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الكويت دولة �صغرية تقع على ال�سواحل ال�شمالية الغربية للخليج العربي و ت�شتهر بكونها دولة منتجة للنفط� ،إال �أنه ال
يعرف الكثري عن �شواطئها الرملية الناعمة� ،أو �شعابها املرجانية املزدهرة� ،أو �أعداد ال�سالحف البحرية التي تعي�ش
وتتكاثر فيها� .إنها متواجدة حقا مما يجعل للجزيرات القريبة من ال�شاطئ �أهمية كبرية للتنوع البيئي البحري يف املنطقة.
لقد كان هناك وبا�ستمرار عالقة وثيقة االرتباط بني الرب والبحر� ،إذ كان ال�صيد والغو�ص لل�ؤل�ؤ ن�شاطان بحريان
رئي�سيان يف الكويت� ،أما اليوم ف�إن �أكرث من �سبعني �سفينة �صيد تقوم بال�صيد بالرتولة ( اجلر) يف �أحد �أهم م�صادر
الروبيان يف العامل ،وت�صدر الكثري من الأطنان لأنحاء العامل .لقد �أدت م�شاريع ا�ست�صالح الأرا�ضي والتطوير �إىل
تغيري البيئة البحرية على الياب�سة ،كما ا�ستولت �سياحة اليخوت املحلية على جزيرة ُك رّب التي كانت يوما موقعا لتع�شي�ش
ال�سالحف ( ، )2004 ,Meakins and Al-Mohannaلكنها ال ت�ست�ضيف اليوم �سوى �أعداد من طائر اخلر�شنة (خطاف البحر) ،ورغم
ذلك فال زال بالإمكان م�شاهدة ال�سالحف ت�سبح حولها .لقد ازداد عدد �سكان الدولة ب�شكل كبري خالل ال�سنوات الأربعني الأخرية،
ومت ردم قرابة  10كم مربع من الأرا�ضي يف جون الكويت ما بني املد واجلزر لإقامة حمطات �إنتاج الطاقة ،وم�شاريع تطوير املوانئ،
واملن�شئات الرتفيهية والتجارية لتلبية االحتياجات املتنامية للمجتمع الذي تقل �أعمار  %60منه عن  24عاما (.)2004 ,Al-Yamani et al
يقوم باحثو م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف الكويت ،والذي ترعاه م�ؤ�س�سة توتال و�شركة توتال الكويت بالتعاون مع مركز
العمل التطوعي بالكويت واملركز العلمي ،مبحاولة فك �ألغاز تواجد ال�سلحفاة البحرية يف املنطقة .تت�ضمن حتديات امل�شروع تقدير
�أعدادها ،وتقييم �أنواعها ،وموا�سم تع�شي�شها ،ورفع م�ستوى الوعي العام عنها.
كان من املعروف ل�سنوات �أن �سالحف منقار ال�صقر  Eretmochelys imbricataوال�سالحف اخل�ضراء  Chelonia mydasت�شاهد
وهي تع�ش�ش بعيدا عن ال�شاطئ يف �شعاب حلقية (�آتوالت) ك�أم املرادم وقارو ( .)2004 ,Meakins and Al-Mohannaكان �شاطئ
يف ميناء الزور �أي�ضا موقعا لتع�شي�ش �سلحفاة منقار ال�صقر لعدة �سنوات ،كما �أن �سلحفاة الرمياين (الأيلة)  Caretta carettaتقع
�أحيانا فري�سة ل�شباك ال�صيادين ،كما عرث على جثث ل�سلحفاة النملة (جلدية الظهر)  Dermochelys coriaceaعلى ال�شواطئ.
ي�شكل الو�صول �إىل اجلزر املقابلة لل�شاطئ حتديا �صعبا ب�سبب �صعوبة التنب�ؤ ب�أو�ضاع الطق�س ،لكن م�شروع املحافظة على ال�سالحف
يف الكويت ت�صدى للتحدي مبحاولة بلوغ تلك اجلزر ب�شتى ال�سبل ومراقبتها قدر امل�ستطاع يف معظم �أ�شهر العام ،ولقد مت احل�صول
بالفعل على بع�ض النتائج بف�ضل التعاون مع قوات خفر ال�سواحل التي حتر�س حمطات يف �أم املرادم وقارو على مدار العام.
ما زال عدد ال�سالحف التي تع�ش�ش يف اجلزيرتني وبعد قرابة �سنة من عمر امل�شروع غري معروف� ،إال �أنه ي�ؤمل �أن تت�ضح ال�صورة
مع تقدم الأبحاث .عرث الباحثون يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س  2008على  50حفرة يف جزيرة قارو ،كان حجم اثنتني منها �أ�صغر من
�أع�شا�ش ال�سالحف اخل�ضراء .و هنا يربز الت�سا�ؤل هل تقوم �سلحفاة منقار ال�صقر بالتع�شي�ش هنا �أي�ضا؟
مل ت�شاهد �سوى ال�سالحف اخل�ضراء يف قارو يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س  2008ويبدو �أنها تقوم بدافع حرارة الرمال املحرقة التي
تبلغ  48مئوية ببناء حجريات كبرية لو�ضع بي�ضها .مل يتمكن الفريق ،ب�سبب رياح ال�سر ّيات ،من بلوغ اجلزيرة يف �شهري �سبتمرب
و�أكتوبر للبحث يف ن�شاطات التع�شي�ش� ،إال �أن عنا�صر خفر ال�سواحل �شاهدوا و�ص ّوروا عدة �أفراخ �سالحف خ�ضراء يف �آخر �أيام
�أغ�سط�س ،وكذلك فعل فريق من ال�صيادين من �أ�صدقاء مركز العمل التطوعي .مل ترد �أي تقارير �أخرى عن الفق�س يف .2008
مل يبد�أ مو�سم التع�شي�ش يف �أم املرادم التي كانت يف املا�ضي ،قبل �إن�شاء مرف�أ خفر ال�سواحل اجلديد ،موقعا لتع�شي�ش ال�سالحف
اخل�ضراء و�سالحف منقار ال�صقر ،حتى مار�س  ،2009و�إن كان قد انتهى بالت�أكيد يف يوليو � .2008شوهدت �سبعة �أع�شا�ش حمتملة
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يف �أم املرادم يف يوليو � .2008شوهد �أي�ضا �أثر لأقدام فرخ يبدو
�أنه مل ي�ستطع بلوغ البحر ،وهو �أمر غري مفاجئ بالنظر للأعداد
الكبرية من طيور اخلر�شنة امللجمة  Sterna anaethetusالتي
تع�ش�ش يف ال�شجريات يف مكان جماور ملوقع تع�شي�ش ال�سالحف،
وتقوم بالبحث طول الليل عن الطعام ،وخا�صة ذي القيمة الربوتينية
العالية ك�أفراخ ال�سالحف ،لتغذية الطيور املع�ش�شة واحلا�ضنة
تت�ضمن �أهداف امل�شروع لعام  2009ما يلي:
• تقدير التعداد
• حتديد الأنواع لكل جزيرة ولكل ف�صل
• درا�سة التعامل مع الأنواع املفرت�سة والطق�س
• درا�سات �إ�ضافية لل�شعب املرجانية (احليود)
• املتابعة بالأقمار ال�صناعية
• مراقبة الأع�شا�ش با�ستخدام تقنية �أزرار i-button
• التثقيف البيئي واملواد ال�صحفية
�سيوا�صل امل�شروع ن�شاطاته حتى يوليو  2011على الأقل ،وي�ؤمل �أن
يقدم حتديثات م�ستمرة لنتائج �أبحاثه ومالحظاته يف ًك رّب وقارو
و�أم املرادم.
�أزرار  i-buttonهي �أدوات �إلكرتونية �صغرية تو�ضع يف �أع�شا�ش
ال�سالحف وتزال بعد  80يوما من التع�شي�ش .تقدم هذه الأدوات
الكثري من املعلومات عن درجات احلرارة ،والرطوبة ،وتاريخ الفق�س.
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