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�أخبار ،منا�سبات وفعاليات
تل ّوث قاتل يف الإمارات العربية املتحدة

�أويل فرينريي ،املخترب املركزي للبحوث البيطرية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدةcvrl@cvrl.ae .

الحظ علماء الباثولوجي يف املخترب املركزي للبحوث البيطرية زيادة هائلة يف نفوق احليوانات ب�سبب ابتالع
البال�ستيك .كانت �أكرث �ضحايا التل ّوث البال�ستيكي ،برتتيب �أعدادها ،هي :املا�شية ،واجلمال البالغة،
واجلمال ال�صغرية ،والأغنام ،واملاعز ،والنعام ،ودجاج احلبارى ،والغزالن .متوت حتى ال�سالحف والطيور
من ابتالع النفايات .جتد هذه احليوانات �أكيا�س البال�ستيك واحلبال والزجاجات و�أغطية القناين و�أدوات
تناول الطعام يف بيئتها وت�أكلها .تعترب �صغار احليوانات مهددة ب�شكل خا�ص بالتل ّوث البال�ستيكي ،ولأنها
حيوانات ف�ضولية ف�إنها تبد�أ باللعب بالأكيا�س البال�ستيكية ،ثم تق�ضمها ،وينتهي الأمر بابتالعها .يف عام
 2006ومن جمموع  1300حيوان �ش ّرحت يف املركز ُوجد �أن ِم َعد �أكرث من �( 100أي قرابة  )%10منها كانت
حتتوي على البال�ستيك .لقد بلغ ابتالع احليوانات للبال�ستيك م�ستويات وبائية .كانت �أ�سوء احلاالت بقرة
ابتلعت  60كجم من البال�ستيك ال�صلب اتخذ �شكل معدتها.
التلوث البال�ستيكي  -احلل
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لأن البال�ستيك يحتاج لفرتة � 400سنة قبل �أن يتحلل ،ف�إن معظم البال�ستيك الذي �أنتج حتى
اليوم ما زال موجودا يف مكان ما من الكوكب!
ميثل البال�ستيك �أكرث من  %60من النفايات على ال�شواطئ.
بقتل البال�ستيك عددا كبريا من احليوانات الربية وكذلك من احليوانات البحرية.
النفايات البال�ستيكية تل ّوث �شوارعنا ومناطقنا اخلارجية وت�س ّد م�صارف املجاري.

احلل
لي�س هناك بديل عملي للبال�ستيك ،لذا ف�إن حل امل�شكلة ي�أتي با�ستخدام �إ�ضافات ™ d2wمن �صنع �شركة
�سيمفوين انفايرومننتال التي متكـّن حتلله ب�شكل تام يف الطبيعة ،وبطريقة رفيقة بالبيئة ،ويف وقت حمدد
وق�صري ،وبتكلفة قليلة �أو معدومة ،وت�ؤدي وب�شكل جوهري �إىل تخفي�ض امل�شاكل املذكورة �أعاله.
ملزيد من املعلومات ميكنكم زيارة موقع �شركة �سيمفوين � www.degradable.netأو الإت�صال بال�سيد ون�ستون
براي�س على الربيد الإلكرتوين .ipt@interplastuae.com

اكت�شاف ب ّزاقة بحرية قد تكون من جن�س جديد
�إيان ماكدونالد ،خبري بيئي� ،شركة ت�شغيل قطرغاز،
�ص.ب ،22666 .الدوحة ،قطر
نظمت جمموعة التاريخ الطبيعي يف قطر يف مار�س/
�آذار رحلة حقلية للبيئة البحرية ملنطقة املد واجلزر من
خالل الربوفي�سور روبرترن�شو من جامعة كورنل .ويف
�أحد املواقع عرثت ال�سيدة باتر�سون على بزّاقة بحرية،
املعروفة بالالتينية با�سم � Nudibranchأي اخليا�شيم
املك�شوفة لأن خيا�شيمها مك�شوفة للبيئة بعك�س الب�شر
الذين تختفي رئاتهم داخل �أج�سادهم) .وقد �ساعد
العامل البحري د .ماكدونالد يف التع ّرف االبتدائي وعرف
ب�صفة عامة املجموعة العامة للبزّاق البحري التي تنتمي
�إليها ،ولكنه مل ير قط واحدة بهذا التلوين والنمطي.
�أر�سلت �صور للبزاقة �إىل د .ردمان اخلبري يف املتحف
الأ�سرتايل والذي يدير «منرب البزّاق البحري» .ور ّد
الأخري ب�أنها قد تكون جن�سا جديدا من البزّاق من رتبة
 .Chromodorisوقال �أي�ضا �أنها ت�شبه �أجنا�سا �أخرى
 Chromodoris petechalisو�صفت �سلبقا يف الباك�ستان
يف بداية القرن الع�شرين لكن تلك الع ّينة فقدت ومل
ترى �أو ت�ص ّور �إال يف هاواي يف  .1975وبعدم وجود عينة
للفح�ص والت�أكيد يظن د .ردمان ب�صورة م�ؤقتة �أن العينة
قد تكون نوعا جديدا يف العلوم.
هناك بني ع�شرين وثالثني نوعا من البزّاقات التي يعرف
تواجدها يف اخلليج العربي .ونوع Chromodoris cazae
م�ستوطن يف املنطقة (�أي �أنه يوجد فقط يف الإمارات
العربية املتحدة وقطر) ،مما يدعم �أكرث احتمال وجود
نوع جديد� .إ�ضافة لذلك توجد تن ّوعات لون ّية مثرية
لالهتمام يف البزّاقات التي توجد يف املياه املحلية.
فنماذج  Flabellina rubrolineataلها لون �أرجواين بدال
من اللون الأحمر املعتاد .وي�شك �أي�ضا �أن تكون مهاجرة
«لي�سيبيانية» ،مما يعني �أنها قدمت �إىل البحر الأبي�ض
من البحر الأحمر عرب قناة ال�سوي�س.
ميكنكم م�شاهدة املزيد من ال�صور لهذا املخلوق اجلديد،
الذي كان من الأن�سب العثور عليه يف البحرين لأن �ألوانه
متاثل �ألوان علمها الوطني ،واحل�صول على معلومات
�إ�ضافية عن البزّاقات البحرية يف موقع http://www.
seaslugforum.net/display.cfm?id=19803
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