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ن�شرة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط هي ن�شرة ف�صلية حتتوي على �أوراق وتقارير ور�سائل و�أخبار مقدمة من بيطريني
وعلماء �أحياء ومن العاملني يف جمال حماية البيئة ومتخ�ص�صني يف تربية ورعاية احليوان و�آخرين عاملني يف جمال احلياة
الربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .املجلة لي�ست م�س�ؤولة بال�ضرورة عن تلك امل�ساهمات بالرغم من كل جهد بذل للت�أكد من �صحة
تعبعن �آراء كاتبيها� .إر�شادات الكتاب متوفرة
املعلومات املحتواة .كما �أن املحررين ال يتحملون م�س�ؤولية تلك امل�ساهمات والتي رّ
على املوقعwww.wmenews.com :
editors@wmenews.com

كبح خيول برزوال�سكى
لأغرا�ض درا�سات التنا�سل
مطالعات و�أخبار

• اجلمل ،من التقاليد �إىل احلداثة
• ال�سم هو �سبب نفوق �أبو منجل الأ�صلع
• الأطفال يبلغون الهدف لإنقاذ النمر
ملخ�صات
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كلـ ــمة الع ـ ــدد
من امل�ستحيل على املرء �أن ال يالحظ الت�سارع الهائل يف خطى التنمية يف ال�شرق الأو�سط .قد
�سيارتك على الطريق و�أح�ص عدد مواقع البناء ،والرافعات ،وناطحات ال�سحاب حتت الإن�شاء.
طالع ال�صحف – منذ �شهر� ،أي قبل �أن ين�ضب معني االئتمان ال�سهل – لرتى الإعالنات التي تغوي
القراء بالأرباح الفاح�شة لدى �شراءهم لعقارات فاخرة قيد الإن�شاء� .إن �أحد توابع هذا الأمر هو
وقوع البيئة و�أعداد احلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط حتت �ضغوط هائلة .يبدو �أن النتائج البيئية
ال�سلبية غائبة عن املطورين و�أ�صحاب القرار  ،ولكن ومع بداية ظهور ال�شقوق يف امل�شهد البيئي
للمنطقة والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف نوعية احلياة للحيوات الب�شرية والفطرية ف�إن الأمور قد تتغري.
حني �أثرنا ،يف �آخر �إ�صداراتنا البحرية ،ق�ضية الأ�ضرار املحتملة للتلوث النفطي على الأنظمة
البيئية الطبيعية يف ال�شرق الأو�سط وكذلك على ال�صناعة ال�سياحية النامية �أو ما يعرف بـ «ف�ضيحة
النفط» ،مل نكن نت�صور يف حينه �أن دبي �ست�شهد «ف�ضيحة املجاري»! �إن تلوث �أجزاء من �سواحل
دبي ،وعلى مقربة من فنادق اخلم�س جنوم ال�شهرية كان م�شكلة مل يت�صور �إال القليلون منا �أن تقع يف
مدينة تقدم نف�سها كمق�صد �سياحي بامتياز .لقد نتج هذا الو�ضع من �أعداد ب�شرية �أكرث من الالزم
ينتجون نفايات �أكرث من الالزم وبنية حتتية �أقل من الالزم للتعامل مع �أقذار ال�صرف ال�صحي.
برز القر�ش احلوتي «�سامي» ،والذي كان يعي�ش �سابقا بحرية يف اخلليج العربي ،يف عناوين ال�صحف
عرب العامل ،ولكنها ،للأ�سف ،من نوع غري مرغوب من العناوين .لقد حتول ما كان ميكن �أن يكون
خبطة عالقات عامة ناجحة ملنتجع �أتالنتي�س احلديث الإطالق  -ق�صة م�ؤ�س�سة تعيد ت�أهيل
قر�ش خائر القوى و�إعادته �إىل الربية – �إىل �شيء كريه حني انت�شرت الأقاويل �أن بع�ض ال�صيادين
قد تلقوا �أمواال للإم�ساك بالقر�ش يف عر�ض البحر ،و�أن �سامي مل يكن يراد له قط �أن يطلق ،بل لأن
يتحول �إىل فرجة �سياحية .هل هذا حقيقة �أو خيال؟ لقد حتول االحتجاج املحلي �إىل �صرخة عاملية،
وكان �آخر ما بلغنا �أن �ضغوط احلكومات املحلية قد حتث �أتالنتي�س على �إعادة �سامي �إىل البحر من
جديد .نقدم تقديرنا لأع�ضاء حكومة دبي الذين نا�صروا ق�ضية �سامي .قد يقال باملنا�سبة – على
�سبيل التهكم – �أن �سامي قد يف�ضل العي�ش يف حو�ضه النظيف يف �أتالنتي�س على الإطالق يف البحر
امللوث مبياه املجاري� .إ�ضافة لذلك ،ن�شعر عند قراءة مقالة د .هامبل عن �إعادة ت�أهيل ال�سالحف،
ب�أن البحر قد �أ�صلح مكانا خطرا للحيوانات البحرية ب�سبب اال�صطدام املتكررة مع القوارب.
لعل �أزمة االئتمان تقدم فر�صة ف�سحة للتنف�س لبيئة املنطقة املحا�صرة .يبني لنا �سعود
�أناجرية بو�ضوح كيف ت�صبح النفايات مميتة للمها العربي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتطاير �أكيا�س البال�ستيك التي تلقى دون اكرتاث �إىل ال�صحراء ـ فت�أكلها حيوانات كاملها
العربي وترتاكم مع الوقت لت�ؤدي يف �آخر الأمر �إىل موت �أليم حني ت�سد الأكيا�س املعدة.
�إن الإدارة ال�سليمة للمحميات غري ممكنة دون تقدير دقيق لعدد احليوانات التي تت�ضمنها .يقول
الربوفي�سور رودي بجالكه� ،إن تقدير �أعداد احليوانات �أ�شبه «بفتح علبة من الديدان» و�إنه يغلب �أن ال
تفهم �أو تقدر تعقيدات حتديد عدد احليوانات ال�سائمة .نحن ممتنون لبيرت كننجهام ورفاقه الذين
ي�صفون ب�شكل خمت�صر علم تقدير �أعداد املجموعات احليوانية يف حممية يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إذا كان الو�ضع ال�سيئ للفهد ال�صياد الآ�سيوي املهدد تهديد ًا حرجــا قد حظي بكثري من االهتمام
دوليا ،ف�إن جهود �صون النمر الفار�سي ال زالت دون امل�ستوى امل�أمول .يقدم لنا الدكتور غدو�سي وزمالئه
حتديثا عن امل�شاكل التي تواجه النمر الفار�سي يف �إيران� .إن جهود م�شروع النمر الفار�سي هي مبادرة
ايجابية لكن من الوا�ضح ،كما يقول امل�ؤلفون� ،أن هناك حاجة �إىل املزيد من املوارد واجلهود التعاونية.
�أ�صبح ا�ستخدام الإنارة فوق البنف�سجية ال�صناعية �أمرا يزكيه �أطباء البيطرة ومربي
الطيور للإثراء البيئي للطيور التي تقيم يف الداخل .يقدم لنا بيلي ولويد �إيجازا عن
بحث يف الإنارة فوق البنف�سجية تت�ضمن العديد من فوائدها الإيجابية مل�شاريع الإكثار
يف الأ�سر مثل حت�سني توليف فيتامني د ،3والنظر ،وال�سلوك التكاثري والتغذوي.

�أهداف جملة احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط
 .تع ــزيز الوعي البي ــئي ومناق�شة امل�س ــائل املتعلقة باملح ــافظة على البيـ ــئة واحلي ــاة الب ــرية يف ال�شـ ــرق الأو�سـ ــط.
 .ن�شـر املعلوم ــات لتمكني املخت ــ�صني من الإطـ ــالع على �أ�سـ ــاليب الإدارة الأفـ ــ�ضل للحيـ ــاة الب ـ ــرية والعنـ ــاية بها.
 .توفيـ ــر نقـ ــاط ات�ص ــال مركزية لتقدمي املعلومـ ــات والنــ�صائح العملي ـ ــة حـول �إدارة احلي ـ ــاة البــرية يف املنــطقة.
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و�سعت بع�ض
لي�ست كل الأنواع يف و�ضع مهددّ ،
الأ�صناف كالغراب املنزيل �أعدادها عرب ال�شرق
الأو�سط و�أ�صبحت �آفة مزعجة للغاية .يو�ضح لنا
ريل ومئري خلفية القلق من التو�سع الإقليمي لهذا
ال�صنف ويقرتحان خطوات ميكن النظر فيها
من قبل ال�سلطات للإقالل من �أعداد الغربان.
�إن املرافق اجليدة الت�صميم ال�ست�ضافة احليوانات
والتعامل معها والتي حتتوي على معدات كبح يدوية
هي �ضرورية للعناية الالئقة باحليوانات الأ�سرية.
ي�صف مارك مكنامارا وزمالئه كيف ت�ؤدي مرافق
التعامل والتكييف ال�سلوكي �إىل بيئة خالية من
ال�ضغوط حليوانات مثل �أح�صنة برزوال�سكي.
لقد �أتاحت مثل تلك املرافق تطوير برنامج بحث
ال�ستق�صاء بيولوجيا التكاثر لهذا ال�صنف املهدد.
قام �أطفال من  4مدار�س ابتدائية يف دبي بجمع ما
يزيد عن  100,000درهم �إماراتي من التربعات
لربنامج �إنقاذ النمر اليمني من خالل برنامج «الأيام
املنقطة» .يف نف�س الوقت قامت مدر�سة �صنعاء الدولية
(حيث يعمل دافيد �ستانتون  ،م�ؤ�س�س برنامج �إنقاذ
النمر اليمني) مب�سرية وخ�ص�صت الأموال التي
جمعوها من رعاة امل�سرية لن�شر كتاب للأطفال بعنوان
«النقط التي تختفي» .تفخر ن�شرتنا بت�شجيع امل�شاريع
التي ترفع من الوعي بالق�ضايا الهامة يف �صون احلياة
الفطرية ،والتي �إن مل تنجز حاال ف�إنه لن يتبقى لأطفال
الغد �إال القليل من احلياة الفطرية �أو الطبيعة .ي�شكر
املحررون مقهى �أورجانيك لتوزيع ن�شراتنا الإعالمية.
و�أخريا ن�شكر �صحيفة جلف نيوز ل�سماحها بن�شر جزء
من مقالتها عن «الأيام املنقطة» ك�صفحة غالفنا.

هيئة حترير املجلة
توم بيلي،

BVSc, MRCVS, Cert Zoo Med, MSc (Wild، Animal
Health), PhD, Dip ECAMS,

�أخ�صائي طب بيطري للحياة الربية وال�صقور  ،م�ست�شفى دبي
لل�صقور� ،صندوق بريد  ،23919دبي الإمارات العربية املتحدة

دكلن دونونفان،

Dip.H.Ed., B.Sc., M.Sc. (Conservation Biology) CBiol,
MIBiol

مدير ق�سم خدمات احلياة الربية ،مركز وادي ال�صفا للحياة الربية،
�صندوق بريد  ،27875دبي الإمارات العربية املتحدة

كري�س لويد،

BVSc, MRCVS, Cert Zoo Med, MSc (Wild Animal
)Health

املدير الطبي م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري� .صندوق بريد 116345
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

ثريي بيلي،

BSc, MSc, Cert Ed, FRGS

�أ�ستاذ م�ساعد يف علوم البيئة ،جامعة زايد  ،دبي
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حتديد �أعداد احليوانات مهمة �صعبة
2

بيرت كننجهام ،1م�ؤيد �شري �شاه ،2عبد الرحمن خوجا ،2ظفر الإ�سالم� ،2أحمد بوج

االرتباط1 :مركز امللك خالد لأبحاث احلياة الفطرية ،وجمعية علم احليوان يف لندن ،ثمامة� ،ص.ب ،61681 .اململكة العربية ال�سعوديةpckkwrc@yahoo.co.uk ،
2املركز الوطني لأبحاث احلياة الفطرية� ،ص.ب ،1086 .الطائف ،اململكة العربية ال�سعوديةmoayyadkhan@yahoo.com .

مقدمة
�إن تعقيدات حتديد �أعداد احليوانات ال�سائمة ال ح�صر لها ،وهي يف الغالب غري مفهومة �أو ال تلقى التقدير الالزم .يحتاج امل�سئولون ملعلومات عن ا�ستيعاب قدرة منطقة
ما ومعدل كثافة احليوانات ،كما �أن �إدارة املحميات دون �أي فكرة عن �أعداد احليوانات فيها هو �أمر �شبه م�ستحيل .ن�ستخدم نتائج م�سح حديثة للحافريات تت�ضمن عدة
تقنيات و�أ�ساليب حتليلية �أجريت يف حممية عروق بني معار�ض على م�سافة  750كلم تقريبا جنوب غرب الريا�ض وتبلغ م�ساحتها  12,500كلم 2ومبنطقة مركزية تبلغ
 2,400كلم 2كمثال للبحث.
املنهاج
ا�ستخدمت �أربعة و�سائل ال�ستنتاج �أعداد احلافريات من عينات �إح�صائية لأغرا�ض املقارنة .ا�ستندت الإح�صائيات مل�سح من املركبات ومن اجلو� .أجري امل�سح باملركبات
با�ستخدام ثالث عربات حتتوي كل منها على �سائق واثنني من املراقبني .جرى �إح�صاء جميع احليوانات غري �أن �شريطا من الأر�ض قد حدد لكل مقطع �أر�ضي ا�ستنادا
�إىل املدى العام للر�ؤية على طول املقاطع وتراوح بني  400و  800مرتا� .أجري التعداد خالل يومني يف �شهر مار�س ،حلقه م�سح جوي يف �شهر مايو (من ارتفاع  500قدما
وب�سرعة  100عقدة) با�ستخدام �شريط بعر�ض  300مرت لغر�ض املقارنة.
ا�ستخدمت الأ�ساليب التالية لتحليل البيانات:
 -1تعداد �شريط الطريق
 -2تعداد ال�شريط با�ستخدام عوامل الت�صحيح (املنطقة وال�صنف)
 -3تعداد قيادة املركبة (مك ّيف للمركبات)
 -4م�سح جوي با�ستخدام تعداد ال�شريط
النتائج
غطى امل�سح باملركبات  1166كلم على امتداد �ستة مقاطع حمددة م�سبقا مع �أخذ العينات من  719كلم 2يف � 4ساعات/مقطع ،بينما غطى امل�سح اجلوي  449كلم 2على
امتداد  15مقطع يف � 4ساعات و 41دقيقة.
�أظهرت الو�سائل املختلفة الأرقام التالية املقدرة ا�ستقرائيا للحافريات:
 -1تعداد �شريط الطريق
اجلدول  .1نتائج تعداد �شريط الطريق

النوع
رمي
مها
ادمي

جمموع الأعداد امل�شاهدة
36
19
29

احل�ساب
 7600 * 36كلم ÷  719كلم
2
 7600 * 19كلم 719 ÷ 2كلم
2
 1200 * 29كلم 144 ÷ 2كلم

2

2

العدد املقدّر
380
200
� 242أو  %50( 121من املوئلج)

 -2تعداد �شريط الطريق با�ستخدام عوامل الت�صحيح (املنطقة وال�صنف)
اجلدول  .2نتائج تعداد �شريط الطريق با�ستخدام عوامل الت�صحيح

النوع
رمي
مها
ادمي

املناق�شة
بالنظر �إىل الأ�سلوب واحل�سابات التالية امل�ستخدمة ،ترتاوح التقديرات
اال�ستقرائية بني  740-382-380للرمي ،و  307-242-121لالدمي ،و
 240-201-200-123للمها� .إن هذه الأرقام هي تقديرات قائمة فقط
على اال�ستقراءات وتخ�ضع قيمتها لفر�ضية يف القيام مب�سوح دورية
–ن�صف �سنوي مثال – لتحديد اجتاهات التعداد مع الزمن� .إن مزايا
مثل هذه امل�سوح كثرية وتت�ضمن عددا كبريا من املعلومات الأخرى التي
يح�صل عليها يف نف�س الوقت – مثال :توزيع وحتركات احليوان ،تقييم
�أو�ضاع احليوانات واحلياة النباتية ،بنية الأعداد ،الن�سبة املئوية للعجول
واحلمالن ،النفوق ،الخ .ورغم �أن امل�سح اجلوي �أ�سرع – مثال لتغطيته
م�ساحات �أكرب – لكن له م�شاكله ،و�أكربها هو يف ارتفاع الطريان
(يو�صى با�ستخدام  300قدم للحافريات الأ�صغر) وخربة املراقبني.
ورغم كون املراقبة ت�ستغرق الكثري من الوقت ويغلب �أن تكون حمفوفة
بامل�شاكل البيئية� ،إال �أنه ال غنى عنها للإدارة الكف�ؤة للمحميات لأن
معدل كثافة وحتديد قدرة ا�ستيعابية م�ستدامة تعتمدان على هذه
الأرقام وتوجهات �أعداد احليوان� .إن هذا ي�ؤكد �أهمية املراقبة الدورية
للإدارة الفعالة.
تقدير
نقدم ال�شكر ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن �سعود بن حممد �آل
�سعود ،الأمني العام للهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها
لدعمه جلهود ال�صون يف اململكة العربية ال�سعودية .ونقدم تقديرنا
لطيارنا اجل�سور الكابنت جوديات ،وكافة حرا�س ومنت�سبي حممية عروق
بني معار�ض .كما ن�شكر �إرن�ست روبن�سون (مدير مركز امللك خالد
لأبحاث احلياة الفطرية  ،ثمامة) ملالحظاته على م�سودة هذا التقرير.
مالحظة :تتوفر ن�سخة مطولة من هذا التقرير للتحميل من موقع  wmenewsباالنرتنت.

جمموع الأعداد املجموع حتت معامل ت�صحيح معامل ت�صحيح احل�ساب
ال�صنف
املنطقة
<  500م
امل�شاهدة
1.9 * 11,8 * 33
1.9
11.8
33
36
2.9 * 11.8 * 7
2.9
11.8
7
19
1.1 * 10 * 22
1.1
10
22
29

العدد املقدّر
740
240
242

 -3تعداد من املركبات (مك ّيف للمركبات)
اجلدول  .3نتائج تعداد من املركبات

النوع
رمي
مها
ادمي

جمموع الأعداد امل�شاهدة
36
19
29

املعامل الثابت
10.6
10.6
10.6

العدد املقدّر
382
201
307

 -4امل�سح اجلوي با�ستخدام عد ال�شريط
اجلدول  .4نتائج تعداد ال�شريط – امل�سح اجلوي

النوع
رمي
مها
ادمي

جمموع الأعداد امل�شاهدة
5
23
3

احل�ساب
5
2
2
 2400 * 23كلم ÷  449كلم
3

العدد املقدّر
غري متوفر
123
غري متوفر

اجلدول  .5موجز نتائج التعداد التي �أجريت يف مار�س (مركبات) ومايو (من اجلو)  2008يف حممية عروق بني معار�ض

رمي
�إجمايل املجموعات امل�شاهدة
�إجمايل الأفراد امل�شاهدة
معدل حجم املجموعة
مدى حجم املجموعة
 %العجول وحتت البالغني
الأعداد املقدّرة
امل�شاهد 100 /كلم

من الأر�ض
19
36
1.89
1-7
6
380
3.1

�أدمي
من اجلو من الأر�ض
19
3
29
5
1.53
1.67
1-5
1-2
3
20
غري متوفر 121
2.5
0.67

مها
من اجلو
3
3
1
1
غري متوفر
0.4

من الأر�ض من اجلو
12
8
23
19
1.92
2.38
1-9
1-9
8
15.8
123
200
3.07
1.6

�صورة  :1ا�ستخدمت طائرة مول ثابتة اجلناح �أثناء امل�سح اجلوي
( بيرت كننجهام ©)
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ت�أثري خطر الأكيا�س البال�ستيكية على املها العربي يف حممية
حمازة ال�صيد يف و�سط-غرب اململكة العربية ال�سعودية
�سعود �أناجرية ،م .ظفر الإ�سالم ،خريي �إ�سماعيل ،و�أحمد بوج
الإرتباط :املركز الوطني لأبحاث احلياة الفطرية� ،ص.ب ،1086 .الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية.
الإرتباط :املركز الوطني لأبحاث احلياة الفطرية� ،ص.ب ،1086 .الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية.
بد�أ املركز الوطني لأبحاث احلياة الفطرية  NWRCم�شروع �إعادة تقدمي املها العربي يف عام � 1986ضمن
برنامج حماية احلياة الفطرية و�إمنائها � .NCWCDأتاحت برامج ال�صون املتزامنة حلماية مناطق كبرية
�ضمن مناطق املراعي ال�سابقة للمها العربي ،والإكثار يف الأ�سر للمها يف املركز يف الطائف ،ا�ستعادة الأنواع
�إىل اململكة .جرت �أول عملية �إعادة تقدمي يف املنطقة امل�س ّيجة يف حممية حمازة ال�صياد يف عام .1990
عانت حمازة ال�صياد لعدة �سنوات من اجلفاف وعرثنا على املئات من احليوانات امليتة ،معظمها من غزال الرمال ،واملها،
والنعام .كانت احليوانات ال�صغرية �أكرث عر�ضة لهذا الو�ضع حلاجتها ملعدل �أكرب من الطاقة واملاء لوحدة اجل�سم من احليوانات
البالغة ،لتلبية حاجاتها الأي�ضية العالية ( .)Ostrowski & Williams 2006 ; .Ostrowski et al 2003نفقت معظم احليوانات
قرب �سياج املحازة الذي يعوق التحرك الطبيعي للحيوانات وتركز املجموعات احلافرية فيما قد يكون موئال غري مالئم.
كانت امل�شكلة الأخرى هي �أكيا�س البال�ستيك التي تطريها الرياح �إىل داخل املنطقة املحمية من الطريق الذي يربط الريا�ض
مبدينة خرما .مير الطريق على بعد  50مرتا من ال�سياج الذي يحد التخوم الغربية للمحمية وي�سري مبحاذاة ال�سياج مل�سافة  60كلم.
الحظنا �أن املها تلعق �أكيا�س البال�ستيك لأن تلك الأكيا�س قد تكون ذات طعم مالح بل يبتلع الكثري منها الأكيا�س بالكامل.
الحظنا �أن عدة من حيوانات املها العربي وغزال الرمال تطوف �أنحاء املحمية بحثا عن الغذاء وقد اجتذبها الطعام التكميلي
املقدم للنعام .با�ستغالل هذا ال�سلوك عر�ضنا طعاما تكميليا الجتذاب الأفراد �إىل احلظرية� .أم�سكنا يف عام  2007بـ  30مها
بهذه الطريقة .يف يناير  ،2007الحظنا �أن ذكرا م�ستلقيا يرف�ض القيام رغم حماوالتنا املتكررة� .أظهر الفح�ص ال�سريري
وجود �أنيميا ،ودرجة حرارة ج�سم منخف�ضة ( 28درجة مئوية) ونب�ض بطيء للقلب� .أظهر َب ْ�ض ُع ال َك ِر�ش اجلراحي ان�سدادا
يف املعدة الأوىل .مت ا�ستخراج قرابة خم�سة كيلوجرامات من �أكيا�س البال�ستيك واملواد غري القابلة لله�ضم كاملطاط واخل�شب
من املعدة الأوىل.
نفقت خالل �شهر �سبعة من �أفراد احلظرية ،خم�س ذكور و�أنثيني .كان املها ينفق مبعدل فردين يف الأ�سبوع .وبعد �إخ�ضاعها
للت�شريح لبيان �صفة النفوق ظهر �أن �أكيا�س البال�ستيك يف املعدة الأوىل هي �سبب املوت .ا�ستخرج ما بني � 2إىل  5كجم من
�أكيا�س البال�ستيك واملواد غري امله�ضومة من املعدة الأوىل لكل منها.
تطلبت �أعداد النفوق الكبرية �أن يقوم احلرا�س وباحثو احلقل بجمع عاجل لأكيا�س البال�ستيك قرب �سياج املحمية .يجري الآن
جمع �أكيا�س البال�ستيك طيلة العام و�أثناء الإح�صاء .كما طلبنا من البلدية امل�ساعدة يف �إزالة البال�ستيك وغريه من النفايات
من حول ال�سياج.

3

يعمل املركز الوطني لأبحاث احلياة الفطرية �أي�ضا على برنامج
لتثقيف ال�سكان املحليني املقيمني على مقربة من منطقة حترير
الأنواع (حممية حمازة ال�صياد) واجلمهور ب�شكل عام حول �صون
احليوانات التي يعاد �إطالقها لك�سب دعمهم ،علما ب�أن الدعم
املحلي كان حيويا يف النجاح البعيد الأجل لإعادة توطني املها
العربي.
تقدير
نقدم ال�شكر ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن �سعود بن
حممد �آل �سعود (الأمني العام للهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية و�إمنائها) لدعمه املتوا�صل جلهود املركز يف ال�صون يف
اململكة .ن�شكر زمالئنا يف املركز وحرا�س املحمية لدعمهم لأعمال
احلقل.
للمزيد من التفا�صيل :يرجى االت�صال بال�سيد م .ظفر الإ�سالم،
مدير �أبحاث ومراقبي احلقل (برامج �إعادة التقدمي).
بريد �إلكرتوين .zafar@nwrc-sa.org
املراجع

Ostrowski S, Williams JB & Ismael K (2003). Heterothermy
and the water economy of free-living Arabian oryx (Oryx
leucoryx). J Exp Biol 206: 1471-1478.
Ostrowski S & Williams JB (2006). Heterothermy of free)living Arabian sand gazelles (Gazella subgutturosa marica
in a desert environment. J Exp Biol 209: 1421-1429.
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م�شروع النمر الفار�سي يف �إيران
�آرا�ش قدو�سي� ،أمريح�سني خ .حميدي ،طاهر غديريان ،ديالرام �أ�شاعري ،علي ت .قا�شقائي
جمعية خطة لأجل لأر�ض,

#20.1, Feyziyeh st. Niavaran ave, Tehran, Iran. ghoddousi@plan4land.org

بينما يرتكز جل االهتمام يف �إيران على حمنة الفهد ال�صياد الآ�سيو ي) ،(Acinonyx jubatus venaticusاملهدد تهديدا حرجا ؛
تبقى جهود املحافظة على النمر الفار�سي ( ،(Panthera pardus saxicolorدون املطلوب بكثري .ي�شتهر هذا احليوان ب�أنه �أحد
�أكرب حتت �أنواع النمر العديدة وهو «القط الكبري» الوحيد الباقي الآن يف ايران بعد انقرا�ض النمر القزويني )(P. tigris virgata
والأ�سد الآ�سيوي ).(P. leo persica
�إىل ما قبل  40عاما ،كان املهتمني بالتنوع البيئي يف الدولة يعتربون النمر نوعا �شائعا ،بل و�آفة ،يف كافة �أنحاء �إيران .تنت�شر
النمور يف موائل متنوعة يف �إيران وحيثما وجدت كميات كافية من الطرائد ،با�ستثناء ال�سهول الوا�سعة والأرا�ضي املزروعة.
ت�صل تقارير متفرقة �سنويا عن �سرقة النمور للموا�شي ،مما يقود �إىل ت�سميم احليوان �سبب امل�شكلة �أو �إطالق النار عليه .مل
يتخذ ل�سوء احلظ �أي ن�شاط �صون حقيقي يف الدولة لهذا التحت-نوع «املهدد» والذي تخمن �أعداده بني  550-850فردا� .إن هذا
«النوع املحمي» (وفق قوانني دائرة البيئة) يواجه ا�ستئ�صاال �شر�سا يف مناطق ذات كثافة منخف�ضة ب�سبب الأخطار املتزايدة
على بقاءه من ال�صيد املبا�شر غري القانوين وت�شظي موائله وفقدان فرائ�سه.
يقوم «م�شروع النمر الفار�سي» واعتبارا من يونيو  2007بتن�سيق جهود البحث وال�صون للنمر يف �إيران بالتعاون مع خرباء �صون
دوليني وعلماء من �أنحاء العامل ،وجمعية خطة لأجل الأر�ض ،ودائرة البيئة يف �إيران.
�إن املوقع الطليعي مل�شروع النمر الإيراين هو حديقة بامو العامة يف جنوب �إيران والتي كانت موئال للنمر ملدة طويلة ،ولكنها
مقطعة الآن �إىل مقاطع ي�سيطر عليها الب�شر .قام امل�شروع ،يف خطوة �أوىل ،بتطبيق و�سائل علمية غريمتعدية لتقييم و�ضع النمر
يف بامو .مت منذ �سبتمرب � 2007إجناز �ستة �أ�شهر من م�سح مكثف با�ستخدام «فخاخ الكامريا» .مت التعرف على �سبعة منور
من خالل الأمناط الفريدة جللودها ،وقدرت الكثافة بقرابة  1.8فردا 100/كلم مربع� .إنه رقم �أكرب بكثري من ما �أظهرته
وعمان على الرتتيب  ،ولكنها
الدرا�سات ال�سابقة للنمر ال�شرقي (الأَمور) والنمر العربي ) (P.p. orientalis and nimrيف رو�سيا ُ
�أقل من التخمينات ال�سابقة لتواجد النمر يف بامو .يف خط مواز؛ �أجريت درا�سات علمية لآثار النمر (�آثار احلك� ،أثار الأقدام،
حتليل الف�ضالت ،الخ) وبو�شر يف ا�ستخدام الأ�شراك (املغويات).
�أ�صبح امل�شروع هذه الأيام �أكرث توجها �إىل ال�صون ويت�ضمن توعية للجمهور يف القرى املحيطة ،وبرامج لرفع الوعي لدى الأجيال

�صورة � :2صورة من فخ كامريا للنمر �سريو�س  ،ذكر النمر الفار�سي امل�سيطر يف حديقة بامو الوطنية.

)(©Plan for the Land Society

الأ�صغر ،بل والقيام بحمالت يف املدن جلذب االنتباه �إىل النمر
الفار�سي� .إن ربط حدائق احليوان التي ت�ضم النمر الفار�سي داخل
�إيران وخارجها �سي�ساعد يف ن�شاطات حمالت التوعية العاملية� .إن
اخلطر البالغ الذي يهدد احلياة الفطرية الأو�سع يف بامو هو العدد
الكبري من حاالت ال�صيد غري القانوين مقارنة باملحميات الأخرى
يف �إيران .لقد كانت الأعداد الكبرية من حوادث املواجهات بني
ال�صيادين غري القانونني وحرا�س احليوان ،وكذلك انعدام
احلوافز للحرا�س �سبني لإن�شاء «وديعة النمر الفار�سي» بني
املجتمعات املحلية يف بامو واحلرا�س� .سيتم عقد دورات تعليمية
�أ�سا�سية عن التنوع البيئي حلديقة بامو ،و�صون احلياة الفطرية
فيها ،وال�سياحة البيئية �إليها بالتعاون مع منظمات عاملية� .إن
تزويد الوديعة ب�أدوات وتقنيات ال�صون احلديثة وتقدمي مكاف�آت
للقب�ض على ال�صيادين غري القانونيني هما عن�صران �أ�سا�سيان
يف امل�ستقبل وهي بحاجة لدعم خمتلف ال�شركاء.
بعد ت�صنيف بيانات و�ضع النمر وحتديد �أهداف ال�صون املبدئية
للم�شروع� ،سيتم �إعداد خطة ال�صون الطويل الأجل للنمر
الفار�سي يف حديقة بامو الوطنية وم�صادقتها من قبل الأطراف
املختلفة ،كما �سنقوم خالل ال�سنة القادمة ب�إ�ضافة مواقع �أخرى
�إىل م�شروعنا ونحن بالت�أكيد نرحب بتعاون املنظمات والأفراد
املهتمني.

تقدير:

ن�شكر ب.هـ .كيابي ،و ب.ف .داري�شوري ،وهـ .زهرابي (مدير
التنوع الأحيائي ،مكتب فار�س يف دائرة البيئة) لدعمهم للم�شروع.
.نقدم امتناننا �أي�ضا �إىل فريق جمعية خطة لأجل لأر�ض
قدّم الدعم املايل للم�شروع من قبل متربعني �إيرانيني ،وهبة من
م�ؤ�س�سة  ،Rufford Small Grantsاململكة املتحدة.

�صورة  :1منظر طبيعي منوذجي حلديقة بامو الوطنية ،تظهر كريقا
�.أعلى قمة تلة و�آثار حك النمر� ،أكرث العالمات �شيوعا لتواجد النمر
)(©Taher Ghadirian
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معاجلة �صدرة مك�سورة يف �سلحفاة خ�ضراء ()CHELONIA MYDAS

3

مرييام ر .هامبل ،1وارن بيفر�ستوك ،2كيفن هيالند

االرتباط1 :عيادة الو�صل البيطرية ،دبي2 ،االكواريوم البحري الوطني ،دبي3 ،مكتب حماية احلياة الربية ،دبي
ما زال العمل جاريا يف دبي منذ  2004يف برنامج تعاوين لإعادة ت�أهيل ال�سالحف ،حتت مظلة مكتب حماية احلياة الربية .تتم
معاجلة ال�سالحف الواهنة ب�صفة �أولية يف عيادة الو�صل البيطرية ،ومن ثم يتم تقدمي الرعاية لها من قبل فريق الأكواريوم يف
برج العرب .تتم املرحلة النهائية للت�أهيل جزئيا كربنامج توعية للجمهور �ضمن جممع مدينة جمريا ووترويز .ت�ضم الأنواع التي
ي�ستقبلها م�شروع �إعادة الت�أهيل ال�سالحف اخل�ضراء) (Chelonia mydasو�سالحف منقار ال�صقر )(Eretmochelys imbricata
من خمتلف الأحجام .تتفاوت �أ�سباب القدوم من جمرد �إنهاك ما بعد ال�شتاء �إىل �إ�صابات ج�سدية بالغة.
تنت�شر ال�سالحف اخل�ضراء عرب املناطق اال�ستوائية للمحيط الأطل�سي والهادئ والهندي ،كما تتواجد يف اخلليج العربي وتتوالد
بكميات كبرية يف عمان .قد يبلغ حد الوزن الأق�صى ال�سالحف اخل�ضراء البالغة  160كجم ،ويبلغ طول الرت�س امل�ستقيم
واملنحني � 117-88سم .تقتات ال�سالحف اخل�ضراء البالغة على الأع�شاب وتتغذى يف العادة على ع�شب البحر والطحالب� ،أما
�صغارها فهي قارتة تتغذى على كل �شيء كالأ�سماك والرخويات والق�شريات والإ�سفنج.
يف  12مار�س  2008وجدت �سلحفاة خ�ضراء حتت-بالغة تزن  30كجم طافية مقابل «بال جمريا» ،دبي� ،أظهرت قابلية طفو
ايجابية عالية ،وكانت تعاين من �صدرة (حيزوم) مك�سورة وعدة �إ�صابات يف الر�أ�س والرت�س (ال�صورة .)1مت غ�سل اجلروح
مبحلول بوفيدون يود ،و�شطفت مبحلول ملحي� .أزيلت �شظايا العظام املك�سورة من موقع الك�سر و�أزيلت احلواف امليتة.
وجدت ثالثة خطوط ك�سر ،تزيد عن �10سم طوال ،يف ال�صدرة منت�شرة ب�شكل �شعاعي من نقي�صة و�سط �صدرية .كانت ال�صدرة
تتحرك بحرية مع وزن وحتركات ال�سلحفاة .لتثبيت الك�سر؛ مت و�ضع براغي على كل جانب منه .ا�ستخدمت براغي معقمة
ذاتية ال َثقب من �صلب ال ي�صد�أ عيار  316من قيا�س  12مم .مت حفر ثقب دليلي بعمق  2مم قبل تثبيت الرباغي .ثم لف �سلك
من �صلب ال ي�صد�أ عيار  30بني الرباغي مع تطبيق ال�ضغط على جانبي الك�سر ،لت�صغري ثغرته .غطيت املواد املزروعة وموقع
الك�سر بطبقة واحدة معقمة من ن�سيج فايربجال�س م�ش ّربة بخليط حديث الإعداد من راتينج �إبوك�سي �سريع التبلمر .ح�شيت
خطوط الك�سر �أي�ضا بكرمي ديك�سبانثينول ملنع الراتينج من الت�سرب يف النقي�صة .بعد جفاف امللم�س ،جرى و�ضع خليط �آخر
من الراتينج احتوى هذه املرة على ح�شوة من امليكروفيرب .مكـّن ذلك متلي�س ال�سطح ب�سحج ر�ؤو�س الرباغي واملنطقة بالكامل
ملنع ت�ضرر الرتميم من �أي بنية حتت املاء.

�صورة  :1ك�سر مثلثي بالغ يف ال�صدرة
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�صورة  :2مت لف �سلك من �صلب ال ي�صد�أ عيار  30بني الرباغي ،
لت�صغري ثغرة الك�سر

بعد العالج ،و�ضعت ال�سلحفاة يف حظرية بحرارة  26درجة مئوية
وعوجلت با�ستخدام �سفتازيدمي20جمم/كجم ) (IM qلكل 72
�ساعة لأ�سبوعني .كانت قابلية الطفو الإيجابي والكدر عالية للغاية
لدرجة �أن ال�سلحفاة مل تكن ت�ستطيع البقاء يف الأحوا�ض ولذا
�أبقيت يف منطقة حمدودة امل�ساحة لتقييد حركتها وتالفى احتمال
حجر عادي
�أن ت�ؤذي نف�سها� .أمكن بعد  14يوما نقلها �إىل حو�ض ْ
دون �أي �إجهاد.
ما زالت فحو�ص الدم الدورية جارية ملراقبة �أي تغيريات �سلبية
و قد كانت النتائج للقيم الهيماتولوجية والكيميائية �ضمن القيم
الطبيعية فيما عدا ارتفاع طفيف يف معدل الكرياتني كاينيز KC
ب�سبب ال�ضغوط يف �أول فح�ص . ،تقوم ال�سلحفاة الآن بتناول
الطعام ذاتيا بنهم على حمية من احل ّبار واخل�ضروات املنوعة.
ما زالت قابلية الطفو الإيجابية ت�شكل حتديا ولكنها تبدو �آخذة يف
االنح�سار ببطء ،و�ستبقى ال�سلحفاة يف الأ�سر �إىل �أن حتل م�شكلة
الطفو الإيجابي .ي�أمل الآن �أن تطلق ال�سلحفاة ،وهي مر�شح
مثايل لدرا�سات البقاء بعد-الت�أهيل والتتبع عن بعد بالأقمار
ال�صناعية.
حتديث :يف � 8أكتوبر  ،2008انف�صلت بنية الرتميم عن ال�صدرة
بالكامل ويف قطعة واحدة مبا فيها الرباغي ،وظهرت �آثار عملية
االلتئام حتتها (ال�صورة .)3ات�ضح �أن الك�سر ال�صدري املثلث قد
�أ�صبح �أ�صغر حجما ،و�أن احلواف وثقوب الرباغي قد تغطت بن�سيج
�صحي .ومبا �أن ال�سلحفاة تقوم ب�إطعام نف�سها بنهم على غذاء من
احلبار واخل�ضروات املنوعة ،و�أن م�شكلة الطفو االيجابي قد حلت،
فقد مت ترحيل احليوان �إىل حظرية ما قبل الإطالق مفتوحة.

�صورة  :3عملية االلتئام بعد مرور � 7شهور على اجلراحة
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تي .بيلي� ،1سي .لويد

1م�ست�شفى دبي لل�صقور ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
2م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري� ،ص.ب ،116345 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
يتميز ال�شرق الأو�سط مبناخ �شديد التطرف خالل �شهور ال�صيف مما ي�ؤدي �إىل االحتفاظ بالأنواع احليوانية داخل البيئات املغلقة يف
املباين جلزء من ،ورمبا طيلة ،حياتها � .،إن م�شكلة البيئات «اال�صطناعية» هي يف �أن احليوانات تعتمد بالكامل على املدخالت التي يقدمها
الب�شر الني يرعونهم .ونظرا لق�صور فهمنا لالحتياجات البيولوجية لأغلب �أ�صناف احليوان التي تعي�ش يف الأ�سر ،ف�أنه لي�س بالغريب �أن
ت�سري الأمور ب�شكل �سيء .عندما تكون املدخالت خاطئة ت�شعرنا احليوانات ب�أن �شيئا ما ال ي�سري على ما يرام مبر�ضها� ،أو توقفها عن
الإجناب� ،أو ب�إجناب �صغار تف�شل يف النمو ال�سليم.
تقليديا تعترب الفرتة الإنارة ،واحلرارة ،والرطوبة ،ونظام التغذية عوامال جوهرية يف تربية الطيور وحتتاج �إىل �إدارة دقيقة يف م�شاريع
�إكثار �أو طرح ري�ش الطيور ) .(Cooper 2002لكن �أهمية توفري النوع ال�صحيح من الإنارة عموما ،والإ�شعاع فوق البنف�سجي) (UVب�صفة
خا�صة ،على �صحة ورفاهة الطيور التي تعي�ش يف ظروف ا�صطناعية هما �أمران مل يتم �إدراكهما �إال م�ؤخرا .لقد �شاهد الكاتبان حاالت من
ف ْر ُط ال ُّد َر ْيقات الثانوي يف تغذية �صغار احليوانات ،وفقر يف الكل�سيوم لدى احليوانات الأكرب �سنا ،ونوبات عر�ضية �شبه �صرعية ،مرتبطة
جميعا بالإنارة غري الوافية يف امل�شاريع.
ما هي �أهمية الإنارة فوق البنف�سجية للطيور؟
�إن عيون معظم الطيور النهارية ،كما هو احلال �أي�ضا لدى الزواحف والأ�سماك ،قادرة على الإدراك احل�سي للطيف فوق البنف�سجي� ،أي
بني  360و  700نانومرت (� .)Varela et al, 1993; Korbel, 1999إن هذه القدرة مرتبطة مبخروطات قرنية ذات ح�سا�سية ق�صوى
�ضمن الطيف ال�ضوئي بني  360-420نانومرت .باملقارنة :ف�إن العني الب�شرية تفتقر للح�سا�سية فوق البنف�سجية (العمى فوق البنف�سجي)
لأن ال�ضوء فوق البنف�سجي ال ميكنه املرور من خالل العد�سة التي تعمل كم�صفاة للأ�شعة فوق البنف�سجية .وعليه ف�إن الإدراك الإجمايل
لل�ضوء عند الب�شر يرتاوح بني  400-690نانومرت.
�أجريت يف � 1994إحدى �أوىل الدرا�سات احلقلية لإظهار �أهمية الإدراك فوق البنف�سجي ،بينّ العلماء فيها �أن عالمات رائحة بول وغائط
خلد احلقل ال�صغري (الفول) ميكن �أن ت�شاهد يف ال�ضوء فوق البنف�سجي .كما �أن �صقر العو�سق الأوربي ي�ستطيع ر�ؤية �إ�شارات الرائحة يف
�ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية وي�ستخدمها كعالمة على قطع الأرا�ضي التي ت�ضم موائل الفرائ�س ).(Viitali et al, 1994
دور الإدراك فوق البنف�سجي يف الطيور.
• متييز اجلن�س .انعكا�س فوق البنف�سجي على ري�ش الطائر مي ّكن التمييز بني اجلن�سني
• اختيار الطعام .ميكن تقييم ن�ضج الطعام من انعكا�ساته فوق البنف�سجية
• �أي�ض (ا�ستقالب) الكال�سيوم
• ا�ستيعاب الطعام
• �سلوك مريح

ماذا عن تردد الومي�ض؟
ت�صدر الإنارة بالنيون العادي ترددا قدره  50دورة يف الثانية (االنتقال بني الإ�شعال والإطفاء) .ال ت�ستطيع العني الب�شرية
متييز هذا الرتدد ،لكن الطيور متتلك ترددا حيزيا ميكنه التمييز حتى � 160صورة/دقيقة و ُيظن �أن الت�أثري الإِ ْ�ص ِط َرا ِب ّي للإنارة
بالنيون قد ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية .بل �إن تقارير فريوورد )� Verwoerd (2001أظهرت نوبات عر�ضية �شبه �صرعية يف �صقور
�شاهني تعي�ش يف مرافق ت�ستخدم م�صابيح نيون قدمية �شوهدت توم�ض ب�شكل مرئي للعني الب�شرية .ا�ستعادت هذه ال�صقور
عافيتها بعد نقلها �إىل حظائر خارجية وتعر�ضها لل�ضوء الطبيعيَ .يفرت�ض كوربل )� Korbel (1999أن الت�أثري ا ِلإ ْ�ص ِط َرا ِب ّي
لرتدد ينخف�ض عن ما ينا�سب الطيور (50هرتز) قد ي�ؤدي �إىل �سلوك �سلبي للطيور ،كافرتا�س بع�ضها البع�ض ونتف الري�ش.

�أبحاث حديثة
يف عام ُ 2007منحت جائزة وليام هنتنج ،التي تقدمها ال�صحيفة
االحرتافية الرائدة فيتريناري ريكورد� ،إىل ال�سيد مايكل �ستانفورد،
الربيطاين ،لورقته «ت�أثريات الأ�شعة فوق البنف�سجية على �أي�ض الكال�سيوم
يف طيور الببغاء» ).(Veterinary Record, 2006, vol 159, pp 236-241
وقد اعترب �أن لهذا البحث م�ضامني بالغة الأهمية فيما يخ�ص �صحة ورفاه
الببغاوات والطيور الغريبة التي تعي�ش يف الأ�سر� .إن درا�سة �ستانفورد
هي الدرا�سة الرئي�سة الأوىل ،بل لعلها الوحيدة ح�سب علم امل�ؤل َفينْ  ،التي
بحثت هذا املو�ضوع يف �أي من �أنواع الطيور� .أخذت الدرا�سة جمموعتني
�أطعمت �إحداها حمية غذائية من احلبوب والأخرى من احلبيبات
امل�ضغوطة ،و�أ�سكنتا يف قف�ص طيور داخلي .ول�سنة كاملة ،ووفق جتربة
�أعدت بعناية� ،أظهر تع ّر�ض الطيور لإنارة �أ�شعة فوق البنف�سجية
) (36W, FB36, ARCADIA, http://www.arcadia-uk.info/ملدة
� 12ساعة يف اليوم �إىل رفع تركيز الكال�سيوم امل�ؤين يف البالزما يف
كال املجموعتني ب�شكل م�ستقل عن حمتوى الكال�سيوم �أو فيتامني د3
يف حميتهما� .أو�صى ال�سيد �ستانفورد بتوفري الإنارة اال�صطناعية غري
امل�صفاة بالأ�شعة فوق البنف�سجية للبغاوات الرمادية يف الأ�سر� ،إ�ضافة
�إىل حمية مولفة ذات معدالت مرتفعة من الكال�سيوم وفيتامني د� .3إن
لهذا البحث م�ضامني وا�ضحة بالن�سبة للأنواع الأخرى من الطيور التي
تعي�ش يف ظروف مكيفة ا�صطناعيا ،والعدد املتزايد يف الإمارات العربية
املتحدة من م�شاريع �إكثار طيور الباز واحلبارى با�ستخدام �إنارة الطيف
الكامل.
لي�س للطيور فقط
من املثري لالهتمام يف الإمارات العربية املتحدة� ،أن ق�ضية الأ�شعة
فوق البنف�سجية والكال�سيوم تتعدى كونها م�شكلة بيطرية� .إنها �أي�ضا
م�شكلة طبية وقد ن�شرت العديد من املقاالت يف ال�صحف املحلية

)(http://www.thenational.ae/article/20080518 NATIONAL/253051252

عن العدد الكبري من الأطفال الذين �أ�صيبوا بك�ساح الأطفال
ب�سبب ثقافة عدم تعري�ض الأطفال والبالغني ل�ضوء ال�شم�س.
بل هناك تقارير تفيد ب�أن  %95من ن�ساء الإمارات يعانني من
ق�صور فيتامني د وهو �أمر يرتبط ب�سرطان القولون ،وا�ضطرابات
الكبد والكلى ،وت�ص ّلب الأن�سجة املتعدّد ،وغريها من احلاالت.
القردة العليا من العامل اجلديد
قد يكون لقرود العامل اجلديد العليا ،وبالأخ�ص كاليرتي�شيد�س،
متطلبات من فيتامني د 3تزيد عن ما يحتاجه الإن�سان .ولهذا يو�صى
بتزويد العرو�ض الداخلية لقردة العامل اجلديد ب�إنارة فوق البنف�سجية
).(Thornton, 2002
ما املقدار الكايف من فوق البنف�سجية؟
ال تتوفر درا�سات تظهر املقدار الالزم من الأ�شعة فوق البنف�سجية
للح�صول على �أف�ضل �أي�ض للكال�سيوم ،ناهيك عن القيا�س الأ�صعب
للوظائف ال�سلوكية .نحن بحاجة �إىل املزيد من الأبحاث .قام فران�سي�س
بينز (اململكة املتحدة) ولورا ويد (الواليات املتحدة) وفريق �صغري
من علماء الزواحف والربمائيات املتحم�سني بقدر كبري من
البحث يف ا�ستخدام الإنارة فوق البنف�سجية يف الزواحف
)�أنظر .(http://www.uvguide.co.uk/من الوا�ضح �أن الإفراط يف
التعري�ض للأ�شعة فوق البنف�سجية قد يكون خطرا بل وقاتال� .أدت الإنارة
فوق البنف�سجية �إىل احرتاق القرنية يف بع�ض الببغاوات ب�سبب ا�ستخدام
مربي الطيور لبع�ض �أنواع م�صابيح الطيف فوق البنف�سجي امل�صنوعة
يف ال�صني� ،أ�شارت �إليها ويد (� .)2008إن على امل�ستخدمني املحتملني
االعتناء يف اختيار امل�صابيح من م�صنعني ذوي �سمعة طيبة.
ا�ستنتاج
بات ا�ستخدام الإنارة اال�صطناعية بالأ�شعة فوق البنف�سجية �أمرا يو�صي
به �أطباء البيطرة ومربي الطيور للإثراء البيئي للطيور التي تقيم يف
الداخل .(Wade, 2008) ,ي�ضاف �إىل فوائدها الإيجابية يف �أي�ض
الكال�سيوم ،حت�سن الإب�صار وال�سلوك.
تقدير
ن�شكر لورا ويد وفران�س�س بينز لتفانيهما يف ريادة الكثري من الن�شاطات يف
ا�ستخدام الأ�شعة فوق البنف�سجية مع الطيور الغريبة وملالحظاتهما القيمة.

�صورة :1

ببغاء بالغ بعظام طويلة م�شوهة ناجتة عن ف ْر ُط ال ُّد َر ْيقات الثانوي يف تغذيته وهو فرخ )(© Tom Bailey
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الغراب املنزيل يف ال�شرق الأو�سط
كولن ريال 1و جونرتام مئري
الإرتباط1 :جامعة كنج�ستون ،لندن ،اململكة املتحدة .بريد �إلكرتوين  ، c.ryall@kingston.ac.ukموقع الإنرتنت
�2 http://www.housecrow.comشركة  ،InGrip-Consulting & Animal Controlبرلني� ،أملانيا .بريد �إلكرتوين
 c.ryall@kingston.ac.ukموقع الإنرتنت http://www.housecrow.com
�إن موطن الغربان املنزلية؛ Corvus splendensهو يف �شبه القارة الهندية ولكنها د�أبت  ،ولقرابة  150عاما ،على تو�سيع نطاق
تواجدها ،م�ستخدمة ال�سفن يف �أغلب الأحيان ،على امتداد �شواطئ املحيط الهندي وجزره و�إىل ما وراء ذلك )(Ryall 2002
لتكت�سب �صفة الآفة حيثما حلت� .أ�ضحت الغربان املنزلية الآن من الأنواع املقيمة الدخيلة ال�شائعة يف العديد من التجمعات
ال�سكنية واملدن ال�صغرية والكبرية يف املناطق ال�ساحلية ل�شبه اجلزيرة العربية واخلليج.

وفقا لبارنز (� ،)1893أطلق �ضابط من م�شاة بومباي بع�ض الغربان املنزلية يف �أربعينات القرن التا�سع ع�شر يف عدن  ،لكن
االعتقاد ي�سود حمليا هناك على �أن البار�سيون املهاجرون جلبوها معهم ( .(Ash 1984لكنها ،على كل حال� ،أ�صبحت مقيمة
متوالدة منذ �ستينيات القرن املا�ضي ،بالغة م�ستويات الآفة يف منطقة عدن-حلج-عبيان ،و�أجرى مي�شال جننجز ()1992
درا�سة لأو�ضاعها يف عدن وو�صف املحاوالت املتخذة للحد من �أعدادها.
�إن �أهمية هذا الإطالق يف عدن لي�ست يف جمرد ا�ستهالل �أول تواجد لها يف املنطقة ،ولكنها �أي�ضا يف �أن م�ستعمرة الغربان
ال�ضخمة التي ن�ش�أت منها بعد ذلك يف هذا امليناء الدويل ،قد لعبت وملدة طويلة دورها كامل�صدر الرئي�س النت�شارها مب�ساعدة
ال�سفن� ،إقليميا ودوليا .لقد ت�ضخم هذا االنت�شار من عدن دون �شك بو�صول الغربان يف كثري من احلاالت على ال�سفن القادمة
من املوانئ الباك�ستانية والهندية �إىل موانئ اخلليج وغريها ،لكن من ال�صعب اجلزم بالأهمية الن�سبية لهذين امل�صدرين.
انت�شرت الغربان داخل اليمن من عدن �إىل عدة مدن �ساحلية ،و�شرقا �إىل عمان ،و�شماال على طول �شاطئ البحر الأحمر �إىل اململكة
العربية ال�سعودية .وو�صلت �إىل �سوقطرة على منت �سفينة من عدن ) (Al-Saghier 2001حيث ا�ستمر وجودها ،رغم حماوالت
�إبادتها ،يف جمموعات �صغرية .تواجدت الغربان املنزلية يف م�سقط ،رمبا ،منذ ع�شرينيات القرن املا�ضي ثم انت�شرت عرب املدن
ال�ساحلية �شماال �إىل الإمارات العربية ،وجنوبا على طول ال�ساحل العماين و�إىل م�صرية� .أما يف دولة الإمارات العربية ف�إن
جيننجز ( )1981قدم تقريرا عن تواجد الكثري من الغربان املنزلية يف قرى ال�ساحل ال�شرقي التي حتتوي مزارع نخيل منذ �أوائل
�سبعينيات القرن املا�ضي .كما تواجدت يف دبي يف عام  ،(Richardson 1990) 1977يف علم  1987كانت توجد يف مطار �أبو ظبي
وحتا واحلويالت ،على بعد ب�ضعة كيلومرتات من البحر .ورغم �أنها مل توجد يف قطر حتى بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،فقد
ظهرت يف الدوحة يف  1995وكذلك على بعد  60كلم �شمالها .يف البحرين ،ظهرت الغربان املنزلية ب�شكل متقطع حتى �سبعينيات
القرن املا�ضي ) ،(Nightingale & Hall 1992لكنها �أ�صبحت مقيمة ومتكاثرة يف قرى �شمالية منذ � .1983أما يف ال�سعودية ،وبعد
بداية و�صولها �إىل جدة ) (Jennings 1981فقد بلغت و�ضع الآفة ب�سرعة ،وتطورت منذ �(Baldwin & Meadows 1987) 1986أعداد
كبرية منها يف ينبع ،ميناء على م�سافة  300كلم �شمايل جدة� .أما �شمال ذلك فقد �سجل وجودها يف حقل ،على خليج العقبة يف
 (Mike Jennings pers comm.)، 1989وعلى مقربة من الأعداد املوجودة لفرتة طويلة يف �إيالت/العقبة .على الرغم من
تواجد الغربان املنزلية يف الكويت منذ � 1972إال �أنها ما زالت غائبة يف العراق.
يظهر توزيع الغربان املنزلية يف املنطقة العربية تف�ضيال لل�شريط ال�ساحلي ،كما يف تواجدها املناطق الأخرى املجاالت التي
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غربان منزلية على النفايات يف م�سقط (© Colin Ryall).

وفدت �إليها ،ويعك�س توزيع مناطق اال�ستيطان الب�شرية التي
يعتمد عليها هذا ال�صنف� .إال �أنها بد�أت يف ال�سنوات الأخرية
اللحاق مب�شاريع التطوير يف مواقع يف الداخل .يف ،1989
وجد مايك جيننجز �أن تواجد الغربان املنزلية هو �أمر معتاد
يف حلج ،على م�سافة  40كلم من ميناء عدن ،وما زال هذا
ميثل �أحد �أكرب التجمعات الداخلية يف �شبه اجلزيرة العربية.
الغربان املنزلية حيوانات نهمة ،تقتات على املخلفات الب�شرية
وت�سرق الطعام� ،إن هذا االعتماد على الب�شر يف�سر النظر �إليها
ب�شكل وا�سع ك�آفة .تت�ضمن �آثارها ال�سيئة �سرقة الطعام ،والإغارة
على املحا�صيل ،و�إيذاء املوا�شي ،وتلويث البيئة واملوارد املائية
للب�شر .يعترب هذا النوع ،ب�سبب عي�شه يف �أ�سراب و�ضو�ضائه،
ك�شيء بغي�ض خا�صة حول جماثمها امل�شرتكة الكبرية يف املناطق
ال�سكنية وال�سياحية� .إن من الأمور املقلقة ب�شكل خا�ص يف هذه
الأيام التي ينت�شر فيها حمى غرب النيل و�أنفلونزا الطيور ،هناك
احتمال كون الغربان ،ب�سبب مرافقتها للإن�سان ،ناقلة للأمرا�ض
الب�شرية ،و لكن مل يثبت �أي دليل على ذلك حتى الآن ،ولكن من
الثابت �أنها ناقلة لباثوجينات الأمرا�ض املعوية ومنها ال�ساملونيال
و ال َعطي َفة ،كما �أنه قد عرث يف ال�شرق الأق�صى على حاالت
من غربان املنازل م�صابة بعدوى بفريو�س  ،H5N1مما يحيل
الأمر �إىل ق�ضية �صحة عامة هامة� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،شوهدت
الغربان املنزلية وهي تغري على �أع�شا�ش الطيور الزائرة وتهاجم
احليوانات الأ�صغر حجما وت�ضايق اجلوارح يف �شبه اجلزيرة
العربية  ،كما تفعل يف مناطق �أخرى ،غالبا ب�آثار مدمرة لتنوع
الطيور .لذا لي�س من امل�ستغرب قيام عدة حماوالت لكبح �أعداد
الغربان املنزلية ،ولكن وحتى الآن ال ميكن اعتبار �أيا منها ناجحة.
�إن هناك حاجة ملحة ال�ستق�صاءات �سلوكية حمددة ،ك�سلوك
الإغارة على امل�ؤن وانت�شار ال�صنف مثال .لقد بد�أ التعاون وتبادل
املعلومات  -وهما �أمران هامان يف ب�سط توجه عرب املنطقة
ملواجهة غزو الغربان املنزلية  -يظهران ببطء؛ و�سوف ت�صبحان
�أكرث �أهمية مع الت�سارع احلثيث احلادث مل�شاريع التطوير الكبرية
يف املنطقة.
املراجع:

تتوفر املراجع يف ملفات بي دي �إف يف موقعناwmenews.com

�صورة  :2غراب منزيل (© Colin Ryall).
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لأغرا�ض درا�سات التنا�سل يف مركز حدائق

2

مارك مكنامارا 1و لينوود ر .ويليام�سون

الإرتباط1 :م�ؤ�س�سة �أبحاث احليوان  Fauna Research, Inc. 8 Bard Ave. Red Hook, NY 12571نيويورك ،الواليات املتحدة،
و�أمني تقييم الثدييات يف مركز بقاء الأنواع ) ،(SI-NZP, CRCفرونت رويال ،فرجينيا ،الواليات املتحدة
�شروط جناحها وجود مرافق جيدة الت�صميم لإدارة احليوانات والتعامل معها ،وت�ستخدم� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،معدات كبح
يدوية منا�سبة .يتوازى مع ذلك يف الأهمية للو�صول �إىل نتائج ذات داللة �أمران �أ�سا�سيان هما تدريب �أع�ضاء الفريق وتكييف
احليوانات لإجراءات الدرا�سة.
�أن �أحد �أمثلة تلك الدرا�سات هو خيول برزوال�سكي يف حديقة احليوان الوطنية – مركز ال�صون والأبحاث ) (NZP-CRCوالتي
خ�ضعت لدرا�سات التنا�سل لأكرث من � 3سنوات .مت منذ عام  2006كبح  9خيول خمتلفة  443مرة با�ستخدام جهاز TAMER
هيدروليكي (اجلهاز) .نقدم هنا و�صفا للمرافق (ال�شكل  ،)1ومعدات الكبح (ال�صور  2و  ،)3و�إجراءات التدريب امل�ستخدمة
يف تلك الدرا�سات .تتوفر نتائج الدرا�سات يف مو�ضع �آخر.

املناق�شة
�إن مرافق احتواء و�إدارة احليوان اجليدة الت�صميم ،والتي تت�ضمن
معدات كبح يدوية مثل منتجات  ،TAMERهي �ضرورية للعناية
والرفق ال�صحيحني باحليوانات الأ�سرية ،وقد �ساهمت مرافق
مركز ال�صون والأبحاث  CRCوتكييف ح�صان برزوال�سكى يف
�إيجاد بيئة خالية من ال�ضغوط للأح�صنة� .أتاحت هذه املرافق
للباحثني الأدوات التي يحتاجونها لتطوير برنامج بحثي لدرا�سة
بيولوجيا التنا�سل لأح�صنة برزوال�سكى وتطوير برنامج للتلقيح
ال�صناعي للإدارة الوراثية لهذا النوع املهدد.
تقدير
ن�شكر فريق العناية بالثدييات :دولور�س ريد ،ودافيد �شفلت،
وجريج بيرت�سون ،و�شانون هنرت ،وجي�سيكا كوردل ؛ وكذلك
بدهان بوكازينتي � -إخ�صائي احلافريات ،وين كولينز  -الباحث
الرئي�س ،وليزا وير التي قدمت ال�صور.

ال�شكل  :1خمطط يو�ضح منطقة الكبح يف حديقة احليوان الوطنية NZP-CRC

املرافق
تقع مرافق الكبح والتعامل يف حظرية تقع بني منطقتي مرعى ،وتتكون من مربط كبري للفرز  ، sorting stallوممر بطول 11.5م
مزود مبيزان �إلكرتوين مدمج ،و  6مرابط تنظيم  .staging stallsيحتوي اجلزء الأعلى من املرابط على ق�ضبان تتباعد على
م�سافة � 8سم تتيح ر�ؤية جيدة للخيول والعاملني .يوجد �أي�ضا ح ّيز حممي للعاملني  keeper staging areaبني مرابط التنظيم
ميكنهم من حفز اخليول على التقدم باجتاه اجلهاز الهيدروليكي .يتيح مربط مراقبة يقع عند خمرج اجلهاز �إبقاء احليوانات
حتت املراقبة بعد الكبح وقبل �إطالقها �إىل مربط القطيع  herd stallالأكرب م�ساحة ويف النهاية �إىل املرعى� .أر�ضية املرابط
من ال�صل�صال وت�ستخدم م�سحوق احلجر الأزرق يف املمرات .توجد ح�صرية من املطاط ب�سماكة � 2سم يف �أر�ضية الكابح .يتم
ت�سيري احليوانات عادة من الي�سار �إىل اليمني ،رغم �أن بالإمكان دخول اجلهاز من �أي اجتاه.
حركة مرور احليوانات
جتلب اخليول �إىل مربط الفرز عرب الأنبوب chuteوتدخل املمر عرب البوابة  ، Aثم تتقدم ما ّرة فوق امليزان  scalesوتدخل �إىل
مرابط التنظيم من خالل البوابة � Bأو  .Cتنقل احليوانات �إىل داخل اجلهاز عرب البوابات � Dأو  .Eعند انتهاء كل الأعمال مترر
عرب اجلهاز �إىل مربط املراقبة قبل �أن ي�سمح لها بالعودة �إىل مربط القطيع عرب البوابة  .Fتطلق من مربط القطيع �إما مبا�شرة
�إىل املرعى � ،2أو ب�شكل عك�سي عرب اجلهاز ومرابط التجمع للعودة �إىل املرعى  .1تت�ألف معدات الكبح من:
• جهاز  TAMERالهيدروليكي هو جهاز ي�شغل هيدروليكيا لكبح احليوانات ذات احلافر الغريبة الكبرية.
• مم�شى بعر�ض 1.2م على كل من جانبي املكبح ال�ستخدام �سا�سة احليوانات.
• � 4أبواب منزلقة و� 4أبواب �أ�صغر على حماور تتيح �سهولة الو�صول �إىل اخليول يف املكبح.
• و�سائد رغوية عالية الكثافة ب�سماكة �10سم ،ب�أغطية من الفينيل املتني املقاوم للتمزق تكفل كبحا �آمنا ومريحا.
• �أجهزة حتكم على الكابح مزودة بقابلية التحكم مبقدار ال�ضغط ومقيا�س �سهل القراءة لل�ضغط ،توفر كبحا ثابتا ولطيفا يف نف�س الوقت.
• جوانب مبطنة تنفتح عر�ضا لغاية م�سافة � 183سم ولها قدرة � 61سم للحمل.
• يتم التحكم باجلوانب با�ستخدام � 9أ�سطوانات هيدروليكية حلركات الكب�س والرفع.

�صورة  .1وحدة  TAMERهيدروليكية )(©Mark MacNamara

اال�ستعدادات لدرا�سات التنا�سل
جلمع بيانات درا�سات التنا�سل (اجلدول  )1يجب �أن يك ّيف كل ح�صان م�ستخدم ب�شكل يع ّوده على االنف�صال عن القطيع ،ويف
نهاية الأمراحتوائه وكبحه داخل اجلهاز للقيام بالإجراءات املختلفة  .مت �إجناز ذلك بت�ضمني التكييف يف الروتني اليومي.
بداية جعلت اخليول جتري عرب املرفق مع فتح جميع الأبواب والعوائق ب�شكل يتيح لها املرور دون عائق .يكافئ احل�صان
بعد اجتيازه لكامل املرفق بال�سماح له الو�صول �إىل املرعى الأخ�ضر .مع ا�ستمرار الإجراء ت�ضاف مكاف�آت �أخرى عند نقاط
�إ�سرتاتيجية كالطعام (التفاح ،وب�سكويت الألياف) .مع مرور الوقت تغلق الأبواب وحتتجز اخليول فرديا لبع�ض ثوان قبل
ال�سماح لها بالتقدم للمرحلة التالية .تقدم هنا �أي�ضا مكاف�آت من الطعام و�/أو الو�صول للمرعى الأخ�ضر.
جلدول  .1الإجراءات املتخذة.
فح�ص تنا�سلي للإناث ج�س �شرجي ،فح�ص باملوجات الفوق �صوتية ،مراقبة الن�شاط املبي�ضي ،حت ّري احلمل ،حقن
 1الهرمون والتلقيح ال�صناعي بالتخدير املو�ضعى.
� 2إجراءات بيطرية ثانوية – حقن املخدر للتلقيح ال�صناعي؛ معاجلة اجلروح وال�سجحات

ال�صورة  :2حقن حل�صان برزوال�سكى مكبوح يف جهاز TAMER

)(©Mark MacNamara
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ما هو اجلديد (والقدمي) يف املطبوعات
اجلمل ،من التقاليد �إىل الع�صر احلديث :مقرتح ملكافحة الت�صحر من خالل �إن�شاء مزارع للجمال تقوم على �إنتاج العلف من
النباتات املحلية و�أوالف امللح.
يهدف هذا املقرتح �إىل �إن�شاء مزارع للجمال ،وخف�ض عدد اجلمال الربية ال�سائمة يف �أرا�ضي الرعي ال�صحراوية� .سي�سهم هذا يف تخفي�ض
الت�صحر ،و�سيتيح �إعادة ت�أهيل للأنظمة واملوائل البيئية الطبيعية التي عانت لعقود من الرعي اجلائر .كما �أنه يقرتح ا�ستك�شاف �سبل لتغذية
احليوانات يف املزارع بنباتات فطرية �صحراوية عربية ،تنتج يف نف�س املزارع ،والتي يغلب �أن ال حتتاج �إىل الأ�سمدة و�إىل القليل من املبيدات و�إىل
احلد الأدنى من الري باملاء العذب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االنتقال من مزارع الأبقار �إىل مزارع اجلمال �سيتيح االحتفاظ باجلمال يف �أماكن
مظللة واحل�صول على �إنتاج �أكرب للحليب .حتتاج الأبقار �إىل بيئات مربدة ا�صطناعيا ،لأنها بغري ذلك تنتج كميات قليلة جدا من احلليب.
�إن املزايا باخت�صار هي )1( :ا�ستهالك �أقل للماء العذب لإنتاج العلف )2( ،ا�ستهالك �أقل للأ�سمدة واملبيدات� )3( ،إعادة ت�أهيل �أرا�ضي
املراعي ومكافحة الت�صحر )4( ،منتجات �أكرث نفعا لل�صحة للإ�ست هالك الب�شري .ملزيد من املعلومات من دِ .ب ّنو مو ِور ،يون�سكو ،قطر.
بريد �إلكرتوين b.boer@unesco.org.
ال�سم هو �سبب نفوق �أبو منجل الأ�صلع
�إنذار �إخباري من برياليف
الإثنني� ،أكتوبر http://www.birdlife.org/news/news/2008/10/bald_ibis_poisonings.html 2008 ،12:00 ،27
عرث على ثالثة من طيور �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل  ، Geronticus eremitaاملهددة تهديدا حرجا ،م�سممة يف مكان ناء من
ال�صحراء الأردنية وعلى بعد مئات الأميال من مناطق تكاثرها يف تركيا .كانت الطيور الثالثة يجري تعقبها بالأقمار ال�صناعية بعد
مغادرتها لبريت�شك ،جنوب �شرق تركيا ،حيث توجد �إحدى املواقع الأربعة املتبقية لطيور �أبو منجل الأ�صلع .وجدت الطيور على بعد 32
كلم من العا�صمة الأردنية ،عمان .ا�ستبعدت اختبارات ما بعد املوت ال�صعق الكهربائي و�إطالق النار كم�سببات حمتملة للنفوق.
«�إن موتها ي�ؤمل القلب� ،إال �أنها قد ال تكون قد ماتت دون طائل .لقد �أتت من جتمع �شبه�-أ�سري وكونها قد غادرت امل�ستوطنة يثبت �أنها مل
تفقد غرائزها للهجرة» ،ح�سب ر�أي خوزيه تافار�س ،م�سئول برنامج اجلمعية امللكية حلماية الطيور يف تركيا« .لقد طارت الطيور عن
طريق تدمر يف �سوريا ،حيث تت�شبث م�ستعمرة �صغرية بالوجود ،مما يدل على �أن الطيور التي �سنطلقها من تركيا يف العام القادم قد
تن�ضم �إىل املجموعة يف �سوريا».
لعدة �أعوام حري �سلوك الهجرة لطيور �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل العاملني بال�صون � ،إال �أنه يف عام  2006قامت منظمة بريداليف
�إنرتنا�شيونال واحلكومة ال�سورية بتعقب رحلة الطيور البالغة ذهابا و�إيابا مل�سافة  3,800ميل من و�إىل �سوريا وعرثتا على مواقع �شتوية
لها يف �أثيوبيا .لكن �صغار الطيور مل ت�شاهد قط يف رحلة الهجرة ،وكان العلماء قلقني من مواجهة تهديدات غام�ضة يف طريق خمتلف
متاما لق�ضاء ال�شتاء .يقول �شريف اجلبور ،من بريداليف يف ال�شرق الأو�سط ،الذي عرث على الطيور امليتة« :نحن نعلم �إىل �أين تذهب
الطيور البالغة ،ولكن تتبع خطوط هجرة ال�صغار هو �أمر يف غاية الأهمية لكي نتمكن من حمايتها يف ال�شتاء وم�ساعدتها يف العودة �إىل
�سوريا وتركيا للتكاثر».
حلل هذا اللغز� ،سيتم تزويد �أعداد �أكرب من الطيور الرتكية ببطاقات التعقب يف العام املقبل� .إن م�شروع التعقب قد رفع الآمال يف
م�ستقبل �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل يف ال�شرق الأو�سط ،وبات العاملون يف ال�صون �أكرث تفا�ؤال ب�أنهم �سينجحون يف �إعادة ت�أ�سي�س جتمعات
برية جديدة بالكامل يف تركيا.

�صورة � :1أبو منجل الأ�صلع
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الأطفال يبلغون الهدف يف �إنقاذ النمر

جلف نيوزhttp://archive.gulfnews.com/articles/08/11/15/10259644.html 2008/11/15 ،

نقط �سوداء على اجلدران ،و�أقنعة ،و�آذان منور ،ومل�صقات تتدىل من ال�سقوف ،وو�صمات ال�صمغ على الأر�ضيات – كان هذا هو امل�شهد
يف مدر�سة هورايزون يف دبي وهي تقدم دعمها للنمر العربي املهدد .قام �أطفال من ثالث مدار�س �أخرى (مدر�سة اجلمريا الناطقة
بالإجنليزية ،مدر�سة دبي الناطقة باالجنليزية ،ومدر�سة كينجز) �أي�ضا بتنظيم «�أيام النقط» اخلا�صة بهم لرفع الوعي مبحنة النمر
وجمع التربعات.
يف يوم النقط من كل عام تقوم جمموعة من �أعمار خم�سة و�ستة �أعوام مبدر�سة هورايزون بن�شاط ي�صنعون فيه �أقنعة النمر.
تعر�ض التلميذة �سينا رايدر قناعها بفخر وتقول�« :إن كافة �أفراد الف�صل يرتدون النقط اليوم ،ونحن نريد �أن ن�ساعد كل النمور
يف الكوكب» .ويقول تلميذ �آخر ،توما�س هيج «�أن النمور العربية متوت .على الب�شر التوقف عن الق�ضاء عليها بال�صيد» .يوافق رايلي
تيولون ويقول« :ال �أريد للنمور �أن تنقر�ض� .أرجوكم حماولة �إنقاذها» .تتطوع �سيندي تيولون وهي �أم لطفلني يف مدر�سة هورايزون
وع�ضو يف «املجموعة اخل�ضراء» التي تت�ألف من مدر�سني و�أولياء �أمور يرغبون م�ساعدة الأطفال يف �أن ي�صبحوا مواطنني عامليني �أف�ضل
)�أنظر (WME News Vol 3 No 1وتقول «لقد �ساعدت يف تنظيم هذا الربنامج لكي يعي الأطفال مفهوم االنقرا�ض».
تركزت �أحداث «يوم النقط» على ن�شر الوعي وجمع التربعات لدعم �صون النمر العربي يف اليمن .متكن �أطفال املدار�س الأربعة من جمع
ما يزيد عن  100,000درهم �إماراتي لدعم برنامج �إنقاذ النمر اليمني  YLRPون�شره لكتاب الأطفال «النقط التي تختفي» .يف نف�س
الوقت الذي كانت جتري فيه �أحداث «يوم النقط»� ،أقامت مدر�سة �صنعاء الدولية (حيث يعمل دافيد �ستانتون  ،م�ؤ�س�س برنامج �إنقاذ
النمر اليمني) م�سرية رعتها عدة م�ؤ�س�سات.
ت�شكر «�أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط» �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أولياء الأمور والأطفال وكذلك ال�صحافة واملحرتفني الذين
�أعطوا من وقتهم لإجناح هذه الفعاليات .نرجو من �أي مدر�س �أو ويل �أمر يرغب يف املزيد من املعلومات عن تنظيم «�أيام النقط» �أو يوما
للحيوانات املهددة يف مدار�سهم االت�صال مبحرر هذه الن�شرة ،تريي بيلي.
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�صورة  :2ها ّنا ومالت�شي بيلي يرتدون �أزياء «يوم النقط»

)(© Tom Bailey

