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جهود متوا�صلة للإبقاء على م�ستوطنة طائر �أبو منجل
الأ�صلع ال�شمايل يف �سوريا

الأولويات .لقد �أتاحت لنا هذه املبادرة �أن نقوم بخطوات �صون
للنوع يف موئلها ال�شتوي ،ويف الدول التي تقع على خط الهجرة،
�إ�ضافة �إىل موقع التكاثر يف �سوريا.

بريداليف �إنرتنا�شيونال ،فرع ال�شرق الأو�سط ،واجلمعية امللك ّية حلماية الطيور (بريداليف بارترن – اململكة
املتحدة)

تركزت جهود ال�صون حتى الآن على تخفي�ض الت�أثريات ال�سلبية
على جناح التكاثر ،علما ب�أنه يف حالة طائر طويل العمر كهذا،
يغلب �أن تكون املحافظة على حياة الطائر البالغ عن�صر ًا حمددا
للتعداد .ن�شعر �أن املوطن ال�شتوي للبالغني هو �آمن ن�سبيا .لكن
م�شتى ال�صغار يبقى جمهوال .لكننا ن�أمل �أن تكمل بيانات التتبع
هذه ال�صورة ب�شكل ي�ضمن �صون احليوان عرب جماله.

ي�صنف طائر �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل  Geronticus eremiteب�أنه مهدّد ب�شكل خطري ،وهي �أعلى مرتبة تهديد وفق
معايري الإحتاد العاملي ل�صون الطبيعة �( ،IUCNأنظر بريداليف  ،)2000حيث مل يتبقى منه يف التجمعات الربية املعروفة
�سوى  150زوجا يف املغرب وزوجني اثنني يف �سوريا .يعترب التعداد يف املغرب م�ستقرا ويتمتع ب�إدارة �صون جيدة� .أما النوع
ال�شرقي ،والذي كان يتواجد يف ال�سابق عرب ال�شرق الأو�سط وم�ؤخرا يف جنوب �شرق تركيا فقط ،فقد �أعيد اكت�شافه يف
�سوريا يف عام  2002بعد �أن كان يظن �أنه قد انقر�ض يف الربية.
ت�سجل �أي م�شاهدات لطائر �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل يف �سوريا منذ عام  (Aharoni 1929) 1928رغم حماوالت
مل ّ
املخت�صني بعلم الطيور للعثور عليه (Kumerloeve 1984, Heim de Balsac & Mayaud 1962, Hoyo
) Calduch 1989مما �أدى �إىل ا�ستنتاج �أنه قد انقر�ض .ولذا فقد اعترب اكت�شافه يف عام  2002يف م�ستوطنة تكاثر يف
منطقة تدمر ،يف نظر البع�ض �أهم اكت�شاف يف جمال الطيور يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الثالثني الأخرية .مل ت�سفر
جهود بحث �أخرى يف عام  2003يف ال�سهوب ال�سورية عن اكت�شاف �أي مواقع �أخرى .كانت امل�ستوطنة ال�صغرية تت�ألف من
ثالثة �أزواج وفرخ لكل منها .يف العام التايل� ،أدى التكاثر وح�سن احلماية واملراقبة �إىل ت�ضاعف العدد برتبية الأزواج
الثالثة ل�سبعة �أفراخ .يف عام  2004ت�ضاءل امل�ستوطن �إىل زوجني متكاثرين وفرخني لكل منهما .وقد بلغ التعداد � 5أفراد
يف عام  2005الذي كان مو�سم التكاثر فيه غري ناجح .من امل�شجع �أن �سبعة طيور ،ت�شمل ثالثة �صغار ،عادت يف عام 2007
وقام الزوجني برتبية �أربعة �صغار .تعترب عودة ال�صغار الأربعة �أول دليل على �أن الطيور ال�صغرية قد قطعت بنجاح خط
هجرتها املجهول.
تهاجر املجموعة بعد مو�سم التكاثر �إىل م�شتى مل يكن معروفا حتى فرتة قريبة .تبد�أ الهجرة يف �شهر يوليو/متوز ،وتتم
العودة �إىل تدمر يف منت�صف فرباير�/شباط .جنحت جمعية بريداليف واجلمعية امللكية بالتعاون مع وزارة الزراعة
والإ�صالح الزراعي ال�سورية يف يونيو/حزيران  ،2006يف الإم�ساك بثالثة طيور بالغة وتزويدها مبر�سالت التتبع بالأقمار
ال�صناعية .بف�ضل مبادرة ا�ستخدام املر�سالت تبني �أن موطنها ال�شتوي هو يف �إثيوبيا مع وقفات ق�صرية يف اليمن،
و�أرترييا ،عرب الأردن ،وال�سعودية ،وال�سودان (�أنظر  .)Lindsell et al in pressوقد نظمت اجلمعية امللكية حملة
يف �شتاء عام  2006ملراقبة واكت�شاف الطيور يف م�شتاها يف �إثيوبيا بالتعاون مع جمعية احلياة الربية والتاريخ الطبيعي
الإثيوبية ،وبتمويل جزئي من حديقة حيوان ت�ش�سرت ،وجمعية طيور ال�شرق الأو�سط .اكت�شفت احلملة �أن الطيور تق�ضي
ال�شتاء يف مرتفعات �إثيوبيا و�أنه لي�س ثمة �أخطار حتدق باملوطن .ل�سوء احلظ ،مل يعرث على �أي �صغار برفقة الطيور البالغة
�أثناء احلملة .مت تزويد �أحد الأفراخ مبر�سل يف عام  2007وظهر �أن ال�صغري يق�ضي ال�شتاء يف �سوريا على مقربة من موقع
التكاثر .ل�سوء احلظ توقف املر�سل عن العمل لأ�سباب غري معروفة� .أ�صبح تزويد املزيد من ال�صغار مبر�سالت على �سلم

لعدة قرون كانت �أعداد طائر �أبو منجل الأ�صلع ال�سوري يف
تناق�ص .وعليه ف�إن �ضمان بقائه يف �آخر م�ستوطنة برية �أمر
�ضروري للحفاظ على التن ّوع البيئي لي�س على امل�ستوى الوطني
فح�سب بل وعلى امل�ستوى العاملي �أي�ضا .لقد �أ�صبحت هذه
القلة من طيور �أبو منجل الناجية رمزا للرتاجع البالغ للبادية
ال�سورية ،وهي م�ساحات وا�سعة غن ّية بالتنوع البيئي جتدها
اليوم يف حالة من الت�صحـّر املتقدّم.
ملحة ملعاجلة امل�شاكل العري�ضة لرتاجع الأنظمة
�إن هناك حاجة ّ
البيئية ليكون لطائر �أبو منجل الأ�صلع فر�صة للبقاء على املدى
البعيد .يف �سوريا ،يعترب ال�صيد تهديدا �إ�ضافيا رئي�سيا لهذه
الأعداد ال�صغرية ،كما �أن الرعي اجلائر قد قلل من نوعية
املوائل يف مناطق الأكل .لقد كان معدّل التكاثر يف عام 2005
ِ�صفر ًا ،ويقول احلرّا�س املحل ّيون �أن احليوانات ال�ضارية قد
تكون ال�سبب يف ذلك� .إننا ننظر �إىل طائر �أبو منجل كطليعة
قائدة قد يقودنا احلفاظ عليه �إىل �صون غريه من ت�شكيلة
احلياة الفطر ّية والأنظمة البيئية.
لقد قادت بريداليف �إنرتنا�شيونال ،عرب فرعها لل�شرق الأو�سط،
وبالتعاون مع اجلمعية امللك ّية حلماية الطيور (بريداليف بارترن
– اململكة املتحدة) �أعمال حماية طائر �أبو منجل الأ�صلع يف
�سوريا بتعاون وثيق مع وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي
واجلمعية ال�سورية حلماية احلياة الربية .وقد �أعلنت منطقة
التكاثر يف �سوريا منطقة حمم ّية من قبل الوزارة يف عام ،2004
وكذلك ك�أحد مناطق الطيور الهامة من قبل بريداليف يف عام
 .2007وقد �أطلق م�شروع تدمر يف �سوريا برنامج �أبحاث و�صون
بالتعاون مع املجتمعات املحل ّية كما ح�صل على برنامج حرا�سة
�شامل .وبعد حتديد خط الهجرة واملناطق ال�شتوية ،تنظر
بريداليف واجلمعية امللكية بالتعاون مع ال�سلطات ال�سورية
يف القيام ببحوث يف بيولوجية التغذية والتكاثر وكذلك يف
احتياجات املوطن ،و�ست�ستمر يف مراقبة الأعداد وجناحات
التكاثر� .إن حماية املواقع الرئي�س ّية للتكاثر واجلثوم هو ن�شاط
م�ستمر تقوم به الوزارة بالتعاون مع املجتمعات املحلية التي
تقيم يف امل�ستوطنة واملنطقة املحيطة.

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