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البلوط الكولومبي
(Quercus humboldtii)

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

أقل تهديًدا

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: يتناقص

 العدد المقدر ألفراد النوع البالغين: 
غير محدد كمًيا

توافر حماية للظروف المعيشية في 
كولومبيا: نعم

الظروف المعيشية للبلوط الكولومبي في كولومبيا
ــق  ــي المناط ــر ف ــا، تنتش ــى كولومبي ــا عل ــر وجوده ــكاد يقتص ــي ي ــوط Quercus humboldtii، الت ــجرة البل ش
ــا  ــد أيًض ــر وتوج ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــر ف ــن 1100 و 3200 مت ــراوح بي ــاع يت ــى ارتف ــاد عل ــن الب ــة م الجبلي
فــي منطقــة داريــن فــي بنمــا. وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا لموائــل الحيــاة البريــة وخدمــات النظــام البيئــي، 
ــر  ــا يثي ــو م ــاب. وه ــجار واألخش ــع األش ــة قط ــا نتيج ــا انخفاًض ــي كولومبي ــوط ف ــات البل ــاحة غاب ــهد مس  تش
القلــق بشــكل خــاص نظــًرا إلــى اعتمــاد العديــد مــن األنــواع المســتوطنة النــادرة، ومنهــا الببغــاء نيلــي 
األجنحــة )Indigo-winged parrot(، والطائــر الجبلــي الكولومبــي )Colombian mountain grackle(، وببغــاء 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــا عل ــل بقائه ــن أج ــز م ــوط األندي ــات بل ــى غاب Rusty-faced parrot عل

ــال  ــلة جب ــي لسلس ــدر الغرب ــى المنح ــة عل ــة الواقع ــات الجبلي ــن الغاب ــن م ــي منطقتي ــوع ف ــذا الن ــر ه ينتش
األنديــز الشــرقية فــي كولومبيــا؛ حيــث تقــع المنطقــة األولــى فــي جنــوب المقاطعــة فــي غوانتيفــا ال روســيا 
وتوجــد بهــا مســاحة تقــدر بنحــو 191,598 هكتــاًرا تضــم ســبعة أصنــاف أثريــة متبقيــة مــن بســاتين البلــوط، 
ــواع 55% مــن تغطيتهــا. وفــي المنطقــة الثانيــة الواقعــة فــي  ــاًرا فقــدت فيهــا األن بإجمالــي 86,699 هكت
ــاحة  ــى مس ــوط عل ــجرة البل ــر ش ــواكا، تنتش ــة - ج ــة مالق ــي منطق ــة ف ــن المقاطع ــرقي م ــمال الش الش
100,215 هكتــاًرا عبــر 6 أجــزاء مــن غابــات البلــوط يبلــغ مجموعهــا 30,665 هكتــاًرا، ومــع ذلــك اختفــت %69 
مــن تغطيتهــا. وبشــكل عــام، تــم فقــدان 40% مــن غابــات البلــوط فــي هاتيــن المنطقتيــن فــي المقاطعــة 

ــاليناس 2007(. ــاس وس )كاردين

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
لزيــادة تغطيــة غابــات البلــوط األصليــة فــي كولومبيــا مــن 
 Fundación تســعى مؤسســة ،Quercus humboldtii أشــجار
ــاملة  ــاث ش ــيبدأ بأبح ــر س ــروع مبتك ــذ مش ــى تنفي ProAves إل
ــي  ــا ف ــواع، بم ــول األن ــة ح ــة الضروري ــات البيولوجي ــع البيان لجم
الرئيســية.  المواقــع  فــي  الســكانية  الكثافــة  وفــرة  ذلــك 
وســيتم تحليــل هــذه المعلومــات وعرضهــا علــى األطــراف 
الذيــن ســيتعاونون لوضــع خطــة عمــل  المعنيــة والخبــراء، 
للحفــاظ علــى األنــواع، والتــي ســتقوم بتنفيذهــا مؤسســة 
جديــدة  محميــة  مناطــق  إنشــاء  إلــى  وباإلضافــة   .ProAves
حملــة   ProAves مؤسســة  ســتطلق  الموائــل،  واســتعادة 
ــراد  ــن أف ــي بي ــوط الكولومب ــول البل ــي ح ــادة الوع ــة لزي تثقيفي

المجتمــع الواقــع ضمــن نطــاق وجــود األنــواع.

ونســعى مــن خــال هــذا المشــروع متعــدد الجوانــب إلــى 
توســيع المنطقــة المحميــة ألشــجار البلــوط والتأكــد مــن زيــادة 
أعدادهــا، حتــى تتمكــن مــن مواصلــة دعــم مجتمعــات الحيــاة 

البريــة التــي تســتفيد مــن هــذه األشــجار.
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