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 سماك القرش ذات المطرقة العظیمةضوء على مبادرتھا األولى لحمایة أبالنبان تسلط ال
Tamataroa سمك  ماسةبإشراف فریق غومبیسا من مجموعة حمبادرة مشتركة ، في

 القرش ذات المطرقة العظیم
 

، في (االسم المحلي لقرش المطرقة العظیم في بولینیزیا الفرنسیة) بالتعاون مع دار بالنبان Tamataroa مشروع تم إطالق
والبدء في وضع بروتوكوالت الحمایة في بولینیزیا  -مبادرة مدتھا ثالث سنوات لدراسة بیئة ھذه األنواع المھددة باالنقراض 

الفرنسیة وعلى طول مسیرة الھجرة لھذا النوع من القرش. وستقوم الدار في إطار ھذا التعاون باستعراض سلسلة من مدونات 
الیستا وفریق غومبیسا، الذین انضموا إلى جمعیة حمایة موكاران برئاسة جان ماري جیندیل. الفیدیو التي أنشأھا لوران ب

 .على التوالي 2023و  2022وسیتم تنظیم بعثتان إضافیتان خالل عامي 

 

فجأة  غواًصا تقنیًا معتمدًا. في نھایة اختباره األخیر للغوص للحصول على الشھادة ، ظھرت لھ مارك حایك ، أصبح2014عام 
من األعماق ، وأثناء مرورھا بالقرب من السید حایك، حدث تواصل  (Sphyrna mokarran) سمكة قرش المطرقة العظیم

بصري قصیر. وقد أدى ھذا اللقاء، مع حیوان یعتبره السكان المحلیون وصي الممر، إلى التأثیر بعمق على الرئیس والمدیر 
 .التنفیذي لدار بالنبان

وقد بات من غیر المعقول أن یكون ھذا اللقاء ھو األخیر، ال سیما بالنظر إلى أن ھذه األنواع الغامضة مدرجة في القائمة الحمراء 
ایك حومارك ا دفع بدار بالنبان ، محاء العالمباعتبارھا مھددة باالنقراض في جمیع أن لالتحاد الدولي لصون الطبیعة ومواردھا 

 .ات حاسمة في ھذا اإلطارتخاذ إجراءال على المستوى الشخصي

للتركیز على دراسة الوضع الحالي في  ،المطرقة العظیم قرش حمایة جمعیةفي دعم إنشاء جمعیة محلیة، الخطوة األولى  وتمثلت
ووفرت لغایة. رأس المطرقة محدودة لسمك بیئة یا الفرنسیة ؛ المنطقة المھمة لھذا النوع، ال سیما أن المعلومات الخاصة ببولینیز

لوران  یمتد لثالث سنوات مع مة لتحفیز ودعم مشروع أكثر طموحاً البیانات الالزمجموعتي المراقبة والبحث األولیان للجمعیة، 
 مجموعة غومبیسا. وفریقھ في بالیستا

المشھورین من الوالیات ، من الخبرة العلمیة لمتخصصي أسماك القرش سیستفید ھذا الكونسورتیوم، الذي جمعتھ دار بالنبانو
، والتي ولدت عددًا مذھالً من النتائج االستكشافیة  IVغومبیسا  المتحدة وأوروبا وأسترالیا. كان ھذا ھو الحال أیًضا خالل رحلة

العلمیة ، بما في ذلك الكشف ، ألول مرة ، عن سلوك الصید التعاوني ألسماك قرش الشعاب المرجانیة الرمادیة. حصل الفیلم 
 .جائزة دولیة ، والتي تضمنت أیًضا ترشیًحا لجوائز إیمي 70على أكثر من  Sharks into the Dark 700 وثائقي البارز ال

أداة إدارة  لتوفیر كما تعتبر بمثابة فرصة. بھذه القضیة المعرفة والوعي الجدید ، تعزیز Tamataroaمشروع  ویتمثل الھدف من 
في بولینیزیا الفرنسیة ومناطق لتمكینھا من توفیر حمایة فعالة ألسمال القرش ذات المطرقة ة ملموسة للسلطات اإلقلیمیة والدولی

، فضالً عن كة الكشف الصوتي العالمیةشبلاألنواع المھاجرة. كما سیقدم مساھمة كبیرة  تعتبر من، حیث من العالمأخرى 
 ك القرش.بروتوكوالت البحث المبتكرة لدراسة ھذا النوع وغیره من أنواع أسما
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