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السالحف البحرية في جزر قوريا

 سواحل رملية مالئمة جدا للتعشيش

 سواحل رملية يمكنها إيواء أعشاش بصفة استثنائية

سواحل صخرية بها شواطئ رملية صغيرة يمكنها
 إيواء األعشاش 

سواحل رملية بها أعشاش، لكنها أقل مالءمة
للتعشيش 

سواحل صخرية غير مالئمة للتعشيش

سواحل مستنقعات غير مالئمة للتعشيش

 قوريا الكبيرة

   قوريا الصغيرة

مناطق التعشيش في جزر قوريا

م 500

قوارب سياحية قراصنة

قوارب الصيد المنارة

(         )

 في عام 1997: 11 عش
في عام 2020: 45 عش

صغار من    2500 حوالي   يولد 
 السالحف في جزر قوريا كل عام

 يعتمد تحديد الجنس على درجة حرارة الحضانة
في جزر قوريا، نسبة الذكور أعلى

البحرية في تونس السالحف  لتعشيش  الرئيسي  الموقع   ارخبيل قوريا هو 
حيث يتم تسجيل حوالي أربعين عشًا كل سنة

السالحف التي تعشش على هذه الجزر
السلحفاة ضخمة الرأس أو

 مياه ساحلية قليلة العمق
ضحلة

مياه قليلة العمق
ضحلة 

المنطقة
البحرية 

شاطئ
التعشيش 

منطقة
 التكاثر 

 منطقة التغذية القاعية

 املنطقة املجاورة ملناطق

 التعشيش

 جوان  جويلية  أوت

منطقة التغذية بأعايل

 البحار 

 إلى 8 اسابيع من الحضانة
ظهور المواليد الجدد

أوت - أكتوبر

 ح�ية األعشاش بواسطة اقفاص

 الهجرة كل 2 إلى 8
 سنوات

 الهجرة
 ما بين 30 إلى 50 سنة

السنوات الضائعة
من 5 إلى 20 سنة 

 السالحف البالغة

 العودة إلى مناطق التغذية

السالحف غ� البالغة

اسبوعين
 فترة فاصلة

Larus michahellis

 INSTM -TunisianSeaTurtleRescueCentre                  +216 73 531 867                    
 .APAL و SPA/RAC , INSTM

 يصل إلى هذه المرحلة %1 من السالحف
حديثي الوالدة

Rattus rattus

 اإلفتراس هو أحد العوائق الطبيعية العديدة    التي تواجهها السالحف
 البحرية، باإلضافة إلى ضغوط بشرية  أخرى   مثل التفاعل مع نشاط الصيد

والتلوث، اإلصطدام بالقوارب وتدمير مواقع التعشيش

 يصل عدد الزوار في الصيف
خالل شخص   1000  إلى 

 عطلة نهاية األسبوع

 يقع وضح عالمة وسم و أخذ قياسات
 على إناث  السالحف لمراقبة تجمعاتها

 في البحر المتوسط

Ocypode cursor

Caretta carettaهي النوع الوحيد من
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 تستفيد تونس من مركز رعاية وتأهيل السالحف البحرية في المنستير، الذي تم انشاؤه سنة 2004 تحت إشراف وزارة الفالحة 
والموارد المائية والصيد البحري، بالتعاون مع

فيسبوكالهاتف
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KURIAT.MAVA الممول من  الملصق في إطار مشروع
تصوير صوفيا فوزنايا. تم إعداد هذا
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