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�سالحف ريديل الزيتونية يف م�صرية� :أ�سرار تنجلي لأول مرة
نان�سي باباتانا�سوبولو
م�شروع حماية ال�سالحف الكويتي� ،ص.ب ،214383 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
�إن جزيرة م�صرية ،الواقعة على ال�شاطئ ال�شرقي لعمان ،هي املكان الوحيد يف ال�سلطنة الذي ي�أوي �أماكن لتع�شي�ش
�أربعة �أنواع من ال�سالحف البحرية هي �سلحفاة الرمياين (االبلة  /ذات الر�أ�س ال�ضخم)  ،Caretta carettaوال�سلحفاة
اخل�ضراء  ،Chelonia mydasو�سلحفاة منقار ال�صقر (ال�شرفاف)  ،Eretmochelys imbricataو�سلحفاة رديل الزيتونية
 .Lepidochelys olivaceaت�أتي ال�سالحف هنا لتع�ش�ش يف �أوقات خمتلفة من ال�سنة ح�سب �أنواعها .،تع�ش�ش الآالف من
�سالحف الرمياين يف جزيرة م�صرية ،مما يجعلها �إحدى �أهم الع�شائر املع�ش�شة يف العامل كما تع�ش�ش �سالحف منقار ال�صقر
وال�سالحف )Ross 1978 ,1998( ,اخل�ضراء هنا �أي�ضا.
وبينما تعترب �أعداد �سلحفاة رديل الزيتونية هي الوحيدة ذات الأهمية يف اجلزيرة العربية لكنها مل تلق �إال قليال من البحث،.
ولذا ال يتوفر قدر وايف من املعلومات حتى الآن عن هجراتها قبل �أو بعد التع�شي�ش مما يزيد من �صعوبة جهود ال�صون ،لكن
�أ�سرار هذا اللغز تنجلي الآن.
�أطلق م�شروع لل�صق مر�سالت الأقمار ال�صناعية على �سالحف رديل الزيتونية بهدف متابعة حتركها يف جزيرة م�صرية � ،إذ
و�صل فريق من اخلرباء العامليني يف مار�س و�إبريل  - 2008برعاية من �شركة توتال  – TOTAL S.A.فرع م�سقط وم�ؤ�س�سة
�شركة توتال للتنوع البيئي والبحار ،وحتت رعاية وزارة البيئة وال�شــئون املناخية – �إىل م�صرية يف الأ�سبوع الأخري من �شهر
مار�س وقاموا بتثبيت مر�سالت للأقمار ال�صناعية �إىل  9من �أنثيات �سالحف رديل الزيتونية .وكان نف�س ه�ؤالء العلماء
والراعني هم الذين �أجنزوا امل�شروع الرائد لتتبع �سالحف الرمياين بالأقمار ال�صناعية يف اجلزيرة يف مايو  .2006وقد
الرحالة.
�أظهرت هجراتها طيلة �سنتني معطيات ت�ضمن الآن �إجراءات �صون �أكرث فاعلية لتلك الكائنات القدمية ّ
مل يكن اكت�شاف تلك ال�سالحف ال�صغرية �أمرا �سهال يف الليايل غري املقمرة .لقد ا�ضطر العلماء واملتطوعون لل�سري لعدة
�ساعات كل ليلة على طول نف�س ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي للعثور على �سلحفاة رديل زيتونية �سليمة �صحيا ،واالنتظار �إىل �أن
تنتهي من و�ضع بي�ضها وتغطية الع�ش جيدا قبل �أن يقوموا بتثبيت املر�سل على تر�ستها وال�سماح لها بالعودة �إىل املاء� .إن هذه
ال�سالحف  ،وهي الأ�صغر حجما ،والتي ي�صل وزنها �إىل  45كيلوجرام وتغطي �أع�شا�شها بخبطات مميزة من تر�ستها لدك
الرمل ،ويظن �أنها ال�سالحف ذات الرت�سة ال�صلبة الأكرث غو�صا يف الأعماق .ما مقدار �صحة ذلك؟
يتابع علي بن عامر الكيومي ،مدير عام �صون الطبيعة واحلياة الفطرية بوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية و�سامل ال�سعدي ،من
�أهل م�صرية ومدير التنوع البيئي امل�شروع عن كثب وباهتمام فائق� .أما جان-كلود فارينا ،ممثل جمموعة توتال يف عمان
ومن هواة ال�سالحف فهو �شديد احلما�س لهذه الرعاية التي �ست�ساهم للو�صول �إىل معرفة �أف�ضل بهذه النوع حامل الراية من
ال�سالحف البحرية «التي متثل احلفاظ على احلياة يف بحور العامل وت�ضمن بقائها على املدى الطويل».
ميكنكم متابعة حتركات ال�سالحف عرب �شبكه االنرتنت على الرابطhttp://www.seaturtle.org/tracking/?project_id=278 :
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ما زالت �أحدى ال�سالحف �إىل الآن ،وبعد �شهرا« ،على ات�صال».
�أظهرت ال�سالحف الت�سع �أن بع�ضها غري مرحتل ،ومل تبتعد كثريا
عن مواقع تع�شي�شها يف جنوب �شرق م�صرية لعدة �شهور ،بينما
ارحتل البع�ض يف خطوط خمتلفة باجتاه م�ضيق هرمز ،بل ويف
اجتاه باك�ستان واليمن .لقد �أظهرت م�صرية من جديد �أنها
منطقة يف غاية الأهمية لنوع من ال�سالحف ،فبالإ�ضافة �إىل كونها
موقعا للتع�شي�ش فهي �أي�ضا مرعى للتغذية.
كان قد �سبق تثبيت م�سباري �أعماق مر�سلني على �سلحفاتني،
لكنهما ل�سوء احلظ مل تقدما �أي معلومات ذات قيمة لأن هاتني
ال�سلحفاتني بالذات بقيتا يف املياه ال�ضحلة �إىل �أن توقف امل�سبارين
عن العمل.
نظرا لأهمية ال�صيد يف جزيرة م�صرية؛ ف�إنه من الوا�ضح �أهمية
و�ضع خطة �إدارة ت�أخذ يف االعتبار تواجد �سالحف رديل اخل�ضراء
يف �أوقات معينة من العام تبلغ فيه عمليات ال�صيد ذروتها يف نف�س
موعد موا�سم تغذي وتع�شي�ش ال�سالحف.
�إن املتابعة عن بعد هي يف الوقت الراهن �أهم �أداة لتتبع خطوط
هجرة ال�سالحف وغريها من الأنواع على الرب ويف بحار العامل.
ولأنها مكلفة ،ف�إن من ال�صعب العثور على التمويل الالزم للقيام
بعمليات التتبع لعدد كبري من احليوانات� .إال �أن م�ؤ�س�سات الأبحاث
وال�شركات اخلا�صة عرب ال�شرق الأو�سط ،بالتعاون مع احلكومات،
باتت على وعي ب�أهمية هذه الأداة وت�ستخدمها الآن ب�شكل �أو�سع.
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