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ثعلب الماء ذو الفرو الناعم
(Lutrogale perspicillata)

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

مهدد بخطر انقراض أدنى

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: يتناقص

 العدد المقدر ألفراد النوع البالغين: 
ال تتوفر تقديرات موثوقة لتعداد ثعالب الماء ذات 

الفراء الناعم بسبب سلوكها السري والليلي

العدد المقدر في تايالند: غير معروف

توجد مجموعات تكاثر حالية في تايالند: نعم 

 توفر حماية للظروف المعيشية في تايالند: نعم 

 الظروف المعيشية لثعلب الماء ذي الفرو الناعم 
في تايالند

نهــر بتشــبوري، الــذي يبلــغ طولــه حوالــي 210 كــم، هــو النهــر الرئيســي فــي جنــوب وســط تايالنــد ويتدفــق 
شــرًقا إلــى خليــج تايالنــد. وعلــى الرغــم مــن تحويــل جــزء كبيــر مــن حــوض النهــر الســفلي إلــى أراٍض 
ــليمة  ــزال س ــة )KKNP( ال ت ــان الوطني ــج كراش ــة كاين ــل حديق ــع داخ ــإن المناب ــة، ف ــة حضري ــة ومنطق  زراعي

نسبًيا ومحمية.

يتمثــل التهديــد الرئيســي داخــل حديقــة كاينــج كراشــان الوطنيــة فــي تدهــور الموائــل نتيجــة االضطرابــات 
ــة األراضــي. وتتفاقــم التهديــدات التــي تتعــرض  ــر حال التــي يحدثهــا البشــر، وال ســيما صيــد األســماك وتغيي
ــا، لكنــه  لهــا ثعالــب المــاء بســبب تقلــص أعــداد فرائســها. وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يســبق تحديدهــا كمّيً

مــن الواضــح أن كثافــة وتنــوع األســماك وبعــض الالفقاريــات أقــل بكثيــر بالقــرب مــن القــرى.
أهداف مشروع الحفاظ على األنواع

الناعــم،  الفــرو  ذات  المــاء  ثعالــب  علــى  للحفــاظ  مشــروع 
والتمســاح  المخالــب،  صغيــرة  اآلســيوية  المــاء  وثعالــب 
الســيامي الــذي يعيــش علــى طــول نهــر بتشــبوري فــي حديقــة 
كاينــج كراشــان الوطنيــة فــي تايالنــد. ســيقوم فريــق المشــروع 
بحســاب مــدى تنــوع األنــواع وعددهــا باســتخدام المســوحات 
ــي  ــر ف ــي النه ــا ف ــاء تنقله ــة أثن ــة والعلمي ــة المنتظم الميداني
مجموعــات. وباإلضافــة إلــى حصــر األنــواع فــي النهــر، ســيرصد 
الفريــق أيًضــا ســالمة الغابــات والغطــاء النباتــي علــى طــول 
النهــر واألنشــطة التــي يقــوم بهــا األشــخاص داخــل المنطقــة 
والخصائــص الطبيعيــة للمواقــع. وســتؤدي هــذه الدراســات 
الحفــظ  لعمليــات  المــدى  طويلــة  اســتراتيجيات  وضــع  إلــى 
ــل  ــة داخ ــق الطبيعي ــات والمناط ــات والنبات ــترداد للحيوان واالس
الحديقــة. وتشــمل هــذه االســتراتيجيات تحســين إدارة الموائــل، 
وإنفــاذ القانــون، ومراقبــة الحيــاة البريــة علــى المــدى الطويــل، 
وبنــاء قــدرات الموظفيــن الحكومييــن وطــالب األبحــاث، ورفــع 

ــع.. ــراد المجتم ــة وأف ــدارس المحلي ــدى الم ــي ل ــتوى الوع مس

شريك الحفاظ على األنواع:

المناطق المستهدفة 
بالمشروع

حديقة كاينج 
كراشان الوطنية 


