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«سلحفاة الكويت» وصلت إلى قطر متجهة جنوبًا 
نحو «اإلمارات» وتعود إلى البالد بداية أبريل

دارين العلي

أشــارت القــراءات الواردة 
ألجهزة التتبع على السالحف 
البحريــة التي أطلقتها الهيئة 
العامة للبيئة في ٢٠ أغسطس 
املاضي من جزيرة قاروه قطع 
احداهما مسافة تبلغ نحو ٦٠٠
كيلومتر وصلــت خاللها الى 
املياه االقليمية القطرية متجهة 
جنوبا نحو االمارات العربية 
وذلك بعد مرور اكثر من شهر 

على اطالقها.
وقال نائب مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة للشؤون الفنية 
د.عبداهللا الزيدان لـ «األنباء» 
انــه مــن املتوقــع ان تعــود 
الســالحف الى جزيرة قاروه 
مع موسم التكاثر الذي يبدأ في 
ابريل املقبل ويستمر حتى اوائل 
شهر اغسطس من كل عام وذلك 
لوضع بيوضها والتعشــيش 
في اجلزيرة التي تعتبر موئال 

طبيعيا لها.
وأوضح ان تتبع السالحف 
وهمــا اثنتــان يتــم فــي مياه 
الكويــت وامليــاه االقليميــة، 
الفتا الى ان الســلحفاة االولى 
وزنها ٣٠ كيلوغراما بينما تزن 
الكبيــرة نحــو ٤٠ كيلوغراما 
وقــد مت انتشــالهما من احدى 
املنشآت الصناعية جنوب البالد 
بالتعــاون مــع فريق الغوص 
الكويتي واعادة تأهيلهما ملدة 
٦ أشــهر فــي املركــز العلمــي 
وأخــذ العينات منهما ومن ثم 
تركيب اجهزة تتبع بالتعاون 
مع مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي واطالقهما من جزيرة 
قاروه بالتنســيق مع جامعة 
الكويت ووزارة الداخلية وفريق 
عدســة البيئية وفريق العمل 

التطوعي سنيار.
وأشار الى ان قراءات اجهزة 

الســلحفاة  التتبــع رصــدت 
الصغيــرة احلجــم وقد عادت 
الــى جــون الكويــت ومن ثم 
خرجت منه يوم امس وقطعت 
من ٣٠٠ الى ٤٠٠ كيلومتر، اما 
الســلحفاة الثانيــة فقطعــت 
بني ٥٠٠ و٦٠٠ كيلومتر حتى 
اآلن واجتهــت من الكويت الى 
السعودية منطقة اخلفجي ثم 
مملكة البحرين ووصلت أمس 
الــى املياه االقليميــة في قطر 
وتستمر بالتوجه جنوبا نحو 

االمارات العربية املتحدة.
ولفت الى انه من املتوقع ان 
تعود السالحف الى البالد في 
موسم التكاثر لوضع بيوضها 
على جزيرة قاروه مرة ثانية 
وســيتم انتظارهــا وتتبعهــا 
للمحافظة على موائلها وضمان 
وضــع بيوضهــا وتكاثرهــا 

للحفاظ على حياتها.
وقــال ان هــذه الســالحف 
يافعــة لم يتخط عمرها الـ ١٥

سنة لم تصل الى سن النضوج 
وطعامها األعشاب البحرية وهي 

تبحث عنها لنيل الغذاء.
وأوضح ان اهمية املشروع 
تكمــن في ان هذه الســالحف 

ضمن ٥ انواع من السالحف في 
العالم وهي مهددة باالنقراض 
ومدرجة حتت القائمة احلمراء 

االحتاد الدولي لصون الطبيعة 
وتواجه الكثير من التحديات 
ومن مسؤولياتنا ومتاشيا مع 
املعاهدات التي صادقت عليها 
الدولــة االلتزام باحلفاظ على 

حياة هذه االنواع.
وشــدد على انه مــن املهم 
التأكد ما اذا كانت هذه السلحفاة 
الكويت  تفضل تواجدها فــي 
فقط ام تفضل تواجدها وتخرج 
مــن وإلى دول اخرى ومت لهذا 
الغرض اخــذ عينات احلمض 
النــووي للتعــرف علــى هذه 
البيانات بالتعاون مع جامعة 
الكويــت وكذلــك مقارنتهــا 
بدراســات معــدة مســبقا مع 

خبراء دوليني.
وأشــار الى انه من األماكن 
وفــق  للســلحفاة  املفضلــة 
الدراسات جزيرة فيلكا ومنذ 
الـــ ٢٠٠٠ ســنة  مــا يقــارب 
استوطنت اجلزيرة احلضارة 
الدملونية وكان اهلها يصطادون 
ويستخدمون صدف السلحفاة 
في صناعة أوانيهم وحاجياتهم.

أطلقتها «البيئة» في مياه اخلليج من جزيرة قاروه ٢٠ أغسطس املاضي بالتعاون مع عدد من اجلهات

أختام احلضارة الدملونية التي استوطنت حزيرة فيلكا و عليها صور السالحف

(ريليش كومار) كتاب السالحف في الكويت من تأليف د.سالم املهنا بجامعة الكويتد.عبداهللا زيدان يشرح مسار السلحفاة 

اللون االحمر الســلحفاة االولى ما زالت في الكويت اللون االخضر السلحفاة الثانية وصلت 
إلى قطر متجهة نحو االمارات

وقت اطالق السالحف

الزيدان لـ «األنباء»: هدفنا احلفاظ على حياتها من االنقراض كونها مهددة وفق املنظمات الدولية

ملشاهدة الڤيديو


