــی گوینــد یکــی از گیاهــان زیبایــی اســت کــه 
ــی  ــه تاالب ــد و محصــول آن الل ــاالب مــی روی ــن ت در ای

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.

عوامل تهدید کننده
ــد  ــل تهدی ــن عوام از مهمتری  
ــر  ــتثنیات و تغیی ــود مس ــوان وج میت
کاربــری اراضــی تعارضــات بــه اراضــی 
حاشــیه تــاالب، تصــرف زمیــن هــای 
ــتاییان  ــط روس ــاالب توس ــیه ت حاش
ــج ، برداشــت غیــر  جهــت کشــت برن
ــد  ــکارو صی ــاالب ،ش ــی از آب ت اصول
غیــر مجــاز، یوتریفیکاســیون نــام 

ــرد. ب

حیات وحش و پوشش گیاهی
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