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تزخــر مســيرة صنــدوق محمــد بــن زايــد للمحافظــة على 
الكائنات الحية بقصص الدعم المادي التي طالما قدمها 

لمشــاريع ومبــادرات حفــظ األنواع فــي جميع أنحاء العالم.

وخــال عــام 2016، قــدم الصندوق دعمــًا ماديًا إلى 172  
مشروعًا في 69 بلدًا مختلفًا، وبلغ إجمالي قيمة الهبات 

1,523,118 دوالرًا أمريكيًا.

يمكن لكل فرد منا أن يساهم بطريقته الخاصة في حفظ 
األنــواع، فاألمــر ال يتطلــب دومًا العناء، بل بمبادرات بســيطة 
نســتطيع أن نرفــد الجهــود الرامية إلى صــون بيئة كوكبنا.

فليأخذ كل مّنا دوره، ولنرفع معًا شعار »نحن ُحماة األنواع«.

هذا الكتاب مطبوع على ورق معتمد 
من مجلس اإلشراف على الغابات العالمي
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لفهــم البيئــة المحيطــة بنــا وكيفيــة المحافظــة 
عليهــا نبــذل جميعنــا الجهــود بأشــكال وســبل 
عديدة. فسواء كانت مشروعًا ضخمًا يهدف إلى 

تنفيذ برامج لحفظ األنواع بقيمة مايين الدوالرات، 
أو مســاهمة صغيــرة لدعــم مشــروع حفــظ 

محلــي فــي منطقــة مــا، أو حتى مبــادرة متواضعة 
الكتشــاف شــيء جديــد عــن بيئــة طبيعتنــا، فإن 

مســاعينا تلــك تســاهم فــي تعزيــز بنــاء الوعي 
بالعالــم الطبيعــي الذي نحيــا فيه وبالتهديدات 

المختلفــة التــي يواجههــا.

ما أرمي إلى قوله أننا كلنا معنيون بقضية حفظ 
الطبيعــة وصــون أصولهــا، فنحــن جميعــًا نلعــب 

دورًا محوريــًا وفاعــًا فــي ســبيلها.

إن توفير الدعم واحتضان هذا الشغف بما ينطوي 
عليــه مــن اهتمــام ومعرفــة لهــو أمــر حيــوي في 
اســتمرار الجهــود الجاريــة للحفــاظ علــى األنــواع 
المهــددة فــي كافة األنحاء، وهذا يشــكل الدعامة 
الرئيســة واألســاس الراســخ لنهج صندوق محمد 
بــن زايــد للمحافظــة علــى الكائنــات الحيــة؛ الذي 

يقدم المنح والهبات المدروســة بعناية لمشــاريع 
مــن جميــع األحجــام، من أجــل لفت االنتباه إلى دأب 

ومثابــرة أبطــال حفــظ األنواع المهددة في كل 
ركــن من أركان المعمورة.

يعــرض تقريرنــا الســنوي مجموعــة مختــارة مــن 
المشــاريع التــي قدم الصنــدوق الدعم لها مؤخرًا، 

والتي تتميز بكونها تركز على تشكيلة واسعة من 
األنواع الحية المتباينة، من حيث بيولوجيتها ونطاق 
توزعها الجغرافي. من الفيل اآلسيوي المهيب، إلى 

السمك أحمر الزعانف أزرق العينين الصغير. 

وككل عــام نرمــي منه فيمــا نرمي إلى االحتفاء 
بمتلقي منح الصندوق؛ هؤالء الذين يقفون وراء 
حمايــة التنــوع البيولوجــي النباتــي والحيوانــي 
لكوكبنا والمحافظة عليه، ويكرسون حياتهم 

لهذه القضية.

عندما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظه اهلل العام 2017 

عام الخير، وجدنا أنفسنا في الصندوق في حالة 
مــن االتســاق واالنســجام مــع قيمــه الرفيعــة من 

مسؤولية والتزام وعطاء، وقبسنا شعلة نور من 
معاني هذه المبادرة المتميزة، والتي تحفزنا على 

المواظبــة علــى النهج نفســه، واالســتمرار بدعم 
حماة الطبيعة وتمويلهم، وجذب االنتباه إليهم، 
فالخيــر الــذي يجترحونــه من أجــل األرض وثروتها 

األحيائيــة يســتحق أفضل أشــكال الخيــر والعطاء.

خــال 2016، تلقــى نحو 172 مشــروعًا منحًا وصل 
إجمالــي قيمتهــا إلــى 1,523,118 دوالرًا أمريكيــًا، 

ليصل بهذا إجمالي المشاريع التي قدم الصندوق 
لهــا الدعــم منــذ 2008 منذ إنشــائه  إلى 1,558  

مشروعًا في أكثر من 150 دولة.

ووصل إجمالي قيمة الهبات التي قمنا بتوزيعها 
حتى شهر ديسمبر 2016 إلى 14,985,491 دوالرًا 

أمريكيًا، لمشاريع تنوعت ما بين الكبيرة والصغيرة 
منحــت أمــل البقــاء لـــِ 1,062 نوعــًا حيويــًا أو نوعًا 
فرعيــًا، والمســت حيــاة المجتمعــات المحليــة فــي 
المناطــق الحضرية والريفية الحاضنة لموائــل تلك 

األحيــاء وحيــث ُتنفــذ المشــاريع التــي لــم يقتصــر تأثيرها على ذلــك بل تعّداه 
إلــى تشــجيع التفكيــر العالمــي لــدى الكثيريــن ممــن باتــوا يعرفون ويقّدرون 
أهميــة اســتعادة التنــوع البيولوجــي ألرضنــا وحمايتــه، وأصبحــوا علــى أهبــة 

االستعداد لمواجهة تحديات هذا العصر الملّحة.

يقــدم الصنــدوق المنــح مباشــرة إلــى اختصاصيــي حفــظ الطبيعــة واألنواع 
الميدانيين، ويأمل أن يجذب االنتباه واالهتمام بمشــاريعهم لكســب المزيد 
مــن الدعــم المالــي والمعنــوي مــن جهات مانحة أخرى. ومــا يثلج صدورنا، أننا 
شــهدنا عــددًا مــن قصــص النجــاح علــى هذا الصعيد، حيــث نجح بعض من 

متلقي المنح لدينا في الحصول على المزيد من الدعم المالي بفضل نجاح 
مشاريعهم التي مولها الصندوق في األصل.

كمــا ويســرنا زف نبــأ ســار آخــر؛ فقــد تمــت إعادة اكتشــاف أنواع لم تقــع عليها 
عين منذ عقود، مثل »ثعبان بوا« في الغابات األطلسية بالبرازيل والذي كان 

مفقودًا لمدة 64 عامًا كامًا، وكذلك »ضفدع الكهف الصغير« الذي ال يتعدى 
حجمــه أبعــاد قطعــة نقد معدنية في جبال »تشــيمانيماني« شــرق زيمبابوي 

والذي بقي متخفيًا لنصف قرن من الزمان.

يزخــر تقريرنــا بالمزيــد مــن القصص الشــيقة، فمن باحــث مقدام، يتنقل خال 
تأديتــه لعملــه علــى متــن دراجــة ناريــة فــي مســارات جبليــة نائيــة على طول 
الحــدود بيــن فييتنــام والوس إلنقــاذ شــجرة »باينــوس ســيرنوا« النادرة، إلى 
باحــث يســعى وراء جــراد نــادر بــكل جوارحــه، متخطيًا الصعوبــات في موائل 
تقــع ضمــن مناطــق خاصــة ال ُيســمح بالدخــول إليها في ســهوب فرنســا، إلى 
بطــل آخــر - رغــم حــدة الصراعــات الدائــرة فــي الكونغــو - تــراه يتتبع بحرص 

شــديد حيــوان »اأُلكاب« واضعــًا نصــب عينيــه تحقيــق المــراد من مشــروعه.

هؤالء وأبطال حفظ األنواع من كل مكان؛ الذين تســطع بأســمائهم قائمة 
متلقي المنح، وكل فرد منا يساهم في حفظ بيئتنا بطريقته الخاصة. نحن 
جميعًا حماة للطبيعة، وفي بعض األحيان ال يتطلب األمر الكثير للقيام به، 

بل بإسهام ومشاركة بسيطة يمكن أن نحدث الفرق.

إن تفاني متلقو المنح في دراسة وحفظ األحياء الفريدة يحتل مكانة خاصة 
في قلوبنا، وهو يمثل مصدر إلهام لنا. نأمل أن تكون قصصهم منارة تشع 
بالمعــارف، وحافــزًا يشــجع علــى توســيع الجهــود لتشــمل أوســع نطــاق من 

الفئات والشرائح االجتماعية، فكوكبنا هو بيتنا، وصون موارده هو صون لنا 
وألجيالنا القادمة، فلنسعى لحمايته معًا بيد واحدة.

رزان خليفة المبارك
العضو المنتدب

كوكبنــا هو بيتنا، وصون 
موارده هو صون لنا 

وألجيالنا القادمة، فلنسعى 
لحمايتــه معًا بيد واحدة.

ريكارديا تنجيتانا © هيو روبيرتس

© هيو روبيرتس
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ما تزال مسيرة صندوق محمد بن زايد للمحافظة 
على الكائنات الحية تزدان بقصص نجاحاتكم 

الرائعة التي تســاهم مساهمة كبيرة في 
المحافظــة علــى الكائنــات الحية، فخال عام 

2016، واصــل الصنــدوق تقديــم الدعــم المالــي 
لمشــاريع حفــظ األنــواع فــي مختلف أنحــاء العالم 
ليصــل إجمالــي المبالــغ التــي تــم تقديمهــا إلــى 
نحــو 15 مليــون دوالر أمريكــي تــم توزيعها على 

شــكل منح صغيرة. 

وتــم منــح تلــك الهبــات مقابــل عــدد هائــل من 
الطلبــات التــي يزيــد عددها عن قــدرة الصندوق 

على تلبيتها جميعًا، فقد تلقينا خال عام 2016 
طلبــات بقيمــة إجماليــة تقــدر بنحــو 29.1 مليــون 
دوالرًا، بينما تمّكنا من تقديم ِمنح بقيمة إجمالية 

قدرها 1,523,118 دوالرًا فقط.

نتيجة لذلك، كان ال بد للصندوق من التكيف مع 
حجــم الطلــب الكبيــر مــن خــال تطبيــق معاييــر 
مراجعة أكثر صرامة للمشاريع المتقدمة. وعليه 

فقــد تأهــل 9.7٪ فقــط مــن الطلبــات المقدمة، 
وتلقت معظم المشاريع الناجحة تمويًا جزئيًا. 

ونأمل بهذه الخطوة أن نشجع باقي جهات المنح 
على تقديم الدعم المالي الازم لميزة المصداقية 
التــي تحصــل عليهــا المشــاريع بســبب دعمنــا 

لهــا، ويســرنا أن هــذا النهــج القى النجــاح بالفعل 
فــي عدة حاالت.

ركز الصندوق خال عام 2016 على دعمه لمشاريع 
حفظ كائنات مهددة باالنقراض، لكنها أقل شهرة 
من غيرها، وبصورة خاصة تلك المدرجة في القائمة 
الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض لاتحاد العالمي 
لصــون الطبيعــة. كما واصــل دعمه المالي القوي 
لألنواع التي عانت من اإلهمال ولم يتم تقييمها، 
فوضعــت فــي قائمــة األنــواع التــي ال تتوفــر عنها 

المعلومات أو غير المصنفة، وذلك لمعرفة مكانها 
فــي أي مــن اللوائــح المعتمــدة. وقــد وزع أكثر من 

245,445 دوالرًا على 32 مشروعًا منها. 

وقد واصل الصندوق دعم األشخاص الذين يعملون 
فــي مجــال الحفــاظ علــى األنــواع، الذيــن كرســوا 
حياتهــم إلنقــاذ تلك األكثر عرضــة للتهديد، وغير 
المعروفة بالشــكل الكافي عالميًا، والمســاهمة 

في جعل هذا الكوكب مكانًا أفضل للجميع.

يمضــي الصنــدوق قدمــًا فــي ســبيل التكيف مع 
التحديات التي تواجه قضايا حفظ األنواع، ويسعى 
لزيــادة رأس المــال، وتحقيــق القــدر األقصــى من 

اســتثماراته، والعمــل على صقــل معايير التأهيل 
الخاصــة بطلبــات التقــّدم للِمنح. ونؤكد في هذا 
الســياق أن جهودنا ســتبقى عالمية، وأن الهبات 
سُتمنح لجهود حفظ األنواع النباتية والحيوانية، 
دون تمييــز أو تحّيــز للمواقــع الجغرافيــة أو األنواع.

يعمــل الصنــدوق علــى تقديــم الهبــات والمنــح 
الصغيرة التي تركز على المشاريع المحلية لتغطية 
أوسع نطاق ممكن من جهود حفظ األنواع. من هنا 
تــم تقســيمها إلــى: منــح تصــل إلى 5,000 دوالر، 

ومنــح تتــرواح مــا بين 5,000 و25,000 دوالر. 

وعمــل الصنــدوق علــى جعــل عمليــة التقديــم 
لطلــب المنــح ســهلة وبمتنــاول الجميــع، وخاصة 
بالنســبة للمشــروعات الصغيــرة. وتخضــع جميع 
الطلبــات للمراجعــة مــن قبل مجلس استشــاري 

مستقل ينعقد ثاث مرات في السنة على األقل. 

ولدينــا نظــام إلكترونــي عبــر شــبكة اإلنترنــت 
للتسهيل على العاملين في مجال حفظ األنواع 
حــول العالــم، ولمســاعدة المجلــس االستشــاري 
على مراجعة وتقييم المشاريع بكفاءة وفعالية. 
ويمكــن تقديــم الطلبات عبــر الموقع اإللكتروني 
www.speciesconservation.org للصنــدوق 

حيث يقوم أعضاء المجلس بالدخول إلى الموقع 
وتقييــم المشــروعات. ويمكــن لمتلقي الِمنح رفع 
تقاريــر عــن مشــاريعهم مرتيــن في الســنة، كيما 
يراجعهــا المجلــس االستشــاري. إضافة إلى كتابة 
دراســات عن حاالت معينة في أي وقت، لتســليط 

الضوء على أعمالهم.

نتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المتقدمين للِمنح، 
ســواء أصحــاب المبــادرات الذيــن يبذلــون الجهود 
للمحافظة على األنواع مساهمين معنا في تحقيق 
ُمُثــل ورؤى الصنــدوق، أو القــادة المتميزين الذين 
يعملون على دعم قضية حفظ األنواع في المحافل 
المختلفــة. كمــا نتقــدم بالشــكر لجميــع داعمــي 
الصنــدوق الذيــن يكّرســون أوقاتهــم ويقدمــون 

خبراتهم بسخاء.  
 

المجلس االستشاري
صندوق محمد بن زايد 

للمحافظة على الكائنات الحية

محمية إدجباستون، كوينزالند © أنيت روزيكا
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الشــعور بفقدان الكائنــات نتيجة انقراضها 
ظاهــرة حديثــة نســبيًا، وهي من نواح كثيرة، 

نتيجــة لكوننــا أصبحنا أكثــر فهمًا وإدراكًا لآلثار 
المترتبــة علــى أنشــطتنا وممارســاتنا فــي بيئــة 

الكوكــب الــذي نعيــش عليه وما يحتضنه من 
أحيــاء، وأصبــح يراودنا شــعور بفقدان جزء غاٍل 
من عالمنا كلما انقرض أحد الكائنات الحّية. إن 

إحساسنا بالمسؤولية تجاه الكائنات المهددة 
باالنقراض أساسه مجموعة معقدة من العوامل، 

يختلط فيها المادي بالمعنوي. ويبدو أن هذا 
الشــعور بــدأ يتنامــى عندما ازداد اطاعنا على 

الدراسات العلمّية والبحوث األكاديمّية التي تتناول 
قضية انقراض األحياء.

ومن منطلق العاقة الوثيقة بين اإلنسان والطبيعة 
التي عاش في كنفها منذ األزل، فإن شــح الموارد 
ال شــك يســبب له القلق، فما بالك بانقراض األحياء 
التي تشــكل مجتمعة سلســلة غذائية مترابطة، 

لكل جزء دوره الحيوي في بقاء الكل. ومن البديهي 

أنه كلما تضاءلت المساحة الخضراء كلما قلت فرص 
بقــاء األحيــاء البريــة والطيــور، وكلمــا ازداد تلــوث 
المسطحات المائية من محيطات وبحار وأنهار كلما 
شــحت ثروتنــا مــن الكائنــات البحريــة والنهريــة. 
مــن هنــا، أصبــح مــن المحتــم أن تتضافــر الجهود 

لحمايــة البيئــة واألحياء.

وألن النظم البيئية المختلفة ترتبط ارتباطًا عضويًا 
ببعضها، كان ال بد للمبادرات البيئية التي نتخذها 
من أن تترابط وتتكامل مع بعضها البعض لتحقق 
الهدف المرجو. لقد آن األوان لننظر بعين مختلفة 
إلى الجهود البيئية المبذولة، فهي تشكل حلقات 
في سلسلة مترابطة، وقد تهدد الحلقة األضعف 
فيها مصير السلسلة بالكامل، تهديدًا يصل إلى 

حد االنقطاع.

من هنا يأتي اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، بمســألة الحفــاظ علــى األنــواع باعتبــاره 
حلقة أساسية وبالغة األهمية في تلك السلسلة، 
فقــد تكرم ســموه بتأســيس صنــدوق متخصص 
ُيعنــى بتقديــم الدعــم لمبــادرات المحافظــة على 
الكائنات الحّية، سواء أكانت مبادرات فردّية تتناول 
المحافظــة علــى نــوع محدد، أو مبادرات منّســقة 

تســير في عدة مســارات.

ويســعى صنــدوق محمد بن زايــد للمحافظة على 
الكائنــات الحّيــة إلــى اإلبقاء علــى األنواع والموائل 
التــي تمثــل أهميــة كبــرى بالنســبة لنا، وذلك عبر 

دعم دعاة المحافظة على البيئة واألحياء والنشطاء 
ممن يمارسون العمل الميدانّي، وحتى القرويين 
واألفــراد العاديين، والمحطــات الميدانية ومعامل 
البحــث، ممن كرســوا جهودهــم لحماية الكائنات 

المهددة باالنقراض محليًا وعالميًا.

ويقدم الصندوق الدعم لهذه الفئات على شكل 
منح مالّية. ومن جانب آخر، يرعى ويحتضن الجيل 

القادم من دعاة المحافظة على الكائنات الحّية 
من خال تزويدهم بأفضل الممارسات في مجال 
المحافظــة علــى الكائنــات باســتخدام أســاليب 

متطــورة للتواصــل. كمــا يســعى الصنــدوق إلــى 
تكريم الرّواد في هذا المجال ال سيما وأن جهودهم 
قلمــا حظيــت بما تســتحقه مــن التقدير والتغطية 
اإلعامية الائقة. ويتطلع الصندوق من خال ذلك 
إلــى إلهــام غيرهم من المهتميــن بهذه القضية 

وتشجيعهم على اتخاذ المبادرة.

يأتــي الصنــدوق كإضافة مشــرقة في ســجل إمارة 
أبوظبي الحافل بالعطاءات واإلنجازات في المجاالت 
البيئية. وقد تم إطاق العديد من المبادرات المهمة 
في إمارة أبوظبي للمحافظة على عدد من األحياء 
المهــددة باالنقــراض، كالغــزالن، وطيــور الحبــارى 
والصقور، واألطوم وبعض أنواع الساحف البحرية، 

وكذلــك المهــا العربي الذي شــارف على االنقراض 
بســبب الصيد الجائر مع أوائل ســبعينيات القرن 
الماضــي، لكــن أعداده اآلن بتزايد مســتمر، وُتبذل 
الجهود إلعادة توطينه في بيئته الصحراوية األصلية.

تتواصل نجاحات أبوظبي وعطاءاتها في المحافل 
البيئيــة، مع مســاهمة فاعلــة لصندوق محمد بن 
زايــد للمحافظــة علــى الكائنــات الحّيــة، الــذي بات 
نموذجًا للعطاء والنجاح بفضل مبادراته المبتكرة، 

وتغطيته الجغرافية التي تشمل العالم بأسره.

بحيرة نوغاالفا، موئل الكلب البري األفريقي © إيزكييل فابيانو
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Distribution by species type

يلتــزم الصنــدوق بمنــح الهبــات للمشــاريع ذات 
الجودة العالية، والمتعلقة بحفظ وحماية األنواع 
التــي تتطلــب دعمــًا ماليــًا عاجًا فــي جميع أنحاء 
العالــم، دون تحّيــز للمواقــع الجغرافية، أو تمييز 

لنوع على آخر.

تلّقى الصندوق خال العام المنصرم 1,780 طلبًا 
للحصــول علــى الدعم، تم اختيار 172 مشــروعًا 
منهــا فــي 69 دولــة مختلفــة مــن قــارات العالم 
الســتة، حيــث تجــازوت قيمــة المنــح اإلجماليــة 

1,523,118 دوالرًا أمريكيًا.

هــذه المشــاريع البالــغ عددهــا 172 شــملت  
162 نوعًا مختلفًا، منها 100 نوع لم يدعمها 

الصنــدوق مــن قبــل. وقد قــدم الصندوق في 
عــام 2016 المنــح  لـــ 82 متلقيًا للمرة األولى.

 
تــم منــح أغلــب الهبــات لمشــاريع حمايــة وحفظ 

األنواع المهددة باالنقراض أو باالنقراض من الدرجة 
األولى والمدَرجة في لوائح القائمة الحمراء لألنواع 
المهددة باالنقراض التي يصدرها االتحاد الدولي 

لصون الطبيعة؛ وهو السلطة الرسمية القائمة 
علــى حفــظ األنواع فــي العالم. ويبدي الصندوق 
اهتمامًا بالغًا بدعم مبادرات حفظ األنواع التي ال 

تتوفر عنها بيانات ومعلومات كافية، وتلك التي 
لم يتم تقييمها من حيث مستوى التهديد بعد.

 
كما ويهتم الصندوق بشكل خاص بدعم المشاريع 
التي تقام في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي، 
مثل شرق أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والمناطق 
االســتوائية مــن األمريكيتيــن وغيرها، وكذلك في 
البلــدان التــي يمكــن للتمويــل المحــدود أن يكون 
لــه أثــر كبيــر. وفــي كثير من الحــاالت يكون لهذه 

المناطق نفس القيمة واألهمية من جهة المحافظة 
علــى األنواع .

2008، قــدم الصنــدوق  ومنــذ إنشــائه عــام 
14,985,491 دوالرًا إلــى 1,558 مشــروعًا في 

مختلف أنحاء العالم، ساهمت في الحفاظ على 
أكثــر مــن 1,050 نوعًا ونوعــًا فرعيًا حول العالم، 
وما نزال نســعى لنســطر صفحات مضيئة في 
هذا المضمار عامًا بعد عام، ونتطلع إلى مواصلة 

هذا النهج في المستقبل.

 © إيزكييل فابيانو

EX = منقرض | EW = منقرض بريًا | CR = مهدد باالنقراض من الدرجة األولى | EN = مهدد باالنقراض |
VU = معرض لانقراض | NT = تحت التهديد | LC = أقل تهديدًا | DD = غير متوفر المعلومات | 

NE = غير مصّنف

تصنيف األنواع بحسب القائمة الحمراء لالتحاد التصنيف بحسب األنواع 
الدولي لصون الطبيعية
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تأسس صندوق محمد بن زايد للمحافظة على 
الكائنات الحية كوقف خيري في أكتوبر 2008 
بهبة أولية قدرها 25 مليون يورو، وتم اإلعان 

عنه خال مؤتمر االتحاد الدولي لصون الطبيعة 
الذي عقد في برشلونة. ويهدف الصندوق إلى 

تقديم الِمنح للمبادرات الفردية في مجال حفظ 
األنــواع، وتكريــم رواد الحفــظ والبحــث العلمي، 
وتسليط الضوء على قضية حفظ األنواع، ورفع 
مستوى الوعي بشأنها في مجتمعات ومحافل 

صون موارد الطبيعة األحيائية.

يتمتــع الصنــدوق بحضور عالمي وبســمعة دولية 
واسعة بفضل اهتمامه ودعمه لألحياء دون تمييز 

أو تحّيــز للجغرافيــا أو النــوع، حيــث يمكن ألصحاب 
مبادرات الحفظ أو القّيمين عليها من كل األنحاء، 

مهمــا كان النــوع ســواء كان نباتيــًا أم حيوانيــًا 
من البرمائيات والطيور واألســماك والفطريات    

والا فقاريات والثدييات والزواحف، التقديم للحصول 
على الدعم، ويتم تقييم الطلبات بواسطة 

مجلس استشاري مستقل.

يأمل الصندوق من خال تكريم جهود أصحاب 
مشاريع حفظ األنواع والبحث العلمي أن يساهم 
فــي ضمــان اســتمرار أعمالهــم، ورفــع مســتوى 

حضورهم في مجتمعات الحفظ، وحصول أعمالهم 
وإنجازاتهــم علــى االهتمــام الذي تســتحقه. كما 
يتطلــع الصنــدوق لرعاية وتنميــة مجتمع عالمي 
مزدهر من مناصري ونشطاء حفظ األنواع، ممن 

يمتلكــون المصــادر الازمــة ألعمالهــم، وكذلك 
تشــجيع جهــات منــح أخــرى على تقديــم الهبات 

لهــم بغيــة تحقيق اســتدامة المشــاريع، وضمان 
تدفــق مســاهمات مادية ســنوية لهــا. تتمثل 

رســالة الصنــدوق فــي االرتقــاء بمســتوى أهمية 
أنواع الكائنات الحية في مناقشات المحافظة على 

البيئة، وذلك عن طريق؛ تقديم الدعم الازم في 
الوقت المناسب للمبادرات الصغيرة التي ُتحدث 
فرقــًا حقيقيــًا فــي بقاء األنواع؛ ودعم األشــخاص 

المتفانيــن الذيــن يكرســون جهودهم ومعارفهم 
للمساهمة في إنقاذ األنواع؛ والمساعدة في 
الحفــاظ علــى األنواع فــي بيئتهــا الطبيعية؛ 

وزيادة الوعي بشأن الحفاظ على األنواع؛ وتحفيز 
االهتمــام في أوســاط الشــباب بمجــاالت العلوم 

الطبيعية، وجذب مزيد من المساهمات والدعم 
لصالح قضية حفظ األنواع من مختلف أنحاء العالم.

إن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات 
الحية عبارة عن منحة شخصية مقدمة من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، 

والذي يضطلع بمجموعة واسعة من المسؤوليات 
السياسية، والتشريعية واالقتصادية في أبوظبي 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويعــّد ســموه 
مناصرًا كبيرًا للحفاظ على البيئة وصون األصول 
الطبيعية، إضافة إلى أنشطته الخيرية الكثيرة. 
كمــا يــرأس ســموه المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
أبوظبي الذي يشرف على تطوير اإلمارة وتنفيذ 

الحكوميــة والتشــريعات  السياســات  جميــع 
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حاكم إمارة أبوظبي، حفظه اهلل.

تعد قضية البيئة واحدة من أهم أولويات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سواء من 
منظور سياســي أو شــخصي. وكان لســموه دورًا 
فاعــًا فــي تأســيس هيئــة البيئة - أبوظبي، وقاد 
جهــودًا كبيــرة لحمايــة الصقور، والحبــارى والمها 
العربــي ســواء في دولة اإلمــارات العربية المتحدة 

أو على المستوى الدولي.

يتولــى مهمــة اإلشــراف علــى الصنــدوق مجلس 
إدارة مستقل، يضم خبراء محليين ودوليين في 
الشأن البيئي، وفي وضع السياسات ذات الصلة 
بالطبيعة وحفظ األنواع، وهو الجهة التي تقوم 

بتقييم المشاريع المتقدمة للحصول على المنح 
وتصدر القرارات بشأنها، اعتمادًا على التفاصيل 
التــي يعرضهــا مقدمــو الطلبات فــي تقاريرهم.

يضطلع مجلس إدارة الصندوق المستقل بمهام 
عّدة، فهو يشرف على جميع  جوانب عمل الصندوق، 
بما في ذلك تطوير السياسات واإلجراءات، ودعم 
مناصــري حفــظ األنــواع، والقائميــن على مشــاريع 
الحفــظ الرائــدة، وتقديــم المنــح الماليــة للطلبــات 
بعــد دراســتها، وتقييــم ومراجعــة تقارير مبادرات 

ومشــاريع الحفظ.

تتمثل رسالة الصندوق في رفع مستوى أهمية أنواع الكائنات الحية في المحافل البيئية، وذلك عن طريق:
توفير الدعم المناسب للمبادرات القاعدية، التي تعمل مع سكان المنطقة المحليين على تحقيق التقدم في    

استمرار األنواع بالبقاء، تأييد ودعم ذوي العلم وااللتزام والشغف بالكائنات الحية، الذي يمثل األساس     
الوجداني إلنقاذ األنواع من االنقراض حول العالم.  

تقديم المساعدة لجهود الحفاظ على األنواع في أماكن تواجدها، أي في موائلها الطبيعية.  
رفع مستوى الوعي من جهة المحافظة على الكائنات الحية.  

العمل على تجديد روح المعرفة بعلوم الطبيعة لدى الشباب وصغار السن.  
العمل على جذب المزيد من المساهمات لصالح الحفاظ على األنواع من جميع أنحاء العالم.  

يضم مجلس 
ا�دارة الحالي 

كًال من:

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 رئيس مجلس ا�دارة

معالي محمد أحمد البواردي
نائب رئيس مجلس ا�دارة

معالي ماجد علي المنصوري
عضو مجلس ا�دارة

سعادة رزان خليفة المبارك
عضو مجلس ا�دارة
والعضو المنتدب

الدكتور فريدريك لونيه
عضو مجلس ا�دارة 
والمدير العام با�نابة

الدكتور راسل أ. ميترمير
ممثل دولي

الدكتور مايكل موندر
ممثل دولي

فييتنام © ليونيد أفيريانوف 



قصُص  بطوالت

وراء كل مسعى مبذول لمنع فقداننا نوع� من ا�نواع الحية يقف شخص، 
ا�نواع  لدراسة  أوقاتهم وجهودهم  يكّرسون  ا�شخاص  أو مجموعة من 
ندعوكم  السنوي،  تقريرنا  من  الفصل  هذا  في  حمايتها.  على  والعمل 

وتتباعد  مشاريعهم،  تتنوع  الذين  ا�بطال  بهؤالء  االحتفاء  لمشاطرتنا 
المعمورة. فمن مشروع حفظ جندب في هذا  أنحاء  مواقعها موزعة في 
ا§خر،  نصفها  في  صغيرة  سمكة  حماية  إلى  ا�رضية،  الكرة  من  النصف 
نظام  إحصائية على  إجراء مسوحات  إلى  دراسة موئل جبلي هنا،  ومن 
مرابطين  لعملهم،  بشغفهم  يتألقون  تراهم  هناك،  لموئل  إيكولوجي 

القادمة. لنا ول³جيال  أنواع كوكبنا  لحماية  أوتوا  ما  بكل 
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صرصور ماهي بولدر
فاالنغاكريس ألوودي

مهدد باالنقراض من الدرجة األولى
جزر السيشل

$10,000

»شغفي بالحيوانات بدأ معي منذ نعومة أظفاري«. 
هكذا يبدأ الدكتور أكســل هوتشــكيرتش ســرد 
قصة رحلته في مجال حفظ األنواع، التي استهلها 

كهــاٍو شــاب؛ وتــدّرج فيها إلى أن شــغل منصب 
رئيس اللجنة الفرعية لحفظ الا فقاريات التابعة 

لاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

تعــزز شــغفه فــي كل مرة شــاهد فيها األفام 
والبرامج التلفزيونية التي قدمها برنارد غرزمك 
مدير حديقة الحيوان والناشط في مجال حفظ 

األنواع، وحلم أن يسير يومًا على خطاه. فانخرط 
أكســل بعمر الثانية عشــرة في العمل مع عدد 

من المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال، 
وفي عمر السادسة عشر أصبح السكرتير اإلقليمي 
لجمعيــة »بونــد فــور أومويلــت أونــد ناتورشــوتز 
ديوتســكاند« األلمانيــة والمعروفــة أيضًا باســم 

أصدقاء األرض.

وظل يعمل معها حتى خال تأدية خدمته المهنية، 
وأثنــاء ذلــك نشــط فــي مشــروع بشــمال ألمانيــا 

يهــدف إلــى الحفاظ على مســتنقعات الخث؛ وعن 
ذلك يقول: »انصب تركيز المشروع الرئيسي على 
الطيور، وخال العمل اقتربت من الجراد ألول مرة، 
كنــت حينهــا أركــض خلفهــا كالطفــل. كان علينا 
تنفيذ المهام المدرجة على جدول المشروع؛ ووضع 
خطة إلنشاء محمية طبيعية جديدة، وإنشاء قوائم 
جرد لعدة أنواع من بينها الجراد«. لم تخطر بباله 

فــي ذلــك الوقــت فكرة أنه ســيغدو أحد أهم حماة 
أنواع الجراد، بل وسيطلق عليه لقب »خبير الجنادب« 
الذي سيلتصق به إلى األبد: »في خضم هذه األحداث، 
بدأت بوادر قصتي القدرية بالبزوغ؛ فبسبب افتقار 
الفريق آنذاك لخبير بهذا النوع، وبينما وقف الجميع 
يتساءل عن من يمكنه القيام بالمهمة تطّوعت 

ورفعت صوتي بالقول: أنا لها«. 

نّفذ أكسل أثناء فترة دراسته في جامعة بريمن 
مشروعين في بيولوجيا الحفظ: »أردت أن أنهل 
العلوم عن أنواع مختلفة، ولكن مرة أخرى ُطلب 
مني العمل على مشروع خاص بالجراد، حيث أنه 
لم يكن ينطوي على ذلك الغنى الذي تتصف به 
باقي المشاريع، وبالتالي كان سهل على مبتدئ 

مثلي اإلشراف عليه«.

ويتابــع: »رغبــت بالقيــام بمشــروع آخــر، لكنهــم 
دفعوني دفعًا قائلين: تملك ما يكفي من االطاع 

على الجراد، ونحن بحاجة لمن مثلك«.

أكسل هوتشكيرتش

صرصور ماهي بولدر © أكسل هوتشكيرتش



تشكل شجيرة الصابون 
تهديــدًا خطيرًا فهي 

نوع من النباتات الغازية، 
ووجودها اآلخذ بالنمو 
يغير تمامًا بنية الغطاء 
النباتي األرضي األصلي.
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وفــي ســن الثالثــة والعشــرين ذهــب بطلنــا مع 
بعثــة علميــة لزيــارة مشــروع »إيــون« فــي جبــال 

»أوسمباراس الشرقية« في تنزانيا، هناك تراءت له 
الفرصــة لينحــو منحــى علميــًا طالمــا أراده، وطلب 

من األستاذ المشرف عليه أن يوافق على أن يكون 
موضــوع أطروحــة دبلومــه عن طيور تلــك الجبال، 

فأجابه بأن هنالك عدة طلبة يجرون دراســات على 
الطيور، وسأله: »أال ترغب بدراسة أحد أنواع  الا فقاريات؟ 
فرد أكسل: »الجراد مرة أخرى. يبدو أنه قدري المحتم«.

وفعــًا بــدأ بدراســة بيئة وموائل الجراد في شــرق 
»أوسمباراس«. يذكر أنها في تلك الفترة لم تتوفر 
دراســات عــن النــوع، فجعلــه بحثه هــذا خبير جراد 

شرق أفريقيا بسرعة.

وبالفعل نجح بطلنا وأسفرت دراسته في تنزانيا 
عن وضع أول وصف علمي لنوع »فيسوكروبيلوس 
تيسا« في عام 1996، ثم أتبعها برسالة دكتوراه 
عــن تطــور الجــراد فــي شــرق أفريقيا. وبعــد فترة 

وجيزة من طي صفحة تحصيل الشهادات، شغل 
منصب األســتاذ المســاعد في جامعة أوســنابروك 

قســم األحيــاء/ الكيمياء )مجموعــة علم البيئة(، 
هنــاك بــدأ التركيــز علــى علــوم البيئــة الجزيئيــة 

والوراثة النباتية.

كان عام 2009 مميزًا ألنواع الجراد، فعندما طلب 
منه في تلك السنة أن يحاضر في موضوع الحفاظ 
على الا فقاريات ضمن فعاليات مؤتمر انعقد في 

أنطاليــا، فجــر معلومــة أثــارت ضجــة الحضــور من 
علمــاء الــا فقاريــات، حيــث أكــد إنه تــم تقييم 74 
نوعًا فقط من األحياء الا فقارية، تم إدراجها في 
القائمة الحمراء لاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

والصادم في الموقف أنه كان هنالك حوالي 24,000 
نوعــًا معروفــًا في ذلك الوقــت ]يقترب الرقم اليوم 
مــن 27,000[. مــع هــذا الفــارق الهائل في األرقام، 
ظهرت الحاجة لبذل المزيد في سبيل حفظ أنواع 
الجراد، وتلبية لها تم إنشاء رابطة االختصاصيين 

بالجراد التابعة لاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شغل 
أكسل منصب أول رئيس لها، عن ذلك يقول مازحًا: 
»كنــت الوحيــد الــذي لم يقل ال بالســرعة الكافية«.

وتلقى مجموعة من المنح من صندوق محمد بن زايد 
للمحافظة على الكائنات الحية، وهو حاليًا يستفيد 
من منحتين لمشروعين، أحدهما في فرنسا واآلخر 
في جزر السيشل: »يعتبر الصندوق الجهة الوحيدة 
التي تقدم المنح لمشاريع حفظ الا فقاريات، وهذا 

أمر يستحق التقدير بالفعل«، يتحدث أكسل. 

إن حقيقة وجود أعداد كثيرة من أنواع الجراد التي 
تحتــاج إلــى الدراســة والحفــظ، يجعل مــن كيفية 

اختيــار أجدرهــا لذلــك مهمــة دقيقة. لكن أكســل 
يعرف أي طريق يسلك. لم تقع عين على صرصور 

»ماهــي بولــدر« لمــدة 105 ســنوات، أي منــذ تــم 
تصنيفــه مــن خــال دراســة العينــات التــي كانــت 

موجودة في غابات ماهي بجزر السيشل: »ُقّيم 
حينها كنوع مهدد باالنقراض من الدرجة األولى 

أو منقرض من البرية«.

يــردف بطلنــا قائــًا: »صــادف اثنــان مــن طابــي 
القائميــن علــى دراســة أنــواع أخــرى الصرصور منذ 
سنتين، حينها قلت في نفسي، حسنًا سيكون 
هذا هو النوع الذي سأعمل على دراسته بعد أن 

أنجــز مــا بين يدي«.

تعتبر غابات »ماهي« نقطة ساخنة على مستوى 
الكوكب في التنوع البيولوجي، وهي ترزح تحت 

التهديد بسبب األنواع غير األصلية التي تغزوها، 
ويعمل أكسل وزماؤه بدعم من الصندوق على 
دراســة التهديــدات التــي يتعــرض لهــا صرصــور 

»ماهي بولدر« في خضم هذا الوضع.

 وجــد الفريــق حتــى اآلن عــدة مســتعمرات منــه: 
»يبدو أنه شائع جدًا، ربما يكمن السبب الرئيسي  
في عدم رؤيته من قبل في تخفيه تحت الصخور، 
فــي تجاويــف صغيــرة، وكذلك فــي الكهوف، مما 
يجعل العثور عليه أمرًا صعبًا، أو ربما مر من جواره 

الكثيرون ولم يلحظونه، والسبب الثاني هو أنه 
قد تم الخلط بينه وبين األنواع األخرى، التي تعيش 
مثله تحت الصخور. من المرجح أن يحدث التقييم 
األخير الذي أجراه الفريق تغييرًا في وضع هذا النوع 
ضمن قائمة االتحاد الدولي لصون الطبيعة بحيث 
»سينخفض مستوى القلق حياله« والكام ألكسل 
الــذي يتابــع قائــًا: »درســنا أنواعًا أخرى يبدو أنها ال 
تزال في دائرة التهديد، وسعينا من خال المشروع 
نفسه إلى التحقيق في حالة نوع آخر يدعى »جراد 
غابات السيشل النطاط« النادر جدًا واسمه العلمي 
»أمفينوتــس نيمفــوال« الذي توجــد منه مجموعات 
صغيــرة جــدًا، ويعيش فــي أراض مفتوحة مغطاة 
بالنباتــات األرضيــة، وقد عمل طابي على دراســته 

في مرتفعات تصل إلى 500 متر«.

يبــدو أن لشــجيرة الصابــون »كليديميــا هيرتــا« 
الغازية آثارًا هائلة على األنواع المحلية، نظرًا لنموها 

الكثيف الذي يغير هيكل الموئل، حيث: »يشكل 
ذلك تهديدًا خطيرًا فهو نوع من النباتات الغازية، 
ووجودهــا اآلخــذ بالنمــو يغيــر تمامًا بنيــة الغطاء 
النباتي األرضي األصلي«. ولمواجهة هذه المعضلة 
يهــدف أكســل إلــى جمــع البيانات الكافية إلنشــاء 
وتنفيذ خطة إدارة تكيفية شاملة للسيطرة على 
شجيرة الصابون الغازية: »يجب اتخاذ اإلجراءات في 

هذا الشأن«، ويتابع: »قد نبدأ بورشة عمل بهذا 

© فرانزيسكا بلمايرأكسل هوتشكيرتش
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الصــدد هــذا العــام أو العــام المقبــل، وســنعمل 
جنبــًا إلــى جنــب مــع الســلطات المعنيــة فــي جزر 

السيشــيل لمناقشــة مــا يمكننــا القيــام بــه فعــًا 
للسيطرة عليها«.

أمــا المشــروع الثانــي الــذي يقــوم عليــه أكســل 
فيتعلق بالجراد النطاط المستوطن في سهوب 
كراو بفرنسا، والذي تقدر أعداده بحوالي 2,000  
فقط في البرية. تقف مسألة تحديد موقعه كتحٍد 
صــارخ، ولتذليلــه حاول فريــق البحث وضع مصائد 
مــزودة بكاميــرات تثيرهــا أي حركة، فإذا ما تموج 
العشب تلتقط الصور، هذا أدى إلى أعداد كبيرة 
من الصور غير ذات الصلة. لذا يعمد الفريق على 
التحقيق في جدوى استخدام كاب لتتبع الجراد 

عن طريق الرائحة.

»إنــه نــوع كبيــر وذو حضــور الفــت بيــن أنواع 
الــا فقاريــات األخرى، يتحرك كالعلجوم )حيوان 

قريــب للضفــدع( وال يتمتــع بإمكانيــات جيدة 
للطيــران، لكنــه بــا شــك نطــاط ماهــر، يبــدو فــي 

قفزاته كصخرة كبيرة تعلو وتهبط على قفاها، 
ويجعلك تتساءل كيف له أن يبقى حيًا هكذا. 
وألنه يبقى ساكنًا ال يتحرك إذا ما اقترب أحد أو 

كائن ما منه، فكرنا باستخدام الكاب الشمامة. 
ما يجب علينا القيام به اآلن هو تدريب الكاب  

علــى إيجاد الجراد. فــإذا نجحنا في ذلــك نكون قد 
تمّكنــا مــن دفع عجلة عملية الرصد«.

شهدت أعداد هذا النوع الفرعي انخفاضًا هائًا على 
مدى العقد المنصرم، على الرغم من توافر موائل 

مناسبة له كما يبدو. وال تزال هنالك أربع مجموعات 
شديدة التجزؤ منه في موائل متفرقة، ال يعرف عنها 

إال القليل، وهي تواجه خطر االنقراض. يشرح أكسل 
هذا بالقول: »لألسف، لم نستطع إلى اآلن تحديد 

العوامل التي جعلت منه نوعًا نادرًا«. من تلك 
الموائــل، يوجــد موقــع يضــم أكبــر عدد منه، وهو 

داخل منطقة محظورة تسيطر عليها القوات 

المســلحة الفرنســية، ويوجد موقع آخر يقع في 
وســط منشــأة تابعة لـ BMW ال يمكن كذلك 

الدخول إليها بسبب سرية األعمال التي تقوم 
بها الشركة هناك.

يبدو أن مجموعات الجراد تتأثر سلبًا في المناطق 
التي ترعى فيها األغنام. ومع ذلك، فإن الباحثين 

لــم يتأكــدوا بعــد ممــا إذا كانــت ندرتهــا نتيجــة 
مباشــرة للرعــي الجائــر، أو لغــزو طيور البلشــون 

الجائعة التي تتبع األغنام، أو أنها ناجمة عن اآلثار 
السلبية لألدوية البيطرية المستخدمة لتطبيب 

األغنام على البيئة المحلية.

وقد أطلق برنامج إكثار في األسر نجح في إنتاج 
البيض، لكن معدل الوفيات بين اليرقات اليافعة 
كان مرتفع جدًا. لذا وفي محاولة إلبطال العوامل 
البيئية غير المائمة، تم زرع البيض مرة أخرى في 
ســهوب كــراو، وُوجــد أن اليرقــات الناتجــة هناك 
صحيــة أكثــر: »قــد تكــون المشــكلة فــي نقــص 
الرطوبة، في الحقيقة ليس لدينا تحليل دقيق 

عن أسباب وفاة العديد من العينات، لكننا على 
األقــل نجحنــا فــي إكثارهــا. وبنــاء عليه ســنقوم 
اآلن بتحسين ظروف اإلكثار والتفقيس لتحقيق 

نجاح أفضل«.

يحرك أكســل شــغف حقيقي يدفعه للعمل على 
هــذه المجموعــة، وهــو ينظــر بعيــن التفاؤل إلى 

مهمة دراسة وحفظ العديد من أنواع الا فقاريات 
النــادرة التــي تبــدو مســتحيلة: »أنــا متفائل دومًا 

ولــوال ذلــك لمــا تمكنــت مــن القيام بهــذا العمل«، 
ويــردف: »مــا يدفعنــي بالفعــل هو تلــك اللحظات 
المفعمــة باإليجابيــة عندمــا تعيــد علــى ســبيل 
المثــال اكتشــاف نوع مــا، وعندما تدرك أن هنالك 
مــن يمتلــك الحافــز للبذل في طريقــه. يوجد من 

يرغــب بالقيــام بمشــاريع حفــظ الــا فقاريات، 
ولكــن ال يعــرف مــن أيــن يبدأ، وما عليه القيام به، 

فهــو ال يمتلــك أيــة دراية عن األنواع، وال عن 

متطلبــات العمــل. لقــد رأيــت بأم عيني كيف أن 
الحــراس الميدانييــن فــي جــزر السيشــل 

مهتمــون جــدًا لمعرفــة المزيــد عــن الصراصيــر 
والجنادب التي تعيش في غابتهم ويرونها كل 
يــوم، ال شــك أن المعرفــة هــي المحــرك األكبــر 

لإلنســان فــي أي مشــروع يقــوم بــه«. 

ويكمــل الدكتــور أكســل معربــًا عــن رأيــه بشــأن 
النجــاح المحتمــل لجهــود الحفاظ على األنواع 

بشكل عام: »لن نكون قادرين على إيقاف موجة 
فقدان التنوع البيولوجي بشكل كامل، ولكن 

علينــا أن نحــاول التقليل منــه. برأيي، هذا 
ممكــن«. ويؤكــد علــى أهمية المعرفة في هذا 

السياق: »يمكنك الحفاظ على ما تعرفه فقط«. 

جراد سهوب كراو النطاط 
بريونوتروبيس هيستريكس رودانيكا

مهدد باالنقراض من الدرجة األولى
فرنسا

$10,000

جراد سهوب كراو النطاط © أكسل هوتشكيرتشأكسل هوتشكيرتش ©  لوران تاتين
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ال فقاريات جبل حفيت
أنواع مختلفة

معلومات غير متوفرة
اإلمارات العربية المتحدة

$3,000

يتفوق هيو روبيرتس على أقرانه من حماة البيئة، 
رغم أن انشغاله في مجال حفظ الطبيعة واألنواع 

جــاء متأخــرًا. فأثنــاء عملــه كمعلم فــي المجلس 
البريطانــي فــي البحريــن فــي منتصف تســعينات 

القــرن الماضــي، اكتشــف في داخله شــغفًا تجاه 
الطيــور، يقــول فــي هذا الخصــوص: »لم أكن من 
قبل مهتمًا بالطيور وفق المنهج العلمي« وبعد 
تعريــف أخيــه هــاوي الطيــور علــى مجموعــة مــن 

األصدقاء الذين يشاطرونه االهتمام أثناء زيارة له، 

انتابه إحساس خاص: »شعرت بشيء يشدني إليها، 
وصــرت أخــرج في عطلة نهاية كل أســبوع ألقترب 
منها وأتمتع بمراقبتها. بدأت ألتقط الصور وأنتقي 

األسماء لكل نوع أصادفه وأتعرف عليه، وهكذا 
نما شغفي بهذه الكائنات«.

أدى اهتمامه بالطيور والتصوير الفوتوغرافي إلى 
إنشاء قاعدة بيانات على اإلنترنت في عام 2008، 
تزخــر بصــور لمــا يقرب مــن 1,000 نوع من منطقة 
الخليج: »لقد أسست موقعًا على شبكة اإلنترنت، 

عبــارة عــن معــرض إلكتروني يضم صــورًا لطيور 
وأنواع برية أخرى. منحني ذلك رؤية جديدة للحياة 

البرية، ومتعة مشاهدة روعتها عن كثب«.

انتقــل هيــو إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
واســتقر فــي مدينــة العيــن. وهــو يعمــل حاليــًا 

كمحاضر جامعي في اللغة اإلنجليزية. هناك، جذبه 
جبل حفيت أجمل معالم المدينة الطبيعية، وبدأ 
باستكشاف ما يحتضن بين حناياه من أنواع حية 
مثيرة لاهتمام. وفي يوم كان يطوف فيه الجبل 
مستطلعًا، وجد بالقرب من عين الوعل الواقعة 
علــى الجانــب الغربــي للجبــل مــن جهــة ســلطنة 
عمــان، طائــر الزميــر الــوردي وانشــغل بتصويره: 

»اقتربــت مــن الخــط الحدودي مع ُعمــان، فاحظت 
وجــودي دوريــة الشــرطة الحدوديــة وطلبت مني 
العودة. وبالفعل عدت أدراجي، لكن عقلي بقي 

معلقًا هناك، وعندما تسنت لي الفرصة عدت إلى 
المنطقــة نفســها بعد عــدة أعوام، وتمكنت من 

االقتراب وإلقاء نظرة فاحصة«.

ينطوي هــذا الموئل على مكانة 
خاصة، فبقدر ما يضم أي موئل من 
أنواع يمكنك دراستها وتصنيفها 

بقدر ما يرتفع مستوى أهميته.

© هيو روبيرتسفرز عينات حشرية © هيو روبيرتس
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كانت نتيجة ســعيه مذهلة، فقد اكتشــف موقعًا 
صغيــرًا وغنيــًا باألنــواع فــي ربوع الجبــل: »اجتاحني 
شــعور بــأن هنالــك الكثيــر ممــا ينتظــر االكتشــاف 
في ذلك الموقع، وأردت بكل جوارحي العمل على 
توثيق ما أجده فيه، على أمل أن أتمكن من جذب 
االهتمام بتلك اللقى الحية الثمينة التي تستحق 
الدراسة وبذل الجهود لحفظها بطريقة أو بأخرى«.

أعد هيو العّدة وبدأ بتصنيف تلك األنواع كمبادرة 
فرديــة. وتقديــرًا لجهــده، وانطاقــًا مــن اهتمــام 
صنــدوق محمــد بن زايد للمحافظــة على الكائنات 

الحية، قدم  له  منحة  لمواصلة دراسته البيئية الواعدة 
هــذه والكشــف بالمحصلــة عــن مجموعــة األنــواع 
الموجودة في جبل حفيت. استخدم بطلنا المنحة 
لشــراء معــدات خاصــة للرصــد والتصويــر وتخزين 
البيانات، بما في ذلك المصائد المجهزة بكاميرات 

واألضــواء الســوداء وجهــاز كشــف الخفافيش«. 
عزمت في البداية على العمل لمدة 12 شهرًا، ثم 
غيرت الخطة إلى 18 شهرًا، حتى انتهيت إلى وضع 

خطة عمل لمدة سنتين«، يقول هيو.

يركــز مشــروع هيــو علــى دراســة منطقة بشــكل 
حــرف T تمتــد علــى مســاحة بأبعــاد تقريبيــة تبلــغ 
500 و800 متر وتزخر بتشكيلة رائعة من األنواع؛ 

كالطهر العربي والثعالب والخفافيش ومجموعة 
من الزواحف بما فيها الثعابين وأبو بريص وعدد 
كبير من الحشــرات. وبســبب وجود جدول ماء 

مرتفــع نســبيًا فيهــا، تزدهــر بعض األنواع 
النباتيــة علــى مدار الســنة، ما يجعل منطقة 

البحث المؤلفة من ســهول ذات غطاء نباتي، 

وبــرك وأوديــة جافــة من أغنى أجزاء الجبل من 
حيث التنوع البيولوجي، عن ذلك يقول هيو: 

»ينطوي هذا الموئل على مكانة خاصة، فبقدر ما 
يضم أي موئل من أنواع يمكنك دراستها 

وتصنيفها بقدر ما يرتفع مستوى أهميته«.

نجح هيو في اكتشاف حوالي 650 نوعًا هناك، 
وهو عازم على االستمرار. ويتوقع إيجاد ضعف 

هــذا العــدد إذا ما اســتطاع جمــع األموال الازمة 
بدعم من الصندوق، وتمّكن من ضمان استمرار 
عمليــات التحليــل الشــامل والمســتمر للعينــات، 
التي يخضع حاليًا عدد منها للدراسة على أيدي 

نحو 50 عالمًا أخصائيًا من جميع أنحاء العالم.

ومع توســع قاعدة بيانات مشــروع هيو، تتعاظم 
أهميــة المنطقــة البيئيــة بموقعهــا على بعد 25 
كيلومتــرًا إلى الشــرق، وتتفــرد بمكانتها الخاصة 

عن البدن الرئيسي لجبال الحجر الذي يعتبر جبل 
حفيت جزءًا طبيعيًا منها، فأعداد األنواع التي تم 
تحديدهــا فيهــا والتي لم يســجل وجودها في أي 

برص أبو كف © هيو روبيرتس

هالتر نوتانز © هيو روبيرتس
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مكان آخر من الجبال تزداد، يشرح ذلك هيو قائًا: 
»بسبب موقع جبل حفيت المنعزل عن جبال الحجر، 
يتطور نظامه اإليكولوجي بشكل مختلف، ويبقى 
احتمال إيجاد المزيد من األنواع غير المصنفة على 
مســتوى دولــة اإلمــارات قائمــًا«. فــي الواقــع، فــإن 
معدالت أعداد األنواع التي تم العثور عليها والتي 
تــم تســجيل وجودهــا ألول مرة في الدولــة ترتفع 

بشكل ملحوظ )30 – 40 من 650(.

اســتطاع هيــو فــي منطقــة واحــدة )عيــن الوعل( 
جمع 17 نوعًا مختلفًا من دبابير »تاتشيسفيكس«، 
وهي تتبع لجنس الدبابير الحفارة التي تعشــش 
في األرض، وتمكن من تقديم نماذج وصفية ألنواع 

جديدة من النمل، والتي جمعها من أراض عمانية 
مجــاورة. فضــًا عــن العديد مــن األنواع األخرى التي 
يبدو أنها جديدة على العلم، وال تتوفر المعلومات 

العلمية الرسمية عنها، بما فيها دبور الوقواق 
والعديد من أنواع النحل.

وفــي ضــوء ذلــك يحــذر هيــو من خطــر محدق: 
»يتزايــد التهديــد الــذي يواجــه الجبــل يومًا بعد 

يــوم، فعلــى بعــد مســافة 25 متــرًا فقــط عن 
عين الوعل هناك موقع بناء مشــروع ســكني 
كبيــر يشــكل تهديــدًا مباشــرًا لهــذا الموئل 

الغنــي باألنــواع، ناهيكم عن المزيد من أعمال 
اإلنشاء وخطر إطاق قطعان الماشية غير األصلية 

في وادي التربات.

يأمــل بطلنــا في أن يســاعد إنشــاء قائمة شــاملة 
من األحياء النباتية والحيوانية في توفير الدعامة 

الراســخة للجهــود الراميــة إلــى وضــع منطقة عين 
الوعل )موائل وأنواع( تحت الحماية الرسمية، خاصة 
فــي ضــوء التهديــد الــذي يلــوح في األفق بســبب 
عمليــات التطويــر العمرانــي هناك. »أنا متأكد من 

أن الجبل كله، يضم عددًا ملفتًا من األنواع وليس 
فقط منطقة عين الوعل، إنه مكان فريد حقًا«.

 
يعتزم هيو توسيع نطاق عمله في وادي التربات 
كافــة الــذي يفتقــر للمعلومــات مــن ناحية األحياء 
المفصليــة التــي تعيــش فيــه: »يتملكنــي دافــع 

لمواصلة العمل هناك، والحصول على المزيد من 
المعارف حول األنواع الطبيعية التي تعيش في 
األجــزاء األخــرى من جبــل حفيت، بغيــة حمايتها 

خاصة وأن الممارسات البشرية تشكل خطرًا على 
بقائهــا. إن توفــر البيانــات سيســاهم فــي اتخــاذ 
القرارات، من حيث أنها تمكن المعنيين والعامة 
من فهم وضع األحياء هناك خاصة تلك التي تقف 

مصائرها على المحك«.
عثة الصقر الطنانة © هيو روبيرتس

عين الوعل، اإلمارات العربية المتحدة © هيو روبيرتس
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إغوانا جزيرة أوتيا شوكية الذيل
كتينوسورا باكيري

مهددة باالنقراض من الدرجة األولى
هندوراس
$10,000

»لدي شغف كبير باألحياء، أعشق عالم الحيوانات« 
هكذا تقول ديزي ماريون في معرض حديثها عن 
حبهــا للطبيعــة، الــذي كبر مــع كل زيارة قامت بها 
مع عائلتها في طفولتها إلى حديقة الحيوان في 
بريستول: »تمنيت أن أشغل أي وظيفة في حديقة 
الحيوان أو أن أعمل كطبيبة بيطرية أو أية مهنة 

تجعلني قريبة من الحيوانات«.

بقــي هــذا الدافــع معهــا يحركها بقوة، ولم تهدأ 
نفسها حتى خال أيام الدراسة، فرغبتها في أن 

تكون في الميدان تخوض في الحياة البرية فاقت 
كل حد: »دراسة مقرر علم األحياء النظري شيء، 
والعمــل الميداني شــيء آخــر، حاولت البحث عن 

ســبل توصلني إلى مرادي، وبالفعل قمت ببعض 
األعمــال التطوعيــة، وانخرطــت فــي دورة جامعية 
في مجال إدارة األحياء وضعتني على أول الطريق؛ 

طريق حفظ األنواع«.

ولتدعم شغفها بالعلم، سجلت للدراسة في 
جامعة جنوب ويلز إلنهاء بكالوريوس في علم 
األحيــاء البريــة، وهــي اآلن توفق بين دراســتها 
وعملهــا الميدانــي، كونهــا تحضــر ألطروحــة 

الماجســتير البحثــي الخــاص بها.

توســعت نشــاطاتها، وتوصلت إلى العمل على 
إدارة عمليات برنامج مدارس »والسيا« في حديقة 
كوســوكو الوطنيــة فــي هنــدوراس. هنــاك في 
ربوع تلك الحديقة الغنية باألحياء، التقت بالكائن 
المدهــش؛ إغوانــا أوتيــا التي انطبعــت صورتها 
وحركتها في وجدانها خال زياراتها األسبوعية 

أيام الطفولة إلى حديقة الحيوان مع والديها. 

»كنــت أحّضــر ألطروحة الماجســتير البحثي، وفي 
حديقة كوسوكو وجدت ضالتي، قال لي األستاذ 
المشرف حينها أن أصدقاء له يقومون على بحث 
خاص بهذا النوع، فطلبت منه إعطائي تفاصيل 

التواصل معهم، لعلني أمد يد المساعدة، وهذا 
ما كان، وأخذت األمور مجراها على أفضل ما يرام« 

تقول ديزي.

وبدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على 
الكائنات الحية، انطلقت ديزي في رحلة لمدة تسعة 
أشهر تقضيها مع اإلغوانا الصغيرة التي يلقبها 
الســكان المحليــون »ســاكنة المســتنقعاًت«، من 
أجل دراسة أعدادها وسلوكها التكاثري: »بحثت 

عنها وتبينت أنها توجد فقط في جزيرة بركانية 
صغيرة في  أرخبيل الباد«. انخفضت أعداد اإلغوانا 
فــي هنــدوراس بســبب عــدة عوامــل، يعتقــد أن 
الصيــد وفقــدان الموائــل وتجزؤهــا أهمها. وعلى 

الرغم من سن قانون يمنع صيدها منذ عام 1994، 
إال أنــه لــم ينفــذ بالشــكل المطلوب، ولم يلتزم   

بــه النــاس، ومــا زلت ترى لحــوم اإلغوانا تباع 
للهندوراســيين والســياح، وبيضها ما يزال يعتبر 

أحــد أشــهى األطبــاق المحليــة. 

إن استهداف السحالي اإلناث للحصول على البيض، 
أدى إلــى إحــداث خلــل كبيــر في التوازن  بين أعداد 
اإلناث مقابل الذكور فالمعدل الحالي هو 1.7 إلى 1. 
»مشكلة سحالي اإلغوانا أنها سلبية، وآلية الدفاع 
الوحيــدة التــي تملكهــا هــي أنها تقــف في أعالي 

األشــجار، لكــن هــذا ليــس كافيًا لتتجّنــب الخطر، 
إذ تقف ثابتة تحدق بصائدها دون حتى أن تحاول 
الهــرب. فيغــدو صيدها ســهًا. ويصبح األمر أكثر 

سهولة عندما يقطع الصيادون فروع األشجار التي 
تقف عليها السحالي فتسقط أرضًا ويغدو اإلمساك 

بها ميسرًا«، تشرح ديزي.

بعد موسم التزاوج، تضع إناث اإلغوانا بيضها على 
الشــواطئ الرمليــة ومناطــق التفقيــس األخــرى 
المائمــة، ثــم تعــود إلــى مناطــق أشــجار القــرم 
»المنغــروف«، هنــاك اتخــذت ديــزي التدابيــر إلجراء 
البحــث حــول ديموغرافيــا النــوع ومســارات تنقلــه 
خــال موســم التكاثــر وما بعده، باســتخدام جهاز 
رصــد يعمــل بأمواج الراديو وتقنيــة تثبيت العامة 
ُتثّبــت عامــات علــى أفــراد  وإعــادة األســر، حيــث 
المجموعة المدروســة ثم ُيطلق ســراحها، وهكذا 

ليتم حساب أعدادها.

إن البحــث عــن اإلغوانــا لوســمها بأجهــزة التتبع، 
ومــن ثــم إطاقها ومن ثــم إيجادها )في مناطق 
المستنقعات وأشجار القرم بجزيرة أوتيا( ليس 
عمــًا هينــًا. عــن هذا تقول ديزي: »ال تناســب تلك 

المناطق أصحاب القلوب الضعيفة، فهنالك الكثير 
من صخور الحمم البركانية »الافا« الساخنة تحت 
طبقة الطين. وأثناء سعيك - إذا أسعفك الحظ 

مشكلة سحالي اإلغوانا أنها سلبية، وآلية 
الدفــاع الوحيدة التــي تملكها هي أنها 
تقــف في أعالي األشــجار، لكن هذا ليس 
كافيًا لتتجّنب الخطر، إذ تقف ثابتة تحدق 

بصائدها دون حتى أن تحاول الهرب. ويصبح 
األمر أكثر ســهولة عندمــا يقطع الصيادون 

فروع األشــجار التي تقف عليها الســحالي 
فتســقط أرضًا ويغدو اإلمســاك بها ميسرًا.

ديزي ماريون تمسك بإغوانا أوتيال شوكية الذيل
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-  قد يغمرك الطين حتى كاحلك، لكن في بعض 
األماكــن عليــك أن تتوقــع األســوأ؛ تخيــل الطيــن 
يغمرك حتى صدرك وأنت تحمل على رأسك حقيبتك 

الممتلئة باألغراض. ممتعة تلك اللحظات«.

ال تبدي األنواع المحلية األخرى التي تشاطر اإلغوانا 
موطنها تعاطفًا كبيرًا في كل األوقات، وقد وّفقت 
ديزي إلى إنقاذ سحلية تحمل البيض في أكثر من 
موضع، أنقذتها مرة من أنياب زوج من الكاب، وتارة 
من براثن أفعى بوا العاصرة: »ُكتب لها أن تعيش 

وتضــع بيضهــا«.

وبسبب خصوصية منطقة الدراسة، بما فيها من 
تضاريس بركانية ومناطق وعرة، يرسل جهاز التتبع 
إشــارات تعطــي قــراءات غريبــة، وبعض الســحالي 
التي تجرى عليها الدراسة استطاعت ،  ربما بالمصادفة، 
التخلص من شرائح التتبع، في هذا السياق يذكر 
أن أطول مدة وصلت خالها إشارات من إغوانا أنثى 

بلغت سبعة أسابيع. 

أسفر البحث عن بعض النتائج الهامة بشأن سلوك 
اإلغوانــا، فهــي غالبــًا مــا تتحرك وتبني أعشاشــها 
في مناطق حضرية وفي الحدائق، وكذلك بالقرب 
من المرافق الشــاطئية. وليس ذلك فحســب، بل 
تــم اكتشــاف بعــض مواقع التفقيــس حول مركز 

بلدة أوتيا. وإلشراك المجتمع المحلي دعم المشروع 
برنامجــًا تثقيفيــًا في خمس مدارس وشــجع عددًا 
من الطاب على االنخراط في مسوحات أعداد اإلغوانا.

يمــأل األمــل بإنقــاذ اإلغوانــا جــوارح بطلتنــا: »يوجد 
مجــال حقيقــي للحفــاظ علــى ســحالي اإلغوانــا. إن 
تثقيــف المجتمــع المحلــي، وبناء عاقة صداقة بين 
األطفال والفتيان في هذه الجزيرة وهذا النوع الفريد 
ستحميه اآلن وفي المستقبل، فهم إن رأوا آباءهم 

يحاولون صيدها جربوا منعهم، وفي المستقبل 
عندمــا يكبــرون ســيمتنعون عــن صيدهــا... 
وهــذا مــا ســيضمن األمــان واالســتمرار لها«، 

تقــول ديزي.

تشــكل تنميــة األراضــي أيضــًا تهديــدًا دائمــًا فــي 
المناطــق التــي تســكنها الســحالي، حيــث يجري 

قطع أشــجار القرم واســتخدام خشــبها في حرق 
النفايــات، لقــد عانــت النباتــات المحليــة مــن اإلزالــة 
بشكل جائر إلى حد االختفاء من الشواطئ. ومما 
يزيــد األمــر خطــورة أن أراضــي أشــجار القــرم كافة 
وكذلك مناطق الشاطئ التي تبني فيها اإلغوانا 
أعشاشها هي للبيع، قد يكون جمع األموال لشراء 
تلــك المواقــع الســبيل الوحيــد لضمــان ســامتها 

وســامة موائلها. 

ســيعود خلــق فرص عمــل للســكان المحليين 
كحــراس بيئييــن وميدانيين لدى مشــاريع الحفظ 
بالنفــع والفائــدة على المجتمــع المحلي: »إن توفير 
وظائف مجدية للناس في تلك الجزيرة، سيبعدهم 

عن صيد اإلغوانا وغيرها من األنواع، وفي هذا خير 
لإلنسان والبيئة معًا«. 

على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها 
في سبيل الحفاظ على هذه الزواحف، تبقى ديزي 
متفائلة بشأن آفاق موئلها: »إن المصداقية التي 
منحتنا إياها منحة صندوق محمد بن زايد للمحافظة 
علــى الكائنــات الحيــة، مكنتنــا مــن الحصول على 
هبة من مؤسسة اإلغوانا الدولية، واقتنع مصرف 
التمويــل الدولــي بعملنــا فقــدم لنــا التمويل مرة 
أخرى هذا العام... نعم لقد حركت منحة الصندوق 
العجلة بقوة، وكانت الدافع الرئيس وراء استمرار 

العمل حتى اآلن«.

ســحالي إغوانــا أوتيــا شــوكية الذيــل كائنات 
محظوظــة كونهــا وجــدت بطلتها التي تســعى 
بــكل مــا أوتيــت لحمايتهــا، وتعبــر ديزي عن ذلك 

بالقول: »لها مكانة خاصة جدًا في قلبي« وتردف: 
»سيكون النقراضها أثرًا تدميريًا ليس فقط على 

البيئة بل علي أنا شخصيًا، صحيح أن مشروع 
حفــظ اإلغوانــا يقــف علــى مفتــرق طــرق، لكننــا 
ســنتمكن مــن تحقيــق مأربنــا بالجهــد الصــادق، 

والتمويل المناسب«. 

إغوانا أوتيال شوكية الذيل © ديزي ماريون 
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قصص  اكتشافات

تدهشنا الطبيعة بكل مكوناتها على الدوام، ولطالما شهدنا قدرة ا�نواع 
الحية على االختفاء من موائل تسودها أقسى الظروف، لتظهر بعد عقود من 
الزمن فتبهرنا علماء ومهتمين. تصوروا أنه لسنوات طويلة لم تقع عين بشرية 

على ثعبان بوا البرازيلي، وال أطرب سمع بشر نقيق ضفدع الكهف في زيمبابوي، 
وال زّين برشاقته ا�جواء طائر الطيطوي الكبير. لكن قدرة تلك ا�نواع على التحمل 
بالطمأنينة على مصيرها،  النفوس  المخاطر والتهديدات تم©  والتحايل على 
وهي مع ما يبذله حماة ا�نواع من جهود، ستتمكن من مواجهة التحدي وصوالً 
إلى تحقيق الهدف؛ المتمثل بضمان بقائها واستدامتها. نسرد لكم في هذا 

الفصل وقائع حكايات تلك الكائنات الرائعة.
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ثعبان بوا شجرة كروبان
كورالوس كروباني

مهدد باالنقراض
البرازيل
$9,450

بعــد 64 عامــًا، وفــي ينايــر مــن عــام 2017 عثــر علــى ثعبــان بــوا »كورالــوس 
كروباني« أحد أطول الثعابين التي تعيش على كوكبنا - حيًا يرزق. إذ ظل 
هــذا النــوع مــن الثعابيــن الــذي من المرجح أنه األندر في العالــم بعيد المنال 
منذ أن شوهد أحدها آخر مرة في عام 1953، مختبئًا في الغابات األطلسية 

في البرازيل مع عدد قليل من الثعابين الميتة.

وممــا يثيــر الدهشــة وجــود ثعبــان بــوا شــجرة كروبــان فــي منطقــة تبلــغ 
300 كيلومتــرًا مربعــًا وتعتبــر مــن أفضــل المناطــق  مســاحتها حوالــي 

المدروســة فــي تلــك الغابــات.

ووفقًا لهذه الخلفية، نجد المعلومات المتعلقة بهذا النوع شحيحة، فعاداته 
وســلوكياته ال تــزال لغــزًا. لذلــك ولمــلء هــذه الفجــوة المعرفية كان ال بد من 
تتبــع ذلــك الثعبــان؛ باســتخدام جهــاز رصــد عــن بعــد يعمــل بأمــواج الراديو، 

ويتلقى اإلشارات من الحقة يتم زرعها في جسمه. قد يكون الحديث عن هذا 
األمــر يســيرًا، لكــن تنفيــذه ليــس بتلــك الســهولة بالنظر إلى نــدرة الثعبان، 
ولكــن األمــل يمــأل إيفرتــون ميراندا متلقـــي منحة الصنــدوق والقائم مع فريق 
بحــث متخصــص علــى هــذا المشــروع – بأن يتمكن من جمــع بيانات يضعها 

بين أيدي الباحثين تساعدهم على معرفة المزيد بقادم األيام.

ال يتمتع ثعبان بوا بالشعبية بين سكان األحياء 
ــن  الفقيــرة فــي تلــك المنطقــة الريفيــة، الذي
تتملكهم ميول لقتل األفاعي. وفضًا عن خطر 

هذا الصراع مع اإلنسان، نراه يواجه تهديدًا كبيرًا 
آخــر يتمّثــل فــي فقــدان موئله. وقد عانــت الغابة 

األطلسية، التي تعد من أكثر النظم اإليكولوجية 
تنوعــًا فــي العالــم، مــن أعلى معــدالت اإلزالة على 
مستوى البرازيل، حيث انخفض غطاؤها النباتي 

إلى 7–12 ٪ فقط مما كان عليه من قبل.

ال يتمتــع ثعبان بوا بالشــعبية 
بين ســكان األحياء الفقيرة في 

تلك المنطقــة الريفية، الذين 
تتملكهــم ميول لقتل األفاعي. 

إحدى أولى الصور الملتقطة لثعبان بوا شجرة كروبان منذ 64 عامًا

ثعبان بوا شجرة كروبان © برونو روتشا
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وفــي محاولــة للتحايل علــى انعدام الثقة بين 
اإلنســان وثعبــان بوا، اقُترحــت مكافأة مالية ألي 
شخص يجلب عينة حّية للدراسة العلمية؛ وقد 
تــم نشــر الملصقــات والنشــرات الخاصــة التــي 

ُعْنِونــت بعبــارة مطلــوب حيــًا فــي متاجر الزراعة 
وصيــد األســماك في قريــة صغيــرة بالمنطقة 

التي يشــتبه تواجد الثعبان فيها.

ولحسن الحظ، فقد تمّكنت مجموعة من خمسة 
رجال محليين - اثنان منهما كانا قد حضرا محاضرة 
قدمهــا فريــق البحــث عن الموضوع وعرفا بشــأن 

المكافأة - من العثور على ثعبان حي بدون إيقاع 
أي أذى به. وعلى خلفية مخاوف هؤالء من أن تكون 
هــذه الحملــة محاولة لإليقاع بمن يمارســون االتجار 
غير المشروع بالحيوانات، قاموا بتسليم الثعبان 
إلــى الفريــق المتحمــس لرؤيتــه فــي متحــف علــم 
الحيوان التابع لجامعة ساو باولو ومعهد بوتانتان. 

لــم يكــن مجتمع علماء الزواحــف العالمي يظن 
بأنــه ســيرى ثعبــان بــوا مرة أخرى، ولكــن الصور 
التي أرســلها القائمون على المشــروع لهم عبر 
البريــد اإللكترونــي زفت البشــرى لهم ودحضت 

هــذا االعتقــاد.

ويهدف الباحثون بمساعدة صندوق محمد بن زايد 
للمحافظة على الكائنات الحية إلى إجراء دراسات 

عن بعد؛ بتقنية إشارات الراديو عن هذا النوع وغيره 
مــن األنــواع الحقــًا، وتشــجيع المزيــد من الســكان 
المحليين على المشاركة في البحث عنها. وسوف 

تســتمر محاضــرات التوعيــة الموجهة إلى ســكان 
مناطــق تواجدهــا، وتوزيــع معدات خاصــة عليهم 
تستخدم في التقاط الثعابين بصورة آمنة في حال 
العثــور عليهــا. ويأمــل الفريــق أيضًا أن يتمكن من 
إيجــاد وســيلة للمســاهمة فــي تعزيــز االقتصــاد 
المحلي، وتحسين حياة السكان لكي يستغنوا عن 
اعتمادعــم فــي عيشــهم علــى االســتخراج غيــر 

المشروع لما تهبه الغابات.

ال توجــد خطــة محــددة لحمايــة ثعبان بوا شــجرة 
كروبان النادر، وبالتالي فإن الهدف النهائي من 
المشــروع يكمــن فــي بنــاء اســتراتيجية للحفاظ 
على ما تبّقى من مجموعاته البرية؛ هذا إن غّير 
رأيه وبدأ بمشاركة خصوصياته والظهور للعلن.

ثعبان بوا شجرة كروبان في أيد أمينة © برونو روتشا
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الطيطوي الكبير
كالدريس تينيروستريس

مهدد باالنقراض
روسيا

$4,000

خــال نزهــة مدرســية لمشــاهدة الطيــور فــي ربــوع إمــارة أم القيوين، وقعت 
عينا مدّرس من مدرسة الخبيرات البريطانية بأبوظبي على طائر رشيق ذي 
أرجــل طويلــة يبحــث عــن ُقْوتــه في المياه الضحلة، وقد ُربط على أحد ســاقيه 
شريط. أثار هذا الطائر فضول المدّرس ما دفعه إلى معرفة المزيد عنه وهذا 
ما كان، إذ اكتشف من خال بحثه أن ذلك الطائر هو الطيطوي الكبير، وأنه 

نوع نادر مهدد باالنقراض.

يقــف عالــم أحيــاء شــغوف وراء وصولــه إلــى ربوع اإلمارات من موطنه بروســيا 
في رحلة قطع خالها مسافة 8,300  كم.

عاِلمنــا المجتهــد هــذا هــو ديمتري دوروفييف أحد المســتفيدين من منح 
الصنــدوق، والــذي كان يضطلــع بمهــام إدارة العمــل الميدانــي فــي شــبه 
جزيــرة »كامشــاتكا« حيــث ترّكــز اهتمامــه علــى دراســة مصــب خايروســوفو  
بيلوغولوفايا الواقع على الساحل الغربي لكامشاتكا باعتباره الموقع الرئيسي 

ألنواع الطيطوي المحمية على مســار هجرتها بين شــرق آســيا وأســتراليا.

وفــي أعقــاب البحــوث االســتقصائية غيــر الرســمية التي أجراهــا ديمتري بين 
عامي 2010 و2012 أثناء رصده لمشروع الحيتان في »بيلوغا« وجد وزماؤه 
أن هذه المنطقة - التي تبلغ مساحتها 47 كيلومترًا مربعًا من المياه الضحلة 
– تعتبر أكبر نقطة توّقف على مسار هجرة طيور الطيطوي على الساحل 
الغربــي لكامشــاتكا، مســّلطين بذلــك الضــوء علــى أهميــة جعلهــا منطقة 

محمية بصفة رسمية.
 

مّثلــت مســألة تأكيد ما إذا كانت 
منطقة المصب هي الموئل الذي تلجأ 
إليه طيور الطيطوي وغيرها من أنواع 
الطيور المائيــة المهددة باالنقراض 
بحثًا عن الغذاء بعد موســم التكاثر 
وقبل بدء رحلة الهجرة الطويلة نحو 
الجنوب - النقطة المحورية في اتخاذ 

القرار بشــأن وضعها تحت الحماية. 

الطيطوي الكبير © ديمتري دوروفييف

الطيطوي الكبير © ديمتري دوروفييف لمشاهدة فيديو عن هذا المشروع، 
يرجى مسح الرمز
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مّثلت مسألة تأكيد ما إذا كانت منطقة المصب 
هــي الموئــل الــذي تلجــأ إليــه طيــور الطيطــوي 

وغيرها من أنواع الطيور المائية المهددة باالنقراض 
بحثًا عن الغذاء بعد موسم التكاثر وقبل بدء رحلة 
الهجــرة الطويلــة نحو الجنــوب - النقطة المحورية 
فــي اتخــاذ القرار بشــأن وضعهــا تحت الحماية. من 
هنــا، انبثقــت الحاجــة إلــى إعداد الوثائــق وتحضير 

األدلة العلمية الازمة لذلك.

تحقيقًا لهذه الغاية، وبمساعدة كل من توماس 
نوح وآنا غانيوكوفا، درس ديمتري أعداد الطيور 

الموجودة في المنطقة، وقام برصد ومراقبة تلك 
التــي تــم وســمها بأشــرطة خاصــة ُربطــت حــول 

ســيقانها، للتمّكــن مــن تحديــد أبعــاد المنطقــة 
التــي تتغــذى فيهــا، كمــا درس عينات الا فقاريات 
التــي تعتمــد عليها الطيور فــي نظامها الغذائي 

أكثر من سـواها بهدف تحديـد أنواع فرائسها.

وقد شكلت المنحة الُمقدمة من الصندوق حوالي 
صت لشراء كاميرا  ربع إجمالي تمويل المشروع، ُخصِّ
ذات عدســة تليفوتوغرافيــة مائمــة ونطــاق رصد 
كاف للمســاعدة فــي مراقبــة وتحديــد األنــواع 

المســتهدفة، فضــًا عــن تغطيــة بعــض تكاليــف 
سفر الباحثين إلى منطقة تعاني من ضعف البنية 

التحتية في مجال النقل.

وبعد بذل الجهد والعمل الدؤوب، جاءت نتائج 
المشروع لتؤّكد توقعات ديمتري بكون مصب 
خايروسوفو – بيلوغولوفايا هو واحد من أكبر 

وأهم محطات توّقف الطيطوي في شبه جزيرة 
كامشــاتكا، فهــي تبقــى فيهــا لفتــرة طويلــة 

وبأعداد كبيرة قبل رحليها إلى المحطة التالية 
)والتــي لــم تعــرف إلى اآلن( فــي مســار هجرتها 
جنوبًا. كما أكدت مخرجات البحث أن المسطحات 
المائيــة الضحلــة التي تزخر بهــا منطقة المصب 

تعتبر موقعًا هامًا لتعشيش وهجرة أنواع أخرى 
من الطيور هي الدريجة ملعقية المنقار وكروان 

الشرق األقصى.

لــن يتوقــف العمــل هنا، بــل ُيِعد فريــق الباحثين 
العّدة لخوض الخطوة المقبلة من المشروع والتي 
تتجســد في تأســيس منطقة محمية خاصة في 

المصب لضمان توفير الماذ اآلمن والغني بالطعام 
لتلــك األنــواع الهامة، حيث تتــزود بالطاقة الازمة 

لهجرتهــا الســنوية الملحميــة. أليس من الرائع أن 
نــرى أعــدادًا أكبــر مــن الطيطوي تطــوف مناطق 
المــد والجــزر في اإلمارات خال الســنوات القادمة؟ 

هذا ما ستحققه جهود ديمتري المتواصلة.

الطيطوي الكبير © ديمتري دوروفييف
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ضفدع الكهف
أرثرولبتيس تروجلودايتس

مهدد باالنقراض من الدرجة األولى
زيمبابوي
$4,800

بيئــة كوكبنــا مليئــة بالعجائــب، وحماتها يبذلون أقصــى جهودهم لحفظ 
مكوناتها الحيوية وهم مستمرون مهما واجههم من مصاعب وتحديات؛ 
ليــس آخرهــا العثــور علــى ضفــدع نادر بحجم العملــة المعدنية، لم تره عين 
منذ أكثر من 50 عامًا في برك تتوزع على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا من 
سلسلة جبال تشيمانيماني شرق زيمبابوي. هذا التحدي الممزوج بالتشويق 

يجابهه شخص يملؤه الشغف بسماع نقيقه.

فــي منطقــة تعانــي مــن تدهور مطرد بســبب عمليــات التنقيب عن الذهب 
والماس، يتوق روبرت هوبكنز لرؤية ضفدع الكهف الذي ليس فقط لم يره 

أحد على مدى فترة تتجاوز النصف قرن فحسب، بل ال تتوفر صورة واحدة له 
قد تساعده هو وفريق من العلماء المختصين في الزواحف والبرمائيات في 

رحلة البحث عنه.

تم اكتشاف ووصف ضفدع الكهف )أرثرولبتيس تروجلودايتس(، وضفدع 
جــدول تشــيمانيماني )ســترونجيلوبوس روديســيانوس(، وضفــدع النهــر 
)أميتيــا كوكيتــي( بيــن عامــي 1962 و1965، عندمــا وضعت الحرب األهلية 
الروديسية نهاية للبحث الميداني في المنطقة. ومنذ ذلك الحين لم ُترى 

أي من تلك األنواع، وبناء عليه اعتبرت منقرضة.

أمضــى روبرت هوبكنز حياته في دراســة 
الضفــادع في زيمبابــوي جامعًا المعرفة 

والخبرة في هذا المجال، وعلى الرغم من 
أسلوب ضفدع الكهف المراوغ استطاع أن 
.يحقق إنجازه في العثور عليه في عام 1998

فرانسوا بيكر © روبرت هوبكنز

روبرت هوبكنز

إس. هيربست، آر. هوبكنز، إف. بيكير، 
بي. ماكانيدزاني َو تي. سيمونسون
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أمضى روبرت هوبكنز حياته في دراسة الضفادع 
فــي زيمبابــوي جامعــًا المعرفــة والخبــرة فــي هذا 
المجــال، وعلــى الرغم من أســلوب ضفدع الكهف 
المراوغ اســتطاع أن يحقق إنجازه في العثور عليه 
في عام 1998، ولكن لحفظه كان البد من الحصول 
على الدعم. من هنا، قدم صندوق محمد بن زايد 
للمحافظــة علــى الكائنــات الحيــة لروبــرت منحــة 
تحديــد موقــع هــذا البرمائــي المفقــود، حيــث أن 

المحاولة األولى قّوضت نتيجة الجفاف الشديد الذي 
ضرب المنطقة بسبب ظاهرة النينو المناخية.

واســتطاع روبــرت مع اثنين مــن زمائه العلماء - 
تحــت رعايــة متحــف التاريــخ الطبيعــي واألبحــاث 
المشــتركة فــي بوالوايــو  - تحديــد موقعه، وإن 
ُكتــب لهــم النجاح، واســتطاعوا جمع عينات من 
الضفــادع الموجــودة خــارج الموئــل الطبيعــي 

إلكثارها وإطاقها في مناطق مناسبة ليسهل 
رصدها وحمايتها سيتمكنوا من تحقيق المراد.

أثناء عمليات البحث عن الضفدع في 3 ديسمبر 
2016، ســمع فرانســوا بيكــر - أحــد أعضاء فريق 
هوبكنــز الــذي يملك حاســة ســمع مرهفــة ويميز 
جيدًا نقيق الضفادع الزيمبابوية – صوت ضفدع 
استطاع تحديده، إذ كان من جنس أرثرولبتيس 
ولكن بقي لديه شــيء من الشــك حياله.  وبعد 
البحــث والتحقيقــات تبــدى للفريــق بــأن الضفدع 
المســتهدف موجــود فــي مــكان لــم يكونــوا 
يتوقعونــه. إذ كان مــن المفتــرض أن يتواجــد 

الضفدع في كهوف بالقرب من نهر بوندي، كما 
كان الحــال مــع العينــات األصليــة، ولكن تبين أنه 
يعيــش ويتكاثــر بعيــدًا عنهــا، مما ســبب اإلرباك 

لفريــق البحث.

يبدو أن المجموعة البرية من ضفدع الكهف تتمتع 
بالصحة، لكنها تعيش في منطقة ضيقة تعاني 
من اآلثار السلبية الناجمة عن التنقيب عن الذهب، 
لــذا ظهرت الحاجــة لوضعها تحت الحماية، والحال 
مماثل بالنسبة لنوع ضفدع جدول تشيمانيماني 
والذي منذ اكتشافه تبين وجود أعداد وفيرة منه 

فــي تلك المنطقة.

ُجمعت أربعة ضفادع وهي في انتظار نقلها إلى 
موئلهــا الجديــد؛ عبــارة عــن بركــة اصطناعية تم 

إنشاؤها لهذا الغرض وتقع في حرم متحف التاريخ 
الطبيعــي. وبعــد إعــادة اكتشــافه، والتغطيــة 

اإلعاميــة الواســعة التــي تحدثت عــن هذا اإلنجاز، 
اســتقرت الضفــادع واســتعادت شــهيتها للحياة 
والبقــاء. ويأمــل روبــرت أن تتمكــن الضفادع من 
التكاثر إلنتاج أعداد كافية ويتمكن بالتالي من 
إعــادة توطينهــا فــي موئلهــا الطبيعــي بأعالي 

جبال تشيمانيماني قريبًا.

ضفدع الكهف © روبرت هوبكنز



قصص من الميدان

الشك أن المعارف هي ا�ساس الراسخ لنجاح مشاريع حفظ ا�نواع. وبدون وجود 
على  العلمية  الدراسات  إجراء  على  القادرين  المجال  في هذا  االختصاصيين 
الموائل وجمع البيانات وتحديد ا�نواع، سيكون من المستحيل توفير الحماية 

الفعالة للنباتات والحيوانات المهددة بالعديد من ا�خطار في عالمنا. 
في قصصنا التي نرويها لكم في هذا الفصل، نرى كيف يتم جمع البيانات 
العلمية بالكد والبذل؛ كحكاية السعي في ربوع شاسعة كصحراء "سيشورا" 
بقيظها الطويل في البيرو بحث» عن قط صغير، وقيادة دراجة نارية على مسارات 
جبلية نائية محفوفة بالمخاطر على طول الحدود بين فييتنام والوس، وكذلك 
الخوض في برية قاحلة من أجل العثور على أشنة تحاول البقاء متشّبثة بلحاء 
أشجار التنوب في شبه جزيرة كامشاتكا الروسية. إن الدرب وعرة، لكن إصرار 

حماة البيئة سيذلل الصعاب في سبيل تحقيق المراد.
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قط البامبا
ليوباردوس كولوكولو

تحت التهديد
البيرو

$10,740

عادة ما يكون العمل الميداني في أراض شاسعة 
مثل صحراء »سيشورا« المترامية األطراف والكائنة 

شمال غرب البيرو تجربة محفوفة بالصعاب.
 

وبســبب الظــروف المناخية القاســية التي تســود 
فيهــا ال يــكاد يوجــد نــوع نباتي واحــد تمّكن من 
البقاء حيًا ما عدا في بعض مناطق أشجار القرم، 
إذ تصــل الحــرارة إلــى 48 درجــة مئويــة. ومما يزيد 
األمــر صعوبــة ضمن هذه األجــواء هو العمل على 
إجــراء بحــث علمــي علــى كائــن يأبــى الخروج من 

محجــره. هــذا تمامــًا ما يواجه الباحث ألفارو غارســيا 
أوليتشيا وأعضاء فريقه، الذي يحاول بكل طاقته 
وضع ياقات التتبع المتصلة بجهاز تحديد المواقع 

GPS حول أعناق قطط البامبا البارعة في المراوغة 
واالختبــاء مــن أجل دراســتها والوصــول إلى فهم 
أفضل لعاداتها ونطاق توزعها الجغرافي، وبالتالي 

التمّكن من وضع خطط فعالة لحمايتها.

عن ذلك يقول ألفارو: »بعد جهود دامت 15 يومًا، 
لــم نتمكــن مــن التقــاط أي منهــا، لــذا خططنــا 

لمحاولة أخرى مع مضاعفة عدد الفخاخ إلى عشــرة 
ومعهــا عــدد الياقات«، ويردف شــارحًا: »لقد تمّكنا 
مــن التقــاط قــط واحــد بعد شــهر تقريبًا من بدء 
المحاولة الثانية بفضل اســتخدام أجهزة اإلرســال 
القديمة كفخاخ تقوم بإعطاء إشارات تنبيه لتجنب 
إثارة اإلزعاج، باإلضافة إلى حصولنا على المساعدة 
مــن طبيــب بيطــري ذي خبــرة ميدانية في عمليات 

الثدييات«. التقاط 

يســعى ألفارو عبر هذا 
المشــروع إلى تحديد أبعاد 

وطبيعة نطاقات موئل القطط 
من خــالل تتبع أربعة أفراد 

منها عن طريق نظام تحديد 
المواقع GPS في غابات القرم 

في ســان بيدرو دي فايس 
منغروف وكذلك في منطقة 

محمية إليسكاس.

قط بامبا بعمر 5 شهور تم التقاطه للدراسة © ألفارو غارسيا أوليتشياقط البامبا © ألفارو غارسيا أوليتشيا 
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يسعى ألفارو عبر هذا المشروع إلى تحديد أبعاد 
وطبيعــة نطاقــات موئــل القطــط من خــال تتبع 

أربعة أفراد منها عن طريق نظام تحديد المواقع 
GPS في غابات القرم في ســان بيدرو دي فايس 
منغروف وكذلك في منطقة محمية إليسكاس.

وتشير األدلة التي ُجمعت من الكاميرات المثّبتة 
فــي الفخــاخ فضًا عن العدد الكبير من اإلشــارات 

- التــي تنبــئ بوجــود أنــواع ثدييــة - إلى أن هناك 
أعدادًا من هذا النوع في غابات القرم تفوق ما كان 
ُيعتقــد بــه ســابقًا. وهذا دفع الفريــق إلى التفكير 
بإمكانيــة تحجيــم الصعوبــات التــي يواجهونهــا 

وتأطيرها في مسألتي وفرة الفرائس في منطقة 
القرم وضعف حّدة المنافسة من الحيوانات آكلة 

اللحــوم األخرى.

ومع ذلك، فإن هذا يبقى رهينة التخمين، حيث 
ال توجــد معلومــات بيئيــة عن أعداد القطط، وال 

عن كيفية تمكنها من البقاء على قيد الحياة في 
بيئــة صحراويــة تقــع على بعــد 35 كيلومترًا من 

أقــرب مصدر معروف للمياه.

لقد تمّكن ألفارو وفريقه خال العمل على المشروع 
حتى اآلن من الوقوف على تهديدات تواجه قطط 

البامبا وموئلها لم تكن معروفة من قبل، بما في 
ذلك خطر الحيوانات المفترسة والمواشي، وصيدها 
بغرض االتجار بها، والممارسات المدمرة مثل حرق 
المراعي لكشــف األراضي وتســهيل الوصول إلى 

الطرائد خال عمليات صيد الخنزير البري.

تعتبر هذه المنحة الثانية من صندوق محمد بن 
زايد للمحافظة على الكائنات الحية لضمان استمرار 
عمليات المشروع وصوالً إلى تحقيق مآربه، بما فيها 
عقــد نــدوات بيئيــة توعويــة ألهالــي القرى وطاب 

المدارس المحلية من أجل زيادة الوعي بشأن أهمية 
قط البامبا للنظام اإليكولوجي األوسع نطاقًا.

وال تــزال هنالــك معضلــة واحــدة تتمّثل في كيفية 
التقاط ثاثة من هذه القطط صعبة المراس والتي 
ال تنفــك تعبــث بكاميرات ألفــارو وتتجنب مصائده.

مشروع حفظ واعد يلقى النجاح © ألفارو غارسيا أوليتشيا
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الحزاز الشمالي
إريوديرما بيديسياتوم

مهــدد باالنقراض من الدرجة األولى
روسيا

$10,000

فــي البريــة القاحلــة لشــبه جزيــرة »كامشــاتكا« 
الروسية - حيث تتناثر البراكين النشطة وجيرانها 
مــن تلــك الخامــدة -  يمكــن العثــور علــى شــكل 
بدائي للحياة متشــّبث بلحاء أشــجار التنوب التي 

تغطــي تلــك األنحــاء وتزين برونقها المشــهد.
مــن بيــن مجموعــة الفطريــات المغرقة فــي التنوع 
والتي تتمتع بقدرة تعايشية كبيرة إذ تحيا ملتصقة 
بجــذوع األشــجار، هنــاك »الحزاز الشــمالي« واســمه 

العلمي )إريوديرما بيديسياتوم(.

ينتمــي هــذا النــوع المتميــز والمهــدد باالنقــراض 
إلــى جنــس ُيعتقــد أنــه موجــود علــى األرض منــذ 
أكثر من 400 مليون سنة، شاهدًا وبهدوء على 

التطور الهائل لكوكبنا.

يقع جزء من نطاق التوزع الجغرافي للحزاز الشمالي 
داخل محمية كرونوتسكي الطبيعية، ولكن في 
عام 2013 تم اكتشاف تواجده بكثرة خارج حدود 
المنطقــة المحميــة القريبة من الزو على الســفوح 

السفلى لبركان نيكولكا.

ويعتقد أن تلك الغابات الراتنجية البدائية القديمة 
فريــدة مــن نوعهــا على مســتوى أوراســيا، وهي 
تتكــون من أشــجار يتجاوز عمــر معظمها المئتي 

من بين مجموعة الفطريات 
المغرقة في التنوع والتي 

تتمتع بقدرة تعايشــية 
كبيرة إذ تحيــا ملتصقة 

بجذوع األشجار، هناك »الحزاز 
الشمالي« واسمه العلمي 

)إريوديرما بيديسيالتوم(.

© إيرينا ستيبانتشيكوفا© إيرينا ستيبانتشيكوفا
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عامــًا؛ ومــن المقلــق أنــه قد يتم تســويتها باألرض 
قريبــًا، بســبب عمليــات قطــع األشــجار على طول 
الحدود الخارجية للمحمية، مما يتسبب ليس فقط 
فــي اندثارهــا بــل تفنى معهــا كميات كبيرة من 

أشنيات الحزاز الشمالي التي تعيش على جذوعها.

بدعم من الصندوق، تقوم إيرينا ستيبانتشيكوفا 
من معهد »كوماروف« النباتي بإجراء دراسة ميدانية 
لهذه المســتوطنات من الحزاز اآلســيوي )إريوديرما 
بيديسياتوم( المكتشفة حديثًا، مع التركيز على 
تلــك الموجــودة خارج حدود محمية كرونوتســكي. 
ومن المقرر أن تستخدم مخرجات هذه الدراسة في 
إعادة تقييم حالة هذا النوع النادر، وتعديل وضعه 
فــي القائمــة الحمــراء لألنــواع المهــددة باالنقراض 
التابعــة لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعة، وكذلك 
إتمــام الســعي الرامــي إلــى إدراجها فــي - كتاب 
البيانــات األحمــر لروســيا - في خطوة تأتي لتعزيز 
ما ُبذل من جهود سابقة في هذا السبيل؛ حيث 
تم تقديم طلب رسمي يفيد بذلك منذ عام 2015.

وتعمــل إيرينــا علــى تقديــم طلب رســمي بشــأن 
إضافة 580 كيلومترًا مربعًا إلى مساحة المحمية، 
بغــرض ضــم المنطقة التي تؤوي الجزء الرئيســي 
من فطر الحزاز الشــمالي والتي تقع على ســفوح 
جبل نيكولكا. ويحدوها األمل في أن يتحقق ذلك، 

وتتســع المحميــة لتشــمل حتــى منطقــة ذروة 
البــركان، بمــا يعــود بالنفــع على مــوارد طبيعية 
أخــرى فــي تلك المرتفعــات كاألنهار التي تنطوي 
على أهمية بالغة لجميع أنواع الفطريات واألنواع 

النباتية والحيوانية الموجودة هناك.

لقد أثارت عمليات تدمير مساحة كبيرة من غابات 
أشــجار التنــوب فــي وادي نهــر نيكولــكا بســبب 

حرائــق الغابــات - الجــزع فــي قلب إيرينــا وفريقها 
بينما كانوا يستعدون لبدء حملتهم في موسم 
الصيف الجاف والحار لعام 2016، إذ أدى ذلك ليس 
فقــط إلــى تدميــر بيئة الغابات فحســب بل وإبادة 

أعداد كبيرة من الحزاز الشمالي. وعاوة على ذلك، 
يتــم قطــع أشــجار الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن 

منطقة الدراسة من قبل السكان المحليين في الزو 
وأطلسوفو بغرض استخدام خشبها في التدفئة.

إال أنه وفي غمرة كل هذه األنباء غير السارة، هنالك 
خبــر جيــد يجــدر بنــا إلقــاء الضــوء عليه؛ إنــه ومنذ 
تلقي الدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة 

على الكائنات الحية، تمّكن أحد المشاركين في 
المشروع من تحديد مكان آخر يتواجد فيه الحزاز 

»إريوديرما بيديســياتوم« ويقــع على المنحدرات 
الشرقية من سلسلة سريديني في الجزء الغربي 

من وادي نهر كامشاتكا.

قــد يظــن البعــض بأن أشــنة متواضعة ال يمكنها 
حمايــة بــركان ومــا يحيط به مــن نظام بيئي، لكن 
مستعمرات الحزاز الشمالي قد تثبت العكس إذا ما 
تكللت جهود إيرينا وفريقها بالنجاح. فحفظ الحزاز 
الشمالي سيؤدي بالضرورة إلى منع قطع أشجار 
الغابات باعتبارها موئلها الطبيعي، وهذا بدوره 
سيؤدي إلى نتائج إيجابية على عموم بيئة المنطقة.

© إيرينا ستيبانتشيكوفا



باإلضافة إلى تحديد ودراسة 
شجرة الصنوبر النادرة هذه - 

وهــو في حد ذاته إنجاز مثير 
لإلعجاب – تمّكن أفيريانوف 

من تحديد 99 عائلة، 180 
جنسًا و 550 نوعًا.
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شجرة باينوس سيرنوا
باينوس سيرنو

غير مصّنف
فييتنام

$12,000

تصّور نفسك عالم نبات، وأنك بصدد إجراء دراسة 
ميدانيــة علــى نــوع مــا، وعليك أن تقود دراجة نارية 
في مســارات جبلية نائية داخل مناطق عســكرية 
علــى طــول الحــدود بين فييتنــام والوس، لتصل 

إلى منطقة الدراسة.

كان البروفيسور ليونيد أفيريانوف يعلم ما ينتظره 
في سبيل عمله على دراسة نوع »باينوس سيرنوا« 
وهــي شــجرة صنوبــر مهــددة باالنقــراض تعيش 
فقــط فــي جبــال فا لونغ الصعبة والقاســية؛ حيث 
يقتصر وجود هذه الشجرة على المنحدرات الصخرية 
الحــادة وتلــك الرمليــة هناك، مــا يزيد من صعوبة 

تقييم وضعها في البرية.

وعلــى الرغــم مــن كل تلــك التحديــات، اســتطاع 
البروفيســور ليونيــد أفيريانــوف أن يتحقــق مــن 
وجود الشجرة في ستة عشر موقعًا مختلفًا عبر 

جبال فا لونغ كان تم تحديدها سابقًا، كما اكتشف 
ست مجموعات صغيرة أخرى. وحدد أيضًا موقعًا 

واحدًا انقرضت منه نتيجة حرائق الغابات. وخلص 
بنتيجة مفادها أن مساحة النطاق الجغرافي لهذا 
النوع قد تقلصت بنسبة 25 – 30 ٪ في السنوات 
3 - 5 المنصرمة، وانخفض بالتالي نطاق اإلشغال 

إلى ثاثة كيلومترات مربعة فقط.

© ليونيد أفيريانوف جبال فا لونغ © ليونيد أفيريانوف 
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تعد الحرائق الخارجة عن السيطرة وأثرها الكبير 
في الزراعة أهم العوامل المؤدية إلى هذه النتيجة 
المرّوعة، خاصة فيما يتعلق بنطاق شجرتنا الضيق، 
يضاف إليها عوامل أخرى مثل قطع تلك األشجار 

لاستفادة من خشبها العطري.

ونظــرًا للقيــود المرتبطــة بالعمــل فــي منطقة 
حدودية حساسة، لم يتمكن أفيريانوف وزميله 
من الحصول على موافقة إلقامة مخيم يقومان 
منه بالعمل الميداني، لذلك، اضطرا إلى قضاء 
ليــال فــي الغابات الكثيفــة، والتنقل على متن 
دراجة نارية لتوفير الوقت والوصول األسرع إلى 

مناطق الدراسة المختلفة، كما لم يكن أمامهما 
فــي بعــض األحيــان إال خيار الســير على األقدام 
لمسافات طويلة احتاجا فيها إلى أدالء محليين 

ومساعدين لحمل المعدات والمقتنيات.

وبينمــا همــا فــي حــل وترحال مــن منطقة ألخرى 
يقومان بعملهما، انضم إليهما فريق من محمية 
شوان نها الطبيعية، فضًا عن ممثلين عن اإلدارة 
المحليــة للمنطقــة والشــرطة والجيــش. مــا أوجد 
الحاجــة إلــى توســيع الميزانيــة لتغطيــة تكاليــف 

الطعام واإلمدادات األخرى.

وأسفر العمل الميداني عن شروحات بيئية تفصيلية 
حول الشجرة، من حيث موئلها، تعضيها، توزعها 
الجغرافــي وتصنيفهــا العلمــي، فضًا عن بيانات 

جديدة عن جغرافية ومناخ جبال فا لونغ.

وباإلضافــة إلــى تحديــد ودراســة شــجرة الصنوبر 
النادرة هذه - وهو في حد ذاته إنجاز مثير لإلعجاب  
– تمّكــن أفيريانــوف مــن تحديــد 99 عائلــة، 180 
جنسًا و550 نوعًا. ومن الجدير بالماحظة أنه من 
بين العينات النباتية التي جمعها كان هناك 30 

نوعــًا مســتوطنًا تتطلــب الحمايــة، و6 أنــواع 
كانت غير معروفة بين نباتات فييتنام، و12 نوعًا 

جديدًا تمامًا على العلم.

لم تدرج باينوس سيرنوا بعد في القائمة الحمراء 
لألنــواع المهــددة باالنقراض، ولكــن البيانات التي 
جمعهــا البروفيســور أفيريانــوف كفيلة بوضعها 
في قائمة األنواع المهددة باالنقراض من الدرجة 

األولى وفقًا لمعايير االتحاد الدولي لصون الطبيعة. 
ولــن تتمكــن شــجرتنا مــن البقاء المســتدام في 

البريــة إال مــن خــال الحمايــة الدقيقة ورصــد جميع 
المجموعات الفرعية المعروفة منها.

© ليونيد أفيريانوف 

© ليونيد أفيريانوف 



قصص نجاح

نحن في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، مع دعاة حماية 
البيئة والعاملين في مجال صونها من كل العالم، نتوق لسماع نبأ عن نجاح 
قصة من قصص نجاح حفظ ا�نواع، فكلما زادت تلك القصص، كبر ا�مل في 
التنوع  على  الحفاظ  في  والمتمثل  ا�شمل  الهدف  تحقق  من  قربنا جميع� 
البيولوجي للحياة على كوكب ا�رض. في هذا الفصل نزّف لكم من تلك ا�نباء 
ما يثلج الصدر؛ قصة النخلة االنتحارية "تاهينا بالم" فائقة الندرة والتي على 
الرغم من كونها ما تزال بعيدة عن بر ا�مان في موطنها مدغشقر، إال أن 
التفاؤل كبير في قدرتها على العودة لالزدهار، وحكاية السمك أحمر الزعانف 
أزرق العينين، الذي يعيش اليوم في منطقة مسّورة ºبعاده عن الخطر المحدق 
الصامدة،  الصغيرة  السمكة  "كاربونيرا"  ملحمة  وأيض�  كوينزالند،  وسط  به 
ينبوع ضيق بقلب حوض "سامااليوكا" في  التحديات في  أعتى  تواجه  التي 

منطقة "تشيهواهوا" بالمكسيك.



يواجه السمك أحمر الزعانف أزرق العينين 
خطر االفتراس في منطقة حوض الينابيع 
االرتوازية الكائن في المحمية، إذ أنه هدف 
سهل ألسماك البعوض الغازية )غامبوسيا 
هولبروكي( التي وصلت إلى المنطقة مع 

مياه الفيضانات المحلية. 
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السمك أحمر الزعانف أزرق العينين
سكاتوريجينيشثيس فيرميليبينيس

مهدد باالنقراض من الدرجة األولى
أستراليا

$16,550

تبــدو الينابيــع الضحلــة فــي محمية إدجباســتون 
بوســط كوينزالنــد األســترالية - للمراقــب العادي 
مشهدًا مفعمًا بالسكينة والصفاء. إال أن الواقع 
مختلف كليًا، فعلى عمق بضع إنشات تقوم حرب 
طاحنة بين األنواع المحلية المتوطنة فيها وبين 

جيش غاٍز قوي.

يواجه السمك أحمر الزعانف أزرق العينين خطر 
االفتــراس فــي منطقــة حــوض الينابيع االرتوازية 

الكائن في المحمية تمامًا حيث اكتشف ألول مرة 
في عام 1990 كنوع متوطن، إذ أنه هدف سهل 
ألسماك البعوض الغازية )غامبوسيا هولبروكي( 
التــي وصلــت إلــى المنطقــة مع ميــاه الفيضانات 
المحليــة. ولمــا كانــت تتواجــد بأعداد قليلة جدًا ال 
تتجــاوز الـــ 3,000  تنتشــر فــي رقعة صغيرة من 

منطقة الينابيع في المحمية فقد شّكل وصول 
األســماك المفترســة األثر الســلبي البالغ على هذه 

المجموعــة الحساســة، ووضــع بقائهــا فــي حالــة 
تهديد جدية.

روبرت واغر © أنيت روزيكا© أنيت روزيكا

روبرت واغر © أنيت روزيكا
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لكن لحسن الحظ، وجدت هذه األسماك الصغيرة 
الزاهيــة األلــوان البطليــن اللذيــن يعمــان بجــّد 
لحمايتهــا مــن خطــر االنقــراض، إنهمــا روب واغــر 

وألكس كوت من منظمة بوش هيريتج األسترالية 
التي ُتعنى بشــأن حماية منطقة تبلغ مســاحتها 
8,200 هكتــار كانــت تعيــش عليهــا قطعان من 
األغنام واألنعام، اشــترتها بهدف حماية األســماك 
المتوطنة والنباتات والا فقاريات التي تعيش في 

وحول ينابيع تلك الربوع.

وبدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على 
الكائنــات الحيــة، وضــع هــذان المتميــزان خطــة 
مدهشــة للتصــدي للخطــر، قوامهــا بنــاء أســوار 

حــول عــدد مــن الينابيــع ذات األولويــة القصــوى 
باستخدام مادة حاجزة مصنوعة خصيصًا لتحقق 

الغرض منها؛ والكامن في منع سمك البعوض 
المفتــرس مــن االنتشــار فــي الينابيــع بســبب 

الفيضانات. وقد تم تصميم األسوار بعناية لتكون 
أكثر نفوذية ومتانة من الحواجز واألسوار الحالية، 
وتتمتع بمقاومة أعلى لألضرار التي قد تنجم عن 

الرياح والحيوانات.

ستســتخدم المنحــة فــي تســييج الينابيــع التي 
يعيش فيها السمك أحمر الزعانف أزرق العينين 

وتلك التي يتنشر فيها سمك البعوض غامبوسيا 
لمنــع االحتــكاك بيــن الجاريــن غيــر المتحابين بعد 

كل فيضان بحسب الخطة التالية؛ تسييج خمسة 
ينابيــع يســكنها الســمك أحمــر الزعانــف، ســبعة 

يســكنها ســمك البعــوض وواحــد يضــم حاليًا كا 
النوعين. وبمجرد االنتهاء من إنشاء األسوار ستتم 
إزاحة سمك البعوض يدويًا إلعادة تأهيل الينابيع 
فتصبــح موئــًا آمنــًا مــن التهديــدات يصلح إلعادة 

توطين السمك أحمر الزعانف أزرق العينين.

يجدر بالذكر بأنها ليست المرة األولى التي يقدم 
فيها الصندوق التمويل لهذا المشروع، بل تأتي 
منحــة هــذا العــام كتكملــة للدعــم الممنــوح فــي 

عام 2014. 

ال يزال ضمان بقاء هذا النوع المتوطن النادر بعيدًا 
عن المنال، إال أن منظمة بوش هيريتج األسترالية 

تبذل كل مسعى بهدف إنشاء عشرة مستعمرات 
منــه قــادرة على البقاء بشــكل ذاتــي في الينابيع 
الفرديــة الكائنــة فــي محميــة إدجباســتون بحلول 

عــام 2020. ويــرى كل مــن روب واغــر والدكتور 
كوت وفريق منظمة بوش هريتج األسترالية في 
المشــروع نقطــة انطــاق هامــة لتحقيق الهدف 
الطويــل األجــل المتمثــل فــي التحكــم بســمك 
البعــوض كمــا ينبغي، وإزالة األســوار، وصوالً إلى 
استعادة الحياة الطبيعية المتميزة التي تتفرد 

بها منطقة الينابيع االرتوازية.

إن متلقي المنحة يعلقون اآلمال على تلك األسوار، 
لعّلها تخفف من حدة النزاع بين الجارين، وتضمن في 
المحصلة بقاء أندر األسماك الصغيرة في أستراليا.

السمك أحمر الزعانف أزرق العينين © أنيت روزيكا



ال تــزال تاهينا بالــم؛ النوع المهدد 
باالنقراض من الدرجة األولى، بعيدة عن 
بــر األمــان، إال أن التفاؤل الذي ُيعرف به 
العاملون في مجال حفظ البيئة يبقى 
مبعث أمل، والرجاء كبير في قدرة هذا 
النوع الرائع رغم كل ظروفه على البقاء 

ليزّيــن مرة أخرى أرض كوكبنا.
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النخلة االنتحارية تاهينا بالم
تاهينا سبيكتابيليس

مهدد باالنقراض من الدرجة األولى
مدغشقر

$5,000

ربما لن تجد تحديًا أكبر من العمل على حفظ نوع 
لــم يبــق منــه إال النــزر القليل، معروف في مكان ناء 
أو اثنيــن علــى األكثــر، ولم يتمكــن من البقاء بعد 

أول محاولة له للتكاثر.

قصتنا هذه عن »تاهينا بالم« الحزينة التي تعرف 
باسم تراجيدي هو النخلة االنتحارية – وتوجد في 
شــمال غرب مدغشــقر على رقعة تشــبه الجزيرة 
مكونــة مــن الحجــر الجيــري المتــآكل، وهي جزء ال 

يتجزأ من المساحات الطبيعية التي تغمرها مياه 
الفيضانــات بانتظــام ويتعــّرض غطاؤهــا النباتي 

للحرائق. بعد أن تم اكتشاف هذه النخلة في عام 
2006 من قبل مدير مزرعة الكاجو المجاورة، وُسّجل 

في عام 2008 وجود 26 شــجرة بالغة فقط.

في إطار المساعي الرامية إلعادة هذا النوع الفائق 
الندرة من على حافة االنقراض، تم جمع األموال عن 
طريــق بيــع بذورهــا للمجتمــع البســتني العالمي، 
لغايتين هما جمع األموال الستخدامها في جهود 

الحفــظ، وضمــان وجــود أعــداد أكبــر منها خارج 
موئلها المعروف. 

© لورين غاردينر

© لورين غاردينر
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وعادت عائدات البذور المباعة إلى المجتمع المحلي 
واســُتخدمت لتشــييد حاجــز يمنــع وصــول نيــران 
الحرائق إلى المنطقة المحيطة بـِ »تسينغي« ذات 
الحجــر الجيــري والتــي تــم في األصــل العثور على 

شجرة تاهينا بالم فيها.

ربما يعتري الناس العاديين شعور بفقدان األمل حول 
بقاء نخلتنا، إال أن دعاة حفظ األنواع وعشاقه ال يتوانوا 
لحظة عن إكمال المشوار بأمل كبير بالتمّكن من 
عودتهــا لازدهــار يومًا، وعلى رأس هؤالء الدكتورة 
لورين غاردينر من الحدائق النباتية الملكية في كيو 
التي تعمل بجد إلعادة دراسة ومسح أعداد النخلة، 
وُتعّد خطة ُمحكمة لضمان بقائها بالتعاون مع زماٍء 

لها من مدغشــقر وأســتراليا.

وكشــفت اإلحصائيــة الجديــدة عن العدد نفســه 
تقريبًا؛ حيث توجد 27 شجرة بالغة تمامًا كما بينت 

إحصائيات الدارسين عام 2008، وتوجد كذلك ما 
يقرب من 100 شجرة في أنحاء »تسينغي« (568) 
وبعدد إجمالي قدره 740 شجرة في عموم شبه 
الجزيرة. وقد تكللت أساليب الحفظ المحلية التي 
تــم تنفيذهــا فــي الموقــع علــى مــدى الســنوات 

الثمانية المنصرمة بالنجاح. وأفادت الدكتورة لورين 
بأنه تتواجد أعداد من األشجار تتمتع بصحة جيدة 
وتنتــج البــذور في الموقع الجديد المكتشــف في 

منطقــة قريبــة، وبــأن الجهــود تبذل إلدراج هذه 

المنطقــة فــي إطار تدابير الحفــظ المحلية. ومع 
ذلك، هنالك تقارير عن إصابة جذوع وقمم نورات 
أزهــار النخــات بالتعفــن، وتوجد أدلة على وجود 
يرقات خنفساء متطفلة مما له بعد تدميري قد 

يؤثر على القدرة التكاثرية لها.

يركز المشروع حاليًا على وضع خطة إلدارة حفظ 
هــذا النــوع، تشــمل توزيــع المــواد التعليمية على 
فعاليات المجتمع المحلي والمدارس لضمان دعمها 
ومشــاركتها فــي تدابيــر الحفــظ. كمــا يهدف إلى 

تدريب العاملين الميدانيين المحليين على إجراء 
اإلحصائيات ورصد النوع على مدار السنة.

ال تــزال تاهينــا بالــم؛ النوع المهــدد باالنقراض من 
الدرجــة األولــى، بعيــدة عن بر األمان، إال أن التفاؤل 
الــذي ُيعــرف بــه العاملــون في مجال حفــظ البيئة 
يبقــى مبعــث أمــل، والرجــاء كبيــر في قدرة هذا 
النــوع الرائــع مــن النخيــل رغــم كل ظروفــه على 

البقــاء ليزّيــن مرة أخرى أرض كوكبنا.

رحلة على مدار يومين للوصول إلى موقع المشروع © لورين غاردينر



أثمــرت الجهود، وازدهرت أعداد 
األسماك المنقولة إلى الموئل البديل 
بصورة ملحوظة ســواء في الينبوع 
أو المنطقــة الحدودية الطبيعية له. 
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بطحيشية كاربونيرا
سيبرينودون فونتيناليس

مهدد باالنقراض
المكسيك

$12,000

في المســطحات الجافة لحوض ســامااليوكا في 
»تشيهواهوا« بالمكسيك، تعدُّ المياه أثمن الموارد. 
وفي مثل هذه البيئة المكسوة بالكثبان الرملية 
يكون من الصعوبة بمكان على كائن مائي ضئيل 

البقاء دون أن يكون مغمورًا بنعمة الماء ليحيا.

اليوم، تواجه أفراخ كاربونيرا الصغيرة والصامدة 
بالوقــت نفســه، هذا التحدي الكبيــر ضمن موئلها 
الطبيعي الضيق الذي ال يتعدى الينبوع الواحد في 

قلب هذا المكان القاسي.

وكان هذا النوع المتوّطن يعيش في تسعة ينابيع 
مختلفــة مــن قبــل، إال أن اســتخراج المياه الجوفية 
الستخدامها في أغراض الزراعة لسنوات، وإدخال 
أنواع أسماك غير أصلية شكلت عوامل سلبية أدت 
إلى القضاء على تلك الموائل المتواضعة عدا واحد، 
والحديث هنا عن ينبوع صحراء »أوجو سولو« في 
»إيجيدو رانشو نويفو« بتشيهواهوا الذي يواجه 

بــدوره التهديدات.

© موريسيو دي ال مازا - بينينيوسبطحيشــية كاربونيرا © موريســيو دي ال مازا - بينينيوس
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وفــي لّجــة المخاطــر التــي تتعرض لها ســمكتنا، 
يمّثــل إيجــاد موطــن أكثــر ماءمــة لهــا الطريقــة 

الوحيدة إلنقاذها من تهديد االنقراض المحدق بها. 
ومن حسن الحظ، فقد تم العثور على ملجأ جديد 

لهــا فــي نبع أوجــوس كالينتيــس الحراري الذي 
تغطيه طبقة جوفية عميقة، وال يتأثر بعمليات 

استخراج المياه الجوفية، وذلك بتوجيه دقيق من 
الدكتور موريسيو دي ال مازا – بينينيوس.

وبالفعــل تمــت عمليــة انتقالهــا، إال أنهــا لم تغادر 
وحدهــا إلــى موئلهــا البديل وحدها، بــل رافقها 
جيران لها من أنواع أخرى؛ كسمكة شاينر كبيرة 
الفــم )ســيبرينيا بوكاغرانــد( وجــراد البحر القزم 
تشــيهواهوان )كامباريلــوس تشــيهواهوا( في 

إطار عملية نقل ناجحة، في حين تجري أعمال إنقاذ 
وتجديد موطنها األصلي على قدم وساق.

وبدعم من الصندوق، يقوم موريسيو وزماؤه من 
الباحثين حاليًا برصد أعداد هذه األنواع الثاثة في 
ينابيــع أوجــو ســولو وأوجــوس كالينتيس )تواجه 
الدراسة بعض الصعوبات في حالة جراد البحر نظرًا 
لقــدرة هــذا النوع المنقطعــة النظير على االختباء 
في أصغر البرك(. وفي إطار هذا المشروع الواعد، 
سعى الفريق إلى توسيع موئل ُسَميكة »كاربونيرا« 
إلتاحة الفرصة أمامها للتكاثر وزيادة أعدادها، كما 
عمــل علــى تنفيــذ ثاث ورش عمــل تثقيفية ترفع 

مســتوى الوعــي لدى أفــراد المجتمع المحلي حول 

قيمة حفظ األنواع للبيئة والمجتمع، وقد أسفرت 
عــن نتائــج إيجابية وأبدى أعيــان المجتمع المحلي 
والطلبــة اهتمامــًا كبيــرًا بأهمية مفاهيم األنواع 

والحفاظ على الموائل ومزاياها.

أثمرت الجهود، وازدهرت أعداد األسماك المنقولة 
إلــى الموئــل البديل بصورة ملحوظة ســواء في 
الينبــوع أو المنطقــة الحدوديــة الطبيعيــة لــه. 
وباإلضافــة إلــى الزيــادة الطارئــة علــى أعدادها، 
ظهرت فرصة رائعة لتعزيز التنوع الوراثي داخل 
المجموعــة، مما ســيؤدي إلــى الحد من احتمال 

انقراضها بشــكل كبير.

في معركة إنقاذ البرية الجافة لحوض سامااليوكا، 
يصعــب منافســة ســمكتنا الصغيــرة على دور 

البطولة، ومن المؤّمل أن تساهم مساعي إنقاذ 
مــا تبّقــى مــن موطنها األصلــي بفاعلية في إنقاذ 
النظــام البيئــي برمتــه بكل مــا ينطوي عليه من 
موارد وسبل عيش للقاطنين والعاملين هناك.

© موريسيو دي ال مازا - بينينيوس



قصص  المجتمعات  المحلية

يتطلب نجاح مشاريع الحفاظ على ا�نواع المهددة باالنقراض، في أغلب ا�حيان، 
التعاضد والتكاتف بين مختلف الفعاليات والجهات المعنية بهذا الشأن؛ وعلى 
رأسها المجتمعات المحلية. إذ يضمن هكذا مستوى الئق من التخطيط تكريس 
قيم التعايش بين ا©نسان والبيئة بكل مكوناتها، وصوالً إلى تحقيق التناغم 

والتوازن الالزم لننعم باالزدهار في طبيعتنا؛ حاضنتنا جميع¬.
نلقي في هذا الفصل الضوء على مجموعة من مشاريع تجسد مفهوم الشراكة 
والسلطات  المحليين  السكان  بين  التعاون  عن  تحتذى  نماذج  وتمّثل  تلك، 
بصحراء  الظهر  أبيض  النسر  حماية  كمشروع  وا©قليمية،  المحلية  والجهات 
"كاالهاري" القاحلة في "بوتسوانا"، والفيل اÀسيوي في جنوب غرب البنغال، 
و"اُ�كاب" النادر في الكونغو. إننا نرى في هذا النهج السبيل الوحيد للحد بل 
في  خاصة  وبقائها،  ا�نواع  على  البشرية  للممارسات  السلبية  اÀثار  ولمنع 
المجتمعات النائية التي لم تلق بعد حظها من النمو على كافة المستويات.



تعرضــت أعداد اأُلكاب 
لالنخفاض الكبير بسبب 

النزاع الذي أدى إلى نشوء 
ميليشيات مارقة متورطة 
في الصيد غير القانوني 

والتعدين غير المصرح به، 
مما أدى إلى زيادة الضغط 

عليه وعلى موئله.
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اأُلكاب
أوكابيا جونستوني

مهدد باالنقراض
جمهورية الكونغو الديمقراطية

$10,000

حيوان غريب، لكنه ذو حضور مهيب ويمتلك من 
الخصائــص المورفولوجيــة مــا يميــزه عــن باقــي 
فصيلة الثدييات التي ينتمي إليها. أول ما تقع 

العيــن عليــه يبــدو وكأنــه كائن مــن كوكب آخر، 
لكن بنظرة فاحصة تتبّين سماته المألوفة. فهو 
ببشــرته البنيــة الداكنــة يذّكــر بالصــور القديمــة 
المتشــحة بمســحة مــن العتــق المحبــب، قوائمه، 

قرونــه القصيــرة والعريضــة مخمليــة الملمــس 
ولســانه األزرق الطويــل كلهــا تؤكــد القرابــة بينه 

وبين الزرافة/ فصيلة الزرافيات، وتدحض االلتباس 
الــذي حصــل لــدى العلماء بشــأن تصنيفه بســبب 
الشــبه بيــن قوائمــه المخططــة باللونيــن األبيض 
واألســود وقوائــم الحمــار الوحشــي ممــا جعلهم 
يعتقدون بأن األكاب ينتمي إلى هذا النوع أو إلى 

سالة مستقلة. 

اأُلكاب © ويليام كونستانتاأُلكاب © ويليام كونستانت
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يتواجد اأُلكاب في وسط وشمال شرق الكونغو، 
حيــث تعيــش أكبــر مجموعــة منــه تضــم حوالــي 

3,000 رأس في غابة إيتوري التي تشكل محمية 
اأُلكاب للحياة البرية خمس مساحتها، وتأسست 

في عام 1992.

اأُلكاب ليس نهمًا وذوقه في الطعام ليس صعبًا، 
فهــو ال يمانــع أن يتنــاول مــا يســد رمقــه مــن بين 
أكثر من 100 نوع نباتي يتواجد في نطاق توزعه 
الجغرافــي، والتــي تتنــوع بيــن ما تجود به أشــجار 
األجمــات الكثيفــة فــي الغابات الشــرقية، وغابات 
السبخات الغربية، والسافانا الشمالية، والغابات 

المفتوحة في الجنوب.

يوحي كل ما أسلفنا ذكره وكأن األُكاب يحيا بسام 
وكل شــيء يبــدو علــى مــا يــرام، إال أن واقع الحال 
مختلــف، إذ يواجــه هــذا النــوع النــادر نوعين من 
التهديدات، وكاهما يتكرران في معظم قصص 
األنــواع المهــددة علــى كوكبنــا. أولهمــا؛ الخطر 
المتواصــل مــن الصياديــن غيــر الحاصليــن علــى 

الرخص وثانيهما؛ التدمير المستمر لموئله بسبب 
عمليات التعدين وقطع األشجار غير الشرعية.

ويجدر بالذكر أنه تم وضع برنامج لحماية هذا النوع 
منذ عام 1993، بيد أن أعداده تعرضت لانخفاض 
بنســبة تفــوق 50 ٪ منــذ انــدالع الحرب األهلية عام 
1995 فــي الكونغــو التــي كانــت تســمى في تلك 
الفترة زائير، حيث أدى النزاع إلى نشوء ميليشيات 

مارقة متورطة في الصيد غير القانوني والتعدين 
غيــر المصــرح بــه، مما أدى إلى زيــادة الضغط عليه 

وعلــى موئله.

ومع تحسن الوضع األمني مؤخرًا، تمّكن القائمون 
على مشروع حماية اأُلكاب وفريق معهد الكونغو 
لحفظ الطبيعة بتوسيع نطاق جهودهم للحّد من 
هذه األنشطة في جميع أنحاء المحمية. إال أنه ال تزال 
مســألة اختبائــه في زوايــا ومعابر يصعب الوصول 
إليهــا ضمــن منطقــة المحميــة تحــول دون تنفيذ 
المشــروع كمــا ينبغي وتزيد مــن صعوبة البحث.

إن التواصــل عبر مســاحات شاســعة مــن الغابات 
الكثيفــة يمّثــل إشــكالية خاصــة، ولهــذا الســبب 
ســعى جــون لوكاس - رئيــس مركز الحفاظ على 

البلوط األبيض والذي يوجه عمليات مشروع حماية 
اأُلكاب - إلــى الحصــول علــى دعم صندوق محمد 
بــن زايــد للمحافظة على الكائنــات الحية لتخطي 
هذه المعضلة. وبالفعل جاءت االستجابة السريعة 
من الصندوق فقدم منحة لشراء أجهزة السلكي 

محمولة، جهاز تردد موجات مترية يعمل بنظام 
VHF، هاتفيــن موصوليــن باألقمــار الصناعيــة 

وخمســة أجهــزة لتحديــد المواقع GPS لتحســين 
التواصل والتنســيق بين الحراس الميدانيين 

وأعضاء فريق المشــروع من جهة، وبين معهد 
الكونغــو لحفــظ الطبيعة والجيش الكونغولي 

من جهة أخرى.

لكــن لســوء الطالــع، لــم يتمكن الفريق من إدخال 
جهــاز تــردد الموجــات المترية VHF إلى أراضي 

الكونغو عبر أوغندا المجاورة بســبب خطر وقوعه 
في أيـدي إحـدى الجمـاعـات شـبه العسـكرية 

المتواجدة هناك. لذا تم تعديل الخطة، وتقّرر 
 ،GPS  شراء خمسة هـــواتف سـاتاليـــة وجهازي

وهــي اآلن لــدى معهــد الكونغــو لحفــظ الطبيعة. 
وبفضــل ذلــك أصبح بإمكـــان دوريـــات الرصـــد 

والمراقبة البقاء في الميدان لفترات أطول 
وتغطية مســاحة أكبر بنســبة 25 ٪، مما يمكنها 

من اإلباغ الفوري عن األنشــطة غير المشــروعة أو 
طلب التعزيزات عند الحاجة.

نأمــل أن ينتهــي الصــراع الدائــر فــي جمهورية 
الكونغــو الديمقراطيــة الــذي لــن يتوقــف عن 

إحبــاط جهــود العامليــن فــي مجــال حفــظ البيئة؛ 
ومــا يعــّزي النفــوس أن ميزة وســائل االتصال 
األكثــر فعاليــة ســتدعم بصــورة كبيــرة جهود 
أولئــك القابعيــن فــي الصفــوف األولــى لحفظ 

غابــات إيتــوري ومواطنهــا. نعــم، إن توفير 
وســيلة اتصــال بســيطة ســيضمن بمــا ال يدعو 

إلــى الشــك حمايــة اأُلكاب بســماته الفريــدة وبقائه 
كعنصــر بديــع فــي لوحــة كوكبنــا الجميلة.

© ويليام كونستانت



يقع بطل قصتنا النســر 
أبيــض الظهر ضحية حرب 
مســتمرة بين المزارعين 

والحيوانات المفترسة التي 
تهاجم مواشيهم. 
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النسر أبيض الظهر
جيبس أفريكانوس

مهدد باالنقراض من الدرجة األولى
بوتسوانا
$20,000

جارحــٌة ذاُت حضور آســر، تحّلق بــكل بهائها فوق 
ســافانا صحاري كاالهاري القاحلة، فُتشــعر الناظر 

إليها بأنها ال تقهر. إنها نســور بوتســوانا التي 
تعيش قصة تختلف وقائعها عما يبدو األمر عليه، 
فهي تسقط فريسة تهديد يحيط بها كل يوم 

في تلك الربوع وحتى جنوب أفريقيا.

يقع بطل قصتنا النسر أبيض الظهر ضحية حرب 
مستمرة بين المزارعين والحيوانات المفترسة التي 
تهاجم مواشيهم. ففي خضم هذا الصراع، يقوم 
المزارعــون بتســميم جثــث الحيوانــات النافقــة 
لتأكلهــا بنــات آوى والضبــاع والــكاب البريــة التي 

تفتك باألنعام واألغنام وقطعان الماعز. 

وليس ذلك فحسب، بل يتم استهداف النسور في 
بعض األحيان من قبل الصيادين الذين باألسلوب 
نفسه يرمون بجثث الحيوانات المسمومة لتأكل 
منها ويتم القضاء عليها في تلك المنطقة، وما 
هــذا إال دليــل صــارخ على اتباع هــؤالء الصيادين 

أســاليب الصيد غير المشــروعة.

النسر أبيض الظهر © غلين مودغلين مود والنسر أبيض الظهر
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تمثــل المنتزهــات الوطنيــة والمحميــات أكثــر من  
18 ٪ من مساحة بوتسوانا، لكن النسور الجامحة 
التــي تحلــق فــي األجــواء ال يحّدهــا شــيء، هذا ما 
أظهره ســلوك النســور التي تم تزويدها بأجهزة 
التتبع الفضائي من قبل، حيث ُرصدت تحلق عابرة 

الحدود في رحات منتظمة. إن اتساع رقعة تجوال 
هذا النوع النادر من الجوارح يؤكد الحاجة الملحة 

إلى اتخاذ التدابير لحفظه.

من هنا، قام صندوق محمد بن زايد للمحافظة على 
الكائنــات الحيــة بتقديــم الدعــم ألعضــاء الفريــق 
العامــل فــي حديقــة حيــوان دنفــر، بــإدارة الدكتور 

غليــن مــود لتمكينهــم مــن تنفيــذ مشــروعهم 
الرامــي إلــى رصــد النســر أبيــض الظهــر، المهدد 

باالنقــراض مــن الدرجــة األولــى في بوتســوانا 
.GPS باســتخدام نظــام تحديــد المواقع العالمي

ويشمل المشروع مناطق كل من ماكغاديكغادي، 
كاالهاري، لينيانتي، غانزي وأوكافانغو بحيث يتم 
تعّقــب النســور المــزّودة بأجهــزة التتبــع الفضائي 

لمعرفة المزيد عن نطاق توزعها الجغرافي وبيئتها. 
هذا ويتعاون الفريق مع مزارعي المجتمعات المحلية 
فــي مناطق الدراســة لحمايــة هذه الجوارح الرائعة.
لقــد أّثــر تســميم جثــث الحيوانــات النافقة بصورة 
كبيرة ليس فقط على »النسر أبيض الظهر« بل 
تجاوزه إلى أنواع أخرى من النسور كالنسر المقنع 
ونسر جريفون، والنسر أبيض الرأس والعقاب النوبي 

في محمية كاالهاري.

ويأمل الباحثون بأن يتمكنوا - عبر عمليات تعّقب 
النسور - من العمل مع السلطات المعنية إلنفاذ 
قانون محلي يمنع الصيد غير المشروع باستخدام 

جثــث الحيوانــات المســمومة، وذلــك لتحقيــق 
اســتجابات ســريعة فــي الوقت الحقيقي تشــمل 

طلعات مراقبة على متن الطائرات المروحية، جنبًا 
إلى جنب مع ما تبذله السلطات المختصة بمكافحة 
الصيد غير المشــروع وقوات الدفاع البوتســوانية 
من جهود في سبيل اعتراض واعتقال الصيادين 

الذين يثبت خرقهم للقانون.

اسُتخدمت منحة الصندوق لشراء وحدتين من 
أجهزة تحديد المواقع عن بعد GPS بغية رصد 
ودراسة حركة النسور وتحديد المدى الجغرافي 
الذي تتم فيه حوادث التسمم. كما ُخصص جزء 
من المنحة لتمويل دراسة استقصائية للطيور 
الجارحة استكماالً للمسح اإلحصائي الذي أجري 
فــي أوائــل تســعينات القــرن الماضي، ودراســة 
مفصلة لسلوك تعشيش العقاب النوبي، فضًا 

عن إصدار مواد تعليمية توعوية ألبناء المجتمعات 
المحلية، ومساعدة طالب ماجستير من بوتسوانا 

فــي أبحاثه.

لقد أظهرت بيانات التتبع التي تم جمعها أن 
تحركات النسر أبيض الظهر واألنواع األخرى من 

النسور التي تندرج في نفس الفصيلة ال تقتصر 
على منطقة معينة بل تتجول بحرية في محميات 

بوتســوانا وحتــى ناميبيــا وجنــوب أفريقيا.
وعاوة على ذلك، فقد اكتشف الفريق أن أعدادًا 
كبيــرة من النســور وغيرها مــن الطيور الجارحة 
الكبيــرة تتعــرض لخطــر الصدمــات الكهربائية 
بســبب كابــات شــبكة خطــوط الكهربــاء في 

بوتسوانا، وهم يعملون حاليًا مع صندوق الحياة 
البريــة المهــددة باالنقــراض في جنــوب أفريقيا 
لتقييــم هــذه المشــكلة والوقوف على الحلول 

الفاعلة للحد من هذه الحوادث.

لــن تكــون مهمــة تدريــب هــذه الطيــور الجامحــة 
على تجنب المخاطر المحتملة من شبكة الخطوط 
الكهربائية، وعلى البقاء قدر اإلمكان داخل حدود 
المناطق المحمية في بوتسوانا سهلة. لكن، يأمل 

الباحثـون من خال بذلهم للجهود المتـواصـلة 
من أن يتمـكنوا من تـخطيط تـحركاتهم وتـوعية 
المجتمعات المحلية من أجل الحد من أنشطة 
تسميم جثث الحيوانات النافقة، وهم يعّولون 
على ذلك لضمان بقاء النســر أبيض الظهر بل 

وازدهــاره في جميع أنحاء المنطقة.

© غلين مود



يتجــاوز هــذا الممر 
الحرجي حدود المحمية 
ــى المناطق  ممتدًا إل
ــكان. المأهولة بالس
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الفيل اآلسيوي
إليفاس مكسيموس

مهدد باالنقراض
الهند

$4,930

قبل عقد من الزمان، كانت مجموعة من 100 فيل 
آســيوي تجوب مســاحة 415 كيلومترًا مربعًا من 
محميــة »مايورجارنــا« للفيلــة الواقعة جنوب غرب 

البنغال. وقد تزايدت أعداد هذه المخلوقات المهيبة 
بنســبة 90 ٪ بيــن عامــي 2005 و2015 بفضــل 

الجهود المبذولة والمدعومة من مؤسسة »روفورد« 
التــي تتخــذ مــن المملكة المتحــدة مقرًا لها، كما 
شــهدت منطقة نفوذها توســعًا ملحوظًا، حتى 

أصبحــت تغطــي مســاحة 1,850 كيلومترًا مربعًا. 

وفــي خضــم هــذا النجــاح، تنبثــق مســألة بالغة 
األهميــة أّثــرت بشــكل عميــق على الفيلة. إذ من 
البديهي أن يرتفع مستوى التفاعل بينها وبين 
اإلنسان كلما زادت أعدادها، وهذا ما ينجم عنه 
عــادة نتائــج ســلبية لــكا الطرفين. ففــي الفترة 
بين 2013 – 2014 وحدها، أسفر ذلك عن وفاة 
3 أفيــال و37 شــخصًا و57 إصابــة بشــرية، فضــًا 
عن أضرار لحقت بـ 3,935 هكتارًا من المحاصيل 

و929 مبنــى فــي جنــوب غــرب البنغال.

© ساميا باسو © ساميا باسو
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تعود البيانات والمعلومات المتعلقة بمجموعة 
الفيلة هذه إلى أكثر من 12 سنة. ولذلك، قدم 
بطلنا ساميا باسو مناصر البيئة الشغوف طلبًا 
للحصول على منحة من الصندوق ليتمّكن من 
جمع بيانات جديدة عن أفيال المحمية ومنطقة 
نفوذهــا الموّســعة. وســعى لتحديــد النطــاق 
الجغرافــي ألماكــن تواجد الفيلــة وتنقلها بغية 
إنتــاج خرائــط توضــح توزعهــا الجغرافي ونقاط 
احتكاكها بالبشر وفعالياتهم، تحضيرًا لوضع 

خطة للتخفيف من اآلثار السلبية لتلك المواجهات.

ومن خال البحث، وجد ساميا أن قطعان الفيلة 
أرغمت على الخروج من نطاقاتها المحلية إلى 
المناطــق المجــاورة بســبب الضغوطــات التــي 
تتعرض لها هناك، والحظ أن مسارات تنّقلها 
آخــذة فــي التغّيــر بطريقــة تقربهــا أكثــر مــن 
المناطــق المأهولــة. كمــا اصطــدم بإشــكالية 
غير متوقعة باتت تشــكل تحديًا كبيرًا آخر، أال 
وهــو حــوادث الوفيــات العرضية التــي تتعرض 

لهــا الفيلــة في المنطقة وأســاليب منعها.

فقد توفيت خال فترة المشروع سبعة أفيال، كان 
يعتقــد أنهــا وقعــت ضحايــا الصعــق الكهربائــي 

العرضي بخطوط شــبكة الكهرباء، ما أثار حفيظة 
ساميا ودفعه بقوة للعمل على اكتشاف أسباب 

موت تلك الكائنات المسكينة. وبعد البحث تبّين له 
بأنهــا لــم تمت جميعها بســبب التعرض العرضي 
لصعقات كهربائية وإنما بفعل حوادث قتل وصعق 
متعّمدة. لذلك، سارع إلى وضع برنامج توعوي شجع 
المدارس والكليات المحلية على االنخراط به لثني 
الفاعلين عن هذه الممارسات. كما أجرى اتصاالته مع 
هيئة كهرباء والية البنغال الغربية لفحص أساك 
وأقطاب شــبكة الكهرباء في المســار الرئيســي 

الذي تسلكه الفيلة عبر الغابة.

يتجاوز هذا الممر الحرجي حدود المحمية ممتدًا 
إلى المناطق المأهولة بالسكان، ويعبر من خاله 
خطان للسكك الحديدية، وهذا بدوره كان سببًا 
آخــر فــي بضعــة حــاالت وفــاة عرضيــة ناجمــة عن 
االصطــدام بالقطــارات. وقــد حــّددت مخرجــات 
المشروع الجزء الذي يشكل الخطر األكبر بطول 
حوالــي ثمانيــة كيلومتــرات، وتم تقديــم مقترح 
للسلطات المحلية المعنية يفيد بتخفيض حد 
السرعة المسموح إلى 20 كم/ ساعة في تلك 
المنطقة، بيد أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل 

ناجع طويل األجل.

إنــه ومنــذ انتهاء المشــروع لــم تقع أية عمليات 
قتــل انتقاميــة للفيلة فــي المنطقة؛ مع وجود 

دوريات بيئية تتجول حاليًا في المنطقة مؤلفة 
من خمسة أفيال مدربة برفقة خمسة موظفين 
باإلضافة إلى مركبتين مجهزتين تجهيزًا خاصًا 
تتجــوالن هنــاك بهــدف الحــد مــن الصــراع بين 

اإلنسان والفيلة.

ما زال هناك المزيد من العمل بانتظار أن ينجز 
يتعلق بإصاح األسوار بين سكان والية البنغال 
الغربيــة وفيلهــا. ولكــن المهمة لم ولن تكون 
بهذه السهولة، إال أن جهود ساميا ومناصري 
البيئة اآلخرين أثمرت اليوم عن تحسين عاقة 
الجوار بين الفيل اآلسيوي وأهالي قرى جنوب 

غرب البنغال.

© ساميا باسو



EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم متلقي المنحةاالسم الشائع االسم العلمي

(CR) أوركيد بينتجي
(EN) بلوط برانديجي

(NE) ليتوراليس كاريبيا

(CR) شجرة ديوسبيروس كاتندي
(NE) شجرة هازومافانا

(NE) الخطمي
(EX) مجنحة الثمر

(NE) الخطمي كوكيو كيوكيو أبيض الزهر

(CR) شجرة بحيرة لوتامبا المرجانية
(NE) الحزازيات والنبات الكبدي

(CR) شجيرة أوهي موكا
(CR) شجرة سيكاد سكالفو

(CR) زهرة جبل سيناء الربيعية
(CR) النخلة االنتحارية تاهينا بالم

(EW) الهليلج المستدق
(NE) تيتيراميكرا مالبيغياروم المزهرة

(NE) تيالندسيا موسكوسوي عطرية الزهر

(EN) شجيرة الفوناتابوال

أوسيكولوم أورانتيكوم
كيركوس برانديجيي

كاريبيا ليتوراليس

ديوسبيروس كاتندي
ديوسبيروس ليفيس
هيبسكس ستوركي

ديبتيروكاربوس سينريوس
هيبسكس ويميي هانيراي

إريثرينا سكليبيني
بريوفيتس

بوليسشياس بيساتيناتا
إنسيفاالرتوس سالفوي

بريموال بوفيانا
تاهينا سبيكتابيليس

ترميناليا أكوميناتا
تيتيراميكرا مالبيغياروم
تيالندسيا موسكوسوي

إيوفربيا ماندرافيوكي ليندري

فنسنت درويسارت
أودري دنفر

رامونا أوفيدو بريتو

بوالفو كولنز
 بول سميث
بول سميث

هينتي هينداالستوتي راشمات
سيينا والش

كريستي شو 
نيل بروميت

ناتاليا تانغالين
سامورا أندرو

كريم عيسى
لورين غاردينر

إدواردو فرنانديز
فراندر براين رايفرون عيرو

ناتاليا روز فارغاس

تابيتا نوروماالهاريفيلو
راندريانارفوني

معهد البحوث من أجل التنمية
مشتل مورتون

إمبريزا الوطنية لحماية ا�نواع
النباتية ولحيوانية في كوبا

جامعة ماكيريري كمباال
جمعية حفظ الحدائق النباتية الدولية
جمعية حفظ الحدائق النباتية الدولية

مركز البحوث وتنمية الغابات
حديقة النباتات االستوائية الوطنية

جمعية حفظ الحدائق النباتية الدولية
متحف التاريخ الطبيعي، لندن

حديقة النباتات االستوائية الوطنية
جامعة سوكوين لعلوم الزراعة

وزارة البيئة
الحدائق النباتية الملكية في كيو

جامعة ريدنغ سي إن سي فلورا               
جامعة ال فرونتيريا َسر

بيدرو هنريكيث أورينا الوطنية

حديقة ميسوري النباتية

$11,000
$15,000
$17,000

$3,500
$8,500
$14,000
$4,500
$17,700

$10,000
$24,000

$8,000
$7,000
$3,500
$5,000
$2,540
$2,500
$3,000

$10,000

قيمةالبلد، القارةاسم المؤسسة 
المنحة

كاميرون، أفريقيا
المسكيك، أمريكا الشمالية

كوبا، أمريكا الشمالية

أوغندا، أفريقيا
مدغشقر، أفريقيا

فيجي، أوقيانوسيا
إندونيسيا، آسيا

الواليات المتحدة،
أمريكا الشمالية

تنزانيا، أفريقيا
البرازيل، أمريكا الجنوبية

الواليات المتحدة،
أمريكا الشمالية

تنزانيا، أفريقيا
مصر ، أفريقيا

مدغشقر، أفريقيا
البرازيل، أمريكا الجنوبية

كوبا، أمريكا الشمالية
جهورية الدومينيكان،

أمريكا الشمالية
مدغشقر، أفريقيا

EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

$2,500
$4,450
$8,000

$4,500
$5,000

$4,800

$4,911
$12,500
$12,500

$1,000
$12,400

$5,800
$10,000
$9,200
$2,500
$3,550
$4,000
$4,450

$12,500

$2,250
$5,500
$2,500

(NE) ضفدع أباراسفينودون أرابابا
(CR) العلجوم النازف

ضفدع بولينغر ذو الجيب
(CR) على الظهر

(DD)  الضفدع الثعباني
(EN) ضفدع كاوكا السام

(CR) ضفدع الكهف

(EN) ضفدع القصب الشائك الغابي
(CR) ضفدع غوجيرا الجرفي

(EN) ضفدع كلوف

(CR) ضفدع كوني مان
سمندر السواقي

(VU) الكاذب ليبروس
(CR) سمندل لوريستان

(CR) سلمندر ليسيان
  (EN) ثعبان ماهي كيسيليان

(EN) ضفدع قوس قزح ماالغسي
(DD) ضفدع ميغوفريز باراليّلا

(NE) ضفدع الشجر الملون
ضفدع بسيودوفيلوتوس

(DD) سيميروبر
(EN) سمندر السواقي ساردينيان

(CR) ضفدع الشجيرات سينهاراجا
(CR) سحلية سيرينودون

(CR) ضفدع فالشيتا

أباراسفينودون أرابابا
ليبتوفريني كروينتاتا

كريبتوباتراكوس بولنغيري

بولنجيروال دينهارتي
أندينوباتس  بومبيتيس

أرثروليبتس تروغلودايتس

أفريكسالوس سيلفاتيكوس
أتيلوبوس كاريكيري

ناتالوباتراكس بونيبيرجي

ألكستيرون جينكس
بسيودوريسيا ليبروزا

نيورغوس كايسيري
ليسياساماندرا جينوس
هيبوجيوفيس بريفيس
سكافيوفرين غوتليبي

ميغوفريس باراليال
أباراسفينودون بومبا

بسيودوفيلوتوس سيميروبر

يوبروكتوس بالتيسيفالوس

بسيودوفيلوتوس سيمبا
أمبيستوما لوراي

بليورديما سومونكورنز

أماندا النتير-سيلفا
إرنستن سيانيبار

فابيو ليوناردو 
ميزا جويا

دومينيك فكتور واسونغا
أندريس كوينتيرو أنخل

روبرت هوبكنز

ألفايو كوسكي
نيكوليت روش

جين تارانت

نومبيسي تينكو
آنيبال دياز دي ال فيغا

إراج هاشم زاده
أوغور كايا

سيمون مادوك
مارينو فاليتيانا راكوتواريسوا

أحمد مورسيد
كلودوالدو آسيس

غاياناي سنيفيراتني

ستيافنو بوفيرو

نايانا ويجياتيالكا
فيليبي أوسونا

فيديريكو كاكوليريس

البرازيل، أمريكا الجنوبية
إندونيسيا، آسيا

كولومبيا، أمريكا الجنوبية

كينيا، أفريقيا
كولومبيا، أمريكا الجنوبية

زيمبابوي، أفريقيا

كينيا، أفريقيا
كولومبيا، أمريكا الجنوبية

جنوب أفريقيا، أفريقيا

كاميرون، أفريقيا
المسكيك، أمريكا الشمالية

إيران، آسيا
تركيا، آسيا

جزر السيشل، أفريقيا
مدغشقر، أفريقيا

إندونيسيا، آسيا
البرازيل، أمريكا الجنوبية

سريالنكا، آسيا

إيطاليا، أوروبا

سريالنكا، آسيا
المسكيك، أمريكا الشمالية

ا�رجنتين، أمريكا الجنوبية

UNESP جامعة
ال ينطبق

جامعة  دي سانتاندر الصناعية

متاحف كينيا الوطنية
كوربوراسيون أمبينتال  وفوريستال

دل باسيفيكو (كورفوبال)
متحف التاريخ الطبيعي

وا�بحاث المشتركة 
جامعة أغرتن

ال ينطبق
جمعية حفظ الحياة 

البرية
جمعية اÄغاثة البيئية

جامعة أوتونوما دي تالكسكاال

ال ينطبق
جامعة إيجة

كلية ريزي هيث
ال ينطبق

جامعة أنداالس
ال ينطبق

جامعة بيرادينيا

"زريشيلتاجي" جمعية سردينيا
للحفاظ على الحياة البرية

 الجامعة المفتوحة في سريالنكا
المعهد البيئي

السمك أحمر الزعانف أزرق العينين © أنيت روزيكامتحف ال بالتا - ميسيتا سالفاج



EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(CR) شقباني بوسوم الجرابي
(EN) النغور منتاوي

(CR) الموريكي الشمالي
(CR) إنسان الغاب

(NT) قط باالس
(NT) قط البامبا

(CR) سعدان الليل

(CR) قرد بريوس كولوبوس ا�حمر
(EN) الباندا ا�حمر

(EN) قرد دوك أحمر الساق
(EN) خلد الرمال

(DD) خفاش حدوة الحصان الصغير
(CR) إنسان الغاب السومطري

(CR) بنغول سوندا
(CR) جاموس ميندورو

(CR) قرد تونكين أفطس ا�نف
(EN) الشمبانزي الغربي
(NE) الشمبانزي الغربي

غنوبليديوس  ليدبيتيري
بريزبيتيس بوتنزياني

براشيتيليس هيبوسانثوس
بونغو بيغمايوس

أوتوكولوبوس مانويل
ليوباردس كولوكولو

أوتوس زوناليس

بروكولوبوس بينانتي بريوسي
أيلوروس فولجينز

بيغاثركس نيمايوس
سباالكس أريناريوس

رينولوفوس سوبروفوس
بونغو أبيلي

مانيس جافانيكا
بوبالوس ميندورينسيس

رينوبيثكوس أفونكولوس
بان تروغلودايتس فيرس
بان تروغلودايتس فيرس

بيا لينتيني
فاطمة فاطمة

ماريان كيزر
إيّما لوكوسيجيوسكي

غانغا رام ريجمي
ألفارو غراسيا أوليتشيا

بيدرو غيليرمو مينديز
كارفاجال

ألكساندرا هوفنر
نارزول إسالم

أندي أنج
 ميخائيل روسن

أليسا فونتانيال
إيان سنغليتون

لويس فليتشر
إيمانويل شوتز

نيكوالس جيمس
إيتاني روفان

كريستوف بويتش

جامعة ملبورن
ال ينطبق
ال ينطبق

جامعة إكستر
شبكة حماية القردة العالمية - نيبال

مركز ا�راضي المدارية الرطبة
مؤسسة حفظ القرود

البنمية المتخصصة
جامعة أكسفورد بروكس

جمعية وايلد تريل
جمعية فييتنام الخضراء

معهد شمالوزن لعلم الحيوان
ا�كاديمية الصينية للعلوم 

برنامج الحفاظ على إنسان
الغاب السومطري

ال ينطبق
منظمة دابوفيل

جامعة أكسفورد بروكس
جامعة حيفا

منظمة حفظ الشمبانزي البري

أستراليا، أوقيانوسيا
إندونيسيا، آسيا

البرازيل، أمريكا الجنوبية
إندونيسيا، آسيا

نيبال، آسيا
بيرو، أمريكا الجنوبية

بَنما، أمريكا الشمالية

كاميرون، أفريقيا
الهند، آسيا

فييتنام، آسيا
أوكرانيا، أوروبا

الفلبين، آسيا
إندونيسيا، آسيا

سنغافورة، آسيا
الفلبين، آسيا
فييتنام، آسيا
مالي، أفريقيا
غينيا، أفريقيا

$5,300
$12,000
$4,400
$7,500
$10,740
$7,500
$4,500

$7,500
$4,750
$1,990
$6,000
$12,400
$12,000

$9,000
$4,724
$11,990
$10,000
$12,500

EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(CR) سمكة لوش أروناتشاالم

(CR) سمكة الربيع ا�ذربيجانية
(CR) سمك الحفض بيلوجا

(EN) سمكة إسكامودو سان كريستوبال
(CR) ا�نقليس ا�وروبي

(EN) السمكة الببغائية ذات الظهر ا�خضر
(EN) سمك الُقشر

(CR) البلطي
(EN) سمك موري قاسي الرأس

(CR) السمك أحمر الزعانف أزرق العينين
(CR) السلمون السيبيري سكالين

(NE) سلمون سيفان
(EN) القوبيون القزم

هوراالبيوسا أرونشاالمي

بسيودوفوكسينوس أتروباتينوس
هوسو هوسو

تاللوك هيلدبراندي
أنغيال أنغيال

سكاروس تريسبينوسوس
إبينيفليداي

أوريوكروميس جيبي
كريتيروسيفالوس فلوفياتيليس
سكاتوريجينيتيس فيرميليبينس

باراها تشوبيري
سالمو إيششان

إكونوميديتشثيس تريتشونيس

راجيف راجافان

أوليغ أرتييف
تودور لونيسكو

ألفونسو إي غونزاليز دياز
تاماس مولر

بيدرو بيريرا
إيفون سادوفري
دي ميتشيسون

جونسون غريسون
جينيفر شو 

صوفي كليرك
 بيتر راند

فيهي غوالنيان
جورج كيهاياس

جامعة كيراال للمصائد
والدراسات البحرية

محمية موردوفيان الطبيعية
مركز البحث والتطوير لسمك الحفش،

الموائل المائية والتنوع البيولوجي
جامعة ال فرونتيريا َسر

تافيروزا جمعية حماية البيئة
والحفاظ على الطبيعة

مشروع حماية الشعاب المرجانية       
مجموعة غروبرس

وراسيس المتخصصة
جامعة سوكوين لعلوم الزراعة

هيئة البحوث ا�سترالية
منظمة بوش هيريتج ا�سترالية 

جمعية ليمنوس
 SNCO ،الحديقة الوطنية سيفان

جامعة باتراس

الهند، آسيا

أذربيجان، آسيا
رومانيا، أوروبا

المكسيك، أمريكا الشمالية
هنغاريا، أوروبا

البرازيل، أمريكا الجنوبية
هونغ كونغ، آسيا

تنزانيا، أفريقيا
أستراليا، أوقيانوسيا
أستراليا، أوقيانوسيا

اليابان، آسيا
أرمينيا، آسيا

اليونان، أوروبا

$12,000

$7,000
$13,500

$10,000
$4,800

$9,750
$14,500

$12,100
$11,000
$16,550
$4,000
$4,950
$11,200

EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(VU) خروف البحر الغرب أفريقي
(CR) الرئيسيات ا�فريقية

(EN) الكلب البري ا�فريقي
(NE) الذئب ا�فريقي

(DD) خفاش بيبيستريل العربي

(CR) قرد العنكبوت أزويرو
(EN) جرذ باربور فيلي

(NE) سنور الخلجان
(CR) سنور الخلجان

(CR) قرد تيتي ا�شقر
(EN) البونوبو

(EN) القرد العنكبوت ذو الرأس البني
(VU) قرد القشة ذو ا�ذنين البيضاوين

(EN) خنزير بيكاري تشاكواني

(CR) النغور ديالكور

(CR) جرذ ديناغات مشدود الذيل

(CR) سعدان غينون درياس

الخفاض ا¦كوادوري
(CR) كيسي الجناح
(VU) القط السّماك
(VU) القط السّماك
(VU) القط السّماك
(VU) القط السّماك
(VU) القط السّماك
(VU) القط السّماك
(VU) القط السّماك

(EN) القط مسطح الرأس
(EN) القضاعة العمالقة

(VU) البنغول العمالق

(EN) الالنغور الذهبي
(EN) غزال المسك من الهيمااليا

(LC) سنور ا�دغال التفة

(EN) النغور كشمير الرمادي
(VU) زرافة كردفان

تريششوس سينيغالنسيس
برايميتس

ليكاون بيكتوس
كانيس  أنثوس  لوباستر

هيبسوغو أرابيكوس

أتيليس جوفرويي أزويرنسيس
أوتوميس باربوري

كاتوبوما باديا
كاتوبوما باديا

كاليسبوس باربارابرواي
بان بانيسكوس

أتيليس فوسسيسبس
كاليثريكس أوريتا

كاتاغونوس واغنيري

تراشيبيثكوس ديالكوري

كريتروميس أوستراليس

سيركوبيثكوس درياس

باالنتيوبتيريكس إنفوسكا

بريونيلوروس  فيفيرينوس
بريونيلوروس  فيفيرينوس
بريونيلوروس  فيفيرينوس
بريونيلوروس  فيفيرينوس
بريونيلوروس  فيفيرينوس
بريونيلوروس  فيفيرينوس
بريونيلوروس  فيفيرينوس

بريونيلوروس بالنيسبس
بتيرونورا براسيلينسيس

سموتسيا جيغانتيا

تراشيبيثكوس جيي
موسكوس كريسوغاستر

فيليس تشاوس

سيمنوبيثكوس أجاكس
جيرافا كاملوبارداليس

أنتيكوروم

إكبونكي نكانتا
أندري دمبسي

إزيكويل فابيانو
تاريكو ميكونين غوتيما

جاكي جوداس

ُرث ميتزل
روجرز ماكاو

سوزان تشيني
غابرييال فريدريكسون

أندري تشن ألونسو
مايكل هيرلي

جولييت غونزاليس
واغنر ليسيردا

ريكاردو توريس

إيمي ونتربورن

ميالدا ريهاكوفا

كيت ديتويلر

سانتياغو بورنيو

مورتي كانتياماهانتي
آشان تودوغاال
غيريدهار ماال

أنجي آبل
تياسا آدهي

فينيسا هيرانز مونوز
سايام تشودهاري

محمد يونس
فانيا فونسيكا دا سيلفا

كامبل نيومو

ديليب شتري
ثينلي وانغدي

سرياني ميتاباال

جنيد شاه
أوسيريس دومبي

مركز البحوث االستوائية والحفظ
جمعية بريماتولوجيكال ا�فريقية

مشروع أنغوال لحماية آكالت اللحوم
جامعة جيّما

جمعية ا¦مارات للحياة الفطرية بالتعاون
مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة 

مشروع أزويرو البيئي
متاحف كينيا الوطنية

مؤسسة بورنيو الطبيعة
مؤسسة برو ناتورا

ال ينطبق
مبادرة حماية البونوبو

مؤسسة حماية الرئيسيات
معهد موريكي للتنوع البيولوجي

متحف علم الحيوان في جامعة
قرطبة الوطنية

الجمعية الدولية للحفاظ
على ا�نواع النباتية والحيوانية

حديقة حيوان أوستن
وترسير غير الحكومية

جامعة فلوريدا أتالنتيك

برنامج حفظ بات الخفاش ا¦كوادوري

ال ينطبق
جامعة بيرادنيا

معهد الحياة البرية في الهند
جمعية حماية القط صياد السمك

ال ينطبق
مركز حفظ التنوع البيولوجي

ال ينطبق
PKHS

ال ينطبق
مركز تاينا لحفظ التنوع البيولوجي

جمعية آرانياك
ساكتينغ للحياة البرية،

قسم الغابات وخدمات الحدائق
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،

مكتب سريالنكا 
هيئة البيئة - أبوظبي

جمعية بريستول للحيوانات

نيجيريا، أفريقيا
ساحل العاج، أفريقيا

أنغوال، أفريقيا
إثيوبيا، أفريقيا

ا¦مارات العربية المتحدة، آسيا

بَنما، أمريكا الشمالية
كينيا، أفريقيا

إندونيسيا، آسيا
إندونيسيا، آسيا

البرازيل، أمريكا الجنوبية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

(كونغو-كنشاسا)، أفريقيا
كولومبيا، أمريكا الجنوبية

البرازيل، أمريكا الجنوبية
ا�رجنتين، أمريكا الجنوبية

فييتنام، آسيا

الفلبين، آسيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية
(كونغو-كنشاسا)، أفريقيا

إكوادور، أمريكا الجنوبية

الهند، آسيا
سريالنكا، آسيا

الهند، آسيا
باكستان، آسيا

الهند، آسيا
كامبوديا، آسيا

بنغالديش، آسيا
إندونيسيا، آسيا

البرازيل، أمريكا الجنوبية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

(كونغو- كنشاسا)، أفريقيا
الهند، آسيا
بوتان، آسيا

سريالنكا، آسيا

الهند، آسيا
كاميرون، أفريقيا

$25,000
$12,500
$6,000
$12,500
$12,500

$5,000
$4,800
$15,438
$12,500
$12,500
$6,000

$4,000
$5,000
$10,000

$5,000

$12,500

$7,000

$9,600

$4,550
$4,965
$10,000
$10,000
$25,000
$10,000
$10,644
$5,000
$4,986
$7,000

$11,000
$3,600

$5,000

$10,000
$12,000



EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(VU) خنفساء أسيليوس دوفيرجيري
(EN) صرصور مرمورد ا�درياتيكي

(NE) حشرة ألينداناو
(NE) العقرب حفار الحجور

(NE) حشرة درابانوستيكتا سباتوليفيرا
(CR) مرجانيات إلكورن

(NE) ذباب الفطر
(EN) سمكة الرمال الذهبية

(CR) جراد غران كاناريان المتوج

(NE) الجندب
(DD) سلطعون حدوة الحصان

دودوة الكهف
(NE) المسطحة ا¥يطالية

(NE) اليعسوب الرعاشي
(DD) سيرندري كلوبتايل

(VU) فراشة تالود السوداء جناح الطائر
(EN) كركند البحر ذو المخالب البيضاء
(EN) كركند البحر ذو المخالب البيضاء

(VU) الخنفساء الغواصة

أسيليوس دوفيرجيري
زونيريانا مارموراتا

ريسونيميس أنتونياي
ديديموسنتروس

سانفليبنسيس
درابانوستيكتا سباتوليفيرا

أكروبورا بالماتا
ميستوفيليداي

هولوثوريا سكابرا
ديريكوريس مينوتس

باراكونوفيما كاشميريكوم
تاشيبلوس جيغاس

دندروكويلوم إيتاليكوم

أكانثاغريون فرانسيسكي
ديفيدويديس مارتيني

تروديس دوهرتي
أوستروبوتاموبيوس باليبس
أوستروبوتاموبيوس باليبس

ديتيسكوس التيسيموس

ديفيد بيلتون
أكسل هوتشكيرك

ميلتون نورمان ميدينا
 توماس ميخيل
رودريغيز كابريرا

أميليا نوغراهانينغروم
هازل أوكسنفورد

أندريا كارولينا هيناو سيبولفيدا
بريانكا آير 

أكسل هوتشكيرك

خالد محمود
سيدهارتا باتي
 راؤول مانينتي

رينر فيريرا
كوماران ساتاسيفام

أوغستنيوس ويجيانتو     
راؤول مانينتي
جين نايتنجيل

أولكساندر مارتينوف

جامعة بليموث
جمعية حفظ الجنادب التابع

لالتحاد الدولي لصون الطبيعة
جامعة مينداناو

ال ينطبق

جمعية اليعسوب ا¥ندونيسية
سيرميس، جامعة جزر الهند الغربية

جامعة أنتيوكيا
منظمة حديقة الحيوان التثقيفية

جمعية حفظ الجنادب التابع
لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

جامعة بونش راواالكوت
جامعة فاكير موهان

جامعة ديجلي للدراسات، ميالن

الجامعة االتحادية في ساو كارلوس
ال ينطبق

ال ينطبق 
جامعة ديجلي للدراسات، ميالن
جمعية بريستول لعلم الحيوان

المتحف الوطني للتاريخ
الطبيعي في ا�كاديمية الوطنية

للعلوم في أوكرانيا

إسبانيا، أوروبا
سلوفينيا، أوروبا

الفلبين، آسيا
كوبا، أمريكا الشمالية

إندونيسيا، آسيا
باربادوس، أمريكا الشمالية
كولومبيا، أمريكا الجنوبية

الهند، آسيا
إسبانيا، أوروبا

باكستان، آسيا
الهند، آسيا

إيطاليا، أوروبا

البرازيل، أمريكا الجنوبية
الهند، آسيا

إندونيسيا، آسيا
إيطاليا، أوروبا

المملكة المتحدة، أوروبا
أوكرانيا، أوروبا

$6,000
$7,500

$5,750
$4,500

$3,300
$5,750
$5,545
$25,000
$12,500

$2,500
$3,900
$20,000

$10,000
$2,500
$4,100
$10,000
$7,500
$2,730

EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(CR) ثعبان الجزر ا�يولية
(NE) ثعبان الصخور ا�فريقي بايثون

(CR) سلحفاة غابات أراكان
(CR) سلحفاة نهر بيلينجر

(CR) سلحفاة بولسون

(CR) سحلية كامبل التمساحية
(EN) ثعبان بوا شجرة كروبان

(EN) سلحفاة فورستن
  (NE) الثعبان رباعي ا�بهام

(NE) أبوبريص جيمبي عريض الذيل
(VU) سلحفاة المنزل مفصلية الظهر
(VU) سلحفاة المنزل مفصلية الظهر

سلحفاة جافانيس ضيقة
(CR) الرأس لينة الدرع

(NE) سحلية نيكوبار الدودوية
(CR) السلحفاة النوبية متالطمة الدرع

(CR) تمساح  أورينوكو
(CR) سلحفاة المياه العذبة الملونة

(EX) سلحفاة غاالباغوس بنتا العمالقة
(VU) إغوانا الكركدن

(EN) سحلية روستومبيكوف
(CR) أفعى العشب السرديني

(CR) أفعى الجبل واغنر
(CR) تمساح غرب أفريقيا نحيل الخطم

بودارسيس رافوني
بايثون سيباي

هوسيميس ديبرسا
ميوشليس جورجسي

غوفيروس فالفومارجيناتوس

أبرونيا كامبلي
كورالوس كروباني

إندوتستودو فورستيني
تشالسيدوسيبس ثويتيسي

فيلوروس كابي كابي
كينيكسيس هومانا
كينيكسيس هومانا

شيترا شيترا جافاننسيس

ديباموس نيكوباريكوس
سيكالنوربيس إليغانز

كروكوديلوس إنترمديوس
باتاغور بورنيونسيس

تشيلونوديس أبنغدوني
سيكلورا كورنوتا

داريفسكا روستومبيكوفي
ناتريكس ناتريكس سيتي

مونتيفيبيرا واغنيري
ميسيستوبس كاتافراكتوس

جينتايل فرانسيسكو فيسيتوال
تيم جول جنسن

شاهرير رحمن
مايوتشيلز جورجسي

كريستيان ويز

براد لوك
إيفرتون ميراندا

كريستين اليت
أنسلم دي سيلفا

دانيال فارغوسن
أندراوس أغيكومهن

 فيكتور أغيي
أيودا باهانا إلهام  بيرداميان

تشاندرا مولي إس آر
توماس دياغني    

 آرييل إس إسبينوزا بالنكو
 جوكو جنتورو

أدالغيسا كاكون
كريستوفر بيلليشي

روزانا بيتروسيان
إنريكو لونجي

كونراد ميبرت
فيونا براكن

جامعة ديجلي للدراسات، ميالن
ال ينطبق

رابطة حماية السالحف
جامعة سيدني الغربية

صندوق  تيرنر لحماية ا�نواع
المهددة باالنقراض 
حديقة حيوان أتالنتا

الجمعية المتخصصة
بثعابين بوا وبايثون

ال ينطبق
منظمة أبحاث البرمائيات

والزواحف في سريالنكا
جمعية معشبات كوينزالند

شعبة الحياة البرية (لجنة الغابات)
ال ينطبق

الجمعية ا�ندونيسية لعلوم
الزواحف والبرمائيات

ال ينطبق
معهد تشيلونيان ا�فريقي

معهد فنزويال للبحوث العلمية 
مؤسسة ساتوسيتا

جامعة ييل
جامعة جنوب ميسيسيبي

جامعة يريفان الحكومية
جامعة ترير - متحف التاريخ
الطبيعي لجامعة فلورنسا

ال ينطبق
جامعة دبلن

إيطاليا، أوروبا
كاميرون، أفريقيا

بنغالديش، آسيا
أستراليا، أوقيانوسيا

الواليات المتحدة،
أمريكا الشمالية

غواتيماال، أمريكا الشمالية
البرازيل، أمريكا الجنوبية

إندونيسيا، آسيا
سريالنكا، آسيا

أستراليا، أوقيانوسيا
غانا، أفريقيا
غانا، أفريقيا

إندونيسيا، آسيا

الهند، آسيا
جمهورية بنن، أفريقيا

فنزويال، أمريكا الجنوبية
إندونيسيا، آسيا

إكوادور، أمريكا الجنوبية
جهورية الدومينيكان،

أمريكا الشمالية
أرمينيا، آسيا

إيطاليا، أوروبا

تركيا، آسيا
ساحل العاج، أفريقيا

$10,000
$10,000

$5,000
$3,500
$5,000

$11,440
$5,200
$11,800
$16,000
$4,975

$6,000
$9,450

$10,000
$6,100

$10,750
$11,000
$4,325
$5,000

$5,000
$13,000
$4,970
$11,000
$25,000
$5,000

$4,780
$5,000

$4,450
$23,150

EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(CR) الحزاز الشمالي
(NE) فطر ديرومبي

(VU)  الفطر المسنن
(NE) فطر لويو

(NE) الليشينلية الموريتانية

إريوديرما بيديسيالتوم
بسيلوسيب كارولزنس

هيدنيلوم غراسيليبيس
بوليتوس لويو

ليشينيال موريتانيكا

إيرينا ستيبانتشيكوفا
ماركو أوريليو غوميس 

هيرناندز
رضا إرسينيتي

دانياال تورس
جوان ماركوس

روسيا، آسيا
المكسيك، أمريكا الشمالية

ليتوانيا، أوروبا
البرازيل، أمريكا الجنوبية

موريتانيا، أفريقيا

جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية
ال ينطبق

مركز ا�بحاث الطبيعية
مؤسة حفظ الفطريات

CIBIO-InBIO

الطهر العربي في العين © هيو روبيرتس



EX = منقرض  |  EW = منقرض بري	  |  CR = مهدد باالنقراض من الدرجة ا�ولى  |  EN = مهدد باالنقراض
VU = معرض لالنقراض  |  NT = تحت التهديد  |  LC = أقل تهديد   |  DD = غير متوفر المعلومات  |  NE = غير مصّنف

اسم المؤسسة االسم الشائع اسم متلقي المنحة قيمةالبلد، القارةاالسم العلمي
المنحة

(EN) البطريق ا�فريقي

(CR) النسر ا�فريقي أبيض الظهر
(CR) طائر أكيكي

(CR) أالغواس أنتورن
(CR) نوء الغدير

 (CR) ببغاء المكاو ذو الحنجرة الزرقاء
(EN) السمان ذو النقرة في الذقن

(CR) نسر الرأس

(EN) ببغاء إل أورو
(CR) طائر الهورنبيل ذو الخوذة

(CR) طائر الغطاس جونين
(EN) ببغاء الليل

(DD) البومة العمانية

(EN) نوء البيرو الغائص
(EN) طائر سيسكن ا�حمر

(EN) الصقر الحر
(CR) طائر الزقزاق ا�نيس

(CR) الدريجة ملعقية المنقار
(CR) طائر السمنة المغرد تيتا

(CR) الحمامة ذات المنقار المسنن
(CR) جلم ماء تاونسند

(CR) النسر أبيض الظهر

سفينيسكوس ديميرسوس

غيبس أفريكانوس
لوكسوبس كاروليروستريس

ميرموثيروال سنوي
بسيدوبولويريا بيكي

أرا غالوكوغوالريس
تورنيكس أوليفي

جبس كوبروثيرز

بيرهورا أورسيزي
رينوبالكس فيغل

بوديسبس تاكسانوسكي
بيزوبوروس أوكسيدنتاليس

ستريكس  بتلري

بيليكانويدس غارنوتي
كارديليس كوكوالتا

فالكو تشيروغ
فانيلوس غريغايروس

كالدريس بيغمايا
توردوس هيليري

ديدونكولوس ستريغيروسترس
بوفينوس أوريكوالريس

غيبس بنغاالنسيس

ستيفان فان دير سبوي

غاريت تيت
رايان تراتشتنبرغ

هولي روبرتسن
ستيف كرانويل

 ليزا ديفنبورت
جيوفري سميث

تيم سنو

هولي روبرتسن
تشن أكين ييب

كونستانتينو أوكا
صوفي كليرك

جاكي جوداس

نك هولمس
تشانغ ليو

أندرو ديكسون
روب سيلدون

 باز هوغس
فريدرك أونيانشا

جيانلوكا سيرا
ألفونسو آغويري مونوز

بهاراتيداسان سوبياه

مؤسسة جنوب أفريقيا لحفظ
الطيور الساحلية

دائرة الحياة البرية المهددة باالنقراض
الجمعية ا�مريكية لحفظ الطيور

الجمعية ا�مريكية لحفظ الطيور
منظمة حياة الطيور الدولية

متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي
معشبة كوينزالند

جمعية حماية الحياة الفطرية
وحل النزعات

الجمعية ا�مريكية لحفظ الطيور
جمعية الطبيعة الماليزية

جمعية ا�نديز للنظم البيئية
منظمة بوش هيريتج ا�سترالية

جمعية اÁمارات للحياة الفطرية بالتعاون
مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة 

جمعية الحفاظ على الجزيرة
جمعية روبونوني الجنوبية للحفظ

ال ينطبق
جمعية آر دي إس للحفظ

دائرة الطيور البرية وا�راضي الرطبة     
جامعة إغرتون

ال ينطبق
جمعية المحافظة على البيئة

في محمية دي إسالس
جمعية أرولغام  

$11,300

$13,000
$25,000

$7,200
$12,275
$7,300
$4,000
$11,200

$8,000
$13,000
$12,450
$20,700
$12,500

$12,500
$5,000
$7,500
$4,950
$19,500
$10,000
$9,000
$12,500

$9,000

جنوب أفريقيا، أفريقيا

جنوب أفريقيا، أفريقيا
الواليات المتحدة، 

أمريكا الشمالية
البرازيل، أمريكا الجنوبية

بابوا غينيا الجديدة، أوقيانوسيا
بوليفيا، أمريكا الجنوبية

أستراليا، أوقيانوسيا
جنوب أفريقيا، أفريقيا

إكوادور، أمريكا الجنوبية
ماليزيا، آسيا

بيرو، أمريكا الجنوبية
أستراليا، أوقيانوسيا

اÁمارات العربية المتحدة، آسيا

تشيلي، أمريكا الجنوبية
غيانا، أمريكا الجنوبية

بلغاريا، أوروبا
باكستان، آسيا

روسيا، آسيا
كينيا، أفريقيا

ساموا، أوقيانوسيا
المسكيك، أمريكا الشمالية

الهند، آسيا

دبور كريون في العين © هيو روبيرتس

31,172,705
-1,000,000*
   30,185,367 

0.0%

الوقف:

كانت بداية تخصيص وقف الصندوق بتاريخ 30 مارس 2009 بقيمة 29,202,745 دوالرًا أمريكيًا
الفترة التي يغطيها البيان المالي: 1 يناير 2016 - 31 ديسمبر 2016

العملة المعتمدة في التقرير: الدوالر األمريكي

قائمة األصول المالية:

القيمة االبتدائية  
المبالغ التي تم سحبها لتقديم الهبات

القيمة الختامية
 صافي العائد الداخلي للمحفظة

بلغت الهبات الموزعة في عام 2016 مبلغ 1.5 مليون دوالر، بحيث تم سحب آخر 0.5 مليون منها من الحساب البنكي للوقف في يناير 2017، أي بعد 
الفترة المشمولة في التقرير.

اعتبر 2016 عامًا انتقاليًا للوقف. الحقًا لطلب تقديم عروض إلدارة الوقف في نهاية 2015، تم تسييل جزء من أموال المحفظة لدى بنك »كريدي سويس« 
خال الربع األول من عام 2016، وأعيد استثمارها في بنك »بيكتيه« خال الربع األخير من نفس العام. وفي نهاية 2016، تولى كل من بنك كريدي سويس 

وبنك بيكتيه إدارة الوقف.

بلغ مؤشر أداء بنك »كريدي سويس« خال فترة إدارته للوقف خال عام 2016 نسبة 1.84- ٪ ، أما مؤشر أداء بنك »بيكتيه« خال الربع األخير من عام 2016 
فقد بلغت نسبته 0.65+٪.

1 دوالر أمريكي = 3.6722  درهم إماراتي




