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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
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كلـ ــمة الع ـ ــدد
�أهال بكم يف �أحدث �أعداد �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط الذي ي�أتيكم يف نهاية �صيف
�ساخن طويل! ي�ضم هذا العدد ت�شكيلة من املوا�ضيع مقدمة من م�ساهمات من �أنحاء ال�شرق
الأو�سط والتي ن�أمل �أن يجد فيها كل قارئ موا�ضيعا تهمه .لقد حاولنا يف مقدماتنا ال�سابقة
�أن نلقي ال�ضوء على الق�ضايا التي تواجه بيئة املنطقة من التطور غري امل�ستدام �إىل التلوث
ب�أكيا�س البال�ستيك .وبينما ال زالت هذه امل�شاكل يف طليعة هموم الوعي العام ،ف�إن مقالة
ديفيد �ستانتون يف هذا العدد تتطرق �إىل االجتار العاملي غري امل�شروع بالأنواع املهددة .رغم
�أن هذه الق�ضية قد ال ت�ؤثر يف حياة الكثريين يف ال�شرق الأو�سط� ،إال �أنه ال منا�ص من القول
ب�أن املنطقة هي حمور عاملي لالجتار و�أن العاملني يف رعاية احليوان يف املنطقة قد �صادفوا
دون �شك �أنواعا وقعت �ضحية للم�ستغلني وامل�ستهلكني النهائيني من اجلاهلني �أو غري املثقفني.
يقدر الإنرتبول االجتار العاملي يف احليوانات الفطرية و�أع�ضائها ،التي ت�ستخدم
يف �إما ك�أدوية �أو يف �أغرا�ض الزينة ،بقرابة  20بليون دوالر �أمريكي (�أي 73,4
بليون درهم �إماراتي) ،ويعترب ثالث �أكرب ن�شاط �إجرامي بعد املخدرات وال�سالح.
هناك العديد من �أ�سباب املتاجرة باحلياة الفطرية )�أنظر  (http://www.traffic.orgوالتي تتفاوت
من دولة لأخرى ومن نوع لآخر ،فبينما كانت اليمن تعترب �أحدى �أهم م�ستهلكي قرن وحيد القرن
الذى يدخل يف �صناعة اخلناجر بغر�ض الزينة ،ف�إن دوال �أكرث ثراء ت�سعى للح�صول على احلياة
الفطرية لأ�سباب طبية� ،أما يف ال�شرق الأو�سط ف�إن الهدف الرئي�س هو �ضم احليوانات جديدة
للمجموعاتاخلا�صة.
رغم �أن العديد من الدول قد وقعت االتفاقية الدولية لالجتار بالأحياء الربية املهددة
باالنقرا�ض – �سايت�س ) ،(CITESف�إن جمرد و�ضع القوانني ال ميثل �إال جزءا من احلل� .إن
تطبيق تلك القوانني يجب �أن حتكمه الرغبة والقدرة على التنفيذ من قبل احلكومات
املوقعة ،و�إنه من املحزن بحق �أن تكون العديد من الدول التي تنعم برتاث طبيعي غني هي
يف معظم الأحوال الأكرث فقرا وبالتايل الأ�سهل ا�ستغالال لتلبية رغبات الدول الأغنى ،قد
ي�صعب �أن نلوم ال�صيادين و�أ�صحاب الفخاخ غري ال�شرعيني الذين ي�سعون للح�صول على
قوت عائالتهم� ،إال �أنه من ال�سهل �أن ن�شري ب�أ�صابع االتهام �إىل امل�ستهلك النهائي الذي يخلق
الطلب يف الأ�سا�س ،لوال التعط�ش الذي ال ي�شبع للحم البنغول يف جنوب �شرق �آ�سيا ،ولقرن
وحيد القرن يف اليمن ،وللحيوانات الفطرية الغريبة يف جمموعات اخلليج العربي ف�إن هذا
الطلب لن يكون له وجود� ،إن احلل ،كما هو يف كل �شيء ،يكمن يف التثقيف و ن�شر الوعى.

من �ستيفن لورد – املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ترافيك �إنرتنا�شيونال – امل�ؤ�س�سة غري الربحية
التي تراقب االجتار العاملي باحلياة الفطرية؛
«�إن هناك تقارير غري م�ؤكدة عن ارتفاع لأعداد
احليوانات التي يتاجر بها يف ال�شرق الأو�سط،
�إال �أن قوانني هذا االجتار بحاجة �إىل رد فعل
متنا�سق عرب املنطقة� .إن م�ستويات االجتار
باحلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط �أمر يدعو
للقلق ويجب و�ضعه يف دائرة ال�ضوء عامليا يف
م�ؤمتر �سايت�س القادم يف قطر.».
�إال �أن الأخبار لي�ست كلها �سيئة ،فهناك تقرير
من نان�سي باباتانا�سوبولو عن التقدم يف
ن�شاطات م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف
الكويت ،كما توا�صل جمموعة «طبيعة العراق»
حماوالت املحافظة والتثقيف يف العراق .يقدم
ديكالن �أدونوفان قائمة للحيوانات املف�صلية يف
الإمارات العربية املتحدة ،وهو جهد هام يوثق
التنوع البيئي يف الدولة� .إن م�شاريع كهذه هي
التي تعطينا الإلهام وتدفعنا ملوا�صلة العمل
يف دعم اجلهود يف هذا اجلزء الرائع ،والذي
يغلب �أن يغفل عنه ،من ناحية التاريخ الطبيعي.

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،

�أبرزت مقاالت ن�شرت م�ؤخرا يف ال�صحف الإماراتية

) (http://www.gulfnews.com/nation/Environment/10275308.htmlق�ضية االجتار باحلياة
الفطرية يف املنطقة  ،والتقدير جلهود ال�سلطات يف دبي يف مكافحته ،لكنه ما زال هناك
 -كما يعلم كل من يعمل يف املجال العملي  -مما يجب عمله� .إن هذا ال�شعور يدعمه تعليق

�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.

1

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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م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف الكويت :نحو املعرفة واحلماية
نان�سي باباتانا�سوبولو
م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف الكويت� ،ص.ب ،214383 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة

nancyktcp@gmail.com

الكويت دولة �صغرية تقع على ال�سواحل ال�شمالية الغربية للخليج العربي و ت�شتهر بكونها دولة منتجة للنفط� ،إال �أنه ال
يعرف الكثري عن �شواطئها الرملية الناعمة� ،أو �شعابها املرجانية املزدهرة� ،أو �أعداد ال�سالحف البحرية التي تعي�ش
وتتكاثر فيها� .إنها متواجدة حقا مما يجعل للجزيرات القريبة من ال�شاطئ �أهمية كبرية للتنوع البيئي البحري يف املنطقة.
لقد كان هناك وبا�ستمرار عالقة وثيقة االرتباط بني الرب والبحر� ،إذ كان ال�صيد والغو�ص لل�ؤل�ؤ ن�شاطان بحريان
رئي�سيان يف الكويت� ،أما اليوم ف�إن �أكرث من �سبعني �سفينة �صيد تقوم بال�صيد بالرتولة ( اجلر) يف �أحد �أهم م�صادر
الروبيان يف العامل ،وت�صدر الكثري من الأطنان لأنحاء العامل .لقد �أدت م�شاريع ا�ست�صالح الأرا�ضي والتطوير �إىل
تغيري البيئة البحرية على الياب�سة ،كما ا�ستولت �سياحة اليخوت املحلية على جزيرة ُك رّب التي كانت يوما موقعا لتع�شي�ش
ال�سالحف ( ، )2004 ,Meakins and Al-Mohannaلكنها ال ت�ست�ضيف اليوم �سوى �أعداد من طائر اخلر�شنة (خطاف البحر) ،ورغم
ذلك فال زال بالإمكان م�شاهدة ال�سالحف ت�سبح حولها .لقد ازداد عدد �سكان الدولة ب�شكل كبري خالل ال�سنوات الأربعني الأخرية،
ومت ردم قرابة  10كم مربع من الأرا�ضي يف جون الكويت ما بني املد واجلزر لإقامة حمطات �إنتاج الطاقة ،وم�شاريع تطوير املوانئ،
واملن�شئات الرتفيهية والتجارية لتلبية االحتياجات املتنامية للمجتمع الذي تقل �أعمار  %60منه عن  24عاما (.)2004 ,Al-Yamani et al
يقوم باحثو م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف الكويت ،والذي ترعاه م�ؤ�س�سة توتال و�شركة توتال الكويت بالتعاون مع مركز
العمل التطوعي بالكويت واملركز العلمي ،مبحاولة فك �ألغاز تواجد ال�سلحفاة البحرية يف املنطقة .تت�ضمن حتديات امل�شروع تقدير
�أعدادها ،وتقييم �أنواعها ،وموا�سم تع�شي�شها ،ورفع م�ستوى الوعي العام عنها.
كان من املعروف ل�سنوات �أن �سالحف منقار ال�صقر  Eretmochelys imbricataوال�سالحف اخل�ضراء  Chelonia mydasت�شاهد
وهي تع�ش�ش بعيدا عن ال�شاطئ يف �شعاب حلقية (�آتوالت) ك�أم املرادم وقارو ( .)2004 ,Meakins and Al-Mohannaكان �شاطئ
يف ميناء الزور �أي�ضا موقعا لتع�شي�ش �سلحفاة منقار ال�صقر لعدة �سنوات ،كما �أن �سلحفاة الرمياين (الأيلة)  Caretta carettaتقع
�أحيانا فري�سة ل�شباك ال�صيادين ،كما عرث على جثث ل�سلحفاة النملة (جلدية الظهر)  Dermochelys coriaceaعلى ال�شواطئ.
ي�شكل الو�صول �إىل اجلزر املقابلة لل�شاطئ حتديا �صعبا ب�سبب �صعوبة التنب�ؤ ب�أو�ضاع الطق�س ،لكن م�شروع املحافظة على ال�سالحف
يف الكويت ت�صدى للتحدي مبحاولة بلوغ تلك اجلزر ب�شتى ال�سبل ومراقبتها قدر امل�ستطاع يف معظم �أ�شهر العام ،ولقد مت احل�صول
بالفعل على بع�ض النتائج بف�ضل التعاون مع قوات خفر ال�سواحل التي حتر�س حمطات يف �أم املرادم وقارو على مدار العام.
ما زال عدد ال�سالحف التي تع�ش�ش يف اجلزيرتني وبعد قرابة �سنة من عمر امل�شروع غري معروف� ،إال �أنه ي�ؤمل �أن تت�ضح ال�صورة
مع تقدم الأبحاث .عرث الباحثون يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س  2008على  50حفرة يف جزيرة قارو ،كان حجم اثنتني منها �أ�صغر من
�أع�شا�ش ال�سالحف اخل�ضراء .و هنا يربز الت�سا�ؤل هل تقوم �سلحفاة منقار ال�صقر بالتع�شي�ش هنا �أي�ضا؟
مل ت�شاهد �سوى ال�سالحف اخل�ضراء يف قارو يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س  2008ويبدو �أنها تقوم بدافع حرارة الرمال املحرقة التي
تبلغ  48مئوية ببناء حجريات كبرية لو�ضع بي�ضها .مل يتمكن الفريق ،ب�سبب رياح ال�سر ّيات ،من بلوغ اجلزيرة يف �شهري �سبتمرب
و�أكتوبر للبحث يف ن�شاطات التع�شي�ش� ،إال �أن عنا�صر خفر ال�سواحل �شاهدوا و�ص ّوروا عدة �أفراخ �سالحف خ�ضراء يف �آخر �أيام
�أغ�سط�س ،وكذلك فعل فريق من ال�صيادين من �أ�صدقاء مركز العمل التطوعي .مل ترد �أي تقارير �أخرى عن الفق�س يف .2008
مل يبد�أ مو�سم التع�شي�ش يف �أم املرادم التي كانت يف املا�ضي ،قبل �إن�شاء مرف�أ خفر ال�سواحل اجلديد ،موقعا لتع�شي�ش ال�سالحف
اخل�ضراء و�سالحف منقار ال�صقر ،حتى مار�س  ،2009و�إن كان قد انتهى بالت�أكيد يف يوليو � .2008شوهدت �سبعة �أع�شا�ش حمتملة

�صورة � :2أثر �أقدام �سالحف مع�ش�شة ،جزيرة قارو (ح�سني القالف /م�شروع
املحافظة على ال�سالحف يف الكويت) )(Husain Al-Qallaf/KTCP

يف �أم املرادم يف يوليو � .2008شوهد �أي�ضا �أثر لأقدام فرخ يبدو
�أنه مل ي�ستطع بلوغ البحر ،وهو �أمر غري مفاجئ بالنظر للأعداد
الكبرية من طيور اخلر�شنة امللجمة  Sterna anaethetusالتي
تع�ش�ش يف ال�شجريات يف مكان جماور ملوقع تع�شي�ش ال�سالحف،
وتقوم بالبحث طول الليل عن الطعام ،وخا�صة ذي القيمة الربوتينية
العالية ك�أفراخ ال�سالحف ،لتغذية الطيور املع�ش�شة واحلا�ضنة
تت�ضمن �أهداف امل�شروع لعام  2009ما يلي:
• تقدير التعداد
• حتديد الأنواع لكل جزيرة ولكل ف�صل
• درا�سة التعامل مع الأنواع املفرت�سة والطق�س
• درا�سات �إ�ضافية لل�شعب املرجانية (احليود)
• املتابعة بالأقمار ال�صناعية
• مراقبة الأع�شا�ش با�ستخدام تقنية �أزرار i-button
• التثقيف البيئي واملواد ال�صحفية
�سيوا�صل امل�شروع ن�شاطاته حتى يوليو  2011على الأقل ،وي�ؤمل �أن
يقدم حتديثات م�ستمرة لنتائج �أبحاثه ومالحظاته يف ًك رّب وقارو
و�أم املرادم.
�أزرار  i-buttonهي �أدوات �إلكرتونية �صغرية تو�ضع يف �أع�شا�ش
ال�سالحف وتزال بعد  80يوما من التع�شي�ش .تقدم هذه الأدوات
الكثري من املعلومات عن درجات احلرارة ،والرطوبة ،وتاريخ الفق�س.

املراجع
الأطل�س البحري ملياه الكويت Al-Yamani F., Bishop, J. et al,
Oceanographic Atlas of Kuwait’s Waters

معهد الكويت للأبحاث العلمية ،الهيئة العامة للبيئة ،الكويت،
2004،9
ال�سالحف البحرية يف الكويت

Meakins, R. and Al-Mohanna,

S., Sea Turtles of Kuwait

|مركز البحوث والدرا�سات الكويتية 89 ،2004 ،
�صورة  :1جزيرة قارو ،يوليو � ،2009إنقاذ �سلحفاة «عالقة» (ح�سني القالف /م�شروع املحافظة على ال�سالحف يف الكويت)

)(Husain Al-Qallaf/KTCP
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ْ
(الدغمو�س) يف ظباء �أ�سرية من اجلرينوك
ت�سمم الفلور ال�سريري
(الهيفاء  /رقبة الزرافة) والبوجنو
كري�ستوفر لويد  1و مارك ب �ستيدوورثي

2

 1م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري� ،ص.ب ،116345 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
 2جمموعة  ،International Zoo Veterinary Groupاململكة املتحدة

Keighley Business Centre, South Street, Keighley, West Yorkshire, BD 21 1AG, United Kingdom

لوحظ وجود عرج حاد م�ستمر مع تورمات �سنعية وم�شطية يف ظبيتي بوجنو بالغتني )(Tragelaphus eurycerus eurycerus
من قطيع من ذكرين و�أربعة �إناث .لوحظ الحقا �أي�ضا وجود تورمات مماثلة يف �سيقان و�أ�ضالع ذكر بوجنو بالغ يف نف�س
احلظرية وعدة ظبيان جرينوك ) (Litocranius walleriيف �أنحاء املزرعة .انخف�ض �إحراز حالة اجل�سم و�شوهدت احليوانات
تق�ضي وقتا �أقل واقفة �أو �آكلة �أو مر�ضعة لعجولها .كانت كل احليوانات تغذى بعلف حم ّبب منتج حمليا مع مواد رعي طازجة،
وح�شائ�ش الف�صف�صة ،وح�شائ�ش مزروعة حمليا ،ومواد معدنية للعق ،وماء يحتوي على �إ�ضافات معدنية وفيتامينات .كانت
احليوانات قد تغذت على العلف املح ّبب لثالثة �أ�شهر قبل ظهور الأعرا�ض ال�سريرية للمر�ض� .أظهر الفح�ص ال�سريري حتت
التخدير للبوجنو وجود تورمات �صلبة دافئة ثنائية اجلانب يف الفك ال�سفلي والأ�ضالع وامل�شط وال�سنع .كانت نتيجة فح�ص
الأ�سنان عادية� .أظهر فح�ص الأ�شعة لعظام امل�شط الق�صي تكاثرا �سمحاقيا ،و�أظهر حتليل عينات الدم �أنيميا خفيفة وتعدادا
طبيعيا للكريات البي�ضاء وارتفاعا يف �إنزميات الأن�سجة.
�أجري القتل الرحيم على من ذكر بوجنو من الأعداد الزائدة ظهرت عليه الأعرا�ض ال�سريرية،ن و�أظهر ت�شريح اجلثة تكاثرا
�سمحاقيا ملحوظا ،وفرط ّ
تعظم يف امل�شط وعظام ال�سنع (ال�شكلني  1و � .)2أكدت الفحو�ص الهي�ستولوجية للأن�سجة يف
( ،International Zoo Veterinary Group Pathology department, Leedsاململكة املتحدة) وجود التكاثر ال�سمحاقي بينما
كانت الكلى والدريقة (الغدة جارة الدرقية) يف و�ضع طبيعي� .أجري ت�شخي�ص عملي لت�سمم الفلور وجمعت عينات من الأن�سجة
واملاء والغذاء للتحليل .ا�ستغرق �إكمال التحاليل مدة � 3أ�سابيع لعينات الغذاء و� 3أ�شهر لعينات الأن�سجة .يبني اجلدول  1موجزا
لتحليالت العظم والغذاء� .أو�صي بتغيري كل م�صادر الغذاء خالل تلك الفرتة لكن ،للأ�سف ،ورغم تغيري م�صادر احل�شائ�ش
ومواد الرعي ،فقد ا�ستمر تقدمي العلف املح ّبب و�إن مب�ستويات خمفّ�ضة ب�سبب عدم وجود م�صدر بديل� .إ�ضافة للتغيريات
الغذائية ،جرت معاجلة احليوانات امل�صابة �سريريا بالبورون وم�ضادات التهاب غري �ستريويد ّية ،لكن �أنثى بوجنو نفقت رغم
تغيري الغذاء والعالج� .س ّلمت اجلثة �إىل جراح بيطري �آخر للح�صول على ر�أي �إ�ضايف ،وح�صل كاتب هذا التقرير على عينات
العظام ال�سنعية للقيا�س الكمي للفلور .بعد قبول �إدارة حديقة احليوان لنتائج الت�شخي�ص �أزيل العلف املح ّبب من نظام التغذية.
حت�سنت حاالت العرج لدى احليوانات ب�شكل ملحوظ بعد � 7أيام مع زيادة الحقة للوزن وارتفاع يف م�ستويات الن�شاط.
ال يوجد �إال القليل من التقارير عن ت�سمم الفلور يف الأنواع ال�سائمة غري املنزلية ( )1998 Clarke 2006, Schultzوال توجد �أية
تقارير عن احليوانات يف حدائق احليوان .كانت نتائج فحو�ص الأ�شعة والدم والأن�سجة لكال النوعني متوافقة مع تلك امل�سجلة
حليوانات �أخرى ( .)1965 Hoogstratten ,2007 Bharti ,1972 Suttee,2007 Thompsonكان بالإمكان ا�ستخدام خزعة من
العظم وم�ستويات الفلوريد للم�ساعدة يف الت�شخي�ص يف هذه احلالة� ،إال �أن ذلك مل يكن ممكنا عمليا لعدم توفر مرافق خمترب
حملية .لقد �أدى عدم �إجراء تغيريات التغذية وفق التو�صيات ب�شكل مر�ض للأ�سف �إىل تدهور �أحوال احليوانات .مل ت�ؤد �أنواع
املعاجلة كا�ستخدام البورون يف الغذاء �إىل �أي حت�سن يف احلالة ال�سريرية ،وهو �أمر متوقع نظرا حلدة الأعرا�ض ال�سريرية
وم�ستويات الفلوريد يف النظام الغذائي التي فاقت �أكرث من �ستة مرات تلك املقدمة يف االختبارات لعجول اجلامو�س التي تتلقى
عالج البورون (.)2007 Bharti
�أظهر حتليل العظام م�ستويات عالية للفلور .تعترب امل�ستويات العادية يف املا�شية بني  5000 – 3000جزءا يف املليون ،وت�ضم
العوامل التي ت�ؤدي لرفع امل�ستويات �إىل درجة ال�سمية كمية الفلور املبتلعة ،وفرتة التعر�ض ،والتوفر البيئي للفلور ،والنوع،
والعمر ،واحلمية الغذائية للنوع ( ،)2007 Thompsonكما يت�أثر امت�صا�ص الفلور من القناة اله�ضمية جزئيا بال�شكل الكيماوي
الذي يتناول به .ي�ستخدم فلوريد البوتا�سيوم يف الدرا�سات ال�سم ّية يف العادة  ،وهو يتوفر بيولوجيا بـ � 5أ�ضعاف مركبات الفلوريد

�صورة  :2مظهر بعد املوت ل�سنع ظبي اجلرينوك )(Litocranius walleri

يظهر التكاثر ال�سمحاقي

املوجودة يف العلف �أو امل�صادر البيئية .ي�ستخدم فلوريد ال�صوديوم
عادة يف الدرا�سات ال�سم ّية وي�شار �إىل �أن امل�ستويات التي تزيد عن
� 10أجزاء يف املليون يف غذاء املا�شية قد ت�ؤدي �إىل تغيريات دقيقة
يف الأ�سنان ( ،)1980 Suttieبينما ت�ؤدي امل�ستويات التي تزيد عن
 50جزءا يف املليون �إىل فرط فادح للتعظم ال�سمحاقي  .وبينما �أنه
من غري املعروف �أي من مركبات الفلور كانت موجودة يف العلف
املحبب ف�إنه من الوا�ضح �أن م�ستوى  730جزءا باملليون يتجاوز
امل�ستويات الآمنة بكثري حتى يف �أقل املركبات البيولوجية املتوفرة.
تنتج م�صادر الفلور يف الأغذية املجهزة يف العادة من تلوث املواد
الأولية (� ).D. Salmon, Mazuri foods, pers commأو خلطات
فيتامينات �أو معادن م�سبقة قد تكون ملوثة �أو م�ضافة مبعايري
خاطئة.
تلقي هذه احلالة ال�ضوء على �أهمية مراقبة اجلودة
يف �إنتاج العلف املح ّبب ال�ستهالك احليوان.
تقدير :ن�شكر جون �إدواردز من وكالة املختربات البيطرية
 Veterinary Laboratoriesعلى م�ساعدته يف ت�سهيل حتليالت
الفلور يف عينات العظم ،وديف �ساملون من �شركة �أغذية املزروعي
على �آرائه يف �صناعة الغذاء.
املراجع
املراجع الكاملة متوفرة على موقعنا www.wmenews.com

اجلدول  :1موجزا لنتائج م�ستويات الفلور يف �أغذية وعظام
حتليالت العظم والغذاء حليوانات اجلرينوك والبوجنو امل�شتبه
ب�إ�صابتها بت�سمم الفلور.
م�ستويات الفلور جزء يف املليون يف املادة ال�صلبة
(قابل للذوبان يف احلام�ض با�ستثناء املاء)

العينة

730

العلف املح ّبب

1

�سنع البوجنو

2

6000

�سنع اجلرينوك

2

فك اجلرينوك

2

8900
7500

Eurofins Laboratories Ltd, Woodthorne, Wolverhampton,
WV6 8TQ, UK.
2
Veterinary Laboratories Agency Shrewsbury, Kendal
Road, Harlescott, Shrewsbury. SY1 4HD
1
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منظمة طبيعة العراق مع بريداليف �إنرتنا�شيونال واحلدائق النباتية امللكية يف �إدنربة ا�ست�ضافت
دورة ميدانية لعلم الطيور والنبات يف كرد�ستان العراق
عمر فا�ضل 1و �أ ّنا باكمان

2

1باحث �أحياء يف جامعة بغداد وفريق الطيور يف منظمة طبيعة العراق
2مديرة امل�شروع ،م�شروع املناطق الرئي�سة للتنوع البيئي  ،منظمة طبيعة العراق
�أقيمت دورة تدريبية من � 10أيام ا�ست�ضافتها املجموعة البيئية العراقية ،منظمة طبيعة العراق يف الفرتة من � 14إىل � 23إبريل يف
كرد�ستان العراق ،و�أدار الدورة �أكرث من  20من علماء الأحياء امليدانيني العاملني مع الطيور والنباتات .ركزت هذه الدورة املزدوجة على
تعريف الطيور والنباتات يف امليدان ،ومنهجية عمليات امل�سح وتقييم ق�ضايا ال�صون وقد ح�ضرها متدربون من خمتلف امل�ؤ�س�سات واملعاهد
من كافة �أنحاء العراق هذه الدورة التي ت�ضمنت زيارات ميدانية �شاملة ملناطق يف حمافظة ال�سليماين يف كرد�ستان.
قام بتدري�س جزء علم الطيور من الدورة ريت�شارد بورتر خبري طيور ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة بريداليف �إنرتنا�شيونال وم�ست�شار برنامج
التنوع البيئي يف منظمة طبيعة العراق .كانت تلك زيارة ريت�شارد الأوىل للعراق وكانت جتربة مثرية خلرباء وهواة الطيور العراقيني،
�إذ كانت تلك فر�صتهم الأوىل للقاء وجها لوجه مع �أحد �أهم خرباء الطيور يف العامل وتبادل املعلومات القيمة عن التعرف على الطيور
وحمايتها .كان لتواجد ريت�شارد �أهمية خا�صة لأنه �أبرز دور منظمة طبيعة العراق يف حماية و�صون بيئة العراق – وب�صفة خا�صة يف تلك
املناطق واملوائل املهمة للطيور .قد يكون ذلك �أي�ضا م�ؤ�شرا مل�ستقبل تتزايد فيه الفر�ص ملراقبي الطيور من �أنحاء العامل لزيارة العراق
وم�شاهدة جمموعات الطيور والنظم البيئية الفريدة.
�أما تدري�س اجلزء املتعلق بالنباتات من الدورة فقد قام به كال من توين ميللر و�صويف نيل من احلدائق النباتية امللكية يف �إدنربة .كانت
تلك �أي�ضا زيارتهما الأوىل للعراق .لقد كان لوجودهما وتدري�سهما �أثر فعال لأن منظمة طبيعة العراق كانت قد �أطلقت مبادرة مع
احلكومة العراقية واملهتمني من اجلامعات مل�شروع �إكمال قائمة النباتات (الفلورا) احلديثة للعراق ،وهو م�شروع �ضخم �سي�ستغرق عدة
�سنوات لإجراء م�سح �شامل للموارد النباتية العراقية ،ويحتاج �إجنازه ا�ستخدام منهجيات جديدة .ركزت الدورة على تقنيات و�أ�ساليب
مبتكرة للجمع والت�صنيف وتقييم احتياجات �صون املوائل .قدم ميللر ونيل الكثري من الن�صائح التي �ستنعك�س يف تغيريات يف اجراءات
امل�سح القادم ملناطق التنوع البيئي الرئي�سة الذي جتريه منظمة طبيعة العراق مرتني يف العام.
مت خالل الدورة التدريبية زيارة ملختلف املوائل يف اجلبال والوديان والأنهر ال�صغرية ومنها هومر قوم  ، Homer Qawmوزيوي ،وموات،
ﻤﭼمال  ، Chamchamalو�أحمد �أوا،
وﭼ َ
وبريامقرون  ، Peramagroonوكوبي قره داغَ ،ﭼﻤﻲ رﻳﺰان  ،وبحرية دار بنديخان. ،دي لزهاَ ،
وواراز ،وموات ،و�سيتم �ضم املعلومات التي جمعت يف قاعدة البيانات ال�شاملة ملنظمة طبيعة العراق عن ع�شائر احليوان والنبات يف العراق.
يف ما يتعلق مب�شاهدات الطيور ،وجد فريق التدريب ت�شكيلة وا�سعة من الطيور التي تتكاثر يف املناطق من املدرجة كـ «مهددة عامليا»
�أو «مهددة تقريبا» يف قوائم الإحتاد العاملي ل�صون الطبيعة )� (IUCNأو ك�أنواع ذات �ش�أن �صوين� .ضمت تلك الأنواع العقاب (الرخمة)
امل�صري  – Neophron percnopterusب�أعداد متكاثرة تبلغ  30زوجا ؛ والعقاب امللكي الآ�سيوي  – Aquila heliacalيف هجرته؛ والعوي�سق
 – Falco naumanniتتواجد قرابة  75طريا منه يف �أزواج و�أ�سراب متكاثرة؛ والدر�سة ال�شامية  – Emberiza cineraceaاملتواجدة يف
ثالثة مواقع؛ والغاقة القزم  – Phalacrocorax pygmaeusيف هجرتها؛ وخاطف الذباب �شبه املطوق  – Ficedula semitorquataعرث
على � 10أزواج منه قد تكون متكاثرة؛ وال�شقراق الأوربي  – Coracias garrulousالذي يحتمل تكاثره .نتيجة لهذه امل�شاهدات مت تو�سعة
املجال التكاثري لت�ضم  30نوعا.

�صورة  :1توين ميللر مع املتدربني
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 black colourن�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 املعلومات املحتواة .كما �أن املحررين ال يتحملون
تعبعن �آراء كاتبيها.
م�س�ؤولية تلك امل�ساهمات والتي رّ
ال�شرق ا©(لأو�سط هي ن�شرة ف�صلية
ن�شرة �أخبار احلياة الربية يف
�صورة  :2التدريب يف كرد�ستان )R F Porter
حتتوي على �أوراق وتقارير ور�سائل و�أخبار مقدمة من بيطريني
وعلماء �أحياء ومن العاملني يف جمال حماية البيئة ومتخ�ص�صني
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و�ست�ستخدم الكثري من املنهجيات التي قدمت يف الدورة التدريبية يف
هذا اجلهد .من امل�أمول �أن ت�صبح مثل هذه التدريبات يف العراق جزءا
ثابتا من برنامج التدريب الربيعي ملنظمة طبيعة العراق ون�أمل �أي�ضا �أن
يعاد عقد هذه الدورة امليدانية ومثيالتها يف ربيع .2010

�صورة Thomer Qowm (A. Bachmann) :2
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مكافحة اجلرذان يف البيئات احل�سا�سة للحياة الفطرية
�شون بيكر

seanbaker@natpest.com

ميثل اجلرذ يف الثقافة ال�صينية الإمرباطورية �أول حيوان من �أثنى ع�شر حيوانا متثل دائرة الأبراج ،بينما يعترب
يف املعتقدات الهندية مطية الإله جان�ش ،وت�شاهد متاثيله دائما يف معابد هذا الإله� .أما يف معظم الثقافات
الأوربية احلديثة ف�إن اجلرذ ميثل يف معظم احلاالت �آفة �أو حيوانا �ضارا.
�إن نوعي اجلرذ الأكرث انت�شارا يف ال�شرق الأو�سط هما اجلرذ البني (الرنويجى)  Rattus norvegicusواجلرذ
الأ�سود  Rattus rattusالذي كان امل�سئول عن انت�شار الطاعون الأ�سود يف �أوربا يف الع�صور الو�سطى .يقوم هذا
احليوان بالتكيف والتكاثر ب�سرعة فائقة عند توفر املوارد الكافية ،ويتميز وجوده �ضمن املجموعات احليوانية
ب�شكل خا�ص باالنتفاع مبا يتوفر من ماء وم�أوى وطعام .تتخذ مكافحة هذه الآفة �أهمية خا�صة نظرا لقدرتها على
نقل وتخزين الأمرا�ض احليوانية امل�صدر التي ت�ضر بالإن�سان واحليوان� .إ�ضافة للجانب ال�صحي؛ ف�إن اجلرذان
ميكنها �إحداث �أ�ضرار اقت�صادية ج�سيمة باملرافق بتلويث الطعام ،و�إتالف املمتلكات ،والت�سبب يف احلرائق
بقر�ضها للأ�سالك الكهربائية والعنا�صر التجميلية والت�أثريية للعرو�ض ،والكثري غري ذلك.
يجب �أن تتم �أي مكافحة للجرذان وبخا�صة يف املجموعات احليوانية من خالل نظام �إدارة متكاملة للآفات،
وذلك لتفادي �أي �أخطار للت�سمم الفرعي �أو غري امل�ستهدف .رغم �أن العديد من املنظمات تعتمد على مواردها
الب�شرية اخلا�صة يف هذه املكافحة � ،إال �أنه يف�ضل دائما ا�ستخدام خدمات �شركات مكافحة الآفات املحرتفة ذات
ت�صميم نظام مكافحة للآفات ملجموعة ) (NPCال�سمعة واخلربة .طلب من ال�شركة الوطنية ملكافحة الآفات بدبي
.ت�ضم �أنواعا خمتلفة من احليوان تعاين من م�شاكل حادة من غزو اجلرذان لكافة �أنحاء املن�ش�أة
بعد م�سح �شامل للموقع وجدت ال�شركة �أع�شا�شا لكال نوعي اجلرذان (البني والأ�سود) نا�شطة حول ويف %90
من حظائر احليوانات التي فح�صت وكذلك يف �أماكن تخزين امل�أكل والور�ش واملواقع املتعلقة بها .ا�ستنادا
لأعداد اجلحور والأع�شا�ش والن�شاطات اعترب الغزو حادا للغاية وفق تقديرات حمافظة ويقدر باملئات يف منطقة
املعاجلة .عزيت الغزارة العالية �إىل التوفر ال�سهل املنال مل�صادر الطعام ومناطق االختباء حول ويف احلظائر
و�سهولة الو�صول �إىل املباين .وجد �أي�ضا �أنه كانت قد جرت حماوالت �سابقة للمكافحة با�ستخدام عدة و�سائل
لال�صطياد ،كانت تلك املحاوالت قد جنحت يف ا�صطياد عدد كبري يف مناطق حمددة لكنها ف�شلت يف نهاية الأمر
لأنها �سمحت ب�إعادة ا�ستيطان اجلرذان لتلك املناطق من حظائر جماورة التي مل تكن حممية.

�صورة Rat damaged electric wire (Dinesh, NPC) :2

ا�ستنادا لنتائج امل�سح� ،صممت خطة مكافحة متكاملة ت�ستند
�إىل �أربعة عنا�صر رئي�سة وقدمت للعميل لإقرارها .كان
العن�صر الأول هو حت�صني احلظائر ،والثاين �إزالة �أماكن
املالذات املوجودة مما يعني �إزالة كل املعدات والأخ�شاب
والنباتات املخزنة التي ميكن للجرذان ا�ستخدامها ك�أماكن
للتع�شي�ش �أو االختباء ،والثالث الإقالل من �أو �إزالة الطعام
وذلك با�ستخدام طرق بديلة لإطعام و�إ�سكان احليوانات،
والرابع الق�ضاء على اجلرذان عرب برنامج مكافحة �شامل
ومكثف يف كافة الأماكن على مدى � 6أ�سابيع .ا�ستخدمت
مئات م�صايد اجلرذان يف هذا الربنامج �إ�ضافة �إىل ال�سم
الذي و�ضع يف حمطات ُطعم ثابتة ال ميكن العبث بها.
ب�سبب اخل�شية من الت�سمم الفرعي للحيوانات غري
امل�ستهدفة ب�سموم اجلرذان املعتادة مثل بروديفيكوم،
نفذت ترتيبات خا�صة ال�سترياد �سم جرذان يعرف با�سم
«فا�سرتاك» من خمتربات �شركة بل� .صمم املكون الرئي�س
لفا�سرتاك ) (0.01% Bromethalinملنع خطر الت�سمم
الفرعي العر�ضي للحيوانات غري امل�ستهدفة وتقدمي
درجات عالية من الطعم امل�ست�ساغ للجرذان والق�ضاء
عليها يف نف�س الوقت.
بعد � 6أ�سابيع من تطبيق برنامج املكافحة املكثفة دلت
التقديرات يف مراجعة له �أن م�ستوى املكافحة عرب املن�ش�أة
قد بلغ ن�سبة  .%95يتطلب برنامج املكافحة املحافظة على
اليقظة واال�ستمرار يف املكافحة با�ستخدام امل�صائد ،كما
يجب �إجراء تقييم دوري لو�سائل ال�شركة لتحديد النقاط
املقلقة وتقدمي خطط �إجراءات املعاجلة الالزمة و�ضبط
عنا�صر الربنامج.

�صورة  :1رغم ت�شجيع ا�ستخدام املكافحة البيولوجية� ،إال �أن اختيار ال�سم املنا�سب هو �أمر
جوهري لتفادي الت�سمم الفرعي للحيوان غري امل�ستهدف.

5

ال�شركة الوطنية ملكافحة الآفات هي �شركة رائدة يف جمال
ال�صحة العامة ملكافحة الآفات ومقرها يف دبي ،الإمارات
العربية املتحدة ،وهي ع�ضو يف الرابطة الربيطانية
ملكافحة الآفات ،والرابطة الوطنية لإدارة الآفات يف
الواليات املتحدة ،وتتمتع ب�شهادة اجلودة �آي�سو ،200 9001
ومتثل بع�ضا من �أكرب م�صنعي مواد املكافحة يف العامل.
للمزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال بـ �شون بيكر
seanbaker@natpest.com.
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الثعلب الأحمر يف ال�شرق الأو�سط :نداء للح�صول على عينات
مارك �ستاتهام
االرتباط :خمترب كانيد للتنوع وال�صون ،خمترب الوراثة البيطرية

Canid Diversity and Conservation Lab, Veterinary Genetics Laboratory, University of California, Davis,
One Shields Avenue/Old Davis Rd., Davis, California, 95616-8744, USA.

مقدمة
الثعلب الأحمر  Vulpes vulpesهو �أكرث احليوانات الربية الالحمة انت�شارا عرب العامل ،ويتواجد يف �أغلب مناطق �آ�سيا و�أوربا و�شمال
�أفريقيا و�شمال �أمريكا يف موائل تتفاوت من التندرا القطبية �إىل ال�صحاري املعتدلة املناخ ).(Lariviére and Pasitschniak-Arts 1996
اللون الغالب لفروة الثعلب هو الأحمر-البني مع بقعة بي�ضاء مميزة يف طرف الذيل ،واللون الأ�سود يف م�ؤخرة الأذنني و�أ�سفل
القدمني� .أما يف ال�شرق الأو�سط فلون الثعلب هو يف العادة من لون �أفتح ،مما ي�ؤدي المت�صا�ص �أقل للحرارة ورمبا لقدرة �أكرب على
التخفي  (MacDonald et al. 1999).الثعلب الأحمر ال�شرق �أو�سطي هو �أي�ضا �أ�صغر كثريا باملقارنة مع �أقاربه يف مناطق ال�شمال مما
يدل على توفر �أقل للغذاء يف البيئات ال�صحراوية القاحلة ) .(MacDonald et al. 1999ورغم �أن الثعلب الأحمر هو �أحد �أكرث اللواحم
تواجدا يف املنطقة �إال �أن الدرا�سات عنه قليلة ن�سبيا .قامت جمموعة كانيد للتنوع وال�صون ،ومقرها جامعة كاليفورنيا يف دافي�س
 http://www.vgl.ucdavis.edu/cdcg/home.phpمب�شروع لدرا�سة العالقة بني �أعداد الثعلب الأحمر يف عدة مواقع حول العامل ،ونحن
ن�سعى للح�صول على عينات من الثعلب الأحمر من ال�شرق الأو�سط مل�ساعدتنا يف ذلك.
امل�شروع
ن�ستخدم عينات من الثعلب الأحمر (الأن�سجة والدم وال�شعر الخ) الكت�شاف العالقة اجلينية بني �أعداد الثعلب الأحمر
يف خمتلف الأماكن .لقد �أتاحت لنا الدرا�سة حتى الآن �أن نحدد ثالثة �سالالت مميزة للثعلب الأحمر يف �أمريكا
ال�شمالية ) ،(Aubry et al. in pressوالتي عزلت عن بع�ضها يف موائل غابات منف�صلة خالل الع�صر اجلليدي .متاثل �إحدى هذه ال�سالالت
واملتواجدة يف �أال�سكا وغرب كندا ب�شكل وثيق الأعداد املوجودة يف �شرق �سيبرييا �أكرث من الأعداد الأمريكية ال�شمالية �ألأخرى� .إن �أف�ضل ما
يف�سر ذلك هو �أنه خالل منتهى �آخر ع�صر جليدي ف�صل لوح جليدي �أعداد الثعلب الأحمر يف �أال�سكا عن غريها يف �شمال �أمريكا .كان م�ستوى
البحر يف نف�س الوقت �أكرث انخفا�ضا مما �أدى لن�شوء ج�سر بري بني �أال�سكا و�شرق �سيبرييا ،مما �سهل انتقال احليوانات بني املنطقتني.
ميكن ملثل هذه النتائج �أن ت�ساعد يف فهم العالقة التطورية بني الأعداد وكيف �أثرت الأحداث املناخية يف املا�ضي على الأعداد احلديثة.
�ستجيب حتليالتنا اجلينية على عدة �أ�سئلة �صون هامة مثل:
 .1هل يعترب تعداد معني مميزا جينيا؟
و�إذا كان كذلك ،فهل يحتاج جلهود �صون �إ�ضافية؟
 .2هل التعداد ناجت ن�سبيا عن تزاوج �أقارب � /أباعد؟
�إن ذلك يعطي م�ؤ�شرا على ال�صحة اجلينية للتعداد
 .3ما هي العالقة بني تعدادي منطقتني؟
ميكن �أن يو�ضح ذلك مناطق تدفق اجلينات (انتقال احليوانات) �أو عوائق لتدفق اجلينات ب�شكل قد ال يكون وا�ضحا بغري معرفة ذلك.
ن�سعى للح�صول على عينات من الثعلب الأحمر (الأن�سجة والدم وال�شعر الخ) من �أنحاء ال�شرق الأو�سط .يرجى االت�صال مبارك
�ستاتهام  statham@ucdavis.eduللمزيد من املعلومات� .ستذكر مطبوعاتنا م�ساهمة �أي �أ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات زودتنا بالعينات.
املراجع
Aubry KA, Statham, MJ, Sacks, BN, Perrine, JP, Wisely, SM. Phylogeography of the North American red fox: vicariance in
Pleistocene forest refugia. Molecular ecology, in press.
Lariviére S, Pasitschniak-Arts M (1996) Vulpes vulpes. Mammalian Species 537, 1-11.
Macdonald, DW., Courtenay, O, Forbes S, Mathews, F. (1999) The red fox (Vulpes vulpes) in Saudi Arabia: loose-knit
groupings in the absence of territoriality. J. Zool., Lond. 249, 383-391

�صورة  :2وجد �أن قرود الطمارين (الق�شة)  Callithrix jacchusعر�ضة
ب�صورة خا�صة للت�أثر بفريو�س التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية

انت�شار فريو�س التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية
يف الإمارات العربية املتحدة
توم بيلي وديكالن �أودونوفان
نود تنبيه �أطباء البيطرة ومديري جمموعات احلياة الفطرية
�أنه قد مت ت�شخي�ص فريو�س التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية
 ،EMCVوهو فريو�س ِبي ُكو ْرنا ِوي ي�ؤدي �إىل التهاب ع�ضل القلب يف
الرئي�سات غري الب�شرية والأفيال واخلنازير وغريها من الأنواع ،يف
الإمارات العربية املتحدة يف  .2006حدث عدد من حاالت النفوق
يف عامي  2005و 2006يف جمموعة من قرود الطمارين (الق�شة)
 Callithrix jacchusوقرود ال�سنجاب  .Saimiri sppيف دبي .مت
ت�أكيد التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية بعد بحث باثولوجي يف
املخترب املركزي للبحوث البيطرية بدبي وجمموعة International
 Zoo Vetباململكة املتحدة .كان قد مت تاليا �إبراز ال�شواهد
الباثولوجية والفريولوجية والوبائية لهذا االنت�شار يف �أطروحة
لر�سالة الدكتوراه يف جامعة فيي ّنا .و تعترب القوار�ض املُ ِ�ض ْيف
امل�ستَودَع لفريو�س  EMCVوت�شكل مكافحة جمموعات القوار�ض يف
ْ
حميط الرئي�سات غري الب�شرية �أمرا هاما ملنع العدوى (Vogelnest
 .)2006 ,et alمل حتدث �أي حاالت نفوق يف �أى من املجموعات
احليوانية يف دبي منذ تطبيق برنامج مكافحة �صارم والتطعيم
�ضد فريو�س  .EMCVو من الهام الإ�شارة �إىل �أن الفريو�س ميكن
�أن ينتقل اىل الب�شر رغم كون احلالة لي�ست عالية الإمرا�ض يف
الب�شر وتكون العدوى عدمية الأعرا�ض.
للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة املطبوعات التالية:
Thompson, G., Bengis, R., Brown, C. 2001. Picornavirus
infections. In: Infectious diseases of wild mammals (ed
Williams, E.S., Barker, I.K.). Manson Publishing, London.
Pp 124-127.
Vogelnest, L., Hulst,F., Reiss, A., Barnes, J. 2006.
Efficacy of an inactivated vaccine in the prevention
of encephalomyocarditis virus in chimpanzees (Pan
troglodytes) and other species. Proc Am Assoc Zoo
Vets. Pp 164164.

�صورة  :1جرو ثعلب �أحمر
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اجتار انتهازي باحلياة الفطرية يف اليمن
ديفيد ب� .ستانتون
برنامج �إنقاذ النمر اليمني� ،ص.ب� ،7069 .صنعاء ،اجلمهورية اليمنية
yos@y.net.ye, ylrp@yemenileopard.org ، www. yemenileopard.org

الكلمات الدليلية� :إجتار غري �شرعي باحلياة الفطرية ،ال�صون ،اليمن� ،سوق نقم� ،صنعاء
يتميز اليمن ب�سمعة �سيئة يف �أو�ساط ال�صون ب�صفته �أحد �أكرب �سوقني لقرن الكركدن (اخلرتيت  /وحيد القرن) يف العامل ،وتدل بع�ض
التقديرات �أن التجارة اليمنية غري القانونية يف قرون الكركدن الأ�سود ) (Diceros bicornisالتى ت�ستخدم يف �صنع مقاب�ض اجلنبيات
(اخلناجر التقليدية) قد ت�سببت يف انخفا�ض يقدر بـ  %96يف �أعداد يف �شرق �أفريقيا بني عامي  1970و  .1992اليمن هو �أي�ضا امل�صدر
الرئي�س للنمر العربي ) (Panthera pardus nimrاملحمي مبوجب اتفاقية �سايت�س  CITESوغريه من احليوانات املهدد ،كما �أن الأنواع
امل�ستوطنة كعنكبوت البابون الأزرق ) (Monocentropus balfouriوحرباء �سقطرة اليمنية املقلن�سة ) (Chamaeleo calyptratusتلقى �إقباال
يف جتارة حيوانات الزينة وته ّرب �إىل �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية حيث حتظى ب�أ�سعار عالية .ين�شط يف اليمن �أي�ضا� ،إ�ضافة لتلك التجارة
غري القانونية العاملية املربحة يف احلياة الفطرية ومنتجاتها ،االجتار املحلي ب�أنواع فطرية كالطيور والثدييات والزواحف� .إن هذا االجتار
هو معظمه انتهازي كما تظهر ت�شكيلة الأحياء الربية التي تعر�ض للبيع على جوانب الطرق وعند التقاطعات .رغم �أنه ال يوجد �سوى القليل
من الدرا�سات الر�سمية لهذا االجتار ف�إن �إح�صاءات حديثة للحيوانات التي تتداول من خالل �سوق نقم للحيوانات يف �صنعاء تبني �أن �آالفا
من احليوانات من �شتى الأنواع يتم ا�صطيادها وبيعها �سنويا يف اليمن.
عندما �أبلغني طالبي �أن هناك « ...قرابة  30من طيور الكناري ال�سقطري املذهّ بة اجلناح ) »(Rhynchostruthus socotranaمعرو�ضة
للبيع يف �سوق نقم ،قمت بالتحقق من هذا االدعاء .ا�ستثارين حقيقة �أن هذا النوع كان قد اختري م�ؤخرا كالطري الوطني لليمن ،وطلبت
منهم �أخذ بع�ض ال�صور .تبني �أن تلك الطيور هي يف احلقيقة الع�صفور الدوري العربي الذهبي ) (Passer euchlorusلكن هذه التجربة
حفزت الطالب على موا�صلة توثيق احليوانات التي مت ّرر عرب �سوق نقم من خالل قوائم و�صور �أ�سبوعية .يف الثالثة �أ�شهر التي انق�ضت
منذ زيارتهم الأوىل لل�سوق يف  16مار�س من هذا العام ،قاموا بتوثيق مرور  36نوعا من الطيور و 13نوعا من الثدييات و� 7أنواع من
الزواحف – بخالف الأنواع امل�ستوردة كال�سناجب والببغاوات – عرب �سوق نقم.
�إن التجار الذين يبيعون هذه الأنواع كالذين ي�صطادوها يحاولون ك�سب قوت يومهم يف ظل ظروف اقت�صادية خانقة� .إال �أن �أيا من الفئتني
ال تبدي �أي اكرتاث ل�سالمة هذه احليوانات و ظروف �أو طرق التعامل معها �أو حفظها الذي قد ميتد لأ�سابيع ،و يجهل التجار �إحتياجات
هذه احليوانات حيث ميوت العديد منها نتيجة اجلوع �أو اجلفاف �أو الإ�صابات التى حتدث �أثناء �صيدها �أو نقلها �أو نتيجة الأمرا�ض التى
ت�صاب بها يف تلك الظروف املعي�شية ال�سيئة.
ي�شرتي الزبائن احليوانات لعدة �أ�سباب :تف�ضل طيور ال ُّت َّفاحِ ِّي املُ َغ ّرد ) ،(Carduelis yemenensisمثال ،كطيور للأقفا�ص ،لأنها الطيور
اليمنية الوحيدة التي تغ ّرد يف الأ�سر .تكت�سب بع�ض الطيور الأخرى كالرفراف رمادي الر�أ�س ) (Halcyon leucocephalaقيمتها لطرفتها.
ت�ستخدم �أنواع �أخرى يف الطب التقليدي – �إذ ُيظن �أن دم الني�ص ي�شفي من مر�ض ال�سكري عند تناوله مع بع�ض الع�صري .ينتهي
الأمر ب�أنواع �أخرى مبا فيها طائر احلجل و�أرنب ال�صخور (الوبر) وال�سمان وعدة �أ�صناف من احلمام كوجبة على موائد م�شرتيها.
تعترب البوم وال�صقور طيورا فاتنة ورغم �أن الأنواع الأعلى �أ�سعارا كال�شاهني ) (Falco peregrinusال تباع يف نقم� ،إال �أن ما ال يقل عن
 12نوعا من اجلوارح م ّرت عرب �سوق نقم يف ال�شهور الثاللثة املا�ضية .من ناحية �أخرى ،تعترب بع�ض الأنواع ك�صغار البابون جذابة

�صورة  :2كثريا ما يباع و�شق (�سنور) ا�صطيد يف الربية يف �سوق
احليوانات يف نقم

ويقتنيها امل�شرتون دون اعتبار للظروف املحزنة لإ�صطيادها (�إذ يقوم
ال�صيادون يف العادة بقتل الأم بالر�صا�ص) �أو م�شاكل رعايتها عندما
تبلغ �سن الن�ضج� .أخريا ،ف�إنني �أظن �أن الكثري من احليوانات تعر�ض
للبيع ملجرد �أن ال�صياد قد متكن من القب�ض عليها ،فقد عر�ض طريي
غ ّرة مائيني ) (Fulica atraللبيع خالل �أ�سبوع � 16إبريل وبقيا يف ال�سوق
دون بيع ل�شهرين �إىل �أن نفقا.
�أبرزت حتقيقات الطالب ثالثة حقائق )1 :ات�ساع نطاق االجتار
الداخلي باحلياة الفطرية يف اليمن � )2أن الكثري من احليوانات
تتعر�ض للمعاناة دون داع ب�سبب املعاملة والرعاية الال�إن�سانيني� )3 .أن
الأمور املت�شابكة يف هذه الق�ضية من جهل وفقر ورعاية حيوان وا�ستدامة
هي بالغة التعقيد .فيما عدا ما يقوم به الطالب من �أبحاث ،ف�إنه ال
يبذل �إال القليل من اجلهد لكبح هذه التجارة اخلبيثة .يقول �سعادة
عبد الرحمن الإرياين وزير املياه والبيئة �أن تطبيق القوانني خرج عن
�سيطرة وزارته ويو�صي با�ستخدام الإعالم لرفع م�ستوى الوعي� .إن
منظمة  SYFFلإنقاذ نبات وحيوانات اليمن ،وهي منظمة غري ربحية
فتية ونا�شطة ،متحم�سة لأخذ دور ريادي يف حملة مكافحة هذا االجتار
وتعد خطة عمل لوقفه� ، .إن العن�صر الأكرث �أهمية لنجاح احلملة
بطبيعة احلال هو �إيجاد م�صادر بديلة للدخل للفقراء الذين ي�صيدون
احليوانات ويبيعونها� ،إال �أن خلق الفر�ص لي�س �سهال يف بلد تتزايد فيه
البطالة ويعي�ش �أكرث من  %40من �سكان املناطق الريفية فيه على �أقل
من دوالر واحد يف اليوم .رغم ذلك ف�إن هذاالأمر واجب التحقيق �إذا
�أردنا تخفي�ض تدفق التجارة واحلفاظ على التنوع البيئي يف اليمن.
ديفيد ب� .ستانتون � -ص.ب� ،7069 .صنعاء ،اجلمهورية اليمنية
yos@y.net.ye - ylrp@yemenileopard.org

هاتف حممول + 967733916928

�صورة  :1حالة بوم الهامة هذه مثال للحيوانات التي تباع يف �سوق احليوانات يف نقم
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احليوانات املف�صلية يف الإمارات العربية املتحدة اجلزء 2
�أنطونيو�س فان هارتن

9-090-15-9948-978 ISBN
لدى مراجعتي لكتاب « احليوانات املف�صلية يف الإمارات العربية املتحدة اجلزء  »1والتي ن�شرت يف
املجلد  3العدد  1من «�أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط» �أده�شني تفاين علماء احل�شرات الذين
�ساهموا يف امل�شروع واعتنائهم بالتفا�صيل .كنت مهتما لدى و�صول اجلزء الثاين �أن �أرى �إذا ما كان
يت�ضمن نف�س امل�ستوى من الدقة والتفا�صيل ،ومل يخب ظني و�سرين �أن �أرى املحافظة على امل�ستوى
الراقي الذي بلغه اجلزء  1يف اجلزء  ،2و�أن عددا كبريا مماثال من الأنواع اجلديدة يف العلم ويف
الإمارات قد �أدرج فيه .ي�صف الكتاب  63عائلة (بحيث �أ�صبح جمموع العائالت يف اجلز�أين )125
منها  26عائلة مل ي�سبق �أن �سجلت يف الإمارات .يف الإجمايل �أ�ضيف  390نوعا جديدا للأنواع املعروفة
يف الإمارات ،ت�ضم  83نوعا و  2حتت-نوع مت و�صفها و ت�سجيلها لأول مرة يف العلم .كما يف اجلزء ،1
ت�ضمن الكتاب اجلديد مفاتيح التعريف واللوحات والأ�شكال مل�ساعدة علماء الأحياء واحل�شرات الذين
قد يعملون يف املنطقة م�ستقبال يف عمليات التعريف.
رغم �أن �أع�ضاء كاذبة العقارب (العقارب الزائفة)  Pseudoscorpionesقد �سجلت يف اجلزيرة
العربية منذ عام � ،1882إال �أنها مل ت�سجل يف الإمارات حتى �صدور هذه املطبوعة التي ت�ضمنت 12
نوعا تنتمي خلم�س عائالت� .سجل نوعان جديدان يف العلم ونوعان جديدان للجزيرة العربية.
كانت �إحدى �أكرب عائالت اخلناف�س التي در�ست اخلناف�س الأر�ضية  Carabidaeالتي جمعت 7,858
عينة منها ،كان من �ضمنها  70نوعا ع ّرفت مل�ستوى النوع منهاو  62مل ت�سجل يف الإمارات من قبل.
لكن ،ولأن معظم العينات قد جمعت با�ستخدام م�صائد �ضوئية ،فلم يكن من الوا�ضح �إن كانت كل
العينات التي جمعت قد ن�ش�أت من الإمارات العربية املتحدة �أو من الدول املجاورة .من ناحية �أخرى
يظن �أنه با�ستخدام امل�صيدة ال�ضوئية كامل�صدر الرئي�س جلمع العينات فال زال هناك العديد من
الأنواع الأر�ضية التي مل تع ّرف بعد.

�صورة  :1احليوانات املف�صلية يف الإمارات العربية املتحدة اجلزء 2

لقد �أ�صدر فان هارتن وزمالئه من جديد جمموعة
من الأبحاث املن�شورة التي ال غنى عنها للدرا�سات
امل�ستقبلية للح�شرات �ضمن الإمارات العربية املتحدة
ولل�شرق الأو�سط ب�شكل عام� .إن الدعم الذي يقدمه
�سمو ال�شيخ طحنون بن زايد لهذا امل�شروع يثلج
ال�صدر� .إن هذا الكتاب لي�س للت�صفح العابر لكنه
بالت�أكيد �ضروري لكل مهتم باحليوانات املف�صلية يف
ال�شرق الأو�سط.
قام باملراجعة ديكالن �إودونوفان

بالن�سبة لنحل الإمارات (رتبة  ،Hymenopteraعائلة عليا  )Apoideaمت تعريف  100نوع �إىل م�ستوى
النوع و�سجلت  45منها كجديدة للإمارات .مبا �أن النحل يرتبط بنوعيات حمددة ملوائله كالنباتات
املزهرة ،و�أن العديد من الأنواع امل�سجلة كانت من جمموعة عينات واحدة ،ف�إنه يعتقد �أنه مع مرور
الوقت �ستعرف �أنواع نحل �إ�ضافية للإمارات.
لعل �أكرب عائلة من ق�شريات اجلناح �أوحر�شفية الأجنح  lepidopteransامل�سجلة يف الكتاب هي
الفرا�شات الليلية  Noctuidaeوالتي �سجل  169نوعا منها يف الإمارات كانت ثالثة منها جديدة يف
العلم .ورغم �أن كثريا من الأنواع الطفيلية من رتب خمتلفة كتلك التابعة لق�شريات اجلناح قد يكون
لها ت�أثري اقت�صادي خطري على الزراعة ،فقد كان من املقلق بالن�سبة للمجموعات احليوانية العثور
على يرقة واحدة من ديدان الأنف (نرب)  Oestrus variolosusيف وعل  .Capra ibex nubianaورغم �أن
ذلك كان من عينة واحدة ف�إن هناك �أدلة غري م�ؤكدة على �إ�صابة املها العربي  Oryx leucoryxب�أنواع
طفيلية مماثلة.
�صورة Meloidae sp. (Martin Hauser) :2
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مطالعات و�أخبار
تلوث قاتل
الدكتور يو .فرينريي
الإ�صدار الثالث لن�شرة املخترب املركزي للبحوث البيطرية )(CVRL

اعتدت قبل  20عاما اجلري مع �شروق ال�شم�س فوق �أفق مياه اخلليج على ال�شاطئ اجلميل النظيف برمله الأبي�ض
قبالة برج العرب� .أما اليوم ،فلم �أعد �أذهب هناك ب�سبب التلوث ال�شديد من قبل املتنزهني غري املبالني الذين
يرتكون خملفاتهم بطريقة ال ت�صدق� .إن هناك العديد من املناطق التي �سبق �أن كانت رائعة اجلمال مثل ِبرك حتّا �أو
مناطق جبل علي ال�صحراوية التي باتت مك ّبا لنفايات من يقيمون املخيمات �أو يت�سابقون يف الأودية وغريهم.
�إن عام  2009هو عام حزين �آخر لأن عددا كبريا من احليوانات قد نفقت ب�سبب ابتالع البال�ستيك.
متى �سينتهي كل هذا؟
تتوفر الن�سخة الكاملة من هذا التقرير يف موقعنا www.wmenews.com

ا�ضطهاد ثعلب الرمال يف �شقة بو�سط اململكة العربية ال�سعودية
بيرت كننجهام
ال يعرف �إال القليل عن ثعلب الرمال)(Vulpes ruppelli

�صورة  :1ثعلب رمال بالغ معرو�ض على �شاخ�صة مرور
مركبات يف اململكة العربية ال�سعودية )(P Cunningham

ـ خا�صة ما يتعلق بالتوجهات ال�سكانية واملخاطر التي
تواجهه كاجلفاف ،والرعي اجلائر ،وفقد املوئل،
واملناف�سة مع الثعلب الأحمر ،والقطط والكالب
املنزلية؛ وكذلك الأمرا�ض الكلبية والطفيليات املتعلقة
بها والأ�ضرار اجلانبية حلاالت كالت�سمم ،والوقوع يف
الفخاخ املعدة للواحم الأخرى� .شاهدت يف  9و  15يوليو
� 2008أربعة ثعالب رملية معلقة من �شواخ�ص املركبات
على بعد قرابة  50كلم من الريا�ض
(ال�شكل  )1حيث ي�ستخدم ال�شباب املحليون هذه
املنطقة لعرو�ض القيادة على الكثبان الرملية ورغم
�أنه من غري املمكن �إثبات �أن هذه الثعالب قد طوردت
وقتلت حمليا ،ف�إن كل اجلثث كانت حتمل �آثار ال�صدم
باملركبات ،وتدل مثل هذه العرو�ض للحيوانات املفرت�سة
يف �أماكن �أخرى على ا�ضطهاد فاعل من الب�شر .لعل
م�شاهدات الكالب املنزلية وهي تُطارد على الكثبان
تدل على م�صري الثعالب الرملية مما ي�ضيف خطرا
جديدا لتلك التي تهدد هذا النوع .ملزيد من املعلومات
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