
 

 

 

 
 

 !انتصار رائع لجنّ ة الطیور في الجبل األسود
 

 
 

 طیّبة حیاة یضمن أولسینج مّالحات من المستخرج ،"األبیض الذھب" ، أو كما یطلق علیھ بالملح كان تقریبًا، من الزمان قرنل
 ،2013إلى غایة سنة  العشرینیات منذ تشغیلھ بدأ الذي ،الضخم الملح إنتاج مجمع إن. سواء حد على جماعات المحلیةوال للطیور

 الطبیعة بین المتناغم التعایش على مثال یدانیھ ال احیّ  مثاال الصغیرة الساحلیة أولسینج ببلدة المحیطة الطبیعیة المناظرجعل من 
موطنا أیضا وساھم في إزدھاره. ووفّر  المحلي للمجتمع فرص عملٍ  اسنوی الملحمن  طن ألف 40 نتاجإكما خلق . واإلنسان

 .البیولوجي بالتنوع الغنيالممیّز و اإلیكولوجي النظام ھذا جتذبھای التي المھاجرة الطیور الفآل

 والبجع طیور النحام الوردي أسراببفضل  األدریاتیكي البحر فيللطیور  ةكجنّ  الدولیة سمعتھا أولسینجولقد أكتسبت مالحات 
محطة مفصلیّة  2005 عام ناكقد ول. التي ترتادھا دوریّا الطیور من مختلفًا نوًعا 250 من أكثر إلى باإلضافة ،المذھلة الدلماسي

 الّك الُجددثم بتخطیط المُ  الملح، أحواض خصخصةفقد بدأ األمر ب. للمالّحات الذھبي عصرال تھىإن حیث ،أولسینجفي تاریخ 
 ،2011 عام في الشركة نتیجةً إلفالس عامل 500 من أكثر وإزداد األمر سوءا بتسریح. فاخر سیاحي منتجع وبناء الموقع لتجفیف

 إیقاف، وضحاھا عشیة بینكما تم، . شیئا فشیئا الخراب بھا حیقلیَ  ركتتُ و ،نتیجة اإلھمال یوم بعد یومالتسوء حالة المالّحات 
ولقد . والتزّود بمؤونتھا الطیورتعشیش  أجل منالالزمة  المیاه مستویات على للحفاظ ضروریة عدتُ  التي المیاه مضخات تشغیل

 أعداد قلّتو عشاشاأل المیاه غمرت، حیث الموقع في الھش اإلصطناعي البیئي النظام على وخیمة عواقب اعنھ للتخلي كان
 .عام ا بعدعام ملحوظ بشكلالتي تزور الموقع  الطیور

 
تُستأنف مجّددا وبصفة طبیعیة في األشغال  ورؤیة المنتجع بناء منع أجل من كلل بال الماضي العقدعلى مدار  CZIP كافح لقد

لم  الشعبي، الدعم من الرغم علىو. CZIPحسب ما ورد على لسان أعضاء  قد یندثر ھذا الموقعوالتي من دونھا  الملح، حقول
 مداھمةو الفساد مزاعمو التخریب أعمالك علیھا التغلب عوائق كان من الصعب وتخلّلتھمفروشا بالورود  النصر إلى الطریق یكن

 .النّحام أعشاش
 

 مركز ناضللقد ! وطنیة محمیة منطقةوأُعلنت  )Ulcinj( أولسینج إنتصرت مّالحات ،وأخیرا
 بیردالیفحد شركاء منظمة أ،   (CZIP)األسود الجبل في الطیور وحمایة بحوث

 إطالق مشروع منعمن أجل  الماضیة عاًما عشر الخمسة مدار كلل على بال ،انترناشونال
 . أوروبا فيوتكاثرھا  المھاجرة الطیور راحة مواقع أھم أحد یدّمر من شأنھ أن للجدل مثیر

 واالنسان للطبیعة الملحمي النصر ھذا Off Your Map حملة شركاء ھذا ویبارك
 ذلت لحمایة ھذا النظام اإلیكولوجي الفرید.ویشكرون كل الجھود التي بُ 
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offyourmap.org 
#OffYourMap  
#LifeBeginsInWetlands 

  

Off Your Map is a collaboration between  
the following partners with the funding and 
support from the MAVA Foundation. 

 
 

 غیر والمنظمة CZIPو بیردالیفكل من  تظافرت جھود عندماأكبر  دولیًا ھتماًماإ تكتسب المعركة بدأت ،الماضي العام في وفقط
 في اإلنترنت عبر ت العریضة التي نُشرتجحولقد ن .#SaveSalina حملة إلطالق EuroNatur  األلمانیة البیئیة الحكومیة

ولقد مثّل تقدیم . األسود الجبل في وأنجحھا نوعھا من العرائض أكبر من واحدة یجعلھا مما توقیع، ألف 100 من أكثر جمع
 بإنقاذ تزاملباال حینھا دتعھّ  حیث فاصلة، لحظة نیسان/أبریل في، األسود الجبل وزراء رئیس ،ماركوفیتش دوتشكو إلى العریضة
 .المالّحات

 
 المالّحات إعالن على أولسینج لبلدیة المحلي البرلمان صّوت مشرق، حیث حامال بُشرى غدٍ  یونیو 25 ِطّل علینا أخیرا یومولیُ 

في ،   CZIP لـ ةالتنفیذی ةالمدیر جانجوسیفیتش، جوفانا وقد أّكدت. زةالمتمیّ  والثقافیة البیئیة لقیمتھا تقدیراً  وطنیة محمیة منطقة
 لدعم وأضافت جوفانا، معربة عن إمتنانھا. الحدیث األسود الجبل تاریخ في للطبیعة األعظمیُعّد  النصر ھذاعلى أن  ،ھذا الصدد
 ناعالم في ،فخر یوجد ال أنھب أظھرواقد  األشخاص ھؤالء لك، بأن  #SaveSalinaعریضة على عواوقّ الذین  أوروبي المائة ألف

 .الطبیعة حمایة من أكبر لمعاصر،ا
  

-Blackو )Kentish Plover( االسكندراني القطقاطو  Little ternمثل أولسینجرلطیو انتصاًرا أیًضا اإلعالن ھذا عدیُّ  كما
winged stilt  و Common shelduck. إلى  بتفاؤل ،الطیور وحمایة بحوث مركز من، زیكوفیتش بویان الطیور عاِلم وأشار

 و  Pied avocet مثل األخیرة السنوات في تھا بالفشلمحاول باءت أو الماضي في عّششت التي لألنواع اآلن أمل ھناك أن
Oystercatcher والنحام الوردي. 

  
 وتمثل. المتوسطاألبیض  البحر في الساحلیة الرطبة األراضي من واسعة شبكة ضمن من المواقع المھّمةوتعتبر مالحات أولسینج 

 للطیور المھمة المناطق حمایة الحفظ في قسم مسؤولة كابیالن، صوفیا وصفتھا كما ،"أكبر أحجیة من امھم جزءا"تھا حمای
)IBA( منظمة في BirdLife Europe .  مواجھةفي  الطبیعة على قائمة كحلولا مھم ادور تلعب الساحلیة الرطبة األراضيإن 

 العواصف خالل عازلة كمناطق فھي تعمل .طبیعیة كوارث ب علیھ منوما یترتّ  المناخ تغیر مثل ىالكبر المجتمعیة التحدیات
 .اإلنسان صحةوتساھم في الحفاظ على  المیاه تلوث، وتحّد من والفیضانات

 
 المدیر رحذّ ب وحمایة ھذا اإلنجاز. وفي ھذا السیاق، كث عنالمالّحات  حالة مراقبة في مناصرو حفظ الطبیعة سیستمرھذا و

 صبحی أن ینبغي ال الجدید كمحمیة تصنیف المالّحات أن من  Gabriel Schwaderer السید  EuroNaturمنظمة لـ التنفیذي
 وأُِدیر ُحفظ إذا ما ،الموقع ھذا نوأكد بأ. الملح إستخراج إلستئناف أشغال من جدید حان قد الوقت أنب وأضاف. للحكومة ذریعة
 كاملة ستفادةإ والطبیعة اإلنسان یستفید حیث المستدامة والسیاحة الملح إنتاج یشمل الذي النشط االقتصاد یدعم أن یمكن د،جیّ  بشكل

 .البعض بعضھما من
 

https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia
https://www.euronatur.org/

