
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرونالثاني و االجتماع 
 8102يوليه/تموز  7-2، كندا، مونتلاير

 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 
 

 :التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 مشروع تقرير موجز عن وصف المناطق التي تستوفي المعايير

 بيولوجياً أو العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا 
 إضافة
 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 أساسيةمعلومات 
والفقرة ، 19/99 من المقرر 3والفقرة  11/11 من المقرر 19والفقرة  ،11/92 من المقرر 63بالفقرة  عملا  -1
العمل اإلقليميتين حلقتي للتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  ةالتنفيذي ةاألمين تعقد ،16/19 من المقرر 8

 :اإلضافيتين التالية
1(؛8107 نيسان/أبريل 82إلى  82من ، باكو) البحر األسود وبحر قزوين )أ(

 

 2(؛8102 شباط/فبراير 82إلى  02 من ،هلسنكي) بحر البلطيق )ب(
ما  أو بيولوجياا  المناطق البحرية المهمة إيكولوجياا  التي تستوفي معاييروصف المناطق البحرية وليس في  -8

يتضمن التعبير عن أي رأي كان بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو 
علمية  ممارسةوهو يشكل على وجه الدقة  ؛ال تترتب عليه آثار اقتصادية أو قانونيةو  .بشأن تعيين تخومها أو حدودها

 وتقنية

 من  الجداول في حلقات العمل اإلقليمية هذه نتائجب اتملخص تاحت   ،00/07من المقرر  08بالفقرة  وعملا  -3
معايير المناطق كيفية التي تستوفي بها هذه المناطق الكامل لل وصفال يتاح، على التوالي، في حين أدناه 0-7

 .العمل حلقات تقارير في مرفقات البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،
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ح  مؤتمر األطراف أن تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة ، ال01/82المقرر من  82الفقرة في و  -2
المعايير قد تتطلب  التي يخلص إلى أنها تستوفيأن المناطق و ممارسة علمية وتقنية،  يشكل بيولوجيا وأإيكولوجيا 

إنشاء في ذلك من خلل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما  أنه يمكن تحقيق ذلكلحف  واإلدارة، و معززة لتدابير 
المهمة إيكولوجيا البحرية أيضا على أن تحديد المناطق  مؤتمر األطراف وشدد .المناطق المحمية البحرية وتقييم األثر

 لقانونلأو بيولوجيا واختيار تدابير الحف  واإلدارة من اختصاص الدول والمن مات الحكومية الدولية المختصة، وفقا 
3.لقانون البحارألمم المتحدة ، بما في ذلك اتفاقية االدولي

 

 

 المختصرات المستخدمة في الجداول

المهمبببببببببة  البحريبببببببببة ترتيببببببببب معبببببببببايير المنببببببببباطق
 إيكولوجياا أو بيولوجياا 

 األهميةدرجة 
H  :عالية 
M: متوسطة 
L : منخفضة 
 ال توجد معلومات: -
 

 المعايير

 C1 :فريدة أو نادرة  
 C2 : األنواع حياةأهمية خاصة لمراحل 
 C3: باالنقراض  المهددة همية بالنسبة إلى األنواع و/أو الموائلاأل

 العددانخفاض  المعرضة لخطر االنقراض أو أو
 C4 :االنتعاش بطء  أوهشاشة أو الحساسية أو ال الضعف مدى 
 C5 :االنتاجية البيولوجية 
 C6: التنوع البيولوجي 
 C7الخصائص الطبيعية : 

 

                                                                 
   .31363، الرقم .0233 األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  3

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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 البحر األسود وبحر قزوينفي اً المهمة إيكولوجياً أو بيولوجي البحرية المناطق معايير وصف المناطق التي تستوفي  -1جدول ال
 ((CBD/EBSA/WS/2017/1/3) في البحر األسود وبحر قزوين المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لتيسير وصفحلقة العمل اإلقليمية  لتقرير خامسالتذييل بالمرفق ترد التفاصيل في ال)
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 البحر األسود
 روبوتامو -1
  :كيلومتراا  281 قدرها وتغطي مساحة. شرقاا  °9102696وخط الطول شماالا  °9906112عند خط العرض  تقع منطقة روبوماتوالموقع

 .كيلومتراا مربعاا( 881021) عبارة عن مناطق بحريةفي المائة منها  8202مربعاا، 
 مواقع  بريالجزء الويتضمن لبحر األسود. على ا المطل على طول الساحل البلغاري تقع ساحلية وبحرية ناطقم ة منالمنطق هذه تألفت

ومناطق  ،المفوضية األوروبية( في إطار) "كورين" ن ام تنسيق المعلومات البيئية في أوروباموائل أحيائية مدرجة ضمن  مواقعو رامسار، ل
 المنطقة في المائة من المساحة الكلية(. وتضم 8202) اا مربع اا كيلومتر  881021مساحة تمتد المنطقة البحرية على و محمية وطنية. 

وامتداد واسع  ،ةجيد ةإيكولوجي حالةو ، مرتفعتتميز بتنوع بيولوجي و ، في مجال الحف مجموعة متنوعة من الموائل ذات األهمية العالية 
(، Ostrea edulis)التي يعيش فيها المحار المسطح و في أوروبا  من نوعها فريدةحيوية البما في ذلك الشعاب المرجانية ال -النطاق 
، الساحلية المغمورةعلى الصخور  النامية( Phyllophora crispa) ألعشاب البحرية الحمراءل النادر ذو اإلضاءة المنخفضة والتجمع

 في أصنافتنوع كبير  وجود بلح البحر على الرواسب، مع وأحواض تربيةالمحبة للضوء،  األعشاب البحريةمن تكاثرة مجتمعات مو 
ألسماك الشاد، وتوفر مناطق تغذية وطرق  موئلا هاماا المنطقة البحرية  وتمثلبحرية.  ومعشبات رملية مصطباتو اللفقاريات واألسماك، 

تمثل المنطقة و البحر األسود.  في وجودةالم ياتلحماية المجموعات الثلث الصغيرة من الحيتان وهي مهمة. تسرئةهجرة إلى مناطق ال
الحف  الخاصة منطقة  أيالبحر األسود البلغاري،  منطقة اإليكولوجية في 9111ضمن شبكة ناتورا  محمية أكبر منطقة بحرية

"Ropotamo BG0001001" حددت بموجب التوجيه المتعلق بالموائل.، التي 

H H H M - H H 

 كالياكرا -2

  (درجة شماالا  91012و °96061الموقع: تقع هذه المنطقة في المياه الساحلية الغربية للبحر األسود )بين خطي العرض. 
 طيور  هجرةل اا ممر لتكون  خصصت أساساا، بسبب أهميتها،لطيور والتنوع البيولوجي، حف  ال مهمة بحرية منطقة من لمنطقةا تألف هذهت

M H H M - H M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 ما بينه طائر متوسطي تتراوح أعداد المتوسط هو األبيض وجلم البحر .مناعةقليلة ال (Puffinus yelkouan) جلم البحر األبيض المتوسط
بالقرب من  التي تتم نسالاإل عملية خارج موسمإلى البحر األسود  ابالمئة منه 91إلى  61 ما بين، يهاجر طائر 21 111و 93 111

لنوعين آخرين من الطيور  نسالع خارج موسم اإلمنطقة توز   المنطقة أيضاا  ضم هذهوت خلل فترة هجرتها.بلغاريا ل يشمالالساحل ال
 أيضاا  هذه المنطقة مهمةو  (.Podiceps auritus) لغطاس األقرن( واMelanitta fuscaالمخملي ) سقطوراأل يوه - البحرية قليلة المناعة

بموجب توجيه االتحاد  9111في شبكة ناتورا كمنطقة محمية خاصة  صنفتوقد  ،نوعاا آخر من الطيور البحرية 11بالنسبة إلى 
المحمية  المنطقة أيضاا  ضم. وتالمتعلق بالموائل االتحاد األوروبي بموجب توجيهخاصة بموجب  حف  ومنطقة المتعلق بالطيوراألوروبي 

 "."كالياكرا وهي محمية البحرية والساحلية الوطنية الوحيدة،
 ماي البحرية 2 –فاما فيشي حمية م -3
  :اا مربع اا كيلومتر  1 961اإلجمالية  االروماني، وتبلغ مساحته للساحلفي الجزء الجنوبي  ماي البحرية 9 –محمية فاما فيشي قع تالموقع ،

 شماالا. 960119111شرقاا و 9801112111لموقع هي هذا ااإلحداثيات الجغرافية لو . وهي بحرية بالكامل
  في مساحة صغيرة  مكثفةالتي تعتبر فسيفساء حقيقية  كبيرةالموائل ال من ألنواع النطاق المنطقة بمزيج فريد من التنوع الواسعتتميز

، ، مقارنة بالتنوع البيولوجي للمناطق المحيطة بهاوتتميز هذه المنطقةإيواء وتكاثر للعديد من األنواع البحرية.  وتشكل منطقة، نسبياا 
يةالقاعية وال الحية من الكائناتبغناها الشديد   ن راا للحيتانيات  ملذاا  اقترحت لتكون، فقد هذه المحمية على الرغم من صغر حجمو . يم 

  .البيولوجي بسبب تنوعهاالمنطقة مهمة و مهمة للطيور والتنوع البيولوجي. بحرية كمنطقة  وصنفت أيضاا البيولوجي المرتفع،  اتنوعهل

M M H H M H M 

 بالمنطقة البحرية لدلتا الدانو  -4
  التساوي  نقطة البحر حتى وتمتد إلىفي الجنوب  ورأس ميديافي الشمال  شيليادلتا نهر الدانوب بين ذراع  قبالةالموقع: تقع هذه المنطقة

اإلحداثيات الجغرافية للموقع و . وهذه المساحة بحرية بالكاملمربع،  اا كيلومتر  1 911 وتغطي مساحة إجمالية قدرها. تراا م 91 عند العمقي
 شرقاا. 9201111911شماالا و 990111919هي 

  ،من الموائل الرسوبية  يتسبب في نشوء مزيجوهو ما تتأثر هذه المنطقة بشدة بتدفق المياه العذبة والرواسب التي يحملها نهر الدانوب
يةهذه الموائل الرسوبية والموائل ال تضمنفي المنطقة الساحلية الرومانية. وت من نوعها الفريدة من المياه  نسبة عاليةمنخفضة الملوحة ال يم 

علفحضانة و  مكان منطقةال تشكل هذهواألنواع البحرية. و  توسطة الملوحةالعذبة والمياه الم البحر  الحفش والشاد فيسمك لهام  ا 

H H H H M M L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 الدالفين ذات األنف القاروري: ما يلي المنطقة هذه في الموجودة عاألنوا وتتضمنبموجب اتفاقيات مختلفة.  نوعان محميان مااألسود، وه
(Phocoena phocoena) ،وخنزير البحر الشائع (Tursiops truncatus) ، المنقار الدلفين الشائع القصيرو (Delphinus delphis) ، طائر و

( Acipenser gueldenstaedtiiالحفش الروسي )و (، Huso huso) األوروبيالحفش و ، (Puffinus yelkouan)جلم البحر األبيض المتوسط 
محمية ال( )خطة إدارة Alosa tanaicaقزوين ) د بحر(، وشاAlosa immaculataالدانوب ) اد(، وشAcipenser stellatus) النجمي والحفش
كموقع  التي أدرجت، لدلتا الدانوبالحيوية  المحمية هي ،رمن محمية أكب اا المنطقة جزءوتشكل هذه (. 9111لدلتا الدانوب، الحيوية 

 .اتفاقية رامسار في إطاررامسار  من مواقع موقعكلليونسكو و  الطبيعي للتراث العالمي
  )فيلوفورا( طحالب الحمراءلل رنوفيحقل ز  -5
  91'18°91اإلحداثيات التالية: ب محددةوهي األسود.  للبحرالجزء الشمالي الغربي  تسع يقع فيمرصيف الموقع: تقع هذه المنطقة على'' 

 ''11'61°91و؛ شرقاا  ''91'11°61و شماالا  ''16'11°93و؛ شرقاا  ''11'11°61و شماالا  ''99'19°91و ؛شرقاا  ''93'99°61و ماالا ش
 .شرقاا  ''91'96°61و شماالا  ''91'11°91و؛ شرقاا  ''13'99°61و شماالا 

 وهو . اا متر  11و 91 ا بينالغربي من البحر األسود على عمق يتراوح م في الجزء الشمالي )فيلوفورا( للطحالب الحمراءرنوف يز  حقل يقع
(. Phyllophoraceae) من الطحالب الحمراء سيادة أنواعألعشاب البحرية مع ل عبارة عن تركيز – اهرة طبيعية فريدة من نوعها  يمثل

( macrophytes) مائية الضخمةال للنباتاتالمجموعة الرئيسية  وجدوتللفقاريات واألسماك. لكثير من أنواع ا اا هام ئلا مو  ويشكل هذا الحقل
، المحاريالحجر الجيري  فيالرواسب السائدة وتتمثل األسود.  للبحرالدائري  التياربين فرعي  الذي يقعدنيبر،  القاع القديم لنهر في
الجزء  كامل لحالة مؤشراا  اإليكولوجي لحقل زيرنوفحالة الن ام  تعتبرو . باألصدافزاخر الطمي الو ، المحاري المغرينالحجر الجيري و 

  د.في البحر األسو  يكولوجيالشمالي الغربي من الن ام اإل
 

H H H H H H L 

 الصغير الطحالب الحمراء )فيلوفورا(حقل  -6
  أكبر خليج في البحر األسود، بين الشاطئ الشمالي كاركينيتسكيفي خليج  الصغير الطحالب الحمراء )فيلوفورا(حقل الموقع: يقع ،

 لسان تاندروفسكي الساحلي.و  دزاريلغاشجزيرة  وتحده، خيرسون أوبلستوساحل  القرمالغربي لشبه جزيرة 
 يشكل وهو . جني واستخلص األغار الطحلبيالمتأتية من تجارية القيمة ال ذاتمجموعة من الطحالب الحمراء  عبارة عن هو هذا الحقل

H H H M L H M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

في  الطحالب الحمراء الواقعةحقول ب بطتوتر الطحالب.  التي تقوم بهاالتمثيل الضوئي  عملية عن الذي ينتجلألكسجين  هاماا  مصدراا أيضاا 
قد و نوعاا من األسماك.  91من اللفقاريات و أنواع 111، بما في ذلك أكثر من مميزة مجموعات حيوانيةشمال غرب البحر األسود 

  ب.داخل الطحال حتى تتخفى، على وجه التحديد،من األنواع لوناا محمراا  العديد طورت
 باالكالفا -7
  بين  الرابطة في المياه الساحلية متدوهي ت. ماالا ش ''69013 '93 °99و رقاا ش ''19061 '63 °66 عند خطيالموقع: تقع هذه المنطقة

 متراا. 11ما بين صفر و، على أعماق تتراوح باالكلفا، خارج خليج ساريتشو  فيولنترأسي 
  االتفاق المتعلق  للحيتانيات في إطارحيوي  ئلكمو  صنفتهذه المنطقة نقطة ساخنة لتوزيع الحيتانيات في البحر األسود، وقد تشكل

لنوعين  يويةذو أهمية ح ئل. وهي مو بحف  الحوتيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي
 يالقارور  ذات األنف فين البحر األسود(، ودالPhocoena phocoena relicta)خنزير البحر األسود الشائع هما ، ياتأنواع الحيتان من
(Tursiops truncatus ponticus ،) ي لحماية القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولوكلهما مدرج في

 على وجه التحديد. هذه المنطقة للتكاثر والتغذية ياتهذان النوعان من الحيتانويستخدم . الطبيعة

H H H H M H M 

 خليج ياغورليتسكي -8
 وفي وكرانيا. أل التابعتين لبحر األسود بين منطقتي نيكوالييف وخيرسونل يغربالشمال الساحل الورليتسكي على غالموقع: يقع خليج يا

. يلومتراا ك 11مدخله يبلغ ، و يلومتراا ك 93 إلى طول الخليج ويصلبوغ. -مصب نهر دنيبر الشمال، يفصله منحرف كينبورغ عن
حداثياته الجغرافية هيو   شرقاا.' 6،321° 69 -'910133° 61و شماالا ' 12،831° 93 -'920199° 93: على النحو التالي ا 

 في الجزء  من نوعها كيميائية والهيدروبيولوجية، منطقة فريدةهيدرو الهيدرولوجية وال خصوصيات أن مته خليج ياغورليتسكي، بسبب شكلي
النباتية  كائنات الحيةغنية من ال متنوعة بمجموعة بريورليتسكي البحري الغيتميز مجمع خليج ياو األسود.  للبحرالشمالي الغربي 

أعلى المراكز البيئية ذات  ويتبوأ أحدالجيومورفولوجي والتفرد في المنا ر الطبيعية،  والتميز ارتفاع معدل االستيطان،بو والحيوانية، 
 "بيلوبيريزهيا سفياتوسلفاالوطني الطبيعي " منتزهمن ال اا جزءياغورليتسكي في خليج  الواقعة المنطقة البحريةوتشكل األهمية الدولية. 

(Biloberezhia Sviatoslava) عن طريقال تمثل المجمعات الطبيعية واإلقليمية لهذه المحميات فقط و . الحيوية ومحمية البحر األسود 
 التي تتميز بقيمة عالية يةوالمنا ر الطبيعية الرملية والغاب والسبخات باألراضي الرطبة والسهو ب تمثل أيضاا  المجمع المائي للخليج، بل

H H H M L M H 
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هذه البيئات الحيوية دوراا استثنائياا في الحفا  على تنوع األنواع في  يؤدتو . المجموعات األحيائيةتنوع كبير في بو  على صعيد الحف 
من تستخدمها الكثير  ملذاتالمياه الضحلة تشكل ، و تهاوتغذي لتكاثر أنواع األسماك التجارية الرئيسية وت ستخدمالبلد؛ في المنطقة و 

 .تشتيةلتعشيش واللالطيور المائية 
 دلتا كوبان -9
  كورتشانسكي لموقع على طول شاطئ هذا اتقع الحدود الجنوبية لو . شرقاا  °98'61شماالا و '61°91 عند خطيالموقع: تقع هذه المنطقة

لى ناحيتيوتصل إلى بحر آزوف.  كوباندلتا  ضم(، وتالمصب) ليمان الغرب والشمال، يمتد الشريط الحدودي على طول ساحل بحر  وا 
 .أختارسكي ليمانمنطقة آزوف ويصل إلى النقطة الوسطى ل

  أكثر  هي تتضمن(. و كيلومتراا مربعاا  1 291حوض بحر آزوف ) -في البحر األسود  إيكولوجي دلتيدلتا كوبان هي ثاني أكبر ن ام
من الطيور المائية األراضي الرطبة الساحلية ومصبات الدلتا  كثيرتستخدم الو ية مختلفة. أن مة هيدرولوجب تتميزجسم مائي  311من 

وهي أرض  ،لطيور والتنوع البيولوجيحف  ال مهمة بحرية منطقةالمنطقة مع  هذه تتداخلو الربيع والخريف.  تيكمناطق توقف أثناء هجر 
دلتا وتشهد (. Pelecanus crispusلماسي )االد وهي مهمة لطائر البجعرامسار.  من مواقع كموقع وقد صنفتدولية،  ذات أهمية رطبة

 المنشأ على حد سواء. تأثير العوامل الطبيعية والبشرية بفعل اا مستمر  اا كوبان تغير 

M H M M - H L 

 خليج تامان ومضيق كيرتش  -11
  إلى شمال شبه جزيرة تامان.  يمتدوالبحر األسود، و بين بحر آزوف يقع  البحيرات الشاطئية،الموقع: خليج تامان خليج ضحل من نوع

 الواقع ليونيأه رأسكيرتش الخط الفاصل بين  لمضيقالمنطقة البحرية  دوي حد  من بحر آزوف.  اا فتح على مضيق كيرتش ويعتبر جزءنيو 
باناجيا )ساحل البر  رأسبين  على ساحل شبه جزيرة كيرتش في الشمال والخط الفاصل الواقع هروني رأسعلى ساحل شبه جزيرة تامان و 

تبلغ و . مضيق كيرتشعن تامان  خليخجزئياا  توزالو  لسانا تشوشكا فصليو )ساحل شبه جزيرة كيرتش( في الجنوب.  كيلتاورأس الرئيسي( 
  عاا.مرب اا كيلومتر  816البحرية الكلية  مساحته

 على . وهي منطقة بحرية فريدة من نوعها للتدفق النهريمصدر مستمر  ليس لهاشبه مغلقة و بحرية ضحلة  شاطئية خليج تامان بحيرة
للغطاء األحيائية تختلف الكتلة و إنتاج أولي يعتمد على األعشاب البحرية.  وذاتآزوف،  وساحل بحرساحل البحر األسود الروسي 

للحيوانات  حيائيةالكتلة األ تبلغرطب(، في حين )الوزن ال 9غ/م 1 111ويمكن أن تتجاوز  اختلفاا شديداا  لخليج تامان النباتي القاعي

H H M M H L L 



                                                                               CBD/SBSTTA/22/7/Add.1 
                                                                               Page 8 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 األراضي الرطبة وتعتبرالخليج خلل الهجرة الموسمية.  في هذا طائر 1 111 111ويتوقف ما يصل . 9/ مغ 1 111 القاعية الكبيرة
قيمة كبيرة كمكان لتكاثر أنواع الطيور المائية المدرجة في الكتاب  وللموقعللعديد من أنواع الطيور المائية.  شتيةمنطقة ت لخليج تامان

يعتبر و للخليج بعض المرونة ويحاف  على ن ام شبه مستقر.  إليكولوجيي هر الن ام او األحمر للتحاد الروسي ومقاطعة كراسنودار. 
باإلضافة إلى نوعين من  ،مختلفة من األسماكالبحرية، بما في ذلك أنواع  كائنات الحيةهام لل سار هجرةم المتاخم مضيق كيرتش

 (.Tursiops truncates ponticus) األنف ( والدالفين القاروريةPhocoena phocoena relicta) الشائعة وخنازير البحر ياتالحيتان
 الجزء الشمالي من ساحل البحر األسود القوقازي -11
 (. اا مربع اا كيلومتر  9 139على الساحل الشمالي الشرقي للبحر األسود ) الواقعة الساحلية المنطقةا مجالهفي  المنطقة هذه الموقع: تضم

 شرقاا  '96 °63شماالا و '3 °91أوسيبوفكا )-النهر في قرية أركيبو مصبالشاطئ غرب  جتازحدودها الغربية من قرية فولنا، وتوتمتد 
الحدود الشمالية وتبلغ متر.  911 عند التساوي العمقي بخطالحدود الجنوبية  عي نوت  (. شرقاا  '11 °63شماالا و '61 °99إلى حوالي 
 خليج تتضمنال  ها(، ولكنشاطئية )بحيرات بوغازسكيي، وكيزيلتاشسكي، وفيتجازيفسكي ليمانز أيضاا  تتضمنالخط الساحلي و  بوجه عام

  نوفوروسييسك )تسيميس(.
  نسبياا في متسعة في الشرق و  وهي ضيقةاألسود،  الواقعين في الشمال الشرقي للبحرمنحدر الو  صيفمن الر  اا المنطقة جزءتشكل هذه

 اا توفر المنطقة  روفو بقايا دلتا باليو كوبان.  كبيرة تمثلضحلة شاطئية  بحيرات أيضاا  تتضمنمضيق كيرتش. و  غاية جنوبالغرب إلى 
( على المستوى اإلقليمي. عدم بلوغها الحد األقصى لإلنتاجعالية )على الرغم من ال تهاإنتاجيتتميز بو  لنمو النباتات المائية الكبيرةجيدة 

من النواحي األخرى  العديدفي  تكون ، ولكنهاغير المألوفة المنصات الكربونيةمن قبيل بعض السمات الفريدة والنادرة، بالمنطقة  وتتصف
 ترس البحر األسود فيها أسماكمن اللفقاريات البحرية وأنواع األسماك، بما  عددحياة  لفهم تاريخوهي مهمة . وأقل تميزاا أكثر تمثيلا 

لألنواع المهددة باالنقراض  أيضاا  وهي مهمةالحصان. وسمك األسقمري األنشوجة سمك ، و التي تتناقص أعدادها في الوقت الحالي
بسبب تنوع البيئات الحيوية،  اا في هذه المنطقةجي مرتفعالتنوع البيولو  ويكونسمك الحفش والحيتانيات. ل واعتلفمنطقة هجرة بوصفها 

، والبيئات الحيوية صلصاليةشعاب الالالضحلة، و  المنصات الكربونية الجرفيةالرملية والمسطحات الرملية الضحلة، و  األلسنةبما في ذلك 
 والغنية بالمجتمعاتصخور شديدة االنحدار وال المغمورة بالمياه مصطبات المخددة، والللرصيف الصخري والحصوية الرملية والموحلة

  .المالحة الشاطئية لبحيراتالبيئات الحيوية لتحت الماء و  للنهيارات األرضية والبيئات الحيوية الطحلبية،

M H M H M H M 
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 تي البحريةيمنطقة كولخ -12
 ضمنوتقع، على التوالي، (، بشكل شاملكيلومتراا مربعاا بين نهر تيكوري ومصب نهر ريوني ) 119 على مساحة الموقع: تمتد المنطقة 

 9901929196 ؛9106981268و 9906318213؛ 9101296968و 9906388231: التالية خطوط الطول والعرض
 .9103969919و 9901181939؛ 9106161191و

  والسمك  ترسمفضل ألنواع سمك ال وهي موئلأنواع العوالق الحيوانية وذوات الصدفتين. في تتميز هذه المنطقة بكثافة عالية وثراء نسبي
تشتية كمنطقة  الشتاء والربيع يفي فصل المنطقةهذه ( Engraulis encrasicolusاألنشوجة ) سمك كبيرة من تجمعاتتستخدم و المفلطح. 

ألعداد كبيرة من الطيور المهاجرة  تشتية وتستخدم كمنطقة ،ة باالنقراضالمهدد الحفشألنواع  سرئةتمنطقة و  وئلا أيضاا م تشكل. و سرئةوت
 Phocoena)خنزير البحر األسود الشائع ) من الحيتانياتألنواع  على مدار العام تفريختغذية و  منطقةوتعتبر وحيتانيات البحر األسود. 

phocoena relicta ،) المنقا الدلفين الشائع القصيرو( رDelphinus delphis ponticusو ،)(Phocoena phocoena relicta). 

H H H H H H M 

 ساربي -13
 9101933311؛ 9101313119و 9101991181خطوط العرض والطول التالية: ند ع، على التوالي، الموقع: تقع هذه المنطقة 

 .9101981166و
 الذي  الطحالب البحرية ويوفر حقلصخري على الساحل الجورجي.  ئلأكبر مو  تشكل. و اا حجري وساحلا  بحرية اا المنطقة صخور  تشمل

 Mytilusلتصق بلح البحر )ويللعديد من األسماك واألنواع اللفقارية.  ملذاا  Ceramium rubrumو Cystoseira barbata يتضمن نوعي
galloprovincialis )ألنواع  علفال أماكنو  أوىالمصخرية توفر المنطقة الو الصدفتين بصخور البحر.  وغيره من الرخويات ذوات

 منطقة ساربيبالقرب من  بشكل أكبر، (Symphodus tinca)الطاووس  سمك الرأس ، مثلاالبعض منه وينتشر مختلفة من األسماك.
 أهمية عالمية تنطوي علىو  نسالال تستخدم لإلالمنطقة مع منطقة  هذه تتداخلو في المنطقة.  مكان آخرأي  في انتشارهأكثر من 

 المتوسطية الن ويعاتبالقرب من مستعمرات  أيضاا  هذه المنطقة وتقع(. Puffinus yelkouan) لطائر جلم البحر األبيض المتوسط
خلل  الن ويعاتلهذه  ومن ثم، فهي ذات أهمية محتملة(، Phalacrocorax aristotelis desmarestii) ةاألوروبي غاقةال طائرل المستوطنة
 .نسالللتغذية وربما لإلكمكان المنطقة  هذة البحر األسود يتانياتتستخدم حو . نسالموسم اإل
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 180899 91 -شماالا  '990113 91رقاا،ش '180899 91 -شماالا  '91098 91 :على النحو التالي المنطقة هي هذه الموقع: إحداثيات' 
 .شرقاا  '910913 91 -شماالا  '99019 91 شرقاا، '910913 91 -شماالا  '990312 91 شرقاا،

 يةألنواع األسماك ال ةرئيسي أهميةالمنطقة  تكتسي هذه  منطقةفيما يتعلق بالطيور، تتداخل المنطقة مع و وأنواع الحيتانيات.  والقاعية يم 
أهمية إقليمية لنوعين من  الطيور والتنوع البيولوجي على  المهمة لحفوتنطوي هذه المنطقة . لطيور والتنوع البيولوجيحف  ال مهمة بحرية

وجود نوع  . ومن المعروف أيضاا "Larus cachinnans النورس القزويني "و  "Melanitta fusca " المخملياألسقطور : هما الطيور البحرية
على  وتتوافر بكثرةالبحر األسود  التركي على ساحلال امتدادعلى  الشائعةخنازير البحر  وتوجد. "Larus canus ثالث هو النورس المواء "
 .في البحر األسود تصب عدة أنهار، حيث تحديداا طول الساحل الشرقي 

 هسورمين -طرابزون -15
 91و شرقاا، '110919 91 -شماالا  '190129 91و شرقاا، '180639 91 -شماالا  '190192 91ن خطوط الموقع: تقع هذه المنطقة بي 

 شرقاا  '180639 91-شماالا  '110186 91وشرقاا،  110919' 91-شماالا  '110186
 يةهذه المنطقة مهمة جداا ألنواع األسماك ال ية األسماك نسال. وهي منطقة مهمة إليةوالقاع يم  وتكاثرها وتغذيتها. وهي  القاعية واليم 

. المغمورةمن الصخور  مع وجود كميات كبيرة كعبية الشكل،صخرية رملية بنية ب وتتسممصايد األسماك. أمام مغلقة  لوجيةبيو  حميةم
التنوع البيولوجي لهذا الجزء ويتميز في البحر األسود.  من نوعه المكان الوحيد يوه -لدنيسسمك ال موئلا طبيعياا  اا المنطقة أيضوتشكل 

وتتوافر بكثرة البحر األسود  التركي على ساحلال امتدادعلى  الشائعةخنازير البحر  توجد، حيث بمستوى مرتفع للغايةمن البحر األسود 
 بحرية منطقةفيما يتعلق بالطيور، تتداخل المنطقة مع و  .في البحر األسود تصب عدة أنهار، حيث تحديداا على طول الساحل الشرقي 

 "Melanitta fusca " المخملياألسقطور : هما أهمية إقليمية لنوعين من الطيور البحرية تنطوي على لطيور والتنوع البيولوجيحف  ال مهمة
 ."Larus canus وجود نوع ثالث هو النورس المواء " . ومن المعروف أيضاا "Larus cachinnans النورس القزويني "و 

M H H H M M L 

 أرسين -طرابزون -16
  شرقاا  '180169 62-شماالا  '180196 91و ،شرقاا  '180169 62-شماالا  '110132 91التالية: الموقع: تقع المنطقة بين اإلحداثيات ،

 .شرقاا  '120198 62-شماالا  '110892 91و، شرقاا  '120198 62-شماالا  '180196 91و
  نسال لموائل للغايةهذه المنطقة مهمة  Psetta"ثلثة أنواع من الدالفين، و ن قبيلالنادرة، م والقاعيةالبحرية  اليمية بعض األنواع وتكاثر وا 
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maxima )البوري األحمر  سمك األسماك األخرى )مثل من أنواع وتتوافر بكثرة عدة. مروج الحزامياتو  " )الطربوت العملق" Mullus 

barbatus"  العديد من أنواع  يموتق. ةرسمي محمية بيولوجيةمن هذه المنطقة  ويشكل الجانب البري. وأنواع البوريات( البوري الرماديو
 اا غني إيكولوجياا  اا ن امتمتلك األسماك، التي ال تهاجر بسبب الطبيعة الصخرية للجزء الساحلي من المنطقة، في بيئة صخرية ورملية و 

وتمتلك أغنى  مكعبة الشكلصخرية  وتتسم ببنية رملية األسماك. ي منع فيها صيدمنطقة محمية الهذه وتعتبر والتغذية.  ألغراض اإلنسال
خنازير  توجدعلوة على ذلك، و . النطاق ومناطق رملية مسطحة واسعة مغمورةاألنواع القاعية في المنطقة بسبب وجود صخور  تنوع في
 تصب عدة أنهار، حيث تحديداا على طول الساحل الشرقي وتتوافر بكثرة البحر األسود  التركي على ساحلال امتدادعلى  الشائعةالبحر 
 جنوب شرق البحر األسود. وتتداخل هذهوباإلضافة إلى ذلك، تقع منطقة التشتية الرئيسية لخنازير البحر الشائعة في  .ر األسودفي البح

األسقطور : هما أهمية إقليمية لنوعين من الطيور البحرية تنطوي على لطيور والتنوع البيولوجيحف  ال مهمة بحرية منطقةالمنطقة مع 
 Larus وجود نوع ثالث هو النورس المواء " . ومن المعروف أيضاا "Larus cachinnans النورس القزويني "و  "Melanitta fusca " المخملي

canus". 
 بولوتيري -يرسون غ -17
 :91شرقاا، و '930911 68-شماالا  '10991 91شرقاا، و '930911 68-شماالا  '12096 91 الموقع: تقع المنطقة بين اإلحداثيات التالية 

 .شرقاا  '98098 68-شماالا  1099 91شرقاا، و '98098 68-شماالا  10982
  ية والقاعيةهذه المنطقة مهمة للغاية ألنواع األسماك البحرية  Mullus( والبوري األحمر )Psetta maxima، وخاصةا سمك الترس )اليم 

barbatus( والبوري الرمادي )Mugil spp. ألعشاب ا( و( البحريةZostera .)يوفر ألنواع األسماك القاعية  أخدود مغمورمنطقة  وهي تشكل
ية مكاناا للتكاثر والتناسل  تتداخل المنطقة مع منطقة، حيث بارتفاعه الكبيرالتنوع البيولوجي لهذا الجزء من البحر األسود ويتميز . واليم 

 Puffinus) لطيور جلم البحر األبيض المتوسط تشتيةألهميتها كمنطقة  حددت أساساا  ،لطيور والتنوع البيولوجيحف  ال مهمة بحرية

yelkouanأفرادهفي المائة من  91إلى  61 ما بين يهاجر، مستوطن وجلم البحر األبيض المتوسط هو طائر متوسطي. مناعة( قليلة ال 
ملءمة بالدراسات المتعلقة المستندة إلى تعقب الطيور من مستعمراتها، وكذلك الدرسات  . وأكدتناسلإلى البحر األسود خلل موسم الت

للقيعان البحرية لوسط قشريات البيئات الحيوية الرملية الموحلة  بشأنالدراسات التي أجريت  وتفيد. ، أهمية المنطقة لهذه األنواعالموائل
 اا مباشر  يرتبط ارتباطاا التنوع  انخفاض ( وأنتراا م 11مياه الضحلة )أقل من البحر األسود إلى أن تنوع األنواع مرتفع نسبياا في ال وشرق
 .العمق بتزايد

M H M M - M M 
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 بحر قزوين
 نهر األورال في بحر قزوين الواقعة قبل مصبالمنطقة  -18
  :في بحر قزوين بالقرب من ملتقى نهر األورال  والمتوسطة الملوحةلنهر األورال منطقة المياه الضحلة  بحريالمصب ال شغليالموقع

 .أمتار 6التساوي العمقي من  بخط لبحريالمصب ا مجالويعين ( في البحر. جاييك)
  ةمهموهي مصب نهر األورال.  محاذاةيك( في الجزء الشمالي من بحر قزوين، بجاينهر األورال )نهر  الواقعة قبل مصبالمنطقة تقع 

 حتشد في هذه المنطقةفي فترة الربيع، تو الفرخ(. سمك )الشبوط،  المياه العذبة )سمك الحفش( وأسماك السرءنهرية  األسماك لتكاثر
نهر األورال في  منبععند لتضع بيضها بعد ذلك  هذه التجمعت تندفعاألنواع العديدة لألسماك، و لجميع  مرحلة السرءما قبل  تجمعات
 منطقةإلى  المنتجة واألسماك الصغيرةتهاجر األسماك ، سرئة، وبعد التللنهر والوسطى الدنيا جزاءفي األ التسرئة الواقعةمناطق 

سمك  أرصدة سمكية صغيرة متبقة منهناك و . حصول على الغذاءالملوحة من البحر( لل المتوسطضحل الجزء ال) بحريالمصب ال
 (.السمك الشوكي، ي، الحفش النجمالدرافيل البيضاءالحفش )مثل الحفش الروسي، 

H H H M M H M 

 خليج كومسومول -19
  91,68) بحر قزوينل الشمالي الشرقيالجزء كولتوك في  ديدالموقع: يقع خليج كومسومول، بما في ذلك جزر دورنيف، غرب خليج 

 .شرقاً( 19,61شماالً، 
 فقمة بحر قزوين ت عتبر (Phoca caspica, Gmelin, 1788وه ،)عيش فيالوحيد الذي ي الثديي نوع مستوطن عابر للحدود، الحيوان ي 

" إلى "معرض قابل للتأثر" كائن حي من فقمة بحر قزوين، غير االتحاد الدولي لحف  الطبيعة وضع 9118في عام و بحر قزوين. 
في جزر  القائمة الفقمة مستوطناتأن  تهاوبني أعدادها وفرةو بحر قزوين فقمة  مجموعاتنتائج األبحاث المتعلقة بتوزيع وتبين للخطر". 

 أفراد هذه التجمعات.دورنف مهمة لحف  

H H H H - - L 

 أماكن تناسل فقمة بحر قزوين -21
  :يناير كانون الثاني/من  تناسل الفقمةموسم  يمتدالجليدي خلل أشهر الشتاء، حيث  غطاءال بمدىالمنطقة  هذه موقع ي حد دالموقع

 ي حد دالسنوات وفيما بينها. لذلك،  وتوزع الفقمة خللالجليد  حالةهذه المنطقة الطبيعة الدينامية ل وتراعيمارس. آذار/حتى أوائل 
الجليدي خلل األشهر القليلة من فصل الشتاء من السجلت التاريخية والتوزعات  غطاءلل رصوداإلجمالي الم بالمدىشكل المنطقة 

H H H H - - M 
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( هو نوع من أنواع الثدييات البحرية Pusa caspicaبحر قزوين ) وفقمةالجليد المختلفة.  التحافي  المتناسلة للفقماتالمرصودة 
ما بحر قزوين هذا الحقل الجليدي الشتوي  فقماتتستخدم و  .الداخليالجليد وتعيش في بحر قزوين  ناسل علىالمستوطنة، التي تت

حفش لجميع أنواع  أيضاا  المنطقة مهمةو . حضانة الفقمات الصغيرةو  للوالدةمارس من كل عام آذار/يناير و شهري كانون الثاني/ بين
 بحر قزوين.
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 خليج كينديرلي -21
  96يبلغ طوله و  ،كازاخفي الجزء الشرقي من خليج و ، بحر قزوينوسط  الواقعة في منطقة المياه العميقة كينديرليالموقع: يقع خليج 

في  يمتدبالبر الرئيسي في الجنوب الشرقي و  ويرتبط اللسان الساحلي. وسطفي ال يلومتراا ك 101 أقصى عرض لهويبلغ  يلومتراا ك
الجزء  ويتضمن. اا صغير  خوراا في الطرف الشمالي الغربي  ويضم اللسان الساحلي .كينديرليخليج  ليشكلغربي الشمالي التجاه اال

على حسب كيلومتر مربع، ولكن يمكن تقسيمها إلى عدة جزر أصغر  101تصل مساحتها إلى  قد الشمالي الغربي من الخليج جزيرة
  .الرياح هبوب  واهر

  فقمة( بحر قزوينPhoca caspica )في عام و . في هذا البحر الثديي الوحيد الحيوان أيضاا  يوه ،في بحر قزوين حيوان مستوطن
عكس . وعلى " إلى "معرض للخطر"قابل للتأثر" كائن حي من فقمة بحر قزوينغير االتحاد الدولي لحف  الطبيعة وضع ، 9118
في خليج كازاخستان، ال يكون  الساحل رليينديك لسانفي شمال بحر قزوين، وفي الجزر الواقعة على طرف  الواقعة الموائل
في منتصف بحر  الي البحارالجزر في منطقة أع وقوع هذه، وذلك بسبب تنقل المستوطناتالرياح تأثير كبير على هبوب ل واهر 
 .الجزر هذه على لتشكيل مستوطناتال روف المثالية  ويهيء ذلكقزوين. 

H H H H - M M 

  غول بوغازقره مضيق  -22
  وتبلغ مساحة هذه المنطقةول. غ-زبوغا-بحر قزوين، بين بحر قزوين وخليج كارا شرق ول فيغ-بوغاز-قرهالموقع: يقع مضيق 

 شرقاا. 190211662، شماالا  910126391 مركزها عنديقع ، و ةمربع اتكيلومتر  9 118
  وال . من نوعه فريداا  اا هيدروجيولوجياا طبيعي اا . تشكل المنطقة مجمعقره بوغاز غولبحر قزوين بخليج  قره بوغاز غوليربط مضيق

جميع مكونات وتتميز بديناميات بحر قزوين.  تأثراا شديداا هذا الن ام الهيدرولوجي ويتأثر . الشاطئية تصب في البحيرةتوجد أنهار 
في القائم  التنوع البيولوجي كامل يتركزو البحر.  سطح بواسطة ديناميات مستوى وت حد د بارامتراتها، بدينامية كبيرة للغايةالن ام 

ور )ومع مها من األنواع واللفقاريات والطي دنيا، بما في ذلك البكتيريا والنباتات البشكل رئيسيالمنطقة األوسع في المضيق 
 .بعض أنواع األسماك والطيور الموجودة في المنطقة مدرجة في الكتاب األحمر لتركمانستانو المهاجرة(. 

H M L H H H M 

 تركمانباشي خليج  -23
  .حداثياته ونوفا. مفي الشمال الغربي بخليج سوج ويتصلالموقع: يقع خليج تركمنباشي على الساحل الشرقي لبحر قزوين على  هيوا 

M H H H H M M 



        CBD/SBSTTA/22/7/Add.1 
        Page 15 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 اتكيلومتر  9 916المساحة اإلجمالية لهذا الموقع وتبلغ . شرقاا  160611119 شماالا، 620129113الوسطى  ة: النقطالنحو التالي
 .عةمرب

  بالهان، وشيليكين  خلجانوكذلك  المائية، الجماعية للطيور تشتية والهجرةموقع ال وهو خليج تركمنباشي،أصبح ، 1238من عام  اعتباراا
التابعة  باسم هازار( الطبيعية حالياا  تعرفمن محمية كراسنوفودسك ) جزءاا يشكل ، األخرىالخلجان الصغيرة و لوفسكي جالشمالية، وميها

 لطيورحف  ال مهمةرامسار ومنطقة  من مواقع موقع ىمحمية هازار الطبيعية الجزء الرئيسي من خليج تركمنباشي. وهوتشكل . للدولة
لهذه  التنوع البيولوجي ويندرج ضمن(. من مة بيرداليف الدولية ،المناطق المهمة لحف  الطيور والتنوع البيولوجيوالتنوع البيولوجي )

 .الثدييات(، بما في ذلك األنواع المدرجة في كتاب البيانات األحمر لتركمانستان، الطيور، اللفقاريات والفقاريات )األسماك المنطقة
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 يالجيأتركمان  -24
 المياه في  نطقةالموقع م هذا يغطيو . أوغوردزاليالغرب من جزيرة  منو  شيليكين الشمال شبه جزيرة منيلجي أتركمان  دالموقع: يح

 6 118جمالية اإل وتبلغ مساحتهكين، يشيل خليج ( في الغرب، إلى جنوببصورة كاملةالخليج التركماني، من جزيرة أوغوردزالي )
الشمال إلى  يلومتراا منك 91مسافة إلى يمتد و ، كيلومتر 9يبلغ عرضه شريط رملي هي عبارة عن  أوغوردزاليجزيرة . ةمربع اتكيلومتر 

 شرقاا. 160962996شماالا،  620161619 نقطتي عند اا المنطقة متمركزة جغرافيو هكتار.  3 111الجنوب، وتبلغ مساحته 
 يتأثرهو و من الثدييات.  نااثن ناالطيور واألسماك ونوع ال سيمامن نوعه للتنوع البيولوجي،  اا فريد اا تركمان آيلجي مجمع يتضمن 

خلل فترات ارتفاع مستوى سطح البحر، و اكوم. ز مستوى بحر قزوين وتحركات رمال درد التي يتعرض لهابالتقلبات الموسمية والسنوية 
 المساحة واسعةتتشكل تربة ملحية  ومع ذلك، ،تهاوتشتي هاولتعشيش وعلفها ة في الخلجانحماية الطيور الموجودمواتية لال روف ال تتهياا 

-2أمتار في الشرق إلى  9-6من  تركمان أيلجيفي مكانها خلل فترات انخفاض مستوى سطح البحر. وتتراوح األعماق السائدة في 
 .إليه ن راا لعدم تدفق األنهاربحر قزوين،  تلك الموجودة في ى منأعل ملوحة درجةفي المنطقة على  وتحتوي المياهفي الوسط.  تراا م 11

- H H H - M H 

 إيسنغولي-لهانكامي -25
  م ير يإيك ناحيةمن المياه البحرية والساحلية ل مجاالا يمتد بحر قزوين وتغطيلالموقع: تقع هذه المنطقة في الركن الجنوبي الشرقي- 

في  آب باندانسزاغمارز  -، وخليج جورجان، وشبه جزيرة ميانكاله ، والبو الشاطئيةإسينغولي في تركمانستان إلى بحيرة جوميشان 
 المنطقة في الركن الجنوبي الشرقي من بحر قزوين في المناطق البحرية والساحليةهذه تقع و إيران. 

 أهم مواقع  أيضاا إحدىتعد و برنامج بحر قزوين.  إطار لحيوان الفقمة فيمحمية خاصة  كونييحتمل ترشيحه ل هذه المنطقة هي موقع
، (Acipenser gueldenstaedtiiالحفش الروسي ) فيهاالمهددة باالنقراض، بما  الخمسة لجميع أنواع سمك الحفش تناسلوالاالعتلف 

 Huso) األوروبيالحفش و  (،A. stellatus) النجمي والحفش (،A. persicus) الفارسيوالحفش  (،A. nudiventrisوالحفش الشوكي )

huso).  الطيور  أكبر أعداد وتضم أحد وعبورها على حد سواء، الطيور المائية لتشتيةإسينغولي مهمة للغاية -تعتبر منطقة ميانكالهو
 .ابرمتهجنوب بحر قزوين منطقة  في المشت ية

H H H H - H H 

 دلتا سيفيدرود -26
  :هكتار1 611قزوين وتغطي أكبر دلتا في منطقة جنوب بحر قزوين ) نوب بحرتقع هذه المنطقة في األراضي المنخفضة لجالموقع 

H H H M L H M 
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جنوب لفي األراضي المنخفضة  المنطقة تقعو أقدم البحيرات في جنوب بحر قزوين.  إحدى، وهي الشاطئية( وبحيرة بندر كياهشار تقريباا 
 .قزوين بحر ي جنوب منطقةف يةبحر قزوين وتضم أكبر دلتا نهر 

  بشدة أنواع مختلفة من األسماك، بما في ذلك خمسة أنواع من سمك الحفش المهددة إلعلف وتناسل هاماا  تعتبر هذه المنطقة مكاناا 
 .Aوالحفش الشوكي ) (،A. stellatus) النجمي والحفش، (Acipenser gueldenstaedtiiالحفش الروسي ) ، وهي:باالنقراض

nudiventris( والحفش الفارسي ،)A. persicus ،) األوروبيالحفش و (Huso huso).  مجموعة  لهجرة وتشتية مكان هامدلتا سيفيدرود و
من في المائة  1طائر مائي وأكثر من  111 111أكثر من  بصورة منت مةتدعم و كبيرة ومتنوعة من الطيور المائية المهاجرة، 

 .للعديد من أنواع الطيور المائية المجموعات اإلقليمية
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 لألراضي الرطبةمجمع أنزلي  -27
 .الموقع: يقع مجمع أنزالي لألراضي الرطبة على الساحل الجنوبي الغربي لبحر قزوين، بالقرب من مدينة بندر أنزلي 
 نوب بحرجفي األراضي الرطبة التي تتميز بها األراضي المنخفضة ن م الطبيعية و  للبحيرات الشاطئية هذه المنطقة مثاالا جيداا  تعتبر 

للعديد من أنواع  المجموعات اإلقليميةمن في المائة  1وأكثر من  مشت   طائر مائي 111 111من تدعم هذه المنطقة أكثر و قزوين. 
 النباتي والحيواني. النباتية والحيوانية والتنوع جينيةالموارد ال لحف  مهماا  اا موقع أيضاا  وتشكل .الطيور المائية

H H H M L H L 

 مجمع خليج غيزيالغاتش -28
  المنطقة كامل  هذه تغطيو في الجزء الجنوبي الغربي من بحر قزوين على طول ساحل أذربيجان.  غيزيلغاتشالموقع: يقع مجمع خليج

، الساحليكورا لسان ، والجزء الغربي من صغرالشمالي من خليج غيزيلغاش األ، والجزء األكبر غيزيلغاتشفي خليج  مائيةمنطقة الال
ويضم . أو الجزء الشمالي منها شبه جزيرة سارا وقاعدة، األكبر غيزيلغاتشخليج الشمال والشمال الغربي من  ناحيتي الواقعة والسهوب
المجاورة التي تبلغ  رىصغال غيزيلغاتشومحمية  راا هكتا 88 631الكبرى التي تغطي مساحة قدرها  غيزيلغاتشمحمية المجمع 
  وتقع على الساحل الجنوبي الغربي لبحر قزوين. اا هكتار  11 111مساحتها 

 مليون 101)أكثر من  المشت يةأعداد الطيور المائية من حيث الغربية  القديمة تحتل أذربيجان المرتبة الثالثة في المنطقة القطبية الشمالية 
 مناطق أهم إحدىالمنطقة وتضم شرق أفريقيا. و  غرب سيبيرياو بحر قزوين  طريق الطيور المهاجرة الممتد ما بين إطارفي ( طائر

-بخليج "غيزيل 1211واعت رف في عام الغربية.  القديمة الطيور المائية في المنطقة القطبية الشمالية لتشتية وتناسل األراضي الرطبة
 916 حواليمن األسماك و  نوعاا  91في المنطقة  الموجودة تضم الحيواناتو . ذات األهمية الدولية الرطبة األراضيمن  بوصفهأغاج" 
بشكل  الطيور المائيةتمثل من الثدييات. و  نوعاا  93و كائناا حياا من الزواحف 11و كائنات حية من البرمائيات 1من الطيور و نوعاا 

 أسرابعلى الساحل الغربي لبحر قزوين، وتتغذى  الممتدة على طول طرق الهجرةتقع المنطقة و . الطيور الموجودة على الصعيد المحلي
قد أمضى، خلل السنوات مليون طائر  11ما يصل إلى  وأفادت التقارير بأنالمنطقة.  هذه في وتستريحكبيرة من الطيور المهاجرة 

 به.المجمع والمناطق المحيطة  هذا فيالماضية، فصل الشتاء 
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 دلتا كورا -29
  جنوب الإلى الشرق و  يلومتراتك 11، على بعد نيفتيتشالينسكي نهر كورا في بحر قزوين في منطقة تدفقي حيثالموقع: تقع هذه المنطقة
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 98حوالي  إلى مستوى سطح البحر ويصل ارتفاعها عن راا.هكتا 11 111تبلغ مساحة المنطقة حوالي و . نيفتيشال مدينة ي منشرقال
 شرقاا. '98° 92 -'12° 92؛ شماالا ' 91° 62 -'13° 62القريبة من الساحل هي  نطقةواإلحداثيات الجغرافية للم. متراا 

  نسال وهجرة وتكاثر لبحر قزوين منطقة  الواقعة فيمنطقة نهر كورا تشكل  حفش بحر قزوين فصيلةجميع أنواع إعلف وتشتية وا 
بنهر كورا. وباإلضافة إلى ذلك،  والتقاطه بسبب ارتباطها. وهي منطقة ذات قيمة خاصة لسمك الحفش الفارسي الحفش األلمانيباستثناء 
متسعة تشكل موقعاا هاماا وجزيرة  ،كثيف من القصب، وشبكة من السدود غطاء نباتي كتنفهايرطبة واسعة  أراضالمنطقة  تضم هذه

أثناء كبير الطيور  يستريح فيه عدد اا مؤقت باعتبارها مكاناا لمنطقة أهمية خاصة ا كتسي هذهبعض أنواع الطيور، وت لتشتية وتعشيش
 وقد س ج ل في هذا الموقع وجود. طائر 11 111إلى  المهاجرة عدد الطيور المائيةالرقم المسجل لخلل فترة الهجرة، يصل و . رحلته

 .السلطان وغيرها من األنواع النادرة وطائر، أبو ملعقةوطائر ، األسودالغاق و ، دالماسي والرماديالبجع ال طيور منكثير ال
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 ياالما -سامور  -31
 تتبع خطالتي  األذربيجانية –على جانبي الحدود الروسية  اا مربع اا كيلومتر  1 911 مقدارها ياالما مساحة -سامور  موقع الموقع: يغطي 

 حجماا  الموقع مصب نهر سامور وعدد من األنهار األصغر ويضمبحر قزوين.  فيفي نهاية المطاف  الذي يصبتدفق نهر سامور 
 .متر 911 عند منطقته البحريةالتساوي العمقي ل حدث؛ ويالقوقاز سلسلة جبالمن  تنطلقالتي 

 كبيرةهمية أ وتكتسي هذه المنطقةتحت الماء.  شديدمنحدر  ويوجد بهافي بحر قزوين،  شاطئتضم المنطقة أعمق منطقة قريبة من ال 
للطيور البالغة واليافعة على  ومكان إعلف بالغةأهمية  ومن األسماك، وهي ممر هجرة ذ نوعاا  91لمراحل تاريخ حياة ما ال يقل عن 

وتكتسي أيضاا . وتعشيشها طيور الماءتوقف ل مكاناا حيوياا و وتشكل جزءاا من طريق هجرة ، رمنطقة مهمة للطيو  وهي أيضاا . حد سواء
( الصادرة عن االتحاد الدولي لحف  الطبيعةالمعرضة بشدة للنقراض )القائمة الحمراء  الخمسة لجميع األنواع سمك الحفش بالغةأهمية 

 المحمية. من األسماك والطيور وعدة أنواع أخرى

M H H M M H M 

 خليج كيزليار -31
 ( بصورة كاملةمن دلتا نهر الفولغا إلى شبه جزيرة أغراخان ) انطلقاا  المنطقة الساحل الشمالي الغربي لبحر قزوين هذه الموقع: تغطي

 .الساحل الغربي لبحر قزوين علىالواقعة وتعتبر أقصى الخلجان البحرية الشمالية . يرتي تيولينيي وتشيتشانوجز 
  ن غرب سيبيريا وأوروبا الشرقية، أو والطيور المائية التي تنتقل م لطيور الماءللهجرات الموسمية  رئيسيةهذه المنطقة أهمية تكتسي

مع مها من الطيور المائية. و ، الموجودة في هذه المنطقةالطيور  تركيبة أنواعاا نوع 911فيه. ويمثل  تعششهذا الساحل أو  فوقتحلق 
 مثلالعديد من األنواع الشائعة ) وكذلك(، Pelecanus crispusلماسي )اأنواع نادرة من الطيور، مثل البجع الدتجمع ل وهي مكان رئيسي

علفالمنطقة وتشكل هذه ، وأنواع مختلفة من البط(. واإلوز الرمادي، الغ رَّة طيور نوعاا من  31وهجرة ألكثر من  مكان إنسال وا 
الحفش و (، Huso huso) األوروبيالحفش سمك الحفش ) ألنواع مهددة باالنقراض، مثلهاماا موئلا كيزليار وي عتبر خليج األسماك. 
المنطقة مواقع تجمع  ضمن هذه الواقعةالجزر وتشكل (. (Acipenser stellatus) النجمي ( والحفشAcipenser gueldenstaedtiiالروسي )
 (.Phoca caspica)بحر قزوين  فقمةموسمي ل
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 صغيرة"(اللؤلؤة ال)" جزيرة ماليي جيمتشيزني -32
  كريستايا بانكا. إلى الجنوب الشرقي من جزيرة يلومتراا ك 91شمال بحر قزوين، على بعد منتصف الموقع: تقع هذه المنطقة في  
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للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
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 النورس أسود الرأس الكبير ذلك، بما في اإلفجيجياتهي أكبر موقع تعشيش لطيور  ماليي جيمتشيزني جزيرة (Larus 

ichthyaetus( والخرشنة القزوينية ،)Sterna caspia) وفي فصل  .شمال قزوينفي الكتاب األحمر للتحاد الروسي في ، المدرجة
منطقة المياه  وتشكل(. Phoca caspicaبحر قزوين )فقمة تجمعات كبيرة )تصل إلى عدة آالف من األفراد( لالربيع، تقيم في الجزيرة 

 ً الحفش الروسي و (، Huso huso) األوروبيالحفش ) صغار سمك الحفش وال سيمامهًما لتغذية األسماك،  المجاورة مكانا
(Acipenser gueldenstaedtii)، النجمي والحفش (Acipenser stellatus)). 

 الفولغا نهر المنطقة الواقعة قبل مصب -33
 الحدود  وتلتقيفولغا داخل الحدود. ال الواقعة قبل مصب منطقةالدلتا نهر الفولغا و ل المناطق المنخفضةالمنطقة  هذه الموقع: تغطي

قناة  غاية القصب إلى نباتات وتمتد على طول حدود حزام لدلتا الفولغاالشمالية مع الحدود الشمالية لألراضي الرطبة 
 .أمتار 1 عند التساوي العمقي حتى نقطةتغطي المنطقة البحر و انيوشكينسكي. غ

  ا في غتقع دلتا الفولو وأكبر دلتا في أوروبا.  من نوعه طبيعي فريد إيكولوجي ن ام يا، وهغمن دلتا الفول جزءاا المنطقة تشكل
دور استثنائي في الحفا  بالمنطقة  وتضطلع هذه. تراا م 91-إلى  99-من  ارتفاعاتهااألراضي المنخفضة لبحر قزوين، وتتراوح 

 نقطة تقاطع وت عتبروغيرها من الطيور المائية وشبه المائية.  وال سيما طيور الماءعلى تجمعات بعض األنواع المهمة عالمياا، 
 نوع من الطيور في 611أكثر من  وقد سجل وجودلطيور، تمتد من غرب سيبيريا إلى أوروبا الشرقية. بين مسارين لهجرة اهامة 
 عقاب( والLeucogeranus leucogeranusالسيبيري ) كركيالطيور، مثل ال نادرة من ألنواع اا رئيسي مجاالا  وهي تشكلالمنطقة.  هذه

 طيورالعديد من األنواع الشائعة )مثل  وكذلك(، Pelecanus crispusلماسي )االد بجع( والHaliaeetus albicilla) نباألبيض الذ

ة هناك و من األسماك.  نوعاا  31وهجرة ألكثر من  وكموئل علف كمكان إنسالهذه المنطقة  وت ستخدم(. ، والبطاإلوز الرمادي، الُغرَّ
 األسمال شبه نهرية السرء تدخل أعداد كبيرة من أنواع التسرئة حينما هجراتأثناء للكائنات الحية السمكية كثافة عالية للغاية 

أنواع مهددة  لهجرات التسرئة التي تقوم بهاموقعاا المنطقة وتشكل هذه قزوين إلى الدلتا.  بحر شمال من النهرية السرء األسماكو 
 النجمي والحفش ،(Acipenser gueldenstaedtiiالحفش الروسي )و (، Huso huso) األوروبيالحفش )باالنقراض مثل سمك الحفش 

(Acipenser stellatus)( والحفش الفارسي ،Acipenser persicus( والحفش الشوكي ،)Acipenser nudiventris))  والجلكى القزوينية

(Caspiomyzon wagneri.) 
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 بحر البلطيقالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في التي تستوفي معايير  وصف المناطق  -2الجدول 
 ((CBD/EBSA/WS/2018/1/4) بحر البلطيقتذييل بالمرفق الخامس لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في ترد التفاصيل في ال)
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

للطلع على شرح  8يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 خليج شمال بوثنيان -1
 مساحتها  تصلو  ،اا مربع اا كيلومتر  8 236اإلجمالية للمنطقة  مساحةالمنطقة الجزء الشمالي من خليج بوثنيان. وتبلغ ال هذه الموقع: تضم

 .اا مربع اا كيلومتر  8 921 إلى البحرية
  النهري بشكل كبير بالتصريف  وهو يتأثر، ملوحةبحر البلطيق  أقل أجزاء ويعتبرالجزء الشمالي من بحر البلطيق. خليج بوثنيان يشكل

 كونضحلة، ويت والمنطقة البحريةالفنلندية والسويدية.  منطقة البلندمع م  يغطي ومستجمع مياهأربعة أنهار كبيرة الصادر عن المشترك 
 الجليد البحري غطىي، في فصل الشتاءو  ؛القطب الشمالي السائدة وت هر هذه المنطقة نفس األجواءمن الرمال.  بشكل رئيسي قاع البحر
للفقمة  ضروريتعشيش  ئل( ومو Haliochoerus grypus) ةالرمادي لتكاثر الفقمةكموئل  ستخدمويأشهر(،  1-1)لمدة  رمتهاالمنطقة ب
، وعادة ما التصريف النهريبسبب التعكر الناجم عن  موقع إنتاجالصيف، تكون المنطقة  فصل فيو (. Pusa hispida botnica) المطوقة

ملوحة  درجة في االنخفاض الشديد ويؤديأمتار(.  1و متر واحد أعماقها ما بينمنطقة ضوئية ضيقة )تتراوح  فياإلنتاج األولي  نحصري
الملذ األخير لألنواع  تشكلالمنطقة  هذه عدد األنواع المستوطنة والمهددة ألن ، يرتفعومع ذلك .عدد األنواع البحرية المياه إلى انخفاض

(. وهي منطقة تكاثر مهمة لألسماك الساحلية ومنطقة سنة قبل الحاضر 11 111) غمر جليديبعد آخر  في اتجاه الشمال تتراجعالتي 
 أماكن تسريةفي الجزء الشمالي من المنطقة،  جميعها ، وتصبينياوكاليكس ورا يتورن وتعتبر أنهار. نهرية السرءأنواع  لعدةتجمع مهمة 
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  (.Salmo salar) األطلسي للسلمون للمجموعات البلطيقيةذات أهمية إقليمية 
 أرخبيل كفاركين -2
 كيلومتراا  11 639ن في خليج بوثنيا في الجزء الشمالي من بحر البلطيق. وتبلغ المساحة اإلجمالية لألرخبيل يالموقع: يقع أرخبيل كفارك

أعمق نقطة في البحر المفتوح وتصل ، متراا  99متوسط عمق المنطقة ويبلغ كيلومتراا مربعاا.  238 إلى مساحته البحرية تصلمربعاا، و 
 .متراا  166 إلى

 على كل الجانبين.  جزر الصغيرةمن الجزر وال عدد وافرو ( بين السويد وفنلندا، كيلومتراا  93ضيق ) مرن من مييتألف أرخبيل كفارك
( بين خليج بوثينيان في الشمال وبحر تراا م 93 لها )أقصى عمق مغمورةعتبة ضحلة  يشكلأيضاا خليج بوثنيا، ل نيأرخبيل كفاركيقسم و 

من آالف  التي تتكون تتميز المنطقة بمنا رها الفريدةو . جزيرة صغيرةو جزيرة  11 111حوالي األرخبيل ويضم بوتنيان في الجنوب. 
 تعرضوت(. سنة قبل الحاضر 8 111 – 11 111األخير ) غمر الجليديالمختلفة التي تشكلت خلل ال الركام الجليدي تشكيلت
ملم في السنة( بشكل مستمر على  8)بمعدل  يةاألرض المتوازن الجاري في القشرة رتفاعويؤثر االمستمر.  للتغيير على نحوالمنطقة 

ن منطقة يأرخبيل كفاركوي عتبر مناطق جديدة إلى المنطقة الضوئية.  في انتقال بشكل دائموهو ما يتسبب جميع البيئات الحيوية والموائل، 
بسرعة  هذه الكائنات التي تستخدمها موائلالالمهيمنة و والنباتات البحرية  الحيوانات ،الشمال إلى الجنوب مناطق من ،انتقالية تتحول فيها

بحر  أعلى تغير يشهده فيما يتعلق بدرجة الملوحة لخطوط العرض النسبي يعتبر التغيرو . لمياه العذبة إلى أنواع بحريةلمن أنواع 
وتؤدي الضحالة وتنوع . على الن ام اإليكولوجيوالتطوري  يكولوجيالضغط اإلمن  المزيدالمستمر للمياه  ختلطيضيف االو البلطيق. 

ة ، إلى جعل هذه الصيف في اليوم خلل فصلساعة  91 إلى جانب شروق الشمس لما يصل إلى، تحتيةال موادال المنطقة عالية اإلنتاجي
 .ك والطيورومهمة لعدد كبير من أنواع األسما
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 وبحر أرخبيل فنلنداجزر آالند و  بحر آالند -3
 من الساحل  وتمتدوخليج بوثنيا.  حقيقيبين بحر البلطيق ال الفاصلة وتشكل الحدود ،المنطقة في شمال بحر البلطيق هذه الموقع: تقع

يلومتراا ك 611حوالي  ويصل عرضها إلىرخبيل الفنلندي وشبه جزيرة هانكو في الشرق. األ جزر آالند إلى بحر عبر السويدي في الغرب
 18 199اإلجمالية  وتبلغ مساحتها، على التوالي(. الجنوبي-الغربي والشمالي-الشرقي تجاه اال)في  يلومترك 111 ها إلىطوليصل و 

 اا.مربع اا كيلومتر 
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 في بحر البلطيق، وربما في  والبيولوجية واإليكولوجية ةجيومورفولوجيال تغيراا من النواحيالبيئات البحرية  أكثر المنطقة بعض تضمنت
بوجود  وتتميزفي جنوب غرب فنلندا. الواقعة من بحر آالند، عبر جزر آالند وبحر األرخبيل إلى شبه جزيرة هانكو  وتمتد. بأسره العالم

، إلى جزراا أكبر مساحة أرخبيل يضم عبر منتصف، حلة ومحمية وداخليةمجموعة جزر ضفسيح للغاية يمتد من فسيفسائي و أرخبيل 
أعالي البحار بحر آالند منطقة يشكل من ذلك،  عكس. وعلى الوالجزر الصغيرةويتألف من آالف الجزر  معرض لألمواجأرخبيل خارجي 

أعمق منطقة  الخندق أيضاا ويشكل متر.  611 بعمق يبلغثاني أعمق خندق في بحر البلطيق  بهو  على وجه التقريبمحيطية  أجواء وله
هي  فيها(، فإن تركيبة األنواع وحدة ملوحة عملية 1إلى  1)من  ة هذه المنطقةملوح درجة في بحر البلطيق. ون راا النخفاض مؤكسجة

الوعائية تنوع عاٍل في النباتات وجود ، مع والمياه المتوسطة الملوحة والكائنات البحريةالعذبة  مياهخليط من كائنات العبارة عن 
، والمداخل الضيقة، والخلجان الضحلة، ومصبات الشاطئيةالمنطقة مئات البحيرات  وتتضمن. تحديدالمائية، على وجه ال والكارياتية

أعلى الضحلة  في المناطق الموجودة القاعية حيائيةالكتلة األوتشكل وهي مناطق مهمة لألسماك والطيور.  ،األنهار واألراضي الرطبة
والفقمات ( Pusa hispida botnicaالحلقية ) اتمجموعات مهمة من الفقم تدعم المنطقة أيضاا و في بحر البلطيق الشمالي.  الكتل األحيائية

 .المنطقة بانت امعلى هذه ( Phocoena phocoena) ويتردد خنزي البحر الشائع(. Halichoerus grypus) الرمادية
 فنلندال الخليج الشرقي -4
  .على طول  وتمتد من الشرق إلى الغربالموقع: تقع هذه المنطقة في شمال شرق فنلندا وخليجها الشرقي، في بحر البلطيق الشمالي

 اا.مربع اا كيلومتر  16 911اإلجمالية  مساحتهاتبلغ و . كيلومتراا  199 من الشمال إلى الجنوب على طولو  كيلومتراا  991
  شمال و فنلندا، ل الخليلج الشرقيفي  أعالي البحار( ومنطقة متراا  81 لها إلى أقصى عمقيصل ) نسبياا  أرخبيلا ضحلا المنطقة تمثل هذه

والمداخل الضيقة الشمالية، فضلا عن  والبحيرات الساحليةصغر والجزر األالصغيرة مئات الجزر وجود تميز بتشرق بحر البلطيق. و 
الركامات ، مثل غمر جليديعلمات واضحة من آخر  على وجود جيومورفولوجيا المنطقة تدل. و البحارأعالي من  منطقة واسعة

 1صفر إلى الالملوحة )من  درجة . ون راا النخفاضالمجروفة، والشواطئ الرملية، والجزر الصخرية، ومجموعات الكتل الطرفيةالجليدية 
، تنوع النباتات المائيةويتميز العذبة والكائنات البحرية،  كائنات المياهمن  مزيجاا ع تركيبة األنوا تمثلطبقة سطح البحر(،  في األلف في

فوقس الالموائل، مثل  ستخدماألنواع الرئيسية التي ت فيهاالعديد من األنواع البحرية، بما وتعيش  .بمستواه المرتفع على وجه التحديد،

عرضة  وهو ما يجعلهافي حدود توزيعها الجغرافي، (، Mytilus trossulus) وبلح البحر األزرق( Fucus vesiculosus) الحويصلي
 مجموعات الفقمة الحلقيةأكثر  إحدى وتدعم عدداا وافراا من الطيورالمنطقة  وتأويثار تغير المناخ. آلو  اإلنسان التي يحدثهاللضطرابات 
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(Pusa hispida botnica )المهددة باالنقراض في بحر البلطيق. 
 ستونيالبحر الداخلي لألرخبيل الغربي اإل -5
 في شمال شرق بحر البلطيق الواقع إلستونيالغربي ا لألرخبيلالداخلي  يالبحر  جالمالالمنطقة في  هذه الموقع: تقع. 
  الناحية الجيولوجية، تمثل المنطقةومن في الجزء الشمالي الشرقي من بحر البلطيق.  من نوعه فريداا إيكولوجياا  تشكل هذه المنطقة ن اماا 

مناطق  مع متقع و  أمتار، 9 ويقل متوسط عمقها عن وهي ضحلة للغايةركام الجليدي. المتغيرة من  مواد تحتية من ألفيت اا جليدي اا تكوين
خليج للشرقية القصوى من  روف المياه العذبة داخل األجزاء ا الملوحة في هذه المنطقةتدرج  ويؤدي. الضوئية المنطقة في البحر قاع

هيدرولوجية دينامية  أمامية منطقةوجود في الجزء الغربي من مضيق سويل، و  وحدات ملوحة عملية 1-3ماتسالو إلى ما يصل إلى 
ال روف  الناجمة عناإلنتاجية القاعية العالية وتجعل لألنواع المحلية والمهاجرة.  من نوعها فريدة إلى تهيئة  روفواسعة النطاق، 

ال روف الهيدرومورفولوجية المحلية الفريدة من وتتيح لألنواع المهاجرة.  إعلف مهمة للغايةمنطقة منها وجريان المياه العذبة  جبهيةلا
 في هذه المنطقة الماء في والتي تطفو بحرية "Furcellaria lumbricalisالعريضة من نوع " للطحالب الحمراء مجتمعاتنوعها وجود 

 فهي، التي تكتنفهاالخاصة  ية روف الجليدللن راا و  في هذه المنطقة ن راا لوجود العديد من الجزر الصغيرة غير المأهولةو . بمفردها
 مهمة بحرية منطقةك وقد صنفت، من األنواعهي موطن لعدد كبير من األنواع المهاجرة وغيرها و . اثنين من أنواع الفقمةمهمة لنوعين 

 .ولوجيلطيور والتنوع البيحف  ال
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 جنوب شرق بحر البلطيق الضحلة في  ياهالم -6
  :فنتسبيلز في -هضبة كليبيدا فيها، بما متميزةعدة مناطق جيومورفولوجية  جنوب شرق بحر البلطيقالمياه الضحلة في  تضمالموقع

بحيرتين باإلضافة إلى أكبر  ،كليبيدا في الجزء الشمالي الغربي من المنطقة ضفةسامبيان في الجنوب، و -الشمال، وهضبة كورونيان
على  المنطقة هذه تمتدو ضيق.  لسان ساحلييفصل بينهما  اللتان وهما بحيرتا كورونيان وفيستوالفي بحر البلطيق الشرقي،  شاطئيتين
 كيلومتراا مربعاا. 11 933 مساحة

 فنتسبيلز في الشمال، وهضبة -هضبة كليبيدا فيهامناطق جيومورفولوجية متميزة، بما  عدة بحر جنوب شرق بحر البلطيق تضمني
في بحر  بحيرتين شاطئيتينباإلضافة إلى أكبر  ،كليبيدا في الجزء الشمالي الغربي من المنطقة ضفةسامبيان في الجنوب، و -كورونيان

هياكل  . وتعتبر هذه المنطقة، التي تتحكم فيهاضيق لسان ساحلييفصل بينهما  اللتان وهما بحيرتا كورونيان وفيستوالالبلطيق الشرقي، 
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 إحدىالضحلة  وتشكل منطقة المياه. على حد سواء جيومورفولوجية معقدة، نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي في المياه الساحلية والبحرية
تنوع على على المجتمعات القاعية الساحلية، و  ي هذه المنطقةالشعاب المغمورة الموجودة فأهم الموائل للمجتمعات القاعية. وتحاف  

، نواع األسماك الهامة تجارياا ألحضانة و  كأماكن تسرئة . وتستخدم الشعاب أيضاا مشت يةللفقاريات واألسماك والطيور ال مرتفعبيولوجي 
متنقلة التي تسعى إلى تفادي كملذ لألنواع ال البحرية مصطباتالوتستخدم والرنجة وسمك الترس والسمك المفلطح.  صابوغةمثل سمك ال

خلل و للطيور المائية. مهم الساحل موقع توقف ويشكل وتلند. غفي األجزاء األعمق من حوض  على المدى القصير يناألكسجنقص 
 Clangula " طويل الذيل البط سبيل المثالعلى ) المشت يةأنواع الطيور البحرية  أعداد بعض تضاعفقد ت الشديدة القساوة،فصل الشتاء 

hyemalis" ،مخملي السقطور واأل"Melanitta fusca ،" غواص أحمر حنجرة الو" Gavia stellata" )وتوجد بحيرات عشرات المرات. ب بمرات أو
تة ألنواع وموائل دائمة أو مؤق ،المياه العذبة التي تعيش في للكائنات الحية السمكية كبيرة ومتعددة مجمعات شاطئية مثلما توجود

 (.Allosa fallaxسمك الشاد من نوع ) وانتعاش تسرئةمنطقة إقليمية مهمة ل الشاطئيةبحيرة كورونيان  شكلتو األسماك المهاجرة والبحرية. 
 البحر الشائع في جنوب غوتالند خنزيرمنطقة   -7
  ،بحرية كبيرة في بحر  مصطباتمن أربع  اا وتمتد إلى الجنوب لتشمل ثلثالموقع: تقع هذه المنطقة بين الساحل وجزر غوتلند وأوالند

 وتبلغ مساحتها(. اا شرق 12011و شرقاا  19038 وخطوط الطول ما بين، شماالا  1109و شماالا  1801بين ما العرض  وطالبلطيق )خط
 كيلومتراا مربعاا. 92 999الكلية 

 ةزير البحر الشائعاخنالثانوية للتجمعات ل رئيسيةمنطقة التوزع ال يغطي هذا الموقع (Phocoena phocoenaالمهددة ) باالنقراض في  بشدة
أهم  ميدسجوبانكارنا وهوبورغ مصطبةوتشكل . لهذه المجموعاترئيسي  ويشكل مكان إنسالوتلند، غأوالند و  جزيرتيبحر البلطيق حول 

بشكل كبير منذ منتصف  الشائع حيوان، وقد انخفضت أعداد خنزير البحر 921 أفراده ببيقدر عدد و . الشائع خنزير بحر البلطيق اطقمن
في مضيق كالمار،  (Phoca vitulina vitulina) للتجمعات الثانوية لخنزير البحر الشائع اا موطن أيضاا  وتشكل هذه المنطقةالقرن العشرين. 

المنطقة مجموعة متنوعة من  هذه برزتو المهدد باالنقراض. ، "Clangula hyemalis " طويل الذيل للبطالرئيسي  وهي مكان التشتية
البحرية األربعة الكبرى في بحر البلطيق، التي تشكل بيئة فريدة عالية مصطبات من ال اا ثلث تضمو الخصائص الجيولوجية والمورفولوجية، 

التي تشكل القاعدة و  ذات التغذية الترشيحية لحيواناتلإنتاجية عالية تحقيق ل ال روف الملئمةهذه المناطق الضحلة  وتهيئالطاقة. 
 .مشتيةكبيرة من الطيور ال أعدادالغذائية لألسماك المفلطحة و 
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 حزام فيهمارن -8
  للجنة  الفرعية األحواضفي الجزء الجنوبي الغربي من بحر البلطيق في  اا مربع اا كيلومتر  1 319مساحة قدرها المنطقة هذه الموقع: تغطي

حزام اسم " عليه، والذي يطلق الضيق بين جزيرة فيهمارن وجزيرة لوالند مرمكلنبورغ، بما في ذلك الم وخليجيل يوخليج ك هلسنكي
 بحيرة رودساند "" و Sagasbank" مصطبة ساغاسبانك " وكذلكHohwachter Buchtالمجاور " وخليج هوهواتشتير الضحل" فيهمارن

Rødsand Lagoon."  
 ما نقلوي األطلسي، والمحيط البلطيق بحر بين المياه لتبادل الرئيسي الطريق يشكلو  مكلنبورغ، وخليج يليك خليج بين فيهمارن حزام يقع 

 .الشائع البحر لخنزير الغربية المجموعات مثل المهاجرة، المائية لألنواع مهمة المنطقة وهذه .المائية الكتل من المائة في 11و 11 بين
 الهياكل تعقيد مدىو  المالحة للمياه الدائم التعرض بين الجمع يؤديو  .مشتيةوال المهاجرة الماء لطيور عالية إقليمية أهمية اا أيض وتكتسي
 وباإلضافة باألنواع. الغنية المجتمعات من متنوعة مجموعة بها قيمت التي القاعية الحيوية يئاتالب من معقدة فسيفساء تكون إلى القاعية

 باالنقراض بشدة المهددة الحيوية البيئات إلحدى إقليمياا  مهمة فهي ،المنطقة هذه في باالنقراض مهددة قاعية وأنواع موائل عدة وجود إلى
   م.العال في اا عمر  األنواع أطول أحد يوه المحيط، قوقعة عليها هيمنت والتي
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 (Fladen and Stora and Lilla Middelgrund) ن وستورا وليال ميدلغرونديفالد  -9
  شرقاا  'صفر °19شرقاا و '91 °11شماالا وخطي الطول  '19 °11و شماالا  '61 °13العرض بين خطي  منطقة تقريباا هذه الالموقع: تقع، 

 مربعاا.كيلومتراا  311 وتبلغ مساحتها اإلجماليةمن كاتيغات )منطقة بحرية ضحلة بين السويد والدنمارك(.  وسطالجزء األتتضمن و 
 طوبوغرافي كبير  تباينب وتتسم هذه المصطباتكاتيغات.  منطقة كبيرة في مصطبات بحريةثلث  يفلنتا وستورا وليل ميدلغروند ه

يزيد من تنوع موائلها. ويبلغ عمق األجزاء  صدفي وحصى مصطبات رمليةالرمال  المنطقة أيضاا  وتتضمنوصخور.  جلميديتكون من 
من األسماك  مرتفعالتي ترتبط بتنوع  من طحالب الكليبأمتار وهي مغطاة بكثافة بغابة  3المنطقة حوالي  هذهفي  كثر ضحالةاأل

 أحواض، باإلضافة إلى وأحواض إنتاج الكائنات الحية الفقاعيةواألنواع اللفقارية. وتوجد في هذه المنطقة موائل فريدة مثل الشعاب 
باإلضافة إلى  ،من األسماك واللفقاريات والطحالب كبيراا  المنطقة تنوعاا  وتستقطب(. Modiolus modiolus) من النوع بلح البحرلواسعة 
 فقد تسنى تسجيلأهمية دولية للطيور البحرية، وعلوة على ذلك،  ولهذه المصطباتكبيرة من األنواع النادرة والمهددة باالنقراض.  أعداد

لعدد من أنواع  كمكان سرءالمنطقة مهمة  تعتبر هذه. باإلضافة إلى ذلك، المناطق الشائعة في هذهمن خنازير البحر  أعداد كثيفة
 .األسماك
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