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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.
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