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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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