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�إعادة ت�أهيل و�إطالق �سلحفاة خ�ضراء
ومتابعتها بالأقمار ال�صناعية
2

وارن بافر�ستوك ،1دافيد روبن�سون ،1كيفن هايالند

يف �أغ�سط�س�/آب  2006ا�ستقبل مكتب حماية احلياة الربية �سلحفاة خ�ضراء  .Chelonia mydasكانت ال�سلحفاة التي وجدت يف �شاطئ
قرب دبا بالإمارات العربية املتحدة م�صابة بجروح بالغة يف الر�أ�س وعلى �شفى املوت ،و�أ�سكنت م�ؤقتا يف حو�ض فارغ حلجر الأ�سماك يف
فندق برج العرب.
املوا�صفات املادية للوحدة :حو�ض دائري بقطر 3,8م ،مزود بنظام دعم احلياة م�صمم للأ�سماك يت�ألف من فلرت رمل ،وجمزّء للزّبد،
وحتكم يف الأوزون ،وتعقيم بالأ�شعة فوق البنف�سجية� .إ�ضافة لذلك يحافظ على درجة حرارة ثابتة ( 26مئوية) .كانت درجة حرارة مياه
البحر املكتنفة عند ا�ستالم ال�سلحفاة تبلغ  35مئوية.

�أطلقت ال�سلحفاة يف  16فرباير�/شباط  ،2008وما زلنا وحتى �ساعة
�إعداد هذا التقرير نتلقى الإر�سال منها� ..أما معلومات الإطالق فهي:
تر�س منحني بطول � 84,3سم ،ووزن نهائي  84,6كجم .توجد على
الزعنفة الي�سرى رقاقة (مايكروت�شيب)  ،Avidرقم .096592868
قاعدة الإر�سال  Sirtrackهي من طراز .ID JN16549 ,55885 PTT
�إ�ضافة لذلك حتمل ال�سلحفاة بطاقات تعريف من التيتانيوم على
الزعنفتني الي�سرى واليمنى (رقم  74و 75على التوايل) حتمل ا�سم
مكتب حماية احلياة الربية � ،Wildlife Protection Officeص ب
 ،27942دبي.

ابتد�أ العالج بجرعات من حقن �سيفتازيدامي 20( Ceftazidimeمج/كجم يف الع�ضل)و مت تقدمي البيطري طوال امل�شروع من قبل
م�ست�شفى الو�صل لل�صقور ،حدث التهاب ثانوي حاد يف �أعلى اجلمجمة والرقبة عند عدم توفر م�ؤقت لـ �سيفتازيدامي .وقد زال االلتهاب
على فرتة � 4أ�سابيع عند ا�ستئناف اجلرعات يف �أواخر �سبتمرب�/أيلول.
كانت الإ�صابة الأ�صلية من الفداحة لدرجة ال�شك يف حدوث عمى ،كما �أن ال�سلحفاة مل تبد اهتماما بالتغذية الذاتية ملدة � 3أ�شهر .قدمت
الرعاية الداعمة لل�سلحفاة طيلة تلك الفرتة من قبل فريق حو�ض الأ�سماك يف فندق برج العرب.
�أجريت التغذية الق�سرية با�ستخدام �شمالت ح ّبار حم�شوة بخ�ضروات مهرو�سة .قدّمت ال�شمالت و�سيلة للتغذية باخل�ضار دون احلاجة
ال�ستخدام �أنابيب التغذية الق�سرية� .إ�ضافة لذلك �أدخلت �أقرا�ص فيتامني  ®Zoolifeيف ال�شمالت مبعدل قر�ص واحد لكل  10كجم يف الأ�سبوع.

ميكنكم متابعة تنقل ال�سلحفاة «دبا» (�سميت با�سم املنطقة التي عرث
عليها فيها) عن طريق و�صلة انرتنت على موقع  Seaturtle.orgعلى
العنوان التايل:
http://www.seaturtle.org/tracking/?project_id=55
ميكن ا�ستقبال الرحالت اجلماعية يف مركز �إعادة ت�أهيل ال�سالحف
وفق ترتيب م�سبق .يرجى الإت�صال بفريق الأكواريوم عرب
BAAAquarium@jumeirah.com.

ابتد�أت ال�سلحفاة بالتغذية الذاتية يف نوفمرب  .2006مت نقلها يف دي�سمرب � 2006إىل حظرية املرحلة النهائية لإعادة الت�أهيل ال�سابق
للإطالق يف يف «دبي ووترويز» مبدينة اجلمرية .،كانت حرارة احلظرية م�ساوية للحرارة ال�سائدة يف مياه البحر .كان حقل غني من
�أع�شاب البحر قد منا يف احلظرية و مما وفر م�صدرا جزئيا للتغذية .توقفت ال�سلحفاة يف ال�شهر الأول متاما عن الأكل و�أظهرت طفوا
ايجابيا ،ولهذا فقد �أعيدت من جديد �إىل مرافق احلجر الأكرث دفئا .كانت درجة حرارة البحر املكتنفة يف حينه  19مئوية ،وقد ظن �أنها
ال�سبب الرئي�س للتوقف عن الأكل و قد �إ�ستعادت ال�سلحفاة قابلية الأكل الطبيعية ب�سرعة عند �إعادتها اىل اىل احلو�ض احلجر الأكرث دفئا.

جتتذب الوحدة يف كل عام �أكرث من  1200زائرا من املدار�س ،وهي بهذا
ترفع من م�ستوى الوعي مبحنة ال�سالحف يف اخلليج العربي ،ون�شجع
امل�شاركة الإيجابية يف م�شروعنا.
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يف �أوائل �صيف  ،2007وحني بلغت درجة حرارة البحر املكتنفة م�ستويات تعادل تلك املوجودة يف احلجر� ،أعيدت ال�سلحفاة بنجاح �إىل
احلظرية اخلارجية .ومل ي�ستدعي الأمر �أي معاجلة �أو تغذية ق�سريةو متت مراقبة الوزن ومتغريات الدم طيلة ما تبقى من عام .2007
يف خريف  ،2007تلقينا متويال من جمموعة اجلمرية ل�شراء وحدة تعقب بالأقمار ال�صناعية .و كانت الوحدة امل�ستخدمة هي
 Sirtrack model 0.5 watt KiwiSat 101 PTTوبعمر ت�شغيلي يقدر ب�ستة �أ�شهر� .إن الو�سيلة الأكرث ا�ستخداما لتجهيز ال�سالحف للتتبع
بالأقمار ال�صناعية هي يف و�ضع املر�سالت على الإناث عند عودتها من ال�شاطئ �إىل البحر بعد و�ضع البي�ض� ،إذ �أن الذكور تق�ضي حياتها
بعد فق�سها يف البحر� .إن درا�سة جناح �إعادة الت�أهيل – من حيث البقاء بعد الإطالق – هي �أمر �أقل �شيوعا و قد لوحظ يف �صيف
� 2007أن ذيل ال�سلحفاة قد ازداد بروزا ،وعلى الرغم عدم ت�أكدنا من الأمر ف�إنه يظن ب�أنها ذكر غري بالغ ،مما ي�ضيف �إىل ندرة مثل
هذه الدرا�سة لكونها تعقب ل�سلحفاة ذكر.
بعد التنظيف لرت�س جيدا باملنظفات ،وغ�سله باملاء العذب ،وم�سحه بالكحول ،ثبتت وحدة املر�سل �إىل الرت�س با�ستخدام �صمغ بولي�سرت
عادي خملوط بح�صرية من ن�سيج الفايربجال�س .ا�ستخدمت ثالث طبقات من اخلليط و�سمح لكل طبقة �أن جتف وتلت�صق قبل �إ�ضافة
الأخرى� .أخريا �أ�ضيفت طبقة  Micron Extraمانعة للتلوث من �صنع �إنرتان�شيونال بينت�س .وحدة الإر�سال مزودة مبفتاح كهربائي للماء
املالح ،مما يطيل عمر البطارية بت�شغيل املر�سل فقط عند �صعود ال�سلحفاة لل�سطح حني ي�صبح الإر�سال ممكنا .ل�ضمان عدم ت�شوي�ش مانع
التلوث على الإر�سال متت حماية نقاط االت�صال ب�شريط عازل وتركت منطقة ا�ستثناء من � 1سم حول كل نقطة ات�صال.
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