النباتات الحزازية والحفرية بمصر وبمحمياتها الطبيعية
وجيه السيد السعداوي

استاذ متفرغ بقسم النبات بكلية العلوم
بجامعة عين شمس

نذكر يف البداية أن احلزازيات نباتات أرضية خضراء ،ال زىرية  ،ال بذرية وليس هبا خشب وحلاء ويًتاوح حجمها عادة
بني ملليمًتات وسنتيمًتات قليلة وذلا دور ىام يف إحداث ا لتوازن يف النظام البيئي الذي توجد بو ويتضح من ذلك أعلية
دراستها وصوهنا للمحافظة على سالمة النظم البيئية من التدىور.
اما احلفريات النباتيو فهى بقايا نباتات أو آثار نباتات كانت تعيش يف عصور سابقو مث إندثرت يف باطن األرض وحتجرت
وبعضها يبقى حتت سطح األرض وال ضلصل عليو إال باحلفر وبعضها اآلخر تكشفو عوامل التعرية فيظهر فوق سطح
األرض مرة أخرى فيسهل لنا احلصول عليو ودراستو.
وتدل الوثائق وادلخطوطات احملفوظة بادلكتبات أن االىتمام بدراسة النباتات احلزازية والنباتات احلفرية ادلصرية بدأ يف وقت
واحد وكان ذلك ىف بداية القرن التاسع عشر أي منذ حوايل قرنني من الزمن عندما جاء وصف تفصيلي ورسم دقيق
لثالثة نباتات حزازية وأربع قطع من جذوع شجر متحجر مت مجعها من أضلاء سلتلفة من مصر يف كتاب أو موسوعة
"وصف مصر" اليت وضعها العلماء ادلصاحبني للحملة الفرنسية على مصر يف ذلك الزمان.
ولقد استمر إىتمام العلماء غري ادلصريني بالبحث عن النباتات احلفرية واحلزازية يف أضلاء مصر ادلختلفة ودراستها على
فًتات متباعدة خالل حوايل قرن ونصف قرن من الزمن حىت أصبح ادلعروف من مصر يف هناية الستينات من القرن
ادلاضي (العشرين) حوايل  60نوعا من احلزازيات ومئات قليلة من احلفريات ويف ذلك التوقيت (أنظر كتاب تأريخ احلركة
العلمية يف مصر احلديثة ـ العلوم األساسية  ،رقم  ، 10علم النبات  ،الصادر عن أكادؽلية البحث العلمي والتكنولوجيا
سنة  )1996بدأ إىتمام باحثني مصريني ألول مرة هبذين اجملالني من ادلعرفة العلمية ومت نشر أول حبوث ذلم ىف ىذين
اجملالني يف سنة  1972مث إستمر فريق الباحثني ادلصريني يف إجراء ونشر حبوث واإلشراف على طالب الدراسات العليا
يف اجملالني حىت أصبح عدد البحوث ادلنشورة يف اجملالني أكثر من  100حبث وعدد درجات ادلاجستري والدكتوراه ادلمنوحة
يف اجملالني أكثر من  35درجة ( كما يتضح من قوائم ادلراجع الوارده يف هناية ىذا ادلقال)  ،كما أصبح عدد أنواع
احلزازيات ادلعروفة من مصر حوايل  200نوع ومن احلفريات مئات عديدة من األنواع كثري منها جديد على مصر وبعضها
جديد على أفريقيا والبعض اآلخر جديد على العلم ،كما مت حتديث الكثري من األمساء القدؽلة للحزازيات واحلفريات
وتصويب اخلطأ منها ،ومن اجلدير بالذكر أن النباتات احلزازية والنباتات احلفرية ادلوجودة يف عدد ال بأس بو من احملميات
الطبيعية ادلصرية كان لو نصيب وافر من البحوث ادلنشورة والدرجات العلمية ادلمنوحة ألعلية ذلك من نواحي عديدة كما
سيأيت ذكره فيما بعد ويشتمل ىذا ادلقال يف هنايتو على مقًتحات لتحسني األداء يف احملميات الطبيعية مبصر .وفيما يلي
نتحدث بشىء من التفصيل عما جاء ذكره يف ىذه ادلقدمة على أنو ال ؽلكن ذكر التفاصيل كلها يف مقال واحد ولذلك
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أوردت قائمة مراجع كاملة حبيث ؽلكن دلن يريد اإلستزادة الرجوع إليها ومنها سيعرف أيضا ادلساعلني فيها وأصحاب
الفضل عليها.
نبدأ احلديث عن النباتات احلزازية فنقول إهنا تنقسم إىل رلموعتني حزازيات منبطحة وحزازيات قائمة أما األوىل فهي
 13نوعا ينتمي
نباتات رقيقة حتتاج إىل رطوبة وافرة ولذلك فهي نادرة يف مصر فلم يسجل منها حىت اليوم سوى
معظمها إىل جنس ريشيا وقليل منها إىل جنس ماركانتيا ونوع واحد إىل قليل من أجناس نادرة الوجود يف مصر ومل
يسجل أي نوع من جنس أنثوسريوس (السعداوي وآخرون 2007أ والسعداوي وشبارة  )2007على أننا الحظنا
خالل رحالتنا العلمية يف السنوات األخرية أن كثريا من ادلواقع اليت كنا نرصد فيها أنواعا من الريشيا وادلاركانتيا أصبحت
خالية منها وىي بذلك رمبا تكون مهددة باالنقراض من مصر.
أما اجملموعة الثانية فهي احلزازيات القائمة وتتميز بأهنا أقدر من احلزازيات ادلنبطحة على حتمل ظروف ادلعيشة يف البيئات
ادلصرية ادلختلفة وقد مجعنا منها مئات من العينات من معظم أضلاء مصر وكثري منها مت مجعو من مناطق مل يتطرق إليها
أحد من قبل ومت تأسيس معشبة وتسجيلها عادليا حلفظ ىذه العينات ادلصرية باإلضافة إىل عينات من دول أخرى
وبفحص ودراسة العينات ادلصرية تبني لنا أهنا تنتمي إىل عدة مئات من األنواع وقد مت حىت اآلن تعريف عدد يقًتب من
مائيت نوع دتثل حوايل  %50من األنواع ادلوجودة بادلعشبة ومت نشر حبوث عديدة من أعلها القوائم ادلنشورة سنة 1973
(السعداوي وأبو اخلري) وسنة ( 1977السعداوي وبدوي ) وسنة ( 1999السعداوي وآخرون) وسنة 2003
(السعداوي وآخرون) وسنة 2013أ (السعداوي وآخرون) وىناك قوائم ىامة قدؽلة لباحثني غري مصريني كلها مذكورة يف
حبث السعداوي وآخرون ( )1999وغلب اإلشارة إىل القائمة اذلامة واحلديثة نسبيا واليت نشرىا باحثان مصريان ( إمام
وغبور) سنة  1972وىي مذكورة أيضا يف حبث السعداوي وآخرون ( ،)1999كل ىذه القوائم كانت أساسا بنينا عليو
قوائمنا األكثر حداثة واألمشل من حيث عدد األنواع.
وأكرب فصائل احلزازيات القائمة يف مصر من حيث عدد األنواع ىي الفصيلة البوتياوية مث الرباياوية مث الفيونارياوية مث
الفيسيدنسية .وأوسع األجناس إنتشارا برامي وباربيوال وديداؽلودن وفيوناريا وفيسيدنس .ومن البحوث الطريفة والشائقة يف
نفس الوقت يف احلزازيات القائمة أن السعداوي وآخرون ( )2012سجلوا يف نبات ألحد أنواع جنس فيسيدنس بالصور
اجملهرية الواضحة والوصف الدقيق الظاىرة ادلعروفة باسم "بال أمشاج" وفيها يعطي النبات ادلشيجي طورا بوغيا (جرثوميا)
دون تكوين أمشاج وبذلك يكون الطور البوغي أحادي اجملموعة الصبغية مثل الطور ادلشيجي أو ثنائي إن كان األخري
ثنائيا ومن اجلدير بالذكر أن ىذا التسجيل ىو الثاين على مستوى العامل ويأيت بعد التسجيل األول مبائة عام ( السعداوي
وآخرون .)2012
على أننا سجلنا أيضا يف احلزازيات القائمة عدداً من الظواىر الطبيعية الفريدة اليت مل يسجلها أحد غرينا منها مثال خروج
اشباه جذور طويلة بنية اللون إبرية الشكل غالبا يف آباط األوراق العليا وظلوىا متجهة إىل أعلى يف عدد من األنواع
(السعداوي  )1979ومثال أننا رصدنا ظلو درنات كبرية متفرعة سهلة التجزؤ حتت سطح األرض يف أحد أنواع جنس
برايام (السعداوي وزنايت  .)1990كما رصدنا ترابطا بني حزاز (أيضا من جنس برايام) مع فطر من الفطريات الزقية
ألول مرة يف مصر كما أن ىذا كان ىو أول تسجيل لذلك الفطر من مصر (السعداوي وشبارة .)1999
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وغلب اإلشارة إىل أننا بدأنا دراسة الفلوره احلزازية بأودية مشال سيناء وأكربىا وادي العريش وجبوار عيون مياىها (عني
جديرات وعني قديس) وسدودىا (سد الكرم وسد روافعو) وجباذلا (جبل حالل ،جبل ضلفة ،جبل لبٌت  ،جبل جديرات
وجبل مغارة) وىي مناطق مل يدرسها أحد من قبل ومت منها تسجيل عشرات من األنواع اجلديدة على مصر وكذلك من
الواحات البحرية وسيوه والفرافرة واخلارجة والداخلة واليت مت إعالن بعضها كمحميات طبيعية ( سيوة والبحرية) باإلضافة
الع َميِّد ولكن كل ىذه الدراسات مبدئية وحتتاج إستكماال
إىل دراستنا حملمية جبل علبة وزلمية سانت كاترين وزلمية ُ
الع َميِّد مجعنا منها  61نوعا مت تعريف ونشر  30نوعا منها فقط والباقي يتطلب مزيدا من الدراسة واجلهد
فمثال زلمية ُ
وىذا ينطبق أيضا على كل مناطق مصر اليت مت نشر حبوث عنها.
ونكتفي يف ىذا ادلقال هبذا القدر من احلديث عن النباتات احلزازية لنفسح اجملال للحديث عن احلفريات النباتية واليت
تنتشر يف مجيع ربوع مصر ولقد قمنا برحالت كثرية إىل مواقع وجودىا رغم وعورة الكثري منها ومجعنا منها عينات كثرية
تبلغ ادلئات أغلبها طوابع ومتحجرات وحفظ مباشر وقليل منها قوالب ،وتنتمي احلفريات اليت مجعناىا إىل النباتات
الًتيدية (معظمها سراخس) وعاريات البذور وكاسيات البذور (ذات فلقتني وذات فلقة واحدة) والطحالب (معظمها
دياتومات) وليس ىنا رلال لذكر أمساء أجناس وأنواع كل احلفريات النباتية ادلسجلة من مصر فهذا ػلتاج إىل رللد خاص
ولكن سأكتفي ىنا ببعض التفاصيل ادلرشدة أما التفاصيل الكاملة فيمكن معرفتها بقراءة ادلراجع الواردة يف أخر ىذا
ادلقال وىذا أيضا ينطبق على اخلرائط الدالة على ادلواقع اليت مجعنا منها احلفريات النباتيو حيث أهنا كثرية وموزعة يف مشال
البالد وجنوهبا وشرقها وغرهبا ونذكر منها مواقع جنوب أسوان ومشال حبرية ناصر والصحراء احمليطة بالواحات اخلارجة
والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة ومشال حبرية قارون ووادي احليتان وجبل قطراين والصحراء ادلمتدة مشال طريق القاىرة ـ
الواحات البحرية وجبل اخلشب (أو كوم اخلشب) بالصحراء الغربية ( بالقرب من أىرام اجليزة) وجبل اخلشب أو كوم
اخلشب أيضا بالصحراء الشرقية (زلمية الغابة ادلتحجرة) وإمتدادىا ضلو السويس شرقا وجبال البحر األمحر وغرب خليج
السويس وجبال جنوب سيناء ومشاذلا ،وىذا يف الواقع سرد سلتصر للمواقع فمثال يوجد على سطح الرمال يف ادلنطقة
الواقعة غرب طريق القاىرة اإلسكندرية الصحراوي (مشال طريق القاىرة ـ البحرية وحول مدينة  6أكتوبر اجلديدة) عشرات
"الغابات ادلتحجرة" ويفصل بني كل غابتني كيلومًتات قليلة أو كثرية كما يوجد قرب واحة سيوة غابتني يفصل بينهما
كيلومًتات قليلة إحداعلا حتتوي جذوع طليل فقط (حديقة طليل) واألخرى هبا جذوع أشجار ذات فلقتني فقط كما
توجد غابة متحجرة بني الواحات الداخلة واخلارجة هبا جذوع أشجار عاريات بذور فقط ومن أكثر الغابات ادلتحجرة
روعة وجالال تلك ادلوجودة جببل قطراين مشال حبرية قارون حيث يوجد مئات بل رمبا آالف من جذوع ضخمة ألشجار
ذات فلقتني بكثافة كبرية ـ وبعض ىذه ادلواقع ادلذكورة مت إعالهنا زلميات طبيعية ونذكر منها زلمية قارون وسجلنا منها
نباتات زىرية وأكثر من 40نوعا من الطحالب الدياتومية وزلمية وادي الريان (وادي احليتان) وسجلنا هبا نباتات
ماصلروف وزلمية سيوة وسجلنا هبا العديد من انواع النخيل واألشجار كما سجلنا جذوع عاريات بذور مبحمية اجللف
الكبري وزلمية نيزك جبل كامل وأكثر من  60نوعا من النباتات الوعائية (تريديات وعاريات وكاسيات البذور) من زلمية
الواحة البحرية وعددا شلاثال لذلك أيضا من النباتات الوعائية من زلمية سانت كاترين أما زلمية الغابة ادلتحجرة (بالقاىرة
اجلديدة) وعمرىا حوايل  34مليون سنة فكان ادلعروف منها قدؽلا  17نوعا من جذوع النباتات الزىرية وقد تضاعف
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العدد تقريبا بعد دراستنا ذلا حديثا كما أصبح ادلسجل لدينا من اجلذوع مبصر حوايل مخسني نوعا من ذات الفلتني
أكثرىا من فصيلة  Leguminosaeمث  Combretaceaeمث  Bombacaceaeأما باقي الفصائل فهي قليلة األنواع
كما يوجد حوايل عشرين نوعا من النخيل وأكثر من عشرة أنواع من عاريات البذور.
وليس معٌت ذلك اننا قد أدتمنا دراسة احلفريات أو احلزازيات أو أن كل شيء على ما يرام بل إن اجملهود ادلطلوب حاضرا
ومستقبالً كبري جدا ليس يف موقع الغابة ادلتحجرة بالقاىرة فقط ولكن ودون شك يف مجيع ادلواقع ادلذكورة يف ىذا ادلقال
بل وغريىا شلا مل يتطرق إليو أحد من قبل وىي أيضا مواقع ليست قليلة العدد.
وغلب أن نشري ىنا إىل أن احلفريات النباتية مبصر مسجلة من عصور جيولوجية دتتد من الكربوين األسفل يف حقبة احلياة
القدؽلة حىت البليستوسني يف حقبة احلياة احلديثة .ومن اجلديد بالذكر أن فلورة مصر احلالية تشمل من النباتات األرضية
أكثر من  2000نوع من النباتات الزىرية أكثرىا نباتات عشبية وقليل منها أشجار أو شجريات وثالثة أنواع من النخيل
وستة أنواع من عاريات البذور و 22نوعا من الًتيديات (منها  6أنواع مستحدثة) وحوايل  200نوع من احلزازيات
ويتضح من ذلك أن الفلورة احلالية ختتلف كثريا عن الفلورة احلفرية فبعد أن كان ىناك أنواع كثرية جدا من النخيل
واألشجار وعاريات البذور والًتيديات يف العصور السابقة ـ أصبح عددىا قليال يف يومنا احلايل فبعضها يعد على أصابع
اليد الواحدة وذلك بإستثناء احلزازيات اليت مل نعثر على أي حفرية ذلا حىت اآلن يف مصر وعموما فاحلزازيات احلفرية قليلة
يف العامل رمبا لرقة أنسجتها وصغر حجمها أو غري ذلك ،ومن ادلعلوم أن تغري ادلناخ من أىم أسباب تغري الفلورة من عصر
إىل عصر فمثال أشجار الصنوبر ادلمثلة للغابات ادلخروطية اليت تنمو حاليا يف ادلناطق الشمالية الباردة كانت تزدىر يف
مصر يف العصر اجلوراسي ادلتأخر أو الطباشريي ادلبكر فقد وجدنا بصمات سيقاهنا وأرواقها اإلبرية يف حالة جيدة احلفظ
ومعها سلاريط وكذلك أوراق سرخية عليها بثرات كلوية الشكل واضحة ادلعامل وبقايا نباتات أخرى وذلك يف منطقة "أبو
الدرج" وىي منطقة زلاجر كاولني على اجلانب الغريب خلليج السويس.
ونذكر ىنا أننا أيضا سجلنا يف احلفريات النباتية بعض الظواىر الطبيعية الفريدة ولكن ال يتسع اجملال لذكرىا يف ىذا
ادلقال .
يتضح شلا سبق األعلية العلمية لدراسة احلفريات النباتية ونريد أن نضيف ىنا إىل أن ىذه احلفريات ذلا أيضا أعلية ثقافية
وسياحية كما أن ذلا مردودا إقتصاديا فمثال منذ إعالن موقع الغابة ادلتحجرة ( بالقاىرة اجلديدة) كأحدى زلميات مصر
الطبيعية سنة  1989وإعالن موقع وادي احليتان ليس فقط كمحمية طبيعية ولكن أيضا كأول موقع تراث طبيعي عادلي
على أرض مصر زاد تدفق رواد السياحة البيئية ادلصريون واألجانب زيادة كبرية لزيارة ادلوقعني وخصوصا موقع وادي
احليتان وجدير بالذكر أن فريق حبوث احلفريات النباتية بكلية علوم عني مشس قد ساىم مع علماء مصر من سلتلف
التخصصات يف كتابة التقرير العلمي عن حفريات وادي احليتان والذي على أساسو أعلن اليونسكو موقع الوادي كأول
موقع تراث طبيعي عادلي سنة  2005شلا أدى إىل هنضة إجتماعية وإقتصادية يف رلتمع الوادي كما أن اصطحابنا لطلبة
النبات وغريىم من ادلهتمني لزيارة مواقع احلفريات النباتية خاصة القريبة من موقع اجلامعة كالغابة ادلتحجرة بالقاىرة
اجلديدة سنويا يزيد من تنمية الوعي العلمي والبيئي لدى الطالب ومن مث يف اجملتمع ككل  ،ونتيجة لعملنا يف ىذا اجملال
سنوات عديدة يمكننا تقديم المقترحات التالية لتحسين األداء في المحميات الطبيعية- :
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توفري محاية أفضل للمحميات احلدودية.توفري محاية أفضل للمحميات الداخلية ومن أمثلة ذلك ما ػلدث حملمية الغابة ادلتحجرة بالقاىرة حاليا مناعتداءات صارخة وما حدث ذلا من إعتداءات منذ سنوات .ويف ىذا الصدد نذكر أنو توجد يف صحراء مصر
الغربية على بعد  10كم غرب األىرامات وحىت جبل رزه ودلسافة كبرية على اجلهة اليمٌت من طريق القاىرة ـ
الواحات البحرية الصحراوي عدد كبري جدا من الغابات ادلتحجرة اليت يفوق الكثري منها الغابة ادلتحجرة بالقاىرة
وعرفنا ما هبا من األنواع ورقمنا ما
حفظا وروعة ولقد درسنا إحداىا (مروة كمال  1997ـ رسالة ماجستري ) ّ
هبا من عشرات األشجار يف ادلوقع حىت يسهل دلن يريد استكمال الدراسة معرفة ما مت دراستو شلا مل تتم دراستو
فيوفر بذلك جهدا وماال ووقتا والشىء ادلؤسف أننا يف زيارة الحقو لتلك الغابة ادلرقمة األشجار وجدنا أهنا
ردمت دتاما بأكوام من الرمال الناجتة من بناء يقام على بعد منها.
أن يتم يف كل زلمية تعيني خرغلني من كلية العلوم يف ختصصات جيولوجيا ونبات وحيوان وحشرات باإلضافةإىل خرغلي كلية اآلثار ألن لكل منهم دوره يف رصد ما ؼلصو من الكائنات والظواىر اليت يشاىدىا يف احملمية
يوما بعد يوم فاألشنات اليت تنمو بكثرة يف بعض احملميات (مثل الغابة ادلتحجرة والعميد وادلغارة وسانت
كاترين) مل جتد حىت اآلن من يقوم بدراستها وتسجيلها.
ز-يادة التعاون بني وزارة الدولة لشئون البيئة واجلهات البحثية ادلختلفة كاجلامعات ومراكز البحوث وذلك بتقدمي
كافة التسهيالت واإلمكانات ادلطلوبة لزيارة احملميات واإلقامة هبا ودراستها باستفاضة .
تثبيت لوحات معدنية مرقمة عند جذع كل شجرة متحجرة وغريىا من ادلالمح ادلهمة باحملمية واإلستعانةبالباحثني ادلتخصصني لتعريف أنواع ىذه األشجار وطبع كتيب يوزع على الزائرين للمحمية يكون بو األرقام
ادلسلسلة لألشجار وأمام كل رقم امسو العلمى.
أن يكون بكل زلمية خريطة مطبوعة تعطى للزائرين يوضح هبا مكان أو موقع كل أثر باحملمية ليسهل على الزائرالوصول إليو.
أن يكون بكل زلمية مكتبة هبا كل ما نشر عن ىذه احملمية باإلضافة إىل معمل رلهز ليسهل للمتخصصنيادلعينني باحملمية رصد وتسجيل كل ما يطرأ على احملمية دوما.
أن يتم توعية الطلبة واجملتمع بقيمة احملميات وما هبا من كائنات حية وحفرية مث يلي ذلك سن قانون بتجرميحيازة اآلثار الطبيعية من احلفريات النباتية واحليوانية والتكوينات اجليولوجية أسوة بآثار الًتاث اإلنساين ( لقدماء
ادلصريني مثال).
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