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ضفدع لينش الشجري الكولومبي
)الضفدع الشجري(

 الحالة وفق القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة )IUCN(: مهدد باالنقراض

1,341 منطقة محمية
)60 منطقة محمية ذات تقييمات لفعالية اإلدارة(

تمت حماية 16.91% من مساحة اليابسة
)193,618 كم مربع من إجمالي مساحة اليابسة البالغ 

1145,033 كم مربع(

تمت حماية 17.17% من المساحة البحرية
)125,437 كم مربع من إجمالي المساحة البحرية والساحلية 

البالغ 730,742 كم مربع(

1,022 نوًعا مهدًدا باالنقراض في القائمة 
)IUCN( الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

سانتاندير

المناطق المستهدفة 
للمشروع
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سانتاندير، كولومبيا

تشــهد غابــات البلــوط فــي كولومبيــا انخفاًضــا كبيــًرا نتيجــة الســتخدام األخشــاب. وهــذا مثيــر للقلــق 
بشــكٍل خــاص نظــًرا إلــى أن العديــد مــن األنــواع النــادرة، بمــا فــي ذلــك الببغــاء المجنــح النيلــي )CR( والببغــاء 
الكولومبــي الجبلــي )EN( والببغــاء ذوالوجــه الصــدئ )VU( تعتمــد علــى غابــات البلــوط الموجــودة فــي جبــال 

ــاة. ــز للبقــاء علــى قيــد الحي األندي

ــة  ــع عرضي ــاء مقاط ــى إنش ــروع عل ــق المش ــل فري ــا، يعم ــي كولومبي ــة ف ــوط األصلي ــات البل ــاء غاب ــادة غط لزي
ــق  ــر الفري ــا ينش ــي. كم ــوط الكولومب ــح للبل ــراء مس ــانتاندير إلج ــل س ــع داخ ــي مواق ــية ف ــات دراس ومخطط
طائــرات بــدون طيــار إلجــراء مســوحات جويــة باســتخدام صــور بدقــة 4K ومستشــعر "ســنترا" متعــدد األطيــاف 
لجمــع صــور باألشــعة تحــت الحمــراء القريبــة )NIR( وإنتــاج خرائــط بمؤشــر الفــرق المعيــاري للحافــة الحمــراء 

)NDRE( وتحديــد مواقــع أشــجار البلــوط الفرديــة عبــر مســاحة واســعة النطــاق.

ــة  ــة تثقيفي ــالق حمل ــيتم إط ــة، س ــن البيئي ــتعادة الَمواط ــدة واس ــة جدي ــق محمي ــاء مناط ــى إنش ــة إل باإلضاف
لزيــادة الوعــي حــول البلــوط الكولومبــي بيــن أفــراد المجتمــع داخــل نطــاق النــوع. إلــى جانــب المســاعدة علــى 
ضمــان زيــادة عــدد جماعتهــا األحيائيــة بحيــث يمكنهــا االســتمرار فــي دعــم مجتمعــات الحيــاة البريــة التــي 

تســتفيد مــن هــذه األشــجار.
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سانتاندير، كولومبيا

فــي حيــن أن هــذا النــوع كان شــائًعا، إال أنــه لــم يتــم تســجيل معلومــات عنــه منــذ 
عــام 2010؛ وبالتالــي، ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن ضفــدع لينــش الشــجري الكولومبي. 
وإلنقــاذه مــن االنقــراض، يقــوم فريــق المشــروع بتنفيــذ مشــروع مبتكــر يبــدأ ببحــث 
شــامل. والــذي يقيــس معــدالت كثافــة الجماعــة األحيائيــة فــي المواقــع الرئيســية 

ويجمــع البيانــات البيولوجيــة الضروريــة األخــرى المتعلقــة بالنــوع.

ــذه  ــل ه ــاس تحلي ــى أس ــوع عل ــظ الن ــل لحف ــة عم ــداد خط ــى إع ــل عل ــم العم  ويت
المعلومــات والتعــاون مــع األطــراف المعنيــة والخبــراء.

ــذ  ــة، ُينف ــن البيئي ــتعادة الَمواط ــدة واس ــة جدي ــق محمي ــاء مناط ــى إنش ــة إل باإلضاف
ــاق  ــي نط ــا ف ــا مختلًف ــي 40 موقًع ــام ف ــدة 5 أي ــريعة لم ــح س ــات مس ــق تقني الفري
ــن  ــا م ــة وغيره ــالل الحي ــد الش ــة ومصائ ــث الليلي ــات البح ــك عملي ــي ذل ــا ف ــوع، بم الن
التقنيــات القياســية المســتخدمة للبحــث عــن البرمائيــات. وتعمــل الحملــة التثقيفيــة 
ــن  ــع ضم ــراد المجتم ــن أف ــجري بي ــدع الش ــول الضف ــي ح ــز الوع ــى تعزي ــة عل للتوعي

ــوع. ــاق الن نط
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سانتاندير، كولومبيا

إلنقــاذ طائــر الســوادية النــادر مــن االنقــراض، يقــوم فريــق المشــروع بتنفيــذ مشــروع مبتكــر يبــدأ ببحــث 
ــات  ــات الجماع ــرة كثاف ــك وف ــي ذل ــا ف ــواع، بم ــول األن ــة ح ــة الضروري ــات البيولوجي ــع البيان ــامل لجم ش
ــة  ــراف المعني ــى األط ــا إل ــات وتقديمه ــذه المعلوم ــل ه ــم تحلي ــية. ويت ــع الرئيس ــي المواق ــة ف األحيائي

ــواع. ــى األن ــاظ عل ــل للحف ــة عم ــداد خط ــي إع ــم ف ــون بدوره ــن يتعاون ــراء، والذي والخب

إضافــة إلــى إنشــاء مناطــق محميــة جديــدة واســتعادة الَموطــن البيئــي، يطلــق الفريــق حملــة تثقيفيــة 
لزيــادة الوعــي حــول طائــر "الســوادية الجبلــي" بيــن أفــراد المجتمــع داخــل نطــاق النــوع. ومــن خــالل هــذا 
ــوادية  ــر "الس ــي لطائ ــي المحم ــن البيئ ــيع الَموط ــى توس ــق إل ــعى الفري ــب، يس ــدد الجوان ــروع متع المش

الجبلــي" وإيقــاف تناقــص أعــداد جماعتــه األحيائيــة. 

ــر "الســوادية الجبلــي" الكولومبــي واالســتفادة بشــكٍل كبيــر مــن نهــج مبتكــر  ســيتم طــرح قضيــة طائ
لــة، المســماة "رانيتــا تشــيفا"،  وهــو اســتخدام فصــل دراســي متنقــل. ســتعمل الحافلــة المدرســية المحوَّ
علــى رفــع مســتوى الوعــي حــول طائــر "الســوادية الجبلــي" أثنــاء انتقالهــا داخــل المجتمعــات المحيطــة 
فــي نطــاق النــوع المحــدد، مــا يجــذب انتبــاه وســائل اإلعــالم المحليــة بشــكٍل متكــرر وعالــي المســتوى 

فــي مقاطعــة ســانتاندير.
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