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3الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها� ،ص.ب ،61681 .الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
مقدمة
ال تتمتع احليوانات ال�ضارية بالكثري من ال�شعبية يف املناطق القروية الزراعية.حيث ينظر �إليها كخطر فعلي �أو حمتمل على القطعان،
وعليه ف�إنها ت�ضطهد ب�شكل منهجي حيثما وجدت .نتيجة لهذا ال�صراع بني الب�شر واحليوانات ال�ضارية ف�إن �أعدادها  ،وب�صفة خا�صة
الكبرية احلجم منها كالفهد والذئب وال�ضبع ،تتناق�ص ب�شكل دراماتيكي عرب جمال تواجدها الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية.
عامليا ،ت�صنف الذئاب  Canis lupusعلى �أنها نوع « غري مهدد/ذو �أهمية قليلة ) ،LC» (Mech & Boitani 2008بينما
ت�صنف قائمة الإحتاد العاملي للمحافظة  IUCNال�ضبع املخطط  Hyaena hyaenaعلى �أنه «قريب من خطر التهديد
) .(Arumugam, Wagner & Mills 2008وفق ) Mech & Boitani (2004ف�إن هناك � 500إىل  600ذئبا عربيا يف اجلزيرة العربية
 ،C . l. pallipes Sykes 1831بينما يرى)� ( (Nader 1996أن تعداد الذئاب م�ستقر يف اململكة العربية ال�سعودية رغم �أنها
تعترب نادرة� .إن �أعداد ال�ضبع املخطط املقدرة من � 300إىل � 400ضبعا هي يف تدين متوا�صل يف اململكة العربية ال�سعودية
( (Nader 1996ويتوقع تواجدها يف كثافات �أقل من الذئاب.
»NT

املنهج والنتائج
يقع وادي ترج على م�سافة  66كلم تقريبا �شمال �شرق النما�ص (بني �أبها والباحة) يف منطقة ع�سري ب�شرق اململكة العربية ال�سعودية
وميكن الو�صول �إليه بطريق معبد باحل�صا وعرب ت�ضاري�س وعرة للغاية (ال�شكل  .)1يف  23فرباير  2009عرثنا �أثناء درا�سة حقلية
�أجريت م�ؤخرا يف وادي ترج على  7ذئاب و�ضبع خمطط واحد مقتولة يف ثالث مواقع خمتلفة .كانت �ستة من الذئاب معلقة من �أ�شجار
�أكا�سيا (�سنط ال�سمر)  Acacia tortilisوذئب �سابع معلق من عمود كهرباء� ،أما ال�ضبع فكان معلقا من �شجرة �أكا�سيا �أي�ضا (ال�شكل
 .)2تعادل هذه الأعداد � 0.02ضبعا و  0.12ذئبا لكل كلم قطعناه ،مما قد يكون دليال على كثافتها العامة يف املوائل املنا�سبة عرب
املنطقة� .أخذت عينات من اجللد لأغرا�ض التحاليل اجلينية ولتحديد م�ستوى التهجني� ،إن وجدت ،للذئاب مع الكالب الأهلية.
ا�صطيدت هذه احليوانات ال�ضارية ليال من مركبة با�ستخدام ك�شافات �ضوئية لأنها اعتربت م�سئولة عن
فقدان الأغنام يف املنطقة .كانت جثة ال�ضبع ،فيما عدا اجللد واجلمجمة ،قد �أخذت ،ومن املعروف �أن
اجلثث ت�ستخدم للأغرا�ض الطبية – لتنظيم �ضغط الدم مثال (في�صل �سعيد ع�شارى  ،معلومة �شخ�صية)
وردت تقارير عن مقتل حيوانات �ضارية �أخرى يف منطقة وادي ترج ومنها املركال (قط �أم الري�شات) Felis caracal
والظربان (الغرير)  ،Mellivora capensisورغم �أن النمر العربي  Panthera pardus nimrمل يعد متواجدا يف املنطقة،
�إال �أن منرين قد قتال م�ؤخرا �شمال غرب النما�ص (العقيقة) يف منطقة جبل �سكر في�صل �سعيد ع�شارى  ،معلومة �شخ�صية).
النقا�ش
ما زال ا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية عرب اململكة العربية ال�سعودية �أمرا مقلقا� .إن هذه امل�شاهدات للذئاب وال�ضبع املقتولة،
وهو �أمر ال ينح�صر يف منطقة وادي ترج �إرن�ست روبن�سون  ،معلومة �شخ�صية) ،تدل على توا�صله يف مناطق اجلبال الغربية

�صورة � :2صورةذئاب(ذكرو�أنثى)قتلتبالر�صا�صوعر�ضتكتحذيرلغريها
من احليوانات ال�ضارية يف منطقة وادي ترج )(©Peter Cunningham

الوعرة و�إن مل كان بكثافات منخف�ضة� .إن ازدياد الن�شاط الزراعي
وجرف طرق جديدة لت�سهيل الو�صول �إىل تلك املزارع �سي�ؤدي
دون �شك �إىل ازدياد ال�صراع بني الب�شر واحليوانات ال�ضارية
و�إهالك ما تبقى من احليوانات ال�ضارية التي كان يحميها ن�أي
تلك املناطق .متثل الكالب امل�ستخدمة حلماية قطعان املاعز التي
تتجول يف الربية تهديدا �إ�ضافيا للنقاء اجليني ملا تبقى من الذئاب
(� .)Wronski & Macasero 2008إن من ال�ضروري لكل من حماية
احلياة الفطرية؛ مبا فيها احليوانات ال�ضارية يف مواقعها با�ستخدام
حرا�س من املجتمعات املحلية �أو لأ�سر بع�ضها والبدء يف برنامج
للإكثار يف مواقع خارجية ل�ضمان البقاء امل�ستقبلي لهذه ال�ضواري
التي بات وجودها يف اململكة العربية ال�سعودية يف خطر داهم.
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�شكر وتقدير

�صورة  :1موقع وادي ترج وبقايا احليوانات ال�ضارية يف غرب اململكة العربية ال�سعودية

(©Peter Cunningham).

نتقدم بال�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 ال�صون يف اململكة
العربية ال�سعودية .كما نقدم تقديرنا البالغ لدليلينا املحليني
رازي حممد ع�شاري وفي�صل �سعيد ع�شاري �إذ لوالهما ملا
�أمكن العثور على مواقع ال�ضواري املقتولة .كما نتقدم �أي�ضا
بالتقدير لإرن�ست روبن�سون (مدير مركز امللك خالد لأبحاث
احلياة الفطرية ،ثمامة) لتعليقاته على م�سودة هذا التقرير.
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