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ال�صغرية من الن�سور والغذاء املتوفر �سيجعل عمليات ال�صيد
بالفخاخ �أمرا �صعبا؛ �إال �أن امل�شروع بخطط للح�صول على � 15إىل
 20طريا .على املدى البعيد؛ يعترب �إن�شاء �أبراج �إ�ضافية للإكثار
هدفا رئي�سيا .يف هذا املجال فقط يعترب جدول الوقت مالئما.
�ستمر عدة �سنوات على الأرجح قبل �أن ت�صبح البيئة مالئمة
لإطالق الن�سور يف الربية من جديد .للم�شروع طاقة �إنتاج تبلغ
 15-10فرخا يف العام.

ا�ستنتاجات

مقدّمة
منذ بداية ت�سعينات القرن املا�ضي ،هَ َوت �أعداد الن�سور يف �شرق �آ�سيا ب�أكرث من  .%95وكانت �أكرث الأنواع ت�أثرا الن�سر ال�شرقي
�أبي�ض الظهر  ،Gyps bengalensisوالن�سر طويل املنقار  ،G. indicusوالن�سر دقيق املنقار  .G. tenuirostrisويعود
ال�سبب الرئي�سي لتناق�ص الأعداد �إىل مادة ديكلوفيناك البيطرية ،وهو عقار م�ضاد لاللتهابات خال من ال�ستريويدات (Oaks
).et al. 2004
ت�ضمنت اجلهود العالجية لل�صون تطوير مراكز �صون للتكاثر ،والتي تهدف �إىل احتواء �أعداد جوهرية من الن�سور �إىل �أن
ت�صبح البيئة �آمنة .وعندها �ست�ستخدم كم�صدر لإعادة تقدمي �أو للتزويد الإ�ضايف للأعداد الربية .لقد عملت هذه املراكز
بنجاح لعدة �سنوات ،بل ورمبا لعقود .تتطلب الإدارة احليوانية طويلة الأمد للن�سور الأ�سرية� ،إ�ضافة �إىل الإكثار و�إعداد الن�سور
للإطالق م�شاركة لعدد وا�سع من املنظمات.
يف الوقت الراهن ،ين�شط مركزان يف الهند ،وافتتح مركز ثالث يف الباك�ستان يف عام  .2007ونقدّم هنا معلومات عن �أعداد
الن�سور يف الباك�ستان ،وخطوطا عري�ضة لربنامج جتديد ن�سر الغريفون الذي �أطلقه �صندوق دعم الطبيعة  WWFالباك�ستان
يف عام  .2004وقلب هذا امل�شروع هو مركز �صون الن�سور يف ت�شاجنا ماجنا يف والية البنجاب الباك�ستانية على م�سافة  80كلم
جنوب غرب الهور.

اجتاهات �أعداد ن�سر الغريفون يف الباك�ستان
بني عامي  2002و 2007تراوح معدّل التناق�ص يف �أعداد يف �أكرب ثالثة م�ستوطنات لن�سر الغريفون بني  %11و� %61سنويا
) .(Gilbert et al. 2006كانت اثنتني من هذه امل�ستوطنات ،ت�شاجنا ماجنا (جنوب غرب الهور) ودهولواال (�شمال �شرق
ملتان) يف حالة انقرا�ض يف مو�سم تكاثر  .2004/2003فقد انخف�ضت الأعداد من  758ع�شا نا�شطا و 412ع�شا نا�شطا فيهما
يف � .(Gilbert et al. 2006) 2001/2000أما امل�ستوطنة الثالثة ،تواواال (�شمال �شرق ملتان) فقد كان العدد  445زوجا
متكاثرا يف  2001/2000وانخف�ض �إىل  84زوجا يف  .(Gilbert et al. 2006) 2006/2005وبحلول �إبريل/ني�سان  2007مل
يبقى يف تواواال �سوى ع�شـّني نا�شطني.

�أن م�شروع �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان ال�ستعادة ن�سر
الغريفون هو جزء من جهد �إقليمي ل�صون ن�سر الغريفون اجلنوب
�آ�سيوي .يحظى امل�شروع بفريق عمل ملتزم ،ودعم قوي من
احلكومة وال�شركاء ،وجمموعة من الأهداف الوا�ضحة� .سيتم
التطوير والتو�سعة الإ�ضافية للمن�شئات يف ال�سنوات القادمة ،كما
ملحة لزيادة �سعة املن�ش�أة.
�أن هناك حاجة ّ
لي�س هناك �أي توقعات خلتام �سريع ل�صون ن�سر الغريفون يف جنوب
�آ�سيا� .إن ا�ستمرارية خطوط االت�صال وامل�شاركة يف املعلومات بني
الهند والباك�ستان �ستعود بالفائدة على كل الأطراف التي تعمل
�سويا يف هذا امل�شروع العاملي لل�صون.

�شكر وتقدير

الربيجادير خمتار �أحمد؛ �شمايل �أحمد خواجه؛ حممد امتياز
تاجوار؛ د� .أر�شاد هارون تو�سي؛ علي ح�سن حبيب؛ �شكيل �أحمد؛
د .عوي�س �أني�س؛ بابا �إ�سالم؛ د .منري فرياين؛ كري�س بودن؛ جون
ت�شتي؛ ماريون جووت؛ ال�سري جورج يوجن.

املراجع

املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار احلياة
الربية يف ال�شرق الأو�سط.

يف م�سح �أجراه �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان يف نوفمرب/ت�شرين ثاين ودي�سمرب/كانون �أول  2006مت تغطية  23م�ستوطنة
رئي�سية وثانوية معروفة يف  16مقاطعة عرب والية البنجاب .ومل ت�شاهد الن�سور �إال يف  5مزارع حرجية ،ومبجموع  37زوجا
متكاثرا.

م�شروع ا�ستعادة ن�سر الغريفون
�إن الهدف الرئي�سي للم�شروع هو �صون و�إكثار عدد قابل للنمو من ن�سور الغريفون .تت�ضمن �أهداف امل�شروع الأخرى املراقبة
امل�ستمرة للأعداد الرب ّية ،والقيام بال�ضغوط للمنع التام ال�ستخدام مادة ديكلوفيناك من البيئة وبناء ال�سعة للإطالق النهائي
للن�سور التي �أكرثت يف الأ�سر.
�إن امل�شروع الذي يديره �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان ،هو م�شاركة بني �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان ودائرة احلياة
الربية واملتنزهات يف البنجاب ،ووكالة البيئة يف �أبو ظبي ،و�صندوق �صون ال�صقور يف اململكة املتحدة .يقوم �صندوق دعم
الطبيعة – الباك�ستان بالإدارة وتقدمي اليد العاملة ،بينما يقدم �صندوق �صون ال�صقور الدعم الفني والتدريبي والتمويلي .وقد
قدمت وكالة البيئة التمويل الأ�سا�سي للمن�ش�أة ،وقدم �صندوق دعم الطبيعة – الواليات املتحدة متويل �أعمال امل�سح .هناك يف
الوقت الراهن برج طيور كبري ب�سعة  30ن�سرا تقريبا ،ومبنى ملحق للخدمات� .ست�ضم املرحلة التالية من البناء �أربعة �أبراج
على الأقل ومن�شئات هيكلية �إ�ضافية كحقول ع�شبية للموا�شي ،وت�سييج حميط املوقع ،وغرف للتثليج� .إن ان�شاء مرافق ا�ستيعاب
املوا�شي �أمر �أ�سا�سي .لأن احليوانات التي ت�شرتى يجب �أن ال تكون قد عوجلت بالديكلوفيناك ،ويتوجب �إبقائها ملدة � 7أيام قبل
الذبح للت�أكد من عدم وجود �أي روا�سب للديكلوفيناك يف �أج�ساد الذبائح .يعترب تطوير مهارات املوظفني يف �أمور ح�ضن البي�ض
وتربية الأفراخ عن�صرا رئي�سيا للم�شروع و�سيتم من خالل التدريب وبناء الطاقات.

ال�شكل  .1الن�سر ال�شرقي �أبي�ض الظهر )(Gyps bengalensis
)(©Ghulam Rasool

الأعداد احلالية واخلطط امل�ستقبلية
يف �أغ�سط�س�/آب  2007كان هناك  11ن�سرا يف املن�ش�أة� .إن التكاثر امل�ستقبلي لهذا العدد القليل �أمر حمدود ،ومن الوا�ضح
�أن هناك حاجة لزيادة عدد الن�سور يف املن�ش�أة .لهذا ال�سبب �سيتم �صيد ن�سور برية بالفخاخ يف بداية عام � .2008إن الأعداد
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ال�شكل  .2م�شروع ا�ستعادة ن�سر الغريفون )(©Campbell Murn

