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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.
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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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