
دول النطاق الرئيس��ية وهي 22 دوله ، فضال عن مراقبني 
 م��ن العامل��ني في مج��ال احلماي��ة في اجملتم��ع الدولي.

http://lesserwhitefrontedgoose.aewa.info/

اجملتمعات والتوزيع اجلغرافي

اإلوزة الغراء الصغيرة )Anser erythropus( مهددة عاملياً 
باإلنقراض وتعتبر من أنواع اإلوز الصغيرة كثيرة الترحال 
خالل الهجرة. تتكاثر في غابات التندرا من اسكندنافيا 
إلى أقصى ش��رق روس��يا وتقض��ي فصل الش��تاء في 
املناط��ق الرطب��ة املمت��دة من جن��وب ش��رق أوروبا إلى 
شرق الصني. واليوم ميكن متييز ثالثة مجتمعات فرعية: 
فينوسكانديان، الغربية الرئيسية والشرقية الرئيسية. 
باإلضاف��ة إلى مجتمع صغي��ر قد مت إع��ادة إدخاله في 

السويد. 

التناقص والتهديدات الرئيسية

إنخفض��ت اع��داد اإلوزة الغ��راء الصغي��رة بس��رعة منذ 
اخلمسينات بنحو يصل إلى 50 % من تعدادها في العالم 

خالل العقد املاضي، مما آثار مخاوف ان هذا النوع قد يصبح 
قريبا من األنواع املنقرضة.

الصي��د غي��ر القانون��ي وغي��ر املقص��ود ه��ي التهديدات 
الرئيس��ية له��ذا الطي��ر. تش��به اإلوزة الغ��راء الصغيرة 
الى ح��د كبي��ر اإلوزة الغ��راء )Anser albifrons( وهي من 
الطيور املألوف واملس��موح صيدها. عندما يهاجر النوعان 

مع��ا، فإنه م��ن الصعب ج��دا التمييز بينهم��ا. باإلضافة 
 إل��ى رفع مس��توى الوعي في أوس��اط الصيادي��ن احملليني 
و منع صيد اإلوز في مواقع رئيس��ية، هناك حاجة ماس��ة 

لنهج ابتكاري ملسألة الصيد.

التعاون الدولي من أجل اإلوزة الغراء الصغيرة 

مت اعتماد خطة عمل دولي��ة حلماية اإلوزة الغراء الصغيرة 
ف��ي عام 2008 من قبل إتفاقية حماية طيور املاء املهاجرة 
االفريقي��ة االوروآس��يوية )AEWA( وتغط��ي ه��ذه اخلطة 
اجملتمعات الفرعية الفينوسكانديانية والغربية الرئيسية 
وتهدف إلستعادة وضع احلماية لهذا النوع داخل منطقة 

االتفاقية.

ينس��ق فري��ق العمل الدول��ي إلتفاقية حماي��ة طيور املاء 
املهاج��رة االفريقي��ة االوروآس��يوية جه��ود احلماية لهذين 
اجملتمعني ل��إوزة الغ��راء الصغيرة من خ��الل االتفاق على 

حتدي��د األنش��طة ذات األولوية ، وجمع األم��وال مبا يضمن 
الرص��د املنتظم وحتفيز البحث العلمي والنهوض بحماية 

شبكة من املواقع احلساسة املهمة لهذا النوع.
ويتش��كل األعضاء من مس��ؤولني حكوميني وخبراء من 

اإلوزة الغراء الصغيرة
طير معرض للخطر
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