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Lynch ضفدع الشجر الكولومبي
(Hyloscirtus lynchi)

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

مهدد باالنقراض بشدة

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: يتناقص

 العدد المقدر ألفراد النوع البالغين: 
أقل من 500، ال توجد سجالت له منذ 

عام 2010

توافر حماية للظروف المعيشية في 
كولومبيا: نعم

 Lynch الظروف المعيشية لضفدع الشجر الكولومبي 
في كولومبيا

ضفــدع الشــجر الكولومبــي Lynch، المهــدد باالنقــراض بشــدة فــي القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي 
ــى  ــم2( عل ــر )8 ك ــاق صغي ــى نط ــوده عل ــر وج ــل، يقتص ــي الموائ ــاد ف ــدان الح ــراء الفق ــة ج ــظ الطبيع لحف
طــول سالســل كورديليــرا الشــرقية لجبــال األنديــز الكولومبيــة فــي مقاطعــة ســانتاندير علــى ارتفــاع يتــراوح 
بيــن 1,900-2,700 متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر. ويعــد فقــدان الموائــل نتيجــة الزراعــة وتربيــة الماشــية 

ــوع. ــذا الن ــدات له ــرز التهدي ــن أب ــط م ــلمون المرق ــمك الس ــق س ــن طري ــراس ع واالفت

يتعــرض الموطــن األصلــي لفقــدان الموائــل بســبب مشــروع الطريــق الســريع الجــاري تشــييده. وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذا النــوع كان شــائًعا فــي يــوم مــن األيــام، لكــن ال توجــد ســجالت لــه منــذ عــام 2010؛ وبالتالــي، ال 

ُيعــرف عنــه ســوى القليــل جــًدا.

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
يــوم  فــي  شــائًعا  كان  النــوع  هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
2010؛  عــام  منــذ  لــه  ســجالت  توجــد  ال  لكــن  األيــام،   مــن 
هــذا  وإلنقــاذ  جــًدا.  القليــل  ســوى  عنــه  ُيعــرف  ال  وبالتالــي، 
 Fundación مؤسســة  تســعى  االنقــراض،  مــن  الضفــدع 
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
ذلــك وفــرة الكثافة الســكانية فــي المواقع الرئيســية. وســيتم 
تحليــل هــذه المعلومــات وعرضهــا علــى األطــراف المعنيــة 
الذيــن ســيتعاونون لوضــع خطــة عمــل للحفــاظ  والخبــراء، 
 .ProAves علــى األنــواع، والتــي ســتقوم بتنفيذهــا مؤسســة
وباإلضافــة إلــى إنشــاء مناطــق محميــة جديــدة واســتعادة 
ــادة  ــة لزي ــة تثقيفي ــة ProAves حمل ــتطلق مؤسس ــل، س الموائ
الوعــي حــول ضفــدع الشــجر الكولومبــي بيــن أفــراد المجتمــع 
ــيع  ــى توس ــعى إل ــواع. ونس ــار األن ــاق انتش ــن نط ــن ضم الواقعي
نطــاق الموائــل المحميــة لألنــواع وعكــس اتجــاه تعدادهــا مــن 
التناقــص إلــى الزيــادة، بحيــث يمكــن خفــض تصنيفهــا فــي 

القائمــة الحمــراء.
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