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الطينية 

الساحلية في 
خليج تايالند

طائر الّطيطوى الُمرّقط
(Tringa guttifer)

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

الظروف المعيشية لطائر الّطيطوى الُمرّقط في تايالند
ــر الّطيطــوى الُمرّقــط فــي آســيا االســتوائية )حوالــي  تايالنــد هــي الدولــة األكثــر أهميــة التــي يقصدهــا طائ
ــر  ــتوية لطائ ــع الش ــه المواق ــد(. تواج ــي تايالن ــتاء ف ــي الش ــم يقض ــي العال ــوع ف ــداد الن ــث تع ــى ثل ــع إل رب
الّطيطــوى الُمرّقــط فــي تايالنــد تهديــدات مختلفــة، ال ســيما مــن اآلثــار التــي يحدثهــا البشــر، باإلضافــة 
إلــى تــآكل الســواحل. وكذلــك يعتبــر تغييــر اســتخدام األراضــي والتوســع الحضــري مــن أخطــر التهديــدات. 
وتشــهد المســطحات الملحيــة انخفاًضــا بشــكل عــام جــراء تقلــب أســعار ملــح البحــر وارتفــاع أجــور العمــال. 
ــة أو  ــة صناعي ــي أو منطق ــتزراع مائ ــواض اس ــى أح ــة إل ــطحات الملحي ــن المس ــول م ــة التح ــا مالحظ ويمكنن
ــوك،  ــن بانك ــة م ــات القريب ــي المقاطع ــيما ف ــي، وال س ــج الداخل ــاحل الخلي ــول س ــى ط ــة عل ــة حضري منطق
ــاء  ــى اختف ــة إل ــطحات الملحي ــدان المس ــير فق ــرقي. ويش ــاحل الش ــي الس ــة ف ــة الصناعي ــك المنطق وكذل
مواقــع التعشــيش والبيــات ذات المــد المرتفــع التــي يقصدهــا طائــر الّطيطــوى الُمرّقــط. ويتمثــل التحــدي 
اآلخــر الــذي يواجــه الحفــاظ علــى طائــر الّطيطــوى الُمرّقــط فــي تايالنــد فــي نقــص المعرفــة والوعــي 
حــول هــذه األنــواع المهــددة باالنقــراض عالمًيــا لــدى األطــراف المعنيــة )الحكومــة، والمجتمعــات المحليــة، 

ــور. ــا( والجمه وغيره أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
ــهول  ــي الس ــط ه ــوى الُمرّق ــر الّطيط ــية لطائ ــع الرئيس المواق
ــا، غــرب مدينــة  الطينيــة الســاحلية فــي منطقــة اليــم فــاك بي
بانكــوك، وعنــد مصــب نهــر براســاي إلــى الشــرق مــن بانكــوك. 
ومــع ذلــك، ال ُيعــرف كل شــيء عــن المــكان الــذي يعيــش 
ــر الّطيطــوى الُمرّقــط لقضــاء فصــل الشــتاء؛ ولذلــك،  فيــه طائ
ــا لتحديــد مواقــع إضافيــة فــي خليــج  ســيجري الباحثــون أبحاًث

ــي. ــد الداخل تايالن

ــة  ــتكون حماي ــة، س ــوحات الميداني ــذه المس ــى ه ــة إل باإلضاف
فريــق  وســيعمل  األولويــات.  رأس  علــى  وإدارتهــا  موائلهــا 
مناطــق  إلدارة  المحلييــن  األراضــي  مالكــي  مــع  المشــروع 
التعشــيش والبيــات والبحــث عــن الغــذاء التــي يقصدهــا طائــر 

الُمرّقــط. الّطيطــوى 

شريك الحفاظ على األنواع:

مقاطعة 
بان اليم


