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حالة السالحف البحرية في غينيا

المناطق المستهدفة
بالمشروع

أهداف المشروع
يهــدف المشــروع إلــى إعــداد وتشــغيل محطــة بحثيــة
وميدانيــة للســاحف مــن شــأنها تســهيل دراســات َموطــن
الســاحف والخصائــص البيئــة التــي تقطنهــا والحفــاظ علــى
موقــع التعشــيش .ســيقوم فريــق البحــث بمراقبــة األعشــاش
والموطــن وتنفيــذ مســوحات ميدانيــة منتظمــة وإجــراء تحليــل
َ
جينــي .إضافــة إلــى ذلــك ،ســيدعم شــريك المشــروع إدارة
المنطقــة البحريــة المحميــة مــن خــال توفيــر عمليــة الفــرز
والمعــدات والقــوى العاملــة .وعلــى وجــه التحديــد ،ســيتم بنــاء
الحــرَّ اس.
المرافــق للباحثيــن وكذلــك ُ
محطــة بحثيــة لتوفيــر َ
والحــرّ اس بإشــراك
معــا ،ســيقوم فريــق البحــث
وبالتعــاون ً
ُ
المجتمــع المحلــي والصياديــن لزيــادة الوعــي حــول التهديــدات
التــي تتعــرض لهــا الســاحف البحريــة واألنــواع األخــرى
المهــددة باالنقــراض .وســيتعامل المشــروع مــع المدرســة
المحليــة والعيــادة الطبيــة للمســاعدة فــي رفــع جــودة
الحيــاة للمجتمــع المحلــي وتحســين العالقــات مــع القيــادة
المحليــة والصياديــن.

شريك الحفاظ على األنواع:

ال يوجــد تقديــر حالــي لعــدد الجماعــة األحيائيــة (الســاحف الصغيــرة والناضجــة) للســاحف الخضــراء
بالمناطــق الســاحلية فــي شــمال غــرب غينيــا ،بمــا فــي ذلــك تلــك الموجــودة فــي أرخبيــل تريســتاو .ومــن
المحتمــل أن تنتمــي الســاحف اإلنــاث التــي تعشــعش فــي جزيــرة كاتــراك إلــى الجماعــة األحيائيــة نفســها
التــي تعشــعش فــي أرخبيــل بيجاغــوس إلــى الشــمال فــي غينيــا بيســاو حيــث تســتضيف بعــض شــواطئ
الجــزر مــا يصــل إلــى  29,000عــش ســنويًا .ورغــم توفيــر الحمايــة للســاحف الخضــراء فــي أرخبيــل
بيجاغــوس ،فــي هــذه المنطقــة مــن غينيــا ،إال أنــه يُقتــل مــا يقــدر بنحــو  1,000ســلحفاة خضــراء ســنويًا
ً
وفقــا للبيانــات التــي جمعهــا شــركاؤنا فــي
علــى يــد الصياديــن المحلييــن فــي ميــاه وشــواطئ جــزر تريســتاو،
الدراســة البحثيــة .كمــا أن الصيــد غيــر المرغــوب فيــه للســاحف فــي شــباك الصيــد التــي تجرهــا ســفن الصيــد
بشــكل غيــر قانونــي فــي هــذه المنطقــة المحميــة يمثــل تهديــدً ا كبيــرًا للســاحف
التــي تمــارس الصيــد
ٍ
البحريــة؛ ومــع ذلــك ،ال توجــد بيانــات ُتظهــر األعــداد الفعليــة التــي ُتقتــل جــرَّ اء الصيــد غيــر المرغــوب فيــه.
تتوفــر بيانــات قليلــة للغايــة عــن األنــواع األخــرى للســاحف البحريــة بمــا فــي ذلــك ســاحف منقــار الصقــر
وســاحف ردلــي الزيتونيــة ،ألن هــذه الجماعــات األحيائيــة لــم تتــم دراســتها فــي أرخبيــل تريســتاو.

إنشاء محطة
ميدانية لدراسة
األثر على السالحف
البحرية التي تبني
أعشاشها وتبحث
عن الطعام

تأتي كل من اللجأة صقرية المنقار،
والسلحفاة البحرية الخضراء ،ولجأة ريدلي
الزيتونية إلى الشاطئ للتعشيش في
أرخبيل تريستاو البحري الهش والمحمي

توفير التدريب
والمعدات
ودعم القوى
العاملة إلدارة
المحميات البحرية

والموطن
مراقبة مواقع األعشاش
َ
البيئي وإجراء المسوحات الميدانية
والتحليل الجيني

دعم المجتمع
وتحسين
العالقات مع
القيادة المحلية
والصيادين

