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منطقة محمية

( 39ذات تقييمات لفعالية اإلدارة)

حقائق عن الدولة

تمت حماية %18.55

من مساحة اليابسة

( 96,035كم مربع من إجمالي مساحة اليابسة البالغ 517,787
كم مربع)

تمت حماية %4.37

منطقة
بان اليم

حديقة كاينج
كراشان الوطنية

من المساحة البحرية

( 13,412كم مربع من إجمالي المساحة البحرية والساحلية
البالغ  306,89كم مربع)
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نوعً ا مهددة باالنقراض في القائمة الحمراء
لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ()IUCN
المناطق المستهدفة
للمشروع

speciesconservation.org

القضاعة ناعمة الفراء

حديقة كاينج كراشان الوطنية،
فيتشابوري ،تايالند
تعيــش القضاعــة ناعمــة الفــراء والقضاعــة
اآلســيوية صغيــرة المخالــب والتمســاح الســيامي
علــى طــول نهــر بتشــبوري فــي حديقــة كاينــج
كراشــان الوطنيــة فــي تايالنــد .يحســب فريــق
المشــروع تنــوع األنــواع وعددهــا باســتخدام
المســوحات الميدانيــة والعلميــة المنتظمــة
أثنــاء التنقــل فــي النهــر والروافــد باســتخدام
الطوافــات .ويتــم وضــع مصائــد كاميــرات علــى
طــول ضفــاف النهــر.
باإلضافــة إلــى جــرد األنــواع فــي النهــر ،ســيراقب
ً
الموطــن البيئــي؛ الغابــة
الفريــق
أيضــا صحــة َ
والنباتــات علــى طــول النهر وأنشــطة األفــراد داخل
المنطقــة والخصائــص الطبيعيــة للمواقــع .تــؤدي
هــذه الدراســات إلــى اســتراتيجيات طويلــة المــدى
للحفــاظ علــى الحيوانــات والنباتــات والمناطــق
الطبيعيــة داخــل الحديقــة واســتعادتها.
محســنة
تشــمل هــذه االســتراتيجيات إدارة
ّ
للمواطــن البيئيــة وإنفــاذ القانــون ومراقبــة
َ
الحيــاة البريــة علــى المــدى الطويــل وتوظيــف
أفــراد المجتمــع كحــراس ميدانييــن وبنــاء قــدرات
الموظفيــن الحكومييــن والطــاب الباحثيــن
وزيــادة الوعــي فــي المــدارس المحليــة وبيــن
أفراد المجتمع.

شريك الحفاظ على األنواع:

تعــد تايالنــد أكثــر دولــة يقطنهــا الطيطــوي أخضــر الســاق
المنقــط فــي فصــل الشــتاء فــي آســيا االســتوائية .يعيــش نحــو
ربــع إلــى ثلــث الجماعــة األحيائيــة العالميــة مــن هــذا الطائــر فــي
تايالنــد خــال فصــل الشــتاء .المواقــع الرئيســية لطائــر الطيطوي
أخضــر الســاق المنقــط هــي الســهول الطينيــة الســاحلية فــي
منطقــة اليــم فــاك بيــا غــرب مدينــة بانكــوك ،وفــي مصــب
نهــر براســاي إلــى الشــرق مــن بانكــوك .ومــع ذلــك ،ال يُعــرف كل
شــيء عــن األماكــن التــي يعيــش فيهــا طائــر الطيطــوي أخضــر
الســاق المنقــط خــال فصــل الشــتاء ،لذلــك يبحــث الباحثــون عــن
مواقــع إضافيــة فــي الخليــج الداخلــي لتايالنــد.
المواطن
باإلضافــة إلــى هــذه المســوحات الميدانية ،فــإن حمايــة َ
البيئيــة وإدارتهــا تعــد أولويــة قصــوى .يعمــل فريــق المشــروع
مــع األطــراف المعنيــة لتأميــن مواقــع اإلقامــة والبحــث عــن
األطعمــة المهمــة لألنــواع مــن خــال اإلدارة المشــتركة ألحــواض
الملــح المحيطــة بمحميــة بــاك ثالــي الطبيعيــة وبــرك الملــح
المملوكــة مــن قبــل إدارة المــوارد البحريــة والســاحلية ()DMCR
فــي بــاك تيــل -موقــع شــبكة اليــم فــاك بيــا فاليــواي.
ويعمــل برنامــج التوعيــة علــى تعزيــز الوعــي بمجتمعــات
طائــر الطيطــوي أخضــر الســاق المنقــط ومجتمعــات الطيــور
الســاحلية المرتبطــة بالســكان المحلييــن ،كمــا يُنشــئ
شــبكة مــن مجموعــات الحفــاظ علــى األنــواع المحليــة فــي
نطــاق فصــل الشــتاء المعــروف لطائــر الطيطــوي أخضــر
الساق المنقط.

شريك الحفاظ على األنواع:

الطيطوي أخضر الساق المنقط

منطقة بان اليم ،فيتشابوري ،تايالند

