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 اکوتوریسم
اکوتوریســم یــا طبیعت گــردی، گونــه ای از گردشــگری اســت کــه در آن گردشــگران بــه مناطــق 
طبیعی ســفر می کنند و به تماشــای گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران می پردازند. 
بــه این گونــه از گردشــگران کــه به دیدار طبیعت زنــده می پردازند، نام اکوتوریســت یا طبیعت 
گردی داده شــده اســت. اصلی ترین فعالیت اکوتوریســم بر پایه طبیعت زنده می باشــد که بنا 
به تعریف ســفری اســت مســئوالنه به مناطقی طبیعی که حافظ محیط زیســت بوده و باعث 
بهبود کیفیت زندگی مردم محلی گردد. طبیعت گردی حداقل آســیب را به طبیعت و فرهنگ 

منطقه وارد می کند.
جزیره کیش با وسعت حدودا 92 کیلومتر مربع با توجه به وجود گونه های متفاوت جانوری 
و گیاهی از لحاظ تنوع طبیعی بسیار غنی بوده و می تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری 
طبیعــی ایــران معرفــی گــردد. وجــود آهــوان، گونه های متعــددی از پرندگان، الک پشــت های 
دریایــی و همچنیــن اکوسیســتم غنــی مرجان هــای جزیره کیش گواه این ادعا می باشــند. لذا 
در ادامه به معرفی اجمالی طبیعت کیش شــامل آهوان، پرندگان، الک پشــت های دریایی و 

آبسنگ های مرجانی جزیره خواهیم پرداخت.
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 سایت آهوان
در ســال 1363 شمســی تعــداد 30 راس آهــو بــرای حمایــت از تكثیــر آهــوی ایرانــی و افــزودن 
جذابیــت هــای جزیــره بــا همــكاری ســازمان حفاظــت محیط زیســت از جزیره خــارك به كیش 
منتقل گردید و اكنون در بیشتر مناطق خصوصاً در شرق و جنوب جزیره به صورت گله های 

پراكنده دیده می شوند.
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دوره بــارداری آهــو 5-6 ماه و طول زندگی آن حدود 
11 ســال اســت. نســل ایــن نــوع آهــو كــه در بخــش 
هایــی از آســیای مركــزی )قســمت هایــی از ایــران، 
جنوب غربی پاكستان، صحرای گبی( پراكنش دارد، 
بــه علت شــكار بــی رویــه در معرض خطــر انقراض 
بــوده و در لیســت قرمــز ســازمان IUCN قــرار دارد. 
مشاهده این جانور زیبا از فاصله نزدیك در جزیره 
امــری عادی اســت كه هر بیننــده ای را به وجد می 
آورد. طبق سرشــماری كه در اردیبهشــت ســال 86 
بــا همكاری ســازمان حفاظت محیط زیســت انجام 
گرفــت، تعــداد آهــوان كیــش بیــش از 350 راس 
برآورد گردید،  در حالی كه طبق آخرین سرشــماری 
صــورت گرفتــه تعــداد آن هــا بــه 668 راس افزایش 
یافته بود. بقاء و افزایش جمعیت آهوان در جزیره 
كیش با شــرایط مناسب محیطی، ساخت آبشخور 
و توزیــع علوفــه در مناطــق مختلــف جزیــره مرتبــط 
مــی باشــد. نظــر بــه آنكــه در حال حاضــر مهمترین 
عامــل مــرگ و میر آهوان جزیره تصادفات جاده ای 
می باشــد، محلــی برای نگهداری آهوان در شــرایط 
طبیعی و حتی االمكان برای استفاده توریست های 
عالقمند به صورت سافاری پارك ایجاد شده است. 
آدرس: جاده جهان و در مجاورت دهکده ساحلی کیش
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 پرندگان مهاجر جزيره کيش
ساالنه بيش از 10 هزار پرنده به کيش مهاجرت می کنند 200 گونه پرنده در کيش ثبت شده 
است که بيشتر از 70 درصد آن ها مهاجر هستند. حواصيل، انواع کاکايی )سر سياه، خزری 
و صورتی( اگرت،گيالنشاه، باالبان، فالمينگو، صدف خور، آبچِليک، سليم طوقی، انواع تَليله، 
پرستوی دريايی، کوکِر، جغد سفيد، بادخورَک کوهی، هدهد، چلچله، دُم جنبانک و انواع 
سنگ چشم از جمله پرندگانی هستند که به کيش مهاجرت می کنند و تمامی آن ها از مقصد 
سرزمين های شمالی که دورترين آن سيبری است از اوايل آبان به کيش سفر می کنند تا 

پايان ارديبهشت ميهمان جزيره کيش هستند.
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 محیط زیست دریایی جزیره کیش
جزیره کیش جزو مناطق مرجانی بســیار مهم در آبهای دریایی ایران بشــمار می رود. به علت 
وجود مرجان ها، آبهای کیش زیســتگاه بســیاری از موجودات دریایی می باشــند. طبق آخرین 
بررســی به عمل آمده 200 گونه ماهی مرجانی در ســواحل جزیره كیش مشــاهده شــده است 
كــه حــدود 85 گونــه از آنهــا ماهیــان زینتــی مــی باشــند. خانــواده هــای ماهیــان زینتــی که در 
جزیره كیش دارای فراوانی بیشــتری می باشــند، شــامل: پروانه ماهیان،طوطی ماهیان، جراح 

ماهیان، دلقک ماهیان، سنگ رووک ماهیان و خفاش ماهیان می باشند. 
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الك پشــت هــای دریایــی از جملــه گونه هــای تحت 
حمایــت كشــور مــی باشــند كــه جــزء لیســت قرمز 
منابــع  و  طبیعــت  از  حفاظــت  جهانــی  اتحادیــه 
هــای  گونــه  تجــارت  عهدنامــه   ،)IUCN( طبیعــی 
گیاهــی و جانــوری در خطــر انقــراض )CITES( و 
عهدنامه گونه های مهاجر )CMS(  می باشــند كه 
به لحاظ درجه بندی حساسیت محیط زیستی به 
عنــوان گونه های در معرض خطر انقراض معرفی 

شده اند.
الک پشــت هــای دریایــی کیــش  )الک پشــت هــای 
پــوزه عقابــی( در فصــل تخمگذاری )اواخر اســفند 
تــا خــرداد مــاه( شــب هنگام به ســواحل ماســه ای 
می آیند و به كمك باله های عقبی النه ای به عمق 
تقریبــی 35 ســانتی متــر حفــر مــی كننــد و پس از 
تخــم گــذاری روی آن را بــا ماســه هــای موجــود در 
ســاحل می پوشانند. الك پشت های عقابی حدودا 
50 تا 60 روز پس از تخم گذاری سر از تخم بیرون 
مــی آورنــد و به كمك نور منعكس شــده از ســطح 

دریا راه را پیدا كرده و به سمت دریا می روند. 
ســازمان منطقه آزاد کیش از ســال 1386 شمسی 
تاکنون با اجرای طرح حفاظت و مونیتورینگ الک 
پشت های دریایی کیش در سواحل جنوبی جزیره 
)ســایت الک پشــت ها( نســبت به حفاظت از الک 

پشت های دریایی اقدام نموده است. 
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 پوشش گیاهی
درختزارهــای جزیــره از گونــه هــای بومــی و خودرو جزیره شــامل كهور ایرانی،  كنــار، گز، انجیر 
بنگالی و كرت هستند كه همه آن ها جزء گونه های حمایت شده می باشند. در پوشش گیاهی 
جزیــره، گونــه هــای غیر بومی متنوعی نیز به چشــم می خورد كــه گل كاغذی، نخل خرما، نخل 
زینتــی، لیمــو، نارگیــل، چریــش، اكالیپتــوس، ابریشــم یــا برهــان، گاروم زنگی، درمــان عقرب، 
خرزهره، مورد و بســیاری گونه های دیگر از آن جمله اند. در ســال های گذشــته مناطق نســبتاً 
وســیعی از جزیره با گونه كهور پاكســتانی جنگلكاری شــده اســت كه نســبت به زمان كاشت و 

سن نهال ها،  انبوهی و تراكم درختان آن ها متفاوت است. 

KISH
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جزیــره كیــش تنهــا بــا مســاحت 92 كیلومتر مربع، زیســتگاه حدودا 193 گونه پرنده می باشــد 
كــه بســیاری از آن هــا مانند بوجانگا خاکســتری، گالریول بال ســیاه، زرد پــره رخ زرد و کوکوی 
ابلق بعد ســال ها در جزیره کیش مشــاهده شــدند. حواصیل ســبز و پرندگان شكاری از قبیل 
ســارگپه جنگلــی تاجــدار، عقــاب ماهیگیــر، لیل، شــاهین و دلیجــه كوچك در ســطح منطقه و 
حتــی جهــان كمیــاب بــوده و هر یك جدا از ارزش های زیبایی شــناختی خود، دارای ارزش های 
اكولوژیكــی منحصــر بــه فــردی نیز مــی باشــند. فالمینگوها, حواصیل هــا، كاكایی و پرســتوهای 
دریایی از دیگر پرندگان موجود در جزیره می باشــند. در سراســر جزیره كیش پرندگانی چون 
انواع سبزقبا، زنبورخور، سنگ چشم، بلبل خرما، مینا، دم جنبانك و شهدخوار مشاهده می 
شود. با گذر از خیابان ها و میادین جزیره می توان پرندگانی مانند مینا، گاوچرانك و دیدومك 

ها را در میان چمن های سطح شهر مشاهده نمود.



10 kish free zone organization
www.kish.ir

جزیره كــــیش بر روی نقــــشه های جغــــرافیای گیاهـی ایــران، در مـــنطقه رویــشی نیمــه حــاره 
)subtropical( واقــــع شده است. وجه مشخصه این منطقه رویشی، حضور گیاهان پست و 
درختان مقاوم به خشــكی اســت. فرم رویش طبیعی گیاهان در جزیره ســاوانه ای نامیده می 
شــود. درختان جزیره در مقابله با خشــونت طبیعی حاكم بر منطقه، ســازگاری طبیعی بســیار 
جالبی نشــان داده اند. در گروهی از این درختان مانند لور یا انجیر معابد كه تبخیر و تعرق 
از ســطوح بــرگ زیــاد اســت، بــرای جبــران آب از دســت رفته، از ســاقه ریشــه هایــی ایجاد می 
شود تا در جذب آب از رطوبت هوا به بدنه اصلی درخت كمك نماید. در گروهی دیگر از این 
درختان ماننـد كرت و كــهور نیز با كاهـــش سطح برگ ها میزان تعرق به حداقل رسیده است. 
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درختـزارهــای جزیره از گونه های بومی و طبیعی جزیره شامــل:
)Prosopis cineraria( كهـور ایرانـی 

)Ziziphus spina-christi( كنار 
)Tamarix( گز 

)Ficus bengalensis( انجیر بنگالی 
)Acacia Arabica( كرت 

 هســتند كــه همــه آن هــا جــزء گونــه هــای حمایت شــده می باشــند.  بــا توجه بــه محدودیت 
شــدید آب و خاك و هزینه زیاد نگهداری درخت در جزیره، درختان جنگلی تاثیر بســزایی در 
تعدیل هوای گرم جزیره، كمك به تغذیه منابع زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاك داشته 
و همچنین نقش آن ها به عنوان پناهگاه و زیستگاه گونه های مختلف حیات وحش جزیره، 

از اهمیت باالیی برخوردار است. 
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در پوشش گیاهی جزیره، گـونه هـای غیر بومی متـنوعی نیز به چـشم می خـورد كه گل كاغذی، 
نخـــل خـــرما، نخـــل زیـــنتی، لیمـــو، نارگـــیل، چـــریش )Azadirarachta indica(، اكـالیـــپتوس 
 Terminalia( زنـــگی  گـــاروم   ،)Albizzia lebbek( بـــرهان  یــا  ابریـشـــم   ،)Eucalyptus sp(
catapa(، درمـــان عـقـــرب )Parkinsonia aculeate(، خـرزهـــره )Nerium oleander(، مـورد 

)Dodonea viscose( و بسـیاری گـونه هـای دیگر از آن جمله اند. 
 Prosopis( در ســال هــای گذشتـــه مناطــق نسبتـــاً وســیعی از جزیره با گونــه كهور پاكستانـــی
juliflora( جنگل كاری شده است كه نسبت به زمان كاشت و سـن نهال ها،  انبوهی و تراكم 
درختان آن ها متفاوت است. از آنجائیكه كهور پاكستانی تهاجمی رشد می کند از کاشت آن 

ها در مناطق شهری خودداری می شود.
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 توصیه های زیست محیطی
1- بــا توجــه بــه حضــور آهــوان بــه صــورت آزاد درجزیــره و بــه منظــور جلوگیــری از تصادفــات 
احتمالــی بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد و از دســت زدن بــه بــره آهــوان تــازه متولــد شــده بپرهیزیــد.

2- از روشن نمودن آتش در زیر درختان و زیستگاه آهوان بپرهیزید. 

3- بــا توجــه بــه آغــاز فصــل تخمگــذاری الکپشــت هــای دریایــی حتــی االمــکان از تــردد شــبانه در 
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ســواحل ماســه ای و توقــف خــودرو بــا چــراغ روشــن در ســاحل خــود داری نماییــد و در صــورت 
مشــاهده الکپشــت موضــوع را بــه گشــت محیــط زیســت اطــالع دهیــد.

4- از رهــا نمــودن زبالــه هــا و فیلتــر ســیگار در محیــط خــودداری نماییــد و پســماند هــای تولیــدی 
خــود را پــس از قــراردادن در کیســه زبالــه بــه ســطل هــای زبالــه ای کــه در ســواحل و تفرجــگاه 

هــا تعبیــه شــده بیندازیــد.

5- بــا آغــاز فصــل بهــار، زمــان زادآوری حیــات وحــش وآشــیانه ســازی و تولیــد مثــل پرنــدگان نیــز 
فــرا مــی رســد لــذا از نزدیــک شــدن بــه النــه پرنــدگان و نــوزادان حیــات وحــش جــدا بپرهیزیــد.

6- آب مــورد نیــاز حیــات وحــش در زیســتگاه هــا؛ از طریــق احــداث چندیــن آبشــخور در ســطح 
جزیــره تامیــن مــی گــردد لــذا از تجمــع و اتــراق نمــودن در مجــاورت آبشــخور هــا پرهیــز نماییــد.

7- برداشــت گونــه هــای آبــزی و مرجــان هــای مــرده و زنــده در ســواحل ممنــوع بــوده و مطابــق 
بــا قانــون پیگــرد قضایــی دارد و از خــروج هــر گونــه صــدف، خــرده مرجــان، و آبزیــان از مبــادی 

خروجــی بنــدر و فــرودگاه کیــش جلوگیــری خواهــد شــد.

8- از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان و بوتــه هــای خــود رو جهــت روشــن نمــودن آتــش جــدا 
خــودداری نماییــد. 

9- ورود وســایل نقلیــه بــه ســواحل ماســه ای موجــب تخریــب النــه الکپشــتها و از بیــن رفتــن 
زیســتگاه موجــودات کنــار آبــزی مــی گــردد. لــذا از تــردد خــودرو در ســواحل ماســه ای پرهیــز 

نماییــد. 
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10- حتــی االمــکان جهــت حفاظــت از محیــط زیســت از تولیــد زبالــه خــود بکاهیــد  و زبالــه هــای 
تــر و خشــک را تفکیــک نماییــد.

11- از ایجاد سر و صدا در محیط های آرام طبیعت خودداری کنید.

12- از کیســه هــای پالســتیکی چندیــن بــار اســتفاده کنیــم یــا بــرای خریــد از کیســه هــای پارچــه 
ای اســتفاده کنیــم.

13- در طبیعــت ســعی کنیــم بــا توجــه بــه تابلــو هــای راهنمــا و اســتفاده از مســیر هــای پاکــوب 
شــده، حرکــت کنیــم و از حرکــت در مســیر هــای جدیــد و تخریــب پوشــش گیاهــی منطقــه 

خــودداری کنیــم.

14- در صــورت مشــاهده تخلفــات زیســت محیطــی و گونــه هــای حیــات وحــش آســیب دیــده 
مراتــب را بــه محیــط بانــان اداره محیــط زیســت بــا شــماره 09347694796 اطــالع دهیــد.


