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حاالت موت يف مركز لرتبية �سالحف منقار ال�صقر
توم بيلي
م�ست�شفى دبي لل�صقور� ،ص ب  ،23919دبي
تعي�ش �سلحفاة منقار ال�صقر (ال�شر�شاف)  Eretmochelys imbricataيف ال�شعب املرجانية اال�ستوائية يف كافة �أنحاء و�سط الأطل�سي
ومناطق املحيطني الهندي والهادي ،وهي مدرجة يف القائمة احلمراء للإحتاد الدويل ل�صون الطبيعة  IUCNعلى �أنها مهددة تهديـد ًا
حرج ــا 1تت�ضمن التهديدات التي تواجهها �صيد الربيان (القريد�س) باجلرف ،وا�صطيادها جلمع تر�س ال�سالحف ،وفقد موائل
التع�شي�ش .2جاء �إنطالق م�شاريع «�أف�ضلية االنطالق» كا�ستجابة �شعبية لتدهور �أعداد ال�سالحف .يف يوليو/متوز  2007حدثت حاالت
موت يف وحدة خا�صة لرتبية ال�سالحف يف جزيرة يف اخلليج العربي يعر�ض هذا التقرير املكت�شفات ال�صحية والعالجات يف وحدة الفق�س،
والتو�صيات التي قدمت لتح�سني �صحة الأفراخ يف املن�ش�أة.
اخللفية تتم تربية ال�سالحف يف � 10أحوا�ض كبرية من الفيربجال�س (قطر  4م) و 15حو�ضا �صغريا (قطر  1,5م) ،وي�ضخ ماء البحر
غري امل�صفى مبا�شرة �إىل تلك الأحوا�ض .متت تغذية ال�سالحف بحمية معيارية من احلبوب ( %45بروتني) ، Aquamax Grower ،من
�إنتاج  ،PMI Nutrition Internationalبالواليات املتحدة .عند بدء اال�ستق�صاء كان هناك  1200فرخا حيا ،وكانت  152فرخا قد نفقت،
و�أطلقت  370منها .كانت ال�سالحف قد فق�ست يف يونيو /حزيران يف الأع�شا�ش الأ�صلية على �شاطئ اجلزيرة.
التاريخ ال�سريري بلغ معدل موت الأفراخ يف ال�شهر الأول مابني  %2اىل  ،%3لكنه �إرتفع خالل اال�ستق�صاء (ال�شهرين الثاين والثالث) �إىل
� .%12,5أفاد املدير �أن العدوانية بني الأفراد حتديدا قد �أدت �إىل جروح يف مناطق الرقبة وا َمل ْذرَقِ  ،حتولت تاليا �إىل تقيحات ذات ق�شرة
�صفراء .قبل موتها �أ�صبحت ال�سالحف �أ�صبحت ال�سالحف َقهَمِ ّية وظهرت عليها عوار�ض النمو املعاق.
الإ�ستق�صاء ال�صحي �أخ�ضعت مناذج من التقيحات اجللدية من �سالحف ح ّية للفح�ص امليكروبيولوجي� .أفرزت العينات منوا غزيرا
خلليط من الإ�سرتطاب الغازي  .Aeromonas hydrophila, Proteus spواملرياحية الدموية  .haemolytic E. coliمت �أي�ضا عزل منو
معتدل من خليط الهوائي � .anaerobesأظهرت الفحو�ص ال�سيتولوجية �أي�ضا عدوى جلدية التهابية بعنا�صر بكتريية وفطرية� .أجري
القتل الرحيم على  5من الأفراخ امل�صابة وفح�صت بعد املوت ،وقدمت ان�سجة مثبتة بالفورمالني وعينات �سريرية �إىل خمتربات Idexx
(اململكة املتحدة) ،كما جمعت عينات من ماء حو�ضي �أفراخ وحو�ض �سلحفاة مري�ضة و�أر�سلت �إىل خمتربات �.Idexxأظهرت عينات املاء
حمتوى بكترييا مرتفعا وميكن مطالعة نتائج فح�ص عينات ال�سالحف امليتة واملاء اجلداول  3-1يف وثيقة  PDFمتوفرة على موقع هذه
الن�شرة باالنرتنت.
الت�شخي�ص ن�ش�أت امل�شاكل ال�صحية ب�سبب العدوانية التي �أدت �إىل جروح ر�ضح ّية وعدوى بكتريية وفطرية ثانوية� .أيدت النتائج املخربية
ت�شخي�ص االلتهاب اجللدي الفطري مع عدوى بكتريية تالية .مل تظهر الفحو�ص الهي�ستوباثولوجية ا�ستعدادا م�سبقا �أو اعتالال يف الأع�ضاء
الداخلية ،مما ي�ؤيد اال�ستنتاج ب�أن اجلروح واحلالة امللوثة للماء هيّ�أت الأفراخ للعدوى.
العالج عزلت الأفراخ امل�صابة يف �أحوا�ض �صغرية للعالج ملدة  14يوما و�أعطيت �إنروفلوك�سا�سني(Baytril 2.5%, Bayer,UK) ,

 5جمم/كيلو وزن كل � 48ساعة ،وم�ستح�ضر يود (تخفبف  )2:1مو�ضعيا على التقيحات بتالم�س خلم�س دقائق مرة يف اليوم .كانت  23من
ال�سالحف الـ  80املري�ضة ،يف حالة �سيئة (قهم� ،ضعف ،نحول) ،وعانت جمموعة ثانية من  57من تقيحات جلدية ولكنها كانت يف حالة
�أف�ضل .و قد نفقت � 11سلحفاة ( )%48من املجموعة الأوىل �أثناء فرتة العالج وتعافت  .)%52( 12كما تعافت جميع ال�سالحف الـ  57من
املجموعة الثانية .بعد �أ�سبوع من العالج وتقهقرت التقيحات اجللدية يف الأفراخ التي بقيت حية.
املقدّمة :تخفي�ض كثافة تكدّ�س الأفراخ؛ �إطالق ال�سالحف ال�صحيحة فقط؛ تقييم �صحة الأفراخ قبل الإطالق؛ مراقبة نوع ّية
التو�صيات َ
املاء؛ تنظيف الأحوا�ض التي حتوي �سالحف مري�ضة بعد التغذية.
اال�ستنتاجات �إن �إطالق «�أف�ضلية االنطالق» هو حماولة لتخفي�ض موت الأفراخ برتبيتها يف الأ�سر �إىل �أن تبلغ حجما يكون معدل موتها يف
الربية �أقل .3لكن فوائد �أولوية البداية غري م�ؤكدة ولأن �سالحف منقار ال�صقر ت�صبح عدوانية بعد � 10أيام من الفق�س ،ف�إن بع�ض علماء
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الأحياء يو�صون ب�إطالقها يف اليوم  .15ولأنه لي�س من امل�ؤكد �أن تعداد
�سالحف منقار ال�صقر يف اخلليج هو يف انخفا�ض ،ف�إن م�سببات �إطالق
هذا امل�شروع �أمر قابل للت�سا�ؤل.
ال يتوفر �إال القليل من املعلومات عن �أمرا�ض �سالحف منقار ال�صقر يف

الأ�سر؛ مت الإبالغ عن وجود منهجي لفطر املُ َت َب ِ ّد َلة paecilomycosis

يف الذكور البالغة الأ�سرية ووجود عقيدات جلدية �صفراء متعددة ،كما
�أن �صغار ال�سالحف معر�ضة للإ�صابة بالتهابات جلدية تقرحية ر�ضحية
ي�سببها الع�ض يف احلظائر املزدحمة  .6،5ت�شمل الفطريات التي مت التعرف
عليها من تقرحات اجللد الناخرة يف الأفراخ :ال َّت َري ِب َّية ،Geotrichum
و ا ِمل ْك َن�سِ َّية  ،Penicilliumوالدودية  ،Scolecobasidiumوا ِملغْزَ َال ِو َّية
 ،Fusariumوالدريك�سلريا  ،Drechsleraواملُ َت َب ِّد َلة ،Paecilomyces
واملتوردة  .Rhodotorula 5ل�سوء احلظ ف�إن العامل امل�سبب مل يعزل يف
تلك احلاالت ،ولأن الفطريات البحرية مرهفة ف�إنه يبدو �أن العينات قد
ت�ضررت �أثناء نقلها �إىل اململكة املتحدة.
ت�شمل الأمرا�ض البكتريية املرتبطة بالتهاب اجللد التقرحي وااللتهاب
الرئوي يف �أفراخ ال�سالحف ما يلي :اال�سرتطاب الغازي Aeromonas
 ،hydrophilaوال�ضمة  ،Vibrio alginolyticusالت�ألقية الزائفة
 ،Pseudomonas fluorescensال�صيفرية  ،Flavobacteriumو
املُ َك َرّ َية  ،Micrococcusوالع�صوية .Bacillus
من �سوء احلظ �أن امل�شاكل ال�صحية التي برزت يف هذا املركز قد
ازدادت تعقيدا بقرارات من الإدارة �شملت:
 -1جتميع عدد من الأفراخ ( )1500يزيد عن طاقة املن�ش�أة (.)200
 -2ت�أخري الإطالق ب�سبب رغبة �صاحب اجلزيرة يف ر�ؤية �أفراخ كبرية احلجم.
� -3إطالق �أفراخ مري�ضة لأن �صاحب اجلزيرة ال يرغب يف وجود
حيوانات مري�ضة يف من�ش�أته.
 -4عدم وجود رقابة لقيا�س مدى جناح �أو ف�شل الإطالق.
يف الظروف املثالية يجب �أن تتبع برامج «�أف�ضلية االنطالق» اخلطوط
التوجيهية العاملية مبا فيها تواجد عن�صر بيطري قوي .ينتج عن رعاية
الأفراخ مب�ستوى �أقل من امل�ستوى الأمثل تغريات �أي�ضية وج�سدية ال
تف�ضي �إىل بقائها على املدى الطويل �سواء يف الأ�سر �أو الربية .ولأن
هذه التحورات غري الطبيعية ال تبدو للعيان ،ف�إن ا�ستخدام اختبارات
ت�شخي�صية هو �أمر هام لتحديد احلالة ال�صحية للحيوانات قبل
�إطالقها .لكن ،وعلى الرغم من ال�سهولة الن�سبية لإن�شاء �إجراءات
بيطرية وبيولوجية ،ف�إن اجلانب ال�سيا�سي مل�شاريع احلياة الفطرية يف
ال�شرق الأو�سط قد ي�شكل مع�ضال.
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