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القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض
الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة:
مهدد باالنقراض
االتجاه الحالي للتعداد الكلي :يتناقص
العدد المقدر ألفراد النوع البالغين:
1,300 - 600
توجد مجموعات تكاثر حالية في تايالند :ال
توفر حماية للظروف المعيشية في تايالند :نعم
speciesconservation.org

مقاطعة
بان اليم

المناطق المستهدفة
بالمشروع

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
المواقــع الرئيســية لطائــر ّ
الم ّ
رقــط هــي الســهول
الطيطــوى ُ
الطينيــة الســاحلية فــي منطقــة اليــم فــاك بيــا ،غــرب مدينــة
بانكــوك ،وعنــد مصــب نهــر براســاي إلــى الشــرق مــن بانكــوك.
ومــع ذلــك ،ال يُعــرف كل شــيء عــن المــكان الــذي يعيــش
فيــه طائــر ّ
الم ّ
رقــط لقضــاء فصــل الشــتاء؛ ولذلــك،
الطيطــوى ُ
ً
أبحاثــا لتحديــد مواقــع إضافيــة فــي خليــج
ســيجري الباحثــون
تايالنــد الداخلــي.
باإلضافــة إلــى هــذه المســوحات الميدانيــة ،ســتكون حمايــة
موائلهــا وإدارتهــا علــى رأس األولويــات .وســيعمل فريــق
المشــروع مــع مالكــي األراضــي المحلييــن إلدارة مناطــق
التعشــيش والبيــات والبحــث عــن الغــذاء التــي يقصدهــا طائــر
ّ
الم ّ
رقــط.
الطيطــوى ُ

شريك الحفاظ على األنواع:

الم ّ
الظروف المعيشية لطائر ّ
رقط في تايالند
الطيطوى ُ
تايالنــد هــي الدولــة األكثــر أهميــة التــي يقصدهــا طائــر ّ
الم ّ
رقــط فــي آســيا االســتوائية (حوالــي
الطيطــوى ُ
ربــع إلــى ثلــث تعــداد النــوع فــي العالــم يقضــي الشــتاء فــي تايالنــد) .تواجــه المواقــع الشــتوية لطائــر
ّ
الم ّ
رقــط فــي تايالنــد تهديــدات مختلفــة ،ال ســيما مــن اآلثــار التــي يحدثهــا البشــر ،باإلضافــة
الطيطــوى ُ

إلــى تــآكل الســواحل .وكذلــك يعتبــر تغييــر اســتخدام األراضــي والتوســع الحضــري مــن أخطــر التهديــدات.
ً
انخفاضــا بشــكل عــام جــراء تقلــب أســعار ملــح البحــر وارتفــاع أجــور العمــال.
وتشــهد المســطحات الملحيــة
ويمكننــا مالحظــة التحــول مــن المســطحات الملحيــة إلــى أحــواض اســتزراع مائــي أو منطقــة صناعيــة أو
منطقــة حضريــة علــى طــول ســاحل الخليــج الداخلــي ،وال ســيما فــي المقاطعــات القريبــة مــن بانكــوك،
وكذلــك المنطقــة الصناعيــة فــي الســاحل الشــرقي .ويشــير فقــدان المســطحات الملحيــة إلــى اختفــاء
مواقــع التعشــيش والبيــات ذات المــد المرتفــع التــي يقصدهــا طائــر ّ
الم ّ
رقــط .ويتمثــل التحــدي
الطيطــوى ُ
اآلخــر الــذي يواجــه الحفــاظ علــى طائــر ّ
الم ّ
رقــط فــي تايالنــد فــي نقــص المعرفــة والوعــي
الطيطــوى ُ
حــول هــذه األنــواع المهــددة باالنقــراض عالم ًيــا لــدى األطــراف المعنيــة (الحكومــة ،والمجتمعــات المحليــة،
وغيرهــا) والجمهــور.

المواقع
الرئيسية لـطائر
ّ
الطيطوى
الم ّ
رقط هي
ُ
السهول
الطينية
الساحلية في
خليج تايالند

تتعرض الموائل
للتدمير جراء
أعمال التنمية
الزراعية
والسكنية
والتجارية

تأمين وإدارة مواقع
البيات والبحث عن
الغذاء المهمة مع مالك
األراضي المحليين

تحديد مواقع إضافية
في خليج تايالند الداخلي
لتوسيع موائلها

تعزيز الوعي وإنشاء
شبكة من مجموعات
الحفظ المحلية

