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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
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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.
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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.
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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
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