التمساح السيامي
)(Crocodylus siamensis

القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض
الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة:
مهدد باالنقراض
االتجاه الحالي للجماعة األحيائية :متناقصة
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ّ
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حالة تمساح السيامي في تايالند
حديقة كاينج
كراشان الوطنية

المناطق المستهدفة
بالمشروع

أهداف مشروع الحفاظ
على األنواع
ســيعالج المشــروع الفجــوات المعرفيــة عــن طريــق تنفيــذ
مجموعــة مــن المســوحات القياســية علــى طــول األنهــار
الرئيســية .وستشــمل هــذه المســوحات الشــهرية أنشــطة
التتبــع والتوقــع لألنــواع المســتهدفة لتحديــد التوزيــع
واإلشــغال .وستشــمل المســوحات ً
أيضــا مســوحات لألســماك
لتحديــد التبايــن فــي ثــراء األنــواع الســمكية ووفرتهــا علــى
طــول األنهــار .وســيتم تنفيــذ المســوحات فــي القــرى
الموجــودة فــي منابــع ومصبّــات األنهــار لتحديــد العوامــل
الفيزيائيــة لألنهــار وتأثيــر األنشــطة البشــرية .بعــد ذلــك،
سيســتخدم الفريــق هــذه المعلومــات للمســاعدة فــي
المواطــن وتخطيــط إنفــاذ القانــون ،وكذلــك
تحســين إدارة َ
لتصميــم وتنفيــذ حمــات التوعيــة والتثقيــف فــي المجتمعــات
المحليــة ،ال ســيما مــن خــال المــدارس.

شريك الحفاظ على األنواع:

نهــر فيتشــابورى ،يبلــغ طولــه  210كــم ،وهــو النهــر الرئيســي فــي جنــوب وســط تايالنــد ويتدفــق شـ ً
ـرقا فــي
أراض زراعيــة ومناطــق حضريــة ،إال أن
خليــج تايالنــد .رغــم تحويــل جــزء كبيــر مــن حــوض النهــر الســفلي إلــى
ٍ
المنابــع داخــل منتــزه كاينــج كراشــان الوطنــي ( )KKNPال تــزال ســليمة نســبيًا ومحميــة .داخــل منتــزه كاينــج
المواطــن مــن االضطرابــات الناجمــة عــن البشــر،
كراشــان الوطنــي ،يتمثــل التهديــد الرئيســي فــي تدهــور َ
وخاصــة صيــد األســماك وتحويــل األراضــي .ورغــم أنــه لــم يتــم تحديــده مقــداره علــى اإلطــاق ،إال أنــه مــن
الواضــح أن كثافــة وتنــوع األســماك وبعــض الالفقاريــات أقــل بكثيــر بالقــرب مــن القــرى.
تعــد منطقــة المشــروع معق ـ ًلا لتمســاح الســيامي المهــدد باالنقــراض فــي تايالنــد ،حيــث يُعتقــد أن أكثــر
تمســاحا بريًــا ال يــزال موجــودًا فــي جميــع أنحــاء البــاد .وداخــل منتــزه كاينــج كراشــان الوطنــي،
مــن 20
ً
المواطــن مــن االضطرابــات الناجمــة عــن البشــر ،وخاصــة صيد األســماك
يتمثــل التهديــد الرئيســي فــي تدهــور َ
وتحويــل األراضــي .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن موقــع التعشــيش الوحيــد المعــروف يقــع بالقــرب مــن القــرى.

إجراء مسوحات
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على قيام جميع المجتمعات
المحلية ببعض أنشطة الحفظ
داخل منطقتها
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