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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.
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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
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