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ائع: البومة البيضاء، بومة املخازن، بومة الحقل  االسم الشَّ
وتسمى ايضاً البومة بيضاء الوجه.    

Barn Owl :االسم باإلنجليزيَّة
 Tyto alba :االسم العلمي

الحالة: غري شائع تعترب من الطيور املقيمة يف فلسطني يف 
مناطق مختلفة كغور االردن واملناطق الشاملية معتدلة املناخ.

ملاذا اخرتنا هذا املرشوع؟

نظــرًا لعــدم وجــود نقطــة انطــاق ملثــل هــذه املشــاريع الَّتــي تعنــى 
ــا بإعــادة تشــغيل مــروع  ــة بالطُّيــور ودراســتها، كُلِّفن بالحاميــة الخاصَّ
ــل  ــو 2019م بتموي ــن ماي ــادس م ــطني يف السَّ ــاء بفلس ــة البيض البوم
ــة( وبتنفيــذ خبــري الطيــور الســيد  ســة )هانــس زايــدل األملانيَّ مــن مؤسَّ

ــوميل. ــائد الش س

اإلنســان  الســنني مــع  ُمتقلِّبــة عــى طــول  البــوم طائــر ذو عاقــة 
ــاً نذيــر ُشــْؤم ويُؤمــن كثــريون بالخرافــات القدميــة  الــذي يعتــربه أحيان
ــعبيَّة كقــول: )اتبــع البومــة  ــة تلــك الَّتــي وردت يف األمثــال الشَّ وبخاصَّ
ــذا. وألنَّ  ــا ه ــى يومن ــا حتَ ــون به ــوا يؤمن ــا زال ــراب( وم ــى الخ ــَك ع تدلُّ
ــاٍن  م أم ــامَّ ــات ص ــن الحيوان ــا م ــع غريه ــه م ــا الل ــاء جعله ــة البيض البوم
ــا البــدء بالعمــل عــى دراســة  ــُم أعــداد القــوارض يف البيئــة، قرَّرن يَُنظِّ
ــا  هــذا الطَّائــر وحاميتــه، إذ يُعتــرب مــن أجمــل أنــواع الجــوارح وأكرثهــا ُحبًّ

ملراقبــي الطيــور واملُصوِّريــن يف الطَّبيعــة. 
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كيفية البحث عن البومة البيضاء؟

البحث امليداين لتحديد 
مواقع البومة وانتشارها 
يف االغوار

ـة مســح شــامل ودراســة  تحقيًقــا للغايــة املرجــوَّة بدأنــا بإجــراء عمليَـّ
ــة يف منطقــة أريحــا واألغــوار بغيــة البحــث عــن أماكــن تواجــد  معمقَّ
البومــة البيضــاء، لذلــك اقتضــت الدراســة عــى مراقبــة أو ســامع  صــوت 
ـام األوىل مــن البحــث، إالَّ أنَّنــا مل ناحــظ وجــود أيَّ  البومــة خــال األيَـّ
نــوع للبومــة البيضــاء، ومل نكــن محظوظــني كذلــك يف ســامع أصواتهــا، 
ــا  ــة، وأخذن ــك املنطق ــني يف تل ــع املزارع ــل م ــا بالتَّواص ــد بدأن ــام بع وفي
ثهــم عــن املــروع الـّـذي نحــن بصــدد تنفيــذه، وعــن أهميَّــة البومــة  نحدِّ
ــة يف القضــاء عــى الفــران  البيضــاء ودورهــا يف املكافحــة البيولوجيَّ
ــاد  ــم وإيج ــف عليه ــني والتَّخفي ــاعدة املزارع ــة مس ــوارض، ومحاول والق
ــل  ــا بالعم ــا قمن ــا انن ــا. ومب ــون منه ــي يعان ــكات الَّت ــة للمش ــول عاجل حل
مــع املزارعــني مــن قبــل عــى مشــاكل أخــرى وتــم حلهــا كليــاً فقــد كنــا 
قــد اكتســبنا ثقتهــم بطرقنــا العلميــة واســتطعنا اقنــاع بعضهــم بأهميــة 

ــوارض. ــة للق ــة بيولوجي ــيلة مكافح ــم كوس ــة يف مزارعه البوم
أخــرياً يف لقــاء لنــا مــع أحــد املزارعــني يدعــى )أبــو يوســف( يف منطقــة 
ــام  ــة أم ــل مزروع ــجرة نخي ــى ش ــرة ع ــة ألوَّل م ــاهدنا البوم ــوار، ش األغ
منــزل املــزارع املذكــور، ويف صبيحــة اليــوم الثَّــاين ومبســاعدة املــزارع 
ــت  ــزارع، وكان ــدى امل ــا يف إح ــن صغاره ــه م ــع أربع ــى م ــى أنث ــا ع عرثن
فرحتنــا بذلــك كبــرية وال توصــف حيــث تأكَّــد للفريــق العامــل وجــود البومــة 
ــة  ــن األهميَّ ــه م ــا أنَّ ا، فرأين ــدًّ ــة ج ــداٍد قليل ــن بأع ــا ولك ــة أريح يف منطق
املســاعدة يف اإلكثــار مــن أعدادهــا مــن خــال تزاوجهــا عــن طريــق 

ــا بصــدد القيــام بــه.   ــذي كن املــروع الَّ
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صندوق تعشيش وضع عى عامود يف وسط مزرعة نخيل يف االغوار                      

ــة  ــب علينــا أن نجــد بعــض األماكــن اآلمنــة لوضــع صناديــق خاصَّ كان يتوجَّ
وألنَّ  بهــا.  العبــث  أو  تدمريهــا  أو  إتافهــا  يتــّم  ال  بحيــث  للتَّعشــيش 
ــا تقــوم باســتغال أماكــن تعشــيش  البومــة ال تقــوم ببنــاء عّشــها وإنَّ
جاهــزة كاملخــازن وأســطح اآلبــار وأعشــاش الطُّيــور الَّتــي عــى األشــجار، 
تجــدر اإلشــارة إىل أنَّ النَّقــص يف أماكــن التَّعشــيش يُشــكِّل عامــًا رئيًســا 
ــيش  ــق التَّعش ــداد صنادي ــإنَّ أع ــذا ف ــة وله ــر البوم ــن تكاث ــدِّ م يف الح
ــُد مــن أعــداد  ــة يزي وتجهيزهــا ووضعهــا وتثبيتهــا يف األرايض الزِّراعيَّ

البومــة. 

احد صناديق التعشيش رقم 02 علق عى احد املخازن القدمية 
التي يستخدمها املزارعون

آلية عملنا للمساعدة يف إكثار بومة الحقل
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تحضري الصناديق قبل 
الرتكيب مبواصفات 
عاملية لتكون امنة 
للبومة وصغارها 

ناديــق التعشــيش الخاّصــة  جــاء عملنــا ضمــن املواصفــات العامليــة لصُّ
ــم،  ــه 50-60 س ــم وعرض ــني 100-75س ــا ب ــه م ــرتاوح طول ــث ي ــة، بحي بالبوم
ــا االرتفــاع 50-60 ســم. ولــه بابــان، واحــد لدخــول البومــة وخروجهــا،  أمَّ
ــه يجــب  ــني. وتجــدر اإلشــارة إىل أنَّ واآلخــر يكــون للفحــص مــن قبــل املختصِّ
دة قبــل مواســم التكاثــر بـــ 3 أشــهر؛ ألنَّ  ناديــق يف أوقــات ُمحــدَّ وضــع الصَّ
ــة بالبحــث عــن أماكــن للتَّعشــيش، ويجــب العنايــة  هــذه الفــرتة تكــون خاصَّ
ــة  ــة إىل العناي ــم، باإلضاف ــل املوس ــا قب ــا وصيانته ــق ومراقبته نادي بالصَّ
ــات  ــة بالفض ــق مليئ نادي ــون الصَّ ــم، إذ تك ــاء كل موس ــد انته ــا بع بتنظيفه
واألوســاخ وبقايــا الفرائــس، مــع رضورة عدم اإلغــراق يف عمليَّــة التَّنظيف، 
ــل تــرك طبقــة رقيقــة مــن نشــارة الخشــب  يك نُســهِّل عــى  فمــن املُفضَّ

ــهولة.  ــه بس ــودة إلي ــها والع ــى ُعشِّ ــرف ع ــة التع ــة عمليَّ البوم

العامليَّــة  واملواصفــات  املقاييــس  وفــق  ناديــق  الصَّ تصميــم  تــم 
املعمــول بهــا، وأخذنــا عــى عاتقنــا القيــام بوضــع35 صندوقًــا يف 
أماكــن تــم اختيارهــا بنــاًء عــى دراســة كمرحلــة اوليــة مــع األخــذ بعــني 

ــة: ــور التَّالي ــار األم االعتب
ــدم 	  ــتدامته وع ــن اس ــث يضم ــة بحي ــن آمن ــق يف أماك ــع الصنادي وض

ــيش. ــة التَّعش ــة عملي ــاش ومضايق ــح األعش ــني بفت ــامح للفضولي السَّ

ــمس، وهــذه هــي 	  ناديــق وتوجيهــا باتِّجــاه رشوق الشَّ وضــع الصَّ
ـا.  الطَّريقــة املســتخدمة عامليًـّ
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ــة، 	  ــس مفتوح ــن ذات تضاري ــق يف أماك نادي ــع الصَّ ــى وض ــد ع التأكي
ــاتني.  ــراش والبس كاألح

ناديــق يف أماكــن ال تُعيــق عمــل املزارعــني 	  العمــل عــى وضــع الصَّ
ــة الزِّراعــة.  أو عمليَّ

رضورة وضع رقائق الخشب )النِّشارة( داخل كُلِّ صندوق.	 
إعداد املدخل وتهيئته بطريقة آمنة بحيث ال يؤذي فراخ البوم.	 
ة خشبية تُتيح لصغار البوم تعلّم الطَّريان. 	  وضع منصَّ
ــان األبيــض، مــع وضــع طبقــة 	  ه ــن الدِّ ــق بطبقتــني م نادي ِطــاء الصَّ

ــاء.  ــول امل ــع دخ ــة متن عازل
ــة عــى كل صنــدوق، وذلــك لتســهيل العنايــة 	  وضــع أرقــام خاصَّ

ناديــق وصيانتهــا، ومراقبــة مــا يــدور فيهــا عــن بعــد. بالصَّ
انشــاء خريطــة وتحديــد موقــع لــكل صنــدوق مــع اخــذ احداثيــات 	 

.Mahmiyat.ps املــروع  عامــة  يحمــل  الــذي  الصنــدوق  ورقــم 
عمــل فيديــو توعــوي عــن موســم التعشــيش حيــث عــرض فيــه 	 

الفــراخ ومشــاركة املزارعــني يف التحجيــل. كيفيــة تحجيــل 

ناديــق عــى واجهــات املخــازن القدميــة  وقمنــا بوضــع معظــم الصَّ
ألن  ا؛  جــدًّ ـد  جيِـّ بشــكل  تعمــل  ـة  عامليَـّ طريقــة  وهــي  املــزارع،  يف 
البومــة البيضــاء مــن الطّيــور الكســولة يف بنــاء األعشــاش، ونعتقــد بــأنَّ 
صناديــق التعشــيش ســتوفر ظروفـًـا أفضــل للبومــة البيضــاء للتَّعشــيش، 

ــطني. ــا يف فلس ــف أعداده ــر وتتضاع ــث تتكاث بحي

توثيق تخزين البوم 
للفران يف العش
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هدفنا مساعدة املزارعني 

والبومة عىل حد سواء

مســاعدة املزارعــني والطُّيــور عــى حــدٍّ ســواء مــن خــال تجنُّــب 	 
ـة خاليــة متاًمــا مــن  ـة، وإنتــاج محاصيــل طبيعيَـّ املبيــدات الحريَـّ
انيَّــة  مجَّ وســيلة  إعطائهــم  يتــم  بحيــث  ـة،  الكيامويَـّ املبيــدات 
بيولوجيَّــة ملكافحــة القــوارض، مــع التَّقليــل مــن اســتخدام املبيــدات 
البيئــي، وغالبًــا مــا يجــد  بالنِّظــام  ر  الــرَّ تُلحــق  الَّتــي  الحريــة 
ــّم يف القضــاء عــى  املزارعــون هــذه البومــة أكــرث فعاليــة مــن السُّ
ــاًء  ــل. وبن ــيمة يف املحاصي ــق أرضاًرا جس ــي تُلح ــوارض الت ــات الق آف
ــنويَّة النَّاتجــة عــن  عــى دراســات وأبحــاث دوليــة فــإنَّ الخســارة السَّ
ــّي  ــة العامل ــاج الزِّراع ــل إنت ــن مجم ــوايل %35 م ر بح ــدَّ ــوارض تُق الق

ــار.  ــوب وخض ــن حب م

مســاعدة البومــة البيضــاء والحيــاة الربيــة يف فلســطني مــن خــال 	 
زيــادة أعدادهــا بعــد التَّكاثــر عــن طريــق تثبيــت صناديــق خشــبيَّة 

تحجيل صغار البومة مبشاركة املزارعني يف احد صناديق التعشيش 
يف موسم تعشيش 2019   
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ادوات تحجيل البومة من اجل الدراسة وهي عملية احاطة رجل الطري 
بحلقة تحمل رقام ورمزا فلسطينيا

املجــال  فتــح  وكذلــك  للَّتعشــيش،  كأمكنــة  اســتخدامها  ميكــن 
للدراســات والبحــث العلمــي للمهتمــني بالحيــاة الربيَّــة والطُّيــور عــن 

ــب. ــزة تعقُّ ــع أجه ــة، ووض ــل واملراقب ــق التَّحجي طري

ــرى التــي 	  ــة يف الق ــة بيئي ــاء اندي ــدارس وانش ــارات للم ــم زي تنظي
وضعنــا فيهــا صناديــق للتعشــيش، وتنظيــم زيــارات ميدانيــة للطــاب 

ــي. ــث العلم ــجيع البح ــة وتش ــة التوعي ــيش بغي ــع التعش ملواق

تنظيم ورشات عمل للمزارعني املشاركني يف املروع وارشاكهم 	 
يف عملية فحص الصناديق والتحجيل. 

انشــاء شــبكة مــن املزارعــني املشــاركني يف املــروع مــن مناطــق 	 
مختلفــة مــن خــال دمجهــم يف ورشــات عمــل لتبــادل الخــربات.
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 طائر لييل جارح ينتمي لعائلة البوم، ولفصيلة جوارح اللَّيل. 

ــاقني مــع أجنحــة عريضــة، يكــون منظــر الوجــه عــى  بومــة طويلــة السَّ
ــا مــا تكــون اإلنــاث ُمخطَّطــة بدرجــة أكــرث  شــكل قلــب لونــه أبيــض، وغالبً
ــفيل  ــمها الس ــن جس ــزاء م ــن، ويف أج ــة البط ــور يف منطق ــن الذك م
ـون، وتكــون أجــزاء الجســم  بعكــس الذكــور إذ يكــون البطــن فاتــح اللَـّ
ــة  ــط ِببُقــع رماديَّ ــة وبُنــّي أحمــر ُمنقَّ العلــوي داكنــة، وذات ألــوان ذهبيَّ
غامقــة وبيضــاء وذات عيــون ســوداء، الظهــر واملنقــار يختلــف مــن 
برتقــايل باهــت اىل برتقــايل قاتــم اللــون، كــام متتــاز باظافــر حــادة جــدا 
ــا  ــدل وزنه ــرتاوح مع ــر، إذ ي ــن الذك ــا م ــل وزنً ــوم أثق ــى الب ــة، وأنث وقوي
مــا بــني 263-360 غــم، يف حــني يكــون معــدل وزن الذكــر أقــّل بنســبة 
ـة مــن الذكــور. وبالرَّغــم  %10، واملاحــظ أن إنــاث البومــة أشــد عدائيَـّ
مــن الفــرق يف الــوزن إالَّ أنَّ طــول األجنحــة متشــابه عنــد االثنــني، ويبلــغ 

ــم. ــوايل 75 اىل 110 س ــام ح طوله

صورة توضح الفرق بني الذكر و االنثى

وصف البومة البيضاء
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مــة 	  ـة عيناهــا موجودتــان يف ُمقدِّ البومــة مــن الطيــور اللَّيليَـّ
ــة األبعــاد، إذ إنَّهــا تنشــط  الــرَّأس بحيــث متّكنهــا مــن الرُّؤيــة ثاثيَّ

ليــًا. 
ا بحيــث تســاعدها عــى 	  حاســة الّســمع عنــد البومــة متطــوِّرة جــدًّ

صيــد الفريســة.
ويف 	  الرُّؤيــة،  مجــال  مــن   70% عــني  كلِّ  يف  البومــة  تــرى 

110 درجــات،  املجمــوع يصــل مجــال الرؤيــة يف العينــني اىل 
ـة. قَـّ الدِّ مبنتهــى  الفريســة  موقــع  تحــدد  فهــي 

ا، ولديهــا القــدرة عــى االســتدارة 	  تعتــرب رقبــة البومــة مرنــة جــدًّ
نحــو 180 درجــة، مــامَّ يوفــر مجــال رؤيــة واســعة حتــى 270 درجــة.

ــون 	  ــا يك ــة، ف ــواء يف ليون ــرب اله ا ي ــدًّ ــم ج ــاح ناع ــش الجن ري
يــد. ـة الصَّ للجناحــني املرفرفــني أيَّ صــوت يســاعدها يف عمليَـّ

ا فيــام يختــص بإنشــاء مســكنها، فهــي 	  البومــة كســولة جــدًّ
ــل املســاكن الجاهــزة، وتقــوم مبراقبــة بعــض الطيــور حتــى  تُفضِّ

ــا.  ــّل محلَّه ــها، فتح ــادر أعشاش تغ
يجــد بعضهــم صعوبــة كبــرية يف التَّفريــق بــني الجنســني، وغالبًــا 	 

مــا يكــون لــون الذكــر ناصًعــا واألنثــى داكًنــا. 

حقائق مثرية عن البومة البيضاء

أين تعيش البومة البيضاء؟

مــن املعــروف أن البومــة  تقيــم يف األرايض العشــبية املفتوحــة 
ناديــق واملُســتنقعات، نــادًرا مــا تتواجــد يف حدائــق  واملخــازن والصَّ
كبــرية ويف قــرى قريبــة مــن الحقــول يف املناطــق الشــجرية إذ 
تجعــل أعشاشــها يف تجاويــف األشــجار، واملخــازن القدميــة، واملبــاين 

املهجــورة . 
ــا، ويُعتقــد أنهــا تظهــر  ــع البومــة البيضــاء بتوزيــع عاملــي تقريبً وتتمتَّ
نحــو  إىل  األردن  غــور  منطقــة  مثــل  الدافئــة،  املناطــق  بيئــات  يف 
ــامل الفلســطينّي حتــى ارتفــاع 450 مــرتًا عــن ســطح األرض  أقــى الشَّ

ــة. ــات البري ع ــن التَّجمُّ ــًدا ع بعي
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صورة البومة البيضاء يف االغوار الشاملية

ــن  ــول. وم ــل أيل ــّد إىل أوائ ــباط ومتت ــة ش ــذ بداي ــر من ــرتة التَّكاث ــدأ ف تب
املمكــن أن يكــون وقــت التكاثــر عشــوائيًا طــوال العــام. وتقــوم األنثــى 
بوضــع 4-7  بيضــات وعندمــا يكــون هنــاك وفــرة يف الطعــام قــد يــزداد 
ــا  ــث وجدن ــيش حي ــق التعش ــد الصنادي ــل يف اح ــام حص ــات ك ــدد البيض ع
فيــه 8 بيضــات لونهــن ابيــض بعامــات أو بقــع صفــراء، إذ تضــع كّل يومــني 
ــة  ــط بعمليَّ ــاث فق ــوم اإلن ــتديرًا، وتق ــة مس ــكل البيض ــون ش ــة. ويك بيض
احتضانهــا. وتتــمَّ عمليَّــة التَّفقيــس بعــد 28-30 يوًمــا بحيــث يخــرج الفــرخ 
األوَّل، ومــن ثــمَّ يتبعــه الباقــون بفــارق يومــني بــني كلِّ فــرخ؛ لذلــك 

يكــون هنــاك فــرق يف حجــم الفــراخ.  

ومــن العجــب أنَّ البومــة الَّتــي عرفــت بأنَّهــا نذيــر شــؤم لديهــا مشــاعر 
ــة، وال ينقطــع األبويــن عــن  ــة، فهــي تقــدِّس الحيــاة األرسيَّ ــة خاصَّ أبويَّ
يــد،  والصَّ ـريان  الطَـّ أصــول  وتعليمهــم  وإطعامهــم،  غــار  الصِّ رعايــة 
ــاق يف  ــى االنط ــم ع ــي تُعينه ــيَّة الت ــارات األساس ــابهم امله واكتس
الحيــاة بصــورة مســتقلَّة اعتــامًدا عــى أنفســهم، وبعــد مــرور مــا 
يقــارب مــن 50 أو70 يوًمــا عــى تفقيســها تخــرج مــن الُعــّش وال تعــود إالَّ 

ــابيع. ــوايل 3 5- أس ــد ح ــتقلة بع ــح مس ــوم، وتصب للنَّ

التَّكاثر والعمر
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صغري البومة البيضاء بعمر يوم 
يف احد صناديق التعشيش  يف انتظار اخوته

الغذاء

ة 20 ســنة أو أكــرث مبتوســط 12  وميكــن للبومــة البيضــاء أن تعيــش مــدَّ
ســنة، وقــد تقــع هــذه البومــة ضحيَّــة العديــد مــن الحيوانــات املفرتســة 
قــور والبــوم النســاري، وبــوم طويلــة األذن، والقطط.  مبــا يف ذلــك الصُّ
وســواًء كانــوا يعيشــون يف بيئــة طبيعيــة أم يف األماكــن التــي توجــد 

فيهــا رواســب صناعيَّــة )مثــل املبــاين املدمــرة واملهجــورة(. 

 تعتــرب بومــة الحظائــر أو املخــازن البيضــاء أحــد أنشــط ناظــم للقــوارض 
ــة  ــاف ولصح ــة واألري ــأرايض الزراعي ــي ل ــدي الرئي ــكل التح ــي تش الت
األماكــن الحريــة حيــث تصطــاد البــوم الثّدييــات األرضيــة مبــا يف ذلــك 
القــوارض، الفــران )فــأر الحقــل(، والجــرذان، واألفاعــي، والحــرات، 
ــان  م األم ــامَّ ــي ص ــاء ه ــة البيض ــروف أن البوم ــن املع ــري، وم والعصاف
ــوق  ــق ف ــوم بالتَّحلي ــة، فتق ــوارض يف الطَّبيع ــداد الق ــُم أع ــذي ينظِّ الَّ
الفريســة  تغطــي  التــي  البقــع  فــوق  وتحــوم  املفتوحــة،  األرض 
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كبتولة تحتوي عى كمية من العظام تعود الحد الطيور حيث تقوم
البومة بقذفها خارجا عن طريق الفم 

ــران  ــن الف ــني 3-4 م ــاول ب ــغ يتن ــوم البال ــر الب ــث أن طائ ــة، حي املحتمل
500 مــن  يوميــا خاصــة يف موســم التكاثــر، وتــأكل مــا يقــرب مــن 
القــوارض الصغــرية  كّل عــام. ومــا أســهم يف تصــدر البــوم قامئــة 
بحاســة ســمع قويــة  الليــيل ومتتعهــا  املُفرتســات هــو نشــاطها 
ورؤيــة ليليــة متكنهــا مــن رصــد الفــران وتعقبهــا بخفــوت مذهــل يقارب 
الصمــت متتــاز بــه عــن ســائر الطيــور وباقــي املُفرتســات وتصطــاد هــذه 
البومــة بالطــريان ببطــئ عــى ارتفــاع منخفــض, وتقــوم بالتحويــم 
فــوق البقــع التــي تختفــي فيهــا فريســة محتملــة. كــم انهــا قــد 
تنتظــر عــى اعمــدة الســياج او نقــاط مراقبــة اخــرى لرتاقــب فريســتها، 
مثــل  القــوارض  اعــداد  تزايــد  الربيــة  مــن  البــوم  اصطيــاد  ويعنــي 
الفــران والجــرذان يف املنطقــة وبالتــايل ازديــاد الخســائر االقتصاديــة 
ــدرة  ــرت ق ــر أظه ــة الحظائ ــل إن بوم ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــة. لي والزراعي
ــام  ــا م ــة ومحيطه ــق الحري ــة يف املناط ــف وخاص ــى التكي ــرية ع كب
يجعلهــا حيويــة ورضوريــة للحــد مــن تزايــد القــوارض يف تلــك املناطــق 
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زوج من البوم يف وقت حضانة البيض و قد اصطاد الذكر فأرا للعائلة

ــوارض  ــرد للق ــد املطّ ــدي التزاي ــة تح ــة ملواجه ــم للغاي ــر مه ــو أم وه
يف التجمعــات الحريــة والتــي تعــد مــن أقــدم وأخطــر التحديــات التــي 
نواجهــا، وآثــار ذلــك عــى الصحــة العامــة حيــث أن أســوأ حــاالت انتشــار 

ــوارض.  ــا الق ــني حملته ــأرواح املاي ــي أودت ب ــة والت األوبئ

ــا األجزاء  وتقــوم البومــة بابتــاع الفريســة كاملــة بحيــث يتــم هضمهــا، أمَّ
التــي ال تُهضــم )كالريــش، والعظــم، واألظافــر والشــعر( فتقذفهــا 
خارًجــا عــن طريــق الفــم عــى شــكل كبتولــه pellet، ويــرتاوح عــدد هــذ 
يــد، وتســمى هــذه  ـة الصَّ الكبتــوالت مــن 1-3 يف اليــوم حســب كميَـّ
العمليــة التقيــؤ أو القــذف وميكــن تحديــد نــوع الفريســة مــن الكبتــوالت، 
امــا أن تحتــوي عــى كميــة مــن العظــام مــع جمجمــة واضحــة لنــوع مــن 
الطيــور او تكــون ألحــد القــوارض أو الفــران، ومــن تحليــل بقايــا الفريســة 
يف الكبتــوالت تبــني ان %90 مــن طعامهــا عبــارة عــن ثدييــات صغــرية.

نعمل لزيادة اعداد البومة من اجل القضاء عىل اعداد القوارض 
املتزايدة يك ال تحدث رضرا للمزروعات
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أن استخدام املركبات الكياموية السامة للقضاء عى القوارض 
تحمل مخاطر وتداعيات بيئية خطرية عى باقي الحيوانات مبا فيها 

أنواع القوارض الحيوية والطيور، تلك املفرتسة للفران بشكل 
خاص، حيث تقيض نتيجة للسموم أو بتناول الفأر املسمم، فضاً 
عن أثارها عى املوايش. وفيام تتكاثر الفران عى مدار العام 

وبأعداد كبرية تسمح لها بالتعويض يف تناقص أعدادها بفعل 
التسمم ال ينطبق األمر عى ُمفرتسات الفأر األقل عدداً ونسبة 

يف التوالد مام يُقيل عنرصاً حيوياً يف الحد من تكاثرها ويزيد من 
أعدادها.  وهو ما يقودنا إىل خاصة حول أهمية مواجهة هذه 

املعضلة بالوسائل البيولوجية والتي ال تحمل أّي مخاطر عى 
البيئة والصحة العامة بعكس املبيدات والسموم الكياموية. 

 وتأيت يف مقدمة هذه املكافحة البيولوجية البومة البيضاء.
وقد عمدت أكرث من دولة ومنظمة مختصة إىل إطاق برامج 

للمساعدة عى رفع أعداد هذه الطيور بشكل رئيي وكذلك صقر 
العوسق أو صقر الجراد أو الشبوط نظراً ألهمية الدور الذي تلعبه 
هذه الطيور كمكافحة بيولوجية لسامة وصحة املزارع والحقول 

وكذلك األماكن الحرية وهذا ما يفرس تسميتها بصديقة الفاح 
وحارس الحقل.

مخاطر استخدام مركبات كيميائية 

يف الحقل للقضاء عىل القوارض
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