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السلحفاة الخضراء
(Chelonia mydas)

القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض 
الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: 

معرضة للخطر

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: متناقصة

العدد المقّدر للسالحف الناضجة: غير معروف

وضع الحماية في غينيا: غير متوفرة

حالة السالحف البحرية في غينيا
ال يوجــد تقديــر حالــي لعــدد الجماعــة األحيائيــة )الســالحف الصغيــرة والناضجــة( للســالحف الخضــراء 
ــن  ــتاو. وم ــل تريس ــي أرخبي ــودة ف ــك الموج ــك تل ــي ذل ــا ف ــا، بم ــرب غيني ــمال غ ــي ش ــاحلية ف ــق الس بالمناط
المحتمــل أن تنتمــي الســالحف اإلنــاث التــي تعشــعش فــي جزيــرة كاتــراك إلــى الجماعــة األحيائيــة نفســها 
ــا بيســاو حيــث تســتضيف بعــض شــواطئ  التــي تعشــعش فــي أرخبيــل بيجاغــوس إلــى الشــمال فــي غيني
الجــزر مــا يصــل إلــى 29,000 عــش ســنوًيا. ورغــم توفيــر الحمايــة للســالحف الخضــراء فــي أرخبيــل 
ــنوًيا  ــراء س ــلحفاة خض ــو 1,000 س ــدر بنح ــا يق ــل م ــه ُيقت ــا، إال أن ــن غيني ــة م ــذه المنطق ــي ه ــوس، ف بيجاغ
علــى يــد الصياديــن المحلييــن فــي ميــاه وشــواطئ جــزر تريســتاو، وفًقــا للبيانــات التــي جمعهــا شــركاؤنا فــي 
الدراســة البحثيــة. كمــا أن الصيــد غيــر المرغــوب فيــه للســالحف فــي شــباك الصيــد التــي تجرهــا ســفن الصيــد 
ــالحف  ــًرا للس ــًدا كبي ــل تهدي ــة يمث ــة المحمي ــذه المنطق ــي ه ــي ف ــر قانون ــكٍل غي ــد بش ــارس الصي ــي تم الت
ــه.  ــوب في ــر المرغ ــد غي اء الصي ــرَّ ــل ج ــي ُتقت ــة الت ــداد الفعلي ــر األع ــات ُتظه ــد بيان ــك، ال توج ــع ذل ــة؛ وم البحري
ــواع األخــرى للســالحف البحريــة بمــا فــي ذلــك ســالحف منقــار الصقــر  ــات قليلــة للغايــة عــن األن تتوفــر بيان

ــتاو. ــل تريس ــي أرخبي ــتها ف ــم دراس ــم تت ــة ل ــات األحيائي ــذه الجماع ــة، ألن ه ــي الزيتوني ــالحف ردل وس

 أهداف المشروع
بحثيــة  محطــة  وتشــغيل  إعــداد  إلــى  المشــروع  يهــدف 
َموطــن  دراســات  تســهيل  شــأنها  مــن  للســالحف  وميدانيــة 
الســالحف والخصائــص البيئــة التــي تقطنهــا والحفــاظ علــى 
ــاش  ــة األعش ــث بمراقب ــق البح ــيقوم فري ــيش. س ــع التعش موق
والَموطــن وتنفيــذ مســوحات ميدانيــة منتظمــة وإجــراء تحليــل 
إدارة  المشــروع  شــريك  ســيدعم  ذلــك،  إلــى  إضافــة  جينــي. 
المنطقــة البحريــة المحميــة مــن خــالل توفيــر عمليــة الفــرز 
والمعــدات والقــوى العاملــة. وعلــى وجــه التحديــد، ســيتم بنــاء 
اس.   محطــة بحثيــة لتوفيــر الَمرافــق للباحثيــن وكذلــك الُحــرَّ
بإشــراك  والُحــّراس  البحــث  فريــق  ســيقوم  مًعــا،  وبالتعــاون 
المجتمــع المحلــي والصياديــن لزيــادة الوعــي حــول التهديــدات 
األخــرى  واألنــواع  البحريــة  الســالحف  لهــا  تتعــرض  التــي 
المدرســة  مــع  المشــروع  وســيتعامل  باالنقــراض.  المهــددة 
جــودة  رفــع  فــي  للمســاعدة  الطبيــة  والعيــادة   المحليــة 
الحيــاة للمجتمــع المحلــي وتحســين العالقــات مــع القيــادة 

والصياديــن. المحليــة 

شريك الحفاظ على األنواع:

المناطق المستهدفة 
بالمشروع

https://twitter.com/SpeciesFund
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