نمر سومطرة
)(Panthera tigris sumatrae
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إقليم آتشيه

المناطق المستهدفة
بالمشروع

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
يحظــى إقليــم ســومطرة بإندونيســيا بشــبكة مــن المناطــق
المحميــة المهمــة للقطــط البريــة .ومــع ذلــك ،فــإن وجودهــا
ال يقتصــر علــى هــذه المناطــق المحميــة فقــط .حيــث يوجــد
العديــد منهــا خــارج المناطــق المحميــة .ويهــدف هــذا
المشــروع إلــى تحديــد المعاييــر األساســية لتعــداد القطــط
البريــة فــي ســومطرة فــي البيئــات التــي يســيطر عليهــا
اإلنســان والوقــوف علــى التهديــدات التــي تشــكل خط ـرًا علــى
بقائهــا والتخفيــف مــن تلــك التهديــدات ،التــي منهــا إزالــة
الغابــات مــن أجــل زراعــة نخيــل الزيــت والتنميــة .وعلــى الرغــم
عامــا
مــن حظــر أنشــطة قطــع األشــجار الــذي اســتمر مــدة ً 13
فــي آتشــيه ،فــإن قطــع األشــجار غيــر القانونــي والتعــدي فــي
إنتــاج زيــت النخيــل ال يــزال مســتمرًا وســيصعب منعــه نظـرًا إلــى
طلــب الســوق العالمــي علــى زيــت النخيــل واســتمرار توافــره.
وســتنتج عــن تقلــص الموائــل البريــة بشــكل متزايــد وانعزالهــا
صعوبــة شــديدة فــي تعايــش األنــواع وبقائهــا ،مــا قــد يــؤدي
إلــى زيــادة الصراعــات بيــن اإلنســان والحيــاة البريــة.

شريك الحفاظ على األنواع:

speciesconservation.org

الظروف المعيشية لنمر سومطرة في إندونيسيا
األنــواع المســتهدفة فــي المشــروع مهــددة بالصيــد الجائــر (األســواق المحليــة والدوليــة) ،واســتنزاف
الفرائــس جــراء الصيــد البشــري ،وفقــدان الموائــل بســبب قطــع األشــجار غيــر القانونــي والتجــاري ،وإنتــاج
عمومــا بشــعبية
زيــت النخيــل ،والزراعــة ،وعمليــات التعديــن وحرائــق الغابــات .وال تحظــى القطــط البريــة
ً
بيــن الســكان المحلييــن الذيــن يتشــاركون نطــاق وجودهــا وتتعــرض ألعمــال انتقاميــة بســبب الخســائر فــي
األرواح والماشــية .وعــاوة علــى ذلــك ،يمكــن أن توفــر أعضــاء جســم القطــط البريــة مكاســب ماليــة كبيــرة؛
ـم انخفــاض تعدادهــا وزيــادة
وبالتالــي أدت هــذه العوامــل إلــى مــوت العديــد مــن القطــط البريــة ،ومــن ثـ َّ
اعتمادهــا علــى المناطــق المحميــة مــن أجــل البقــاء.
ومــع بقــاء عــدد قليــل مــن النمــور فــي البــر الرئيســي لجنــوب شــرق آســيا ،تشــير األدلــة إلــى تحــول الصياديــن
األجانــب إلــى ســومطرة كمصــدر للنمــور والقطــط البريــة األخــرى؛ وبالتالــي تنشــأ مخــاوف مــن احتمــال
حــدوث انخفــاض ســريع فــي أعدادهــا خــال العقــد المقبــل.
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