خروف البحر األفريقي
)(Trichechus senegalensis
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ال يــكاد يُعــرف ســوى القليــل عــن خــروف البحــر األفريقــي فــي غينيــا ،بمــا فــي ذلــك توزيعــه ووفــرة أعــداده،
وأثــر التهديــدات التــي يتعــرض لهــا ،أو تنوعــه الجينــي .وعلــى الرغــم مــن األنــواع الموجــودة علــى طــول
الســاحل وفــي كل مــن نهــري غامبيــا والنيجــر وروافدهمــا ،ال توجــد حال ًيــا جهــود مخصصــة للبحــث أو حفــظ
النــوع فــي أي مــكان فــي الدولــة .كمــا تؤثــر التنميــة البشــرية علــى طــول الســاحل وفــي المــدن الكبيــرة فــي
غينيــا علــى أعــداد خــراف البحــر ال ســيما مــن خــال الصيــد الجائــر للحصــول علــى الغــذاء .كمــا أدى فقــدان
الموائــل الناجــم عــن الزراعــة ،وخاصــة األرز ،إلــى تقليــل الموائــل الســاحلية والنهريــة لخــراف البحــر األفريقيــة
فــي غينيــا .كمــا أدى قطــع أشــجار المانغــروف الســتخدامها فــي الحطــب والتنميــة الســاحلية إلــى التقليــل
مــن موائــل خــراف البحــر وتدميرهــا فــي غينيــا .وتــؤدي الســدود المقامــة علــى نهــري النيجــر وكونكــور
ومصــب فاتــاال فــي غينيــا إلــى محاصــرة خــراف البحــر ومنعهــا مــن الموائــل المهمــة.

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
ال يُعــرف ســوى القليــل عــن خــروف البحــر األفريقــي فــي غينيــا،
وهــذا هــو أول مشــروع بحثــي مخصــص فــي غينيــا يركــز علــى
خــروف البحــر األفريقــي .وســيتم تدريــب الباحثيــن الغينييــن
علــى األبحــاث المرتبطــة بخــروف البحــر األفريقــي وتقنيــات
الحفــاظ علــى هــذا النــوع ،مــع إجــراء تقييــم للتهديــدات لجميــع
مناطــق اســتخدام موائــل خــراف البحــر فــي البــاد .كمــا ســيتم
جمــع العينــات البيولوجيــة وتحليلهــا لتوفيــر المعلومــات
األولــى عــن الصفــات الوراثيــة لتعــداد خــراف البحــر ،وبيئــة
التغذيــة واســتخدام الموائــل فــي غينيــا .وســتتم مشــاركة
نتائــج تقييــم التهديــدات مــع ســلطات إنفــاذ قانــون الحيــاة
البريــة حيــث نعمــل معهــا لتشــجيع إنفــاذ القوانيــن مــن أجــل
حمايــة األنــواع .ســتعمل برامــج التوعيــة وكذلــك اإلعالنــات
التلفزيونيــة واإلذاعيــة والصحفيــة وغيرهــا مــن اإلعالنــات
اإلعالميــة علــى زيــادة الوعــي بضــرورة حمايــة خــروف البحــر.
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