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Biodiversity of 
Al Jabal Al Akhdar

Al Jabal Al Akhdar, or the “Green Mountain” is part of the Western Hajar 
Mountains of Oman and reaches altitudes of over 3,000 m. It is located in 
the Wilayat of Nizwa in the Governorate of Ad Dakhiliyah and is famous 
for its steep landscape and the perennial crops cultivated on its terraces. 
Annual rainfall is about 350 mm mainly occurring in the winter months. 
Various wildlife species are present in the mountains, with the most common 
represented in this infographic. Other species, not featured here as they 
occur in very low numbers, include the Caracal (Caracal caracal), Arabian 
Wolf (Canis lupus arabs) and a number of species of rodents and bats.  
Feral Donkeys (Equus africanus asinus) are found throughout the mountain. 
The rocky slopes feature Juniper and Olive Trees (above 2,000 m) with 
various associated species. In order to conserve its biological diversity,  
the Al Jabal Al Akhdar Natural Landscapes Reserve was established in  
2011 by Royal Decree 80/2011 and is under the Environment Authority.  
It covers 122 km2 and most of it is over 2000 m above sea level.
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Primary threats 
common to all 

species
Uncontrolled tourism, unregulated 
camping and picnicking activities, 

off road driving, littering, burning 
of trees, cutting of trees for 

firewood, habitat fragmentation and 
unregulated construction of housing 

and other structures, overgrazing, 
removal of topsoil, shrubs and other 

vegetative components. 

 األخطار الرئيسية التي تهدد
كافة األنواع

 النشاطات الغير منظمة للسياحة
 والتخييم والتنزه، وقيادة المركبات فوق

 المسطحات الوعرة ورمي المخلفات
 وحرق األشجار واالحتطاب وتجزئة الموائل
 الطبيعية والعمليات الغير منظمة لبناء
  المنازل وغيرها من األبنية، والرعي الجائر

وتجريف التربة والغطاء النباتي للجبل.
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التنوع األحيائي في الجبل األخضر

يتبع الجبل األخضر لسلسة جبال الحجر الغربي لسلطنِة ُعمان، 
ويصل ارتفاعه لما يزيد عن 3000 متر. يقع في والية نزوى في محافظة 

الداخلية، ويشتهر الجبل األخضر بتضاريسه ومنحدراته القاسية 
وبالمحاصيل السنوية التي ُتزرع على مدرجاته الشهيرة. يبلغ معدل 

األمطار السنوية في الجبل 350 مم والتي تهطُل عادًة في أشهر 
الشتاء. يحتضُن الجبل العديَد من األنواع والفصائل الفطرية، والتي 

يمكن رؤيتها في هذا الرسم التوضيحي، واألنواع التي تتواجد بأعداد 
قليلة جدًا لم يتم ذكُرها هنا، وهي الوشق والذئب العربي وبعض 

الفصائل من القوارض والخفافيش، كما تتواجد الحمير البرية في 
كافة أنحاء الجبل. تمتلئ المنحدرات الصخرية بأشجار العلعالن 

والزيتون البري )ما فوق 2000 متر( إضافًة لعدٍد من الفصائل الُمرافقة. 
وفي سبيل صون وحماية هذا التنوع األحيائي، فقد تم إعالن محمية 

المناظر الطبيعية للجبل األخضر عام 2011 بموجب المرسوم السلطاني 
رقم 80/2011، وتكون تحت إشراف هيئة البيئة، وتغطي المحمية ما 

مساحته 122 كم2 من سطح الجبل في االرتفاعات التي تزيد عن 2000 م 
فوق سطح البحر.
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