
الـطـائـر الجبلي الكولومبي
(Macroagelaius subalaris)

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

مهدد باالنقراض

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: يتناقص

 العدد المقدر ألفراد النوع البالغين: 
600 إلى 1700 فرد بالغ

توافر حماية للظروف المعيشية في 
كولومبيا: نعم

speciesconservation.org

الظروف المعيشية للطائر الجبلي Grackle في كولومبيا
ــظ  ــي لحف ــاد الدول ــراء لالتح ــة الحم ــي القائم ــراض ف ــدد باالنق ــي Grackle، المه ــي الكولومب ــر الجبل الطائ
الطبيعــة، يقتصــر وجــوده علــى نطــاق صغيــر علــى طــول المنحــدر الغربــي مــن جبــال األنديــز الشــرقية فــي 
كولومبيــا ويعتمــد علــى موائــل غابــات البلــوط )خاصــة أشــجار البلــوط Quercus humboltii( التــي تنخفــض 

بحــدة فــي المنطقــة.

أدت عمليــات قطــع األشــجار والتعديــن وتحويــل الغابــات إلــى أغــراض الزراعــة علــى نطــاق واســع علــى 
ــور.  ــداد الطي ــاض أع ــي انخف ــبب ف ــا تس ــل، م ــي الموائ ــر ف ــدان كبي ــى فق ــة إل ــة الماضي ــرون القليل ــدى الق  م
وحالًيــا، ُيعتقــد أن مــا يقــرب مــن 800 فــرد مــن النــوع يعيــش فــي جبــال ياريغويــس، التــي تضــم الجماعــات 

األصليــة لهــذا النــوع.
أهداف مشروع الحفاظ على األنواع

إلنقــاذ هــذا الطائــر النــادر مــن االنقــراض، تســعى مؤسســة 
ســيبدأ  مبتكــر  مشــروع  تنفيــذ  إلــى   Fundación ProAves
بأبحــاث شــاملة لجمــع البيانــات البيولوجيــة الضروريــة حــول 
األنــواع، بمــا فــي ذلــك وفــرة الكثافــة الســكانية فــي المواقــع 
الرئيســية. وســيتم تحليــل هــذه المعلومــات وعرضهــا علــى 
ــة  ــع خط ــيتعاونون لوض ــن س ــراء، الذي ــة والخب ــراف المعني األط
بتنفيذهــا  ســتقوم  والتــي  األنــواع،  علــى  للحفــاظ  عمــل 

 .ProAves مؤسســة 

وباإلضافــة إلــى إنشــاء مناطــق محميــة جديــدة واســتعادة 
ــادة  ــة لزي ــة تثقيفي ــة ProAves حمل ــتطلق مؤسس ــل، س الموائ
الوعــي حــول الطائــر الجبلــي الكولومبــي )Grackle( بيــن أفــراد 
ــن  ــعى م ــواع. ونس ــار األن ــاق انتش ــن نط ــع ضم ــع الواق المجتم
ــل  ــيع الموائ ــى توس ــب إل ــدد الجوان ــروع متع ــذا المش ــالل ه خ
Grackle وعكــس  الـــ  الكولومبــي  الجبلــي  للطائــر  المحميــة 
اتجــاه تعــداده مــن التناقــص إلــى الزيــادة، بحيــث يمكــن خفــض 

ــراء. ــة الحم ــي القائم ــه ف تصنيف

شريك الحفاظ على األنواع:

المناطق المستهدفة 
بالمشروع

زيادة الوعي من 
خالل تحويل حافلة 
مدرسية إلى فصل 

دراسي متنقل يسمى 
"رانيتا تشيفا"

سيتم جمع البيانات 
البيولوجية حول األنواع 

باستخدام خطوط 
معاينة ومالحظة سرعة 

االنتشار في موائل جديدة 
إلى جانب دراسات الشباك 

الضبابية

تشهد غابات 
البلوط التي يعتمد 

عليها هذا الطائر 
انخفاًضا مستمًرا 

جراء عمليات 
قطع األشجار 

والتعدين وتحويل 
الغابات إلى أراٍض 

زراعية

سيتم إنشاء 
مناطق محمية 

جديدة، 
واستعادة 

موائل األنواع

مقاطعة 
سانتاندر


