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إهداء

«العبدلية البيئي» ،هو مشروع تهديه شركة نفط الكويت لبيئتنا وملجتمعنا،
وهو يضاف إلى مجموعة من املشاريع البيئية املماثلة ،التي نفذتها الشركة،
وتعتزم تنفيذ املزيد منها مستقب ً
ال.
وقد قام املسؤولون عن هذا املشروع بجهود كبيرة ،وجنحوا في تهيئة ظروف
أفضل لعودة دورة احلياة الطبيعية إلى سابق عهدها ،وعلى مساحة إجمالية
تقارب الثالثة ماليني متر مربع ،تقع ضمن املناطق التابعة ملديرية غرب
الكويت.
ً
وكان من أبرز ثمار تلك اجلهود ،التي نقدرها عاليا ،أن املنطقة حتولت من
منطقة عانت طوي ً
ال من أشكال اإلهمال ،بل ومن أشكال اإلضرار بالبيئة،
بفعل بعض املمارسات البشرية اخلاطئة ،لتتحول إلى أرض نابضة باحلياة
بصورها املتنوعة.
لن نضيف جديداً حني نؤكد مدى ما توليه شركة نفط الكويت من عناية
واهتمام بقضايا الصحة والسالمة والبيئة ،بل إن هذا اجلانب هو مبثابة
التحدي الدائم ،الذي نحرص على مواجهته بكل كفاءة واجتهاد وعمل دؤوب.
وفي مقابل أداء الشركة ملهام عملها األساسية املرتبطة بعمليات استكشاف
وإنتاج النفط والغاز ،حترص الشركة على وضع ضوابط واشتراطات
صارمة ،تراعي احلفاظ على السالمة والصحة وعدم إحلاق الضرر بالبيئة،
بل وتتجاوز ذلك إلى استغالل الفرص السانحة إلصالح وتنمية البيئة،
والتعاون مع اجلهات األخرى في الدولة ،من أجل بيئة صحية مزدهرة ،تعود
بالنفع على مجتمعنا بأكمله.
دامت كويتنا احلبيبة خضراء عامرة باحملبة ،بجهود أبنائها األوفياء
املخلصني.
سامي فهد الرشيد
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
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مشروع العبدلية البيئي

مقدمة
يقع مشروع العبدلية البيئي في منطقة العبدلية التي تبعد  50كم عن مدينة الكويت كما هو
مبني في اخلريطة .وقد مت تنفيذ املشروع على مرحلتني ,املرحلة االولي مبساحة تقارب
املليون متر مربع ومت تنفيذها مابني شهري يناير وابريل من عام  .2011اما املرحلة الثانية
والتي تصل مساحتها الى مليونني متر مربع تقريبا فقد مت تنفيذها مابني شهري سبتمبر من
نفس العام وفبراير .2012

 bموقع املشروع

b
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المرحلة األولى
ومتت الفكرة بتنظيف املنطقة من جميع املخلفات السابقة و استزراع اشجار و نباتات من بيئة
الكويت.باإلضافة الى ذلك مت خلق الظروف املالئمة للحياة الطبيعية للنباتات و احليوانات
البرية كإنشاء منحدرات جتمع املياه (خباري) ومن جهة اخرى تشكيل هضاب حول البحيرات
للنباتات الصحراوية كما هو مبني في مخطط املنطقة في الصفحة التالية وقد مت في هذا
املشروع زراعة اكثر من متانية عشر الف شجرة وشجيرة وشتلة كما هو مبني في جدول
النباتات في صفحة:9
وقد عادت احلياة الطبيعية الى املنطقة حيث تواجدت الطيور بكثرة و بأنواع مختلفة بجانب
بعض احليوانات مثل الثعلب البري(احلصني) واليربوع والضب باإلضافة الى النباتات البرية
التي بدأت بالظهور بكثرة ملالئمة الظروف احلالية مثل الثندا واحلماط على سبيل املثال .وفي
هذا الكتيب ستكون هنالك نبذة تعريفية عن كل شكل من اشكال احلياة الطبيعية.

7
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تقارب مساحة املسطحات املائية في املشروع  60الف متر مربع
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نباتات المرحلة األولى
النوع

االسم

العدد

سلم

525

اشجار

سمر

750

اراك

400

شجيرات

رغل
فايتكس احمر
فايتكس اخصر
حلفا
رويله

3300
2100
2000
2700
500

نباتات فطرية

3760

سايبرس
عرفج
غردق
رمث
قرضي

400
3000
700
50
10

11000

اثل
حنا
نخيل نسيجي

600
150
111

4086

باركنسونيا
سدر

375
1175

املجموع

العدد الكلي 18846
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المرحلة الثانية

بعد جناح املرحلة األولي وافتتاحها رسميا في 17ابريل .. 2011جاءت فكرة املرحلة الثانة كإمتداد
لها و مبساحة تبلغ ضعف املرحلة االولى كما هو مبني في اخلريطة اعاله .ومتيزت هذه املرحلة
بالعدد الكبير لالشجار والشجيرات واضافة انواع نباتات جديدة كما يتبني من اجلدول في
الصفحة التالية:
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نباتات المرحلة الثانية
النوع

اشجار
شجيرات
نباتات فطرية

سمر

1000

كينيا

20

اثل

30

حنا

1100

مببر

210

قاف

40

رغل

600

برهام

50

اراك

250

عرفج

4000

غردق

900

البانة

800

أرطى

1000

رمث

50

علندا

5

عوسج

50

العدد الكلي

10588

سدر

5586

900

سلم
طلحة

2600
2

6805

االسم

العدد

املجموع

18293
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13

السدر

14

السمر

مشروع العبدلية البيئي

السدر

نبات شجيري معمر كثير التفرع فروعه متشابكة
ويصل ارتفاعه ألكثر من  3أمتار ،وله سوق شعيرية
ذات زوج من األشواك إحداهما مستقيمة طولها نحو
 1سم واألخرى خطافية قصيرة ،األوراق بيضاوية
قطرها نحو  2سم تامة احلافة ذات قمة مستدقة،
النورة محدودة ذات أزهار خضراء مصفرة ،الثمار
كروية محمرة قطرها نحو  0,7سم ،تزهر في
الصيف وتنضج ثمارها في اخلريف.

السمر

نبات شجيري أو شجرة معمرة غالباً ما تكون ذات
قمة مستوية ،ولها سوق متعددة تتفرع من القاعدة،
ذات زوج األش��واك املتبادلة الطويلة ( 3 -1سم)
منهما مستقيمة والقصيرة منحنية ،األوراق ريشية
مركبة تتألف غالباً من  6 -4أزواج ،الوريقات مؤلفة
من  10 -6أزواج ،األزهار صفراء باهتة اللون في
رؤوس كروية ،الثمار قرون ملتفة ومنحنية ،البذور
في فجوات واضحة.
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السلم

االثل
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السلم
شجيرة أو شجرة صغيرة معمرة يصل ارتفاعها إلى
نحو  4 -2م ،وله س� � ��وق متعددة صاعدة تتفرع فوق
سطح التربة ،األشواك مستقيمة في الغالب بيضاء
اللون طولها  5 -2س� � ��م ،األوراق مركبة من زوج إلى
زوجني من األوراق الريش� � ��ية ،الوريقات من 10 - 5
أزواج أطوال الوريقات من  0.3 – 0.2س� � ��م ،النورة
رأس كروية صفراء مفردة أو في مجموعات ،الثمرة
قرن يحوي عدداً من البذور يصل طوله إلى نحو 10
سم ،يزهر في الربيع.

األثل
األسماء الشائعة أثل – عبل – الثمرة تسمي في
علم األعشاب بجم وفي أحيان أخري العذبة –
هناك نوع آخر منها يسمي طرفا وفي وادي جنوب
سيناء يسمي باسمه ( وادي طرفا) نظرا النتشاره
الكثيف به.
الوصف النباتي شجرة تتباين في االرتفاع من منطقة
إلى أخري ،يصل ارتفاعها في بعض املناطق إلى 10
أمتار ،املجموع اخلضري لونه أخضر رمادي مبقع،
أحيانا يوجد عليه بلورات ملحية ،الساق متفرعة
ونحيفة التفرعات لونها أبيض رمادي  ،األوراق أثرية
تخرج على هيئة سوار يحيط بالتفرعات التي تكون
الساق ولونها رمادي مخضر ومغطاة بغدد ملحية،
األزهار صغيرة جالسة تخرج في نورات محدودة
(راسيمية) تختلف في احلجم والشكل وخاصة في
األراضي امللحية ،الثمار (البجم – العذبة) خضراء
في بداية التكوين تتحول إلى صفراء ثم بنية بأشكال
غير منتظمة الشكل واحلجم حتمل بذورا صغيرة
جدا.
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األراك

احللفا
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األراك
هو ما يعرف بالسواك ،اما من الناحية العلمية
فيعرف باسم  Salvadora persicaمن الفصيلة
األراكية ونبات األراك عبارة عن شجيرة معمرة
ذات اغصان غضة تتدلى عادة الى األسفل او تكون
زاحفة في بعض األحيان ،ال يزيد ارتفاع الشجرة
عن اربعة امتار وهي دائمة اخلضرة .لشجرة األراك
اوراق مفردة زاهية االخضرار وأزهار صغيرة بيضاء
اللون وثمار توجد على هيئة عناقيد عنبية الشكل
تكون في البداية بلون اخضر ثم تتحول الى اللون
األحمر الفاحت وعند النضج يكون لونها بنفسجيا الى
اسود وتسمى ثمار االراك بالكباث ،يجمع الكباث
عادة في اوان معدنية ويباع في األسواق التي يكثر
فيها نبات األراك ويقبل الناس على شرائه والتلذذ
بأكله.

الحلفا

نبات عشبي معمر شبه جنيلي ،السوق أسطوانية
رفيعة قائمة متفرعة من األسفل ،األوراق رفيعة
خيطية ،النورة ثنائية الشعب ينتهي كل فرع بواحدة
إلى ثالث أزهار مييل النبات للون البني عند النضج،
يزهر في أواخر فصل الربيع.
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الرمث

العرفج
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الرمث

نبات شجيري صغير معمر قد يصل ارتفاعه إلى
نحو 100سم أو يزيد ،له سوق كثيرة التفرع من
القاعدة القدمية مناه بيضاء غليظة واحلديثة
عصارية خضراء متيل إلى الزرقة ،األوراق مختزلة
إلى شبه متحدة مبا يشبه الكأس ذات شعيرات
أبطية ،األزهار أبطية توجد في مجاميع مؤلفة من
 8 2أزهار على األفرع اجلانبية الطرفية ،الثمرةذات خمسة أجنحة شفافة ،يزهر النبات في فصل
اخلريف.

العرفج
هو أهم النباتات املعمرة السائدة في مثل هذه
املناطق الرملية من الفصيلة املركبة والشجيرات
امللحية املعروفة بشجيرات احلمض من الفصيلة
الرمرامية وللعرفج شجيرات قصيرة تنمو إلى
ارتفاع متر واحد تقريبا ,وحتمل أزهارا صفراء
شبيهة بزهرة األقحوان ,ولها أفرع فضية تظل
عارية من األوراق طوال الصيف فال تظهر عليها
األوراق اخلضراء الصغيرة إال في اخلريف أو بداية
الربيع قبل أن يزهر النبات في شهر إبريل ويكسو
أدمي الصحراء بلونة الذهبي الالمع ,وهو من أشهر
النباتات الرعوية لإلبل و األغنام وينتشر في جميع
أنحاء شبة اجلزيرة العربية ,وقد ورد ذكره في كثير
من الكتب واملعاجم القدمية ,كما أنه من أفضل
نباتات الوقود لشدة حرارة النار التي تنجم عن
احتراقه ,وكان يستخدم أساسا لهذا الغرض قبل
اكتشاف النفط.
21

الثندا

الرغل
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الثندا

يصل ارتفاعه إلى نحو  50سم ،السوق قليلة
أسطوانية أو مضلعة ،الوراق قليلة بطول األفرع،
األزهار في نورة سنبلية توجد في مجموعات جانبية
على هيئة رؤوس حتت الطرف العلوي للسوق ،يزهر
في أواخر الربيع رعوي جيد لإلبل على الرقات
الرملية.

الرغل

نبات عشبي إلى شجيري معمر ذو لون أخضر إلى
رمادي باهت يرتفع إلى نحو 100سم ،السوق كثيرة
التفرع زاحفة إلى صاعدة ،األوراق متبادلة بيضاوية
مثلثة ذات حافة مموجة مسننة معنقة جالسة،
األزهار إبطية مفردة أو في مجاميع مذكرة ومؤنثة،
البذور صغيرة بنية ،يزهر في الصيف.
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الغردق

األرطى
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الغردق

الغردق من الفصيلة الرطراطية وهو نبات قوي
وشوكي للغاية ,له اوراق مثلثة خضراء رمادية قليلة
اللحمية ,وهو يزهر في أواخر الربيع ,فتظهر عليه
سنابل من األزهار املبيضة ,تكون بدورها عناقيد
متدلية من ثمار لبية بيضية حمراء قانية.

األرطى

األرطى من الفصيلة احلماضية الذي ينمو على
جوانب األخاديد حيث يصعب الوصول إليه ,وهو
على هيئة شجيرة غصنية قد يصل ارتفاعها الى
مترين ,ولها أوراق ضيقة ,تستخدم بعد جتفيفها
وطحنها في عالج بعض األمراض اجللدية ,وأزهار
بيضاء غريبة الشكل ,وثمار جميلة بلون أحمر زاه.
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احلماط

البانه
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الحماط

هو نبات حولي يزهر في الربيع من أنواع الفصيلة
املخيطية الشائكة ,وينمو في املناطق الرملية,
وبخاصة في اجلنوب ,حيث يكسو مساحات شاسعة
مبا ال يسمح ألنواع أخرى باالنتشار فيها.

البانه

هي نبات عشبي معمر من الفصيلة اخلردلية
شعيري قائم كثير التفرع يصل ارتفاعه إلى نحو
50سم اسمها العلمي هو ،Farsetia aegyptia
اآلوراق شريطية ضيقة ،األزهار بيضاء كرميية أو
متيل إلى الزرقة ،الثمرة خردلة مضغوطة طولها
5سم ،يزهر في معظم فصول السنة وتعتبر نبتة
رعوية جيدة وخصوصاً لإلبل.

27

العوسج

علندا
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العوسج

نبات شجيري كثير الشوك ،يصل ارتفاعه إلى
1.5متر ينمو عادة في منطقة وادي أم الرمم،
ومنحدرات الزور أو خلف منطقة الشاليهات،
واالزهار لونها أرجواني أو أبيض تأخذ شكل البوق،
وله أشواك حادة كمخالب الطيور اجلارحة .األوراق
إهليلجيه تزدحم في مجموعات منطبقة ،وله ثمار
مثل ثمار العليق ،لونها أحمر ،عصارية ميكن أكلها،
تنضج في فصل الصيف.

علندا

شجيرات حولية ،لها سيقان متعاقبة متفرعة ،صلبة
بأثالم ،لونها مييل إلى األبيض وليس لها أوراق،
فاألوراق الساقية العليا تقلصت إلى قشور غشائية
ثالثية الزوايا ،أما األزهار فتنمو مبا يشبه اخليمة،
وتكون بيضاء اللون شبه مغلقة .ينمو هذا النبات
بشكل جيد في املناطق احملمية ،وهو نبات شائع
تتغذى عليه اإلبل.
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اليربوع

هو اليربوع بالفصحى وهو من أجمل القوارض ,يصنف من القوارض يشبه الفار اال ان له ذيل طويل
ورجاله اخللفيتان ايضا ميتاز بسرعة فائقة وهو يظهر في الليل اكثر من النهار وذلك لذكائه حيث انه يغلق
جحره وهو فيه في النهار ملنع دخول أيا من الزواحف .و اليربوع ( )Jaculus jaculusمن رتبة القوارض
( )Rodentiaفصيلة اليربوعيات ( .)Dipodidaeوهو حيوان ليلي انفرادي ويتمتع بسمع حاد حيث أن
أذناه طويلتان ويستجيب لألصوات احلادة ويتمتع بحاسة شم قوية يستفيد منها بتجنب أعداءه.
ويبلغ طول جسمه 11سم .وله أذنان طويلتان (2.5سم) وعينان كبيرتان وذيل طويل (20سم) ذو شعر
قصير وينتهي بخصلة لونها أسود وأبيض .وله يدان قصيرتان (2.5سم) في كل منهما خمس أصابع اإلصبع
اخلامس قصيرة جدا (2ملم) .أما رجاله فطويلتان إذ يبلغ طولهما 11سم.
واليربوع من الثديات ليلية املعيشة حيث يخرج ليال; للبحث عن طعامه ومبا أنه سريع احلركة فهو يستطيع
التخلص من أعداءه (كالثعابني) لذلك جتده يبتعد كثيرا عن جحره ملسافات طويلة بعكس الفئران التي دائما
تكون حذرة وقريبة من جحورها حتى إذا ما أحست باخلطر دخلت جحرها .وعادة ما تغلق اليرابيع جحورها
في الصيف بالرمل اخلفيف أو الشعر أما حلماية نفسها من األعداء أو للمحافظة على رطوبة اجلحر.
كما يظهر في الصورة .يستخدم اجلربوع ذيله لالستناد عليه عند الوقوف ويستخدم كذلك أكواع رجليه
ويستخدم الذيل حلفظ توازنه عند القفز وعند تغيير اجتاه سيره.
وتتكاثر اليرابيع ثالث مرات في السنة وتضع صغارها من أربع إلى خمس بعد مدة حمل تصل إلى خمسة
وعشرين يوم .وتبقى األم بجانب صغارها في العش ترضعهم وكذلك األب يبقى قريب منهم وبعد خمسة
أسابيع تفتح الصغار عينيها وتخرج مع أمها خارج العش وبعد  9أسابيع تترك الصغار والديها.
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الضب

حيوان عاشب أساسا ويعتمد على النبات في غذائه وشرابه فهو ال يشرب املاء إال نادراً ,والضب من
السحالي كبيرة احلجم التي تنتشر بكثرة في الكويت ,ويسهل التعرف عليها من رأسه الكبيرة الشبيهة
برأس السلحفاة ,وذيلة القصير الغليظ واملزود بأشواك قوية  ,ويتكون الذيل من  21ـ  23حلقة شوكيه
من قاعدة الذيل إلي نهايته بحيث تكون أكبر حلقة عند قاعدة الذيل  .والضب يستخدم ذيله أحياناً
للضرب أثناء تعرضه للخطر  ,كما أن أسنانه وفكوكه قوية يستخدمها للعض الشديد لذا الطريقة
الصحيحة ملسك الضب تكون من خلف رقبته .ويصل طوله الى  85سم . .ويوجد في كل طرف من
اطراف الضب خمس أصابع مزودة مبخالب قوية
وكثيرا ما يشاهد هذا احليوان وهم يتشمس عند مدخل جحره احللزوني العميق ,وهو يعد مثاال بارزا
للقدرة على تنظيم حرارة اجلسم عن طريق تغيير لون اجللد ,فالضب يستطيع ان يغير لونه بسرعة
من اللون الرمادي إلى اللون األصفر الفاحت ,تبعا الحتياجات جسمه من احلرارة ,فاللون األول ميتص
احلرارة مما يساعد على التدفئة في حني أن اللون األصفر يعكسها ,ولذلك فإن اللون الداكن هو اللون
املألوف للضب في الشتاء ,وقد يظهر هذا اللون أيضا في الصيف ساعة خروج الضب من جحره عند
الفجر ,ولكنه سرعان ما يتبدل الى اللون الفاحت عندما ترتفع درجة حرارة احليوان ,وظاهرة وقوف
الضب للتشميس في الصباح الباكر ظاهرة مألوفة ,ويرى خاللها الضب واقفا في ضوء الشمس دون
حراك ,ورافعا جسمه عن األرض لتفادي تسرب حرارته الى الرمل ,وأحيانا يشاهد مرتكزا على إحدى
شجيرات العرفج بحيث ال يالمس من جسمه األرض سوى طرفيه اخللفيني ,وهو بذلك يكتسب أقصى
قدر ممكن من حرارة الشمس ,ويقلل من تسرب تلك احلرارة إلى األرض.
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القنفذ

القنفذ  Hedgehogحيوان صغير من الثديات ينشط صيفا فهو ينام شتاء ويستيقظ في الربيع ويعتاش
على أكل احلشرات يأكل الديدان والزواحف والفئران الصغيرة وبيض الطيور التي تعشش في البراري كما
يأكل النباتات والثمار .يلد ويرضع صغاره وله رأس بدون رقبة ظاهرة وأذنني صغيرتني وفم مستطيل وذو
أرجل قصيرة يغطي كل جسمه أشواك حادة وعند شعوره بأي خطر يكور جسمه على شكل كرة شوكية تقيه
شر أعدائه .يستطيع معاركة األفاعي والثعابني واحليات وذلك بتكوره ومحاولة التقاط ذنبها بفمه املختبئ
وكل حركة للحية تزيدها أملا وضررا .ينشط ليال في األيام املقمرة باحثا عن ما يقتات عليه .وأذناه الطويلتان
تساعدانه على تبديد حرارة جسمه وتزيد من حساسيتهما لألصوات البعيدة وله حاسة شم قوية تساعده
في حتديد فرائسه .يتغذى هذا القنفذ على احلشرات واخلنافس واليعاسيب وأيضاً يأكل السحالي والثعابني
الصغيرة.
تضع األنثى من  1إلى  4صغار بعد فترة حمل تقارب األربعني يوماً ،وتلد األنثى مرة واحدة في السنة وفترة
التكاثر هي من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر .وتكون الصغار بعد والدتهم عرايا من الشوك وتتفتح أعينهم
بعد أسبوع وتستطيع األكل بعد ثالثة أسابيع .شوك القنافذ يحميها من أعدائها كالثعالب والكالب ،وحتفر
جحورها بنفسها حتت الشجيرات البرية ،ويكون طول اجلحر مبا يقرب نصف املتر وتستخدم جحور غيرها
ال بحثاً
ال ورؤيتها ضعيفة في النهار وعندما تخرج لي ً
في بعض األحيان .وهي ليلية املعيشة ال تخرج إال لي ً
عن الطعام تتجول ملسافات بعيدة تصل إلى عدة كيلو مترات ،وتعيش فرادى حيث تنام في النهار لوحدها
في اجلحر.االغرب انه يستطيع حتمل قوة  50مرة من السم ..وهو يدخل إلى جحور الثعابني واحليات حيث
ياكل بيضها..أيضا ياكل العقارب واحليات..وله انياب جتيد تقطيع أي فريسة..تبارك الله احسن اخلالقني
يلجأ القنفذ إلى النوم واالعتكاف اجلزئي عند اشتداد البرد في فصل الشتاء حيث يبني لنفسه عشاً كثيفاً
من أوراق األشجار واحلشائش اجلافة وفي أثناء قيامه بتحضير العش فإنه يصدر أصواتاً تتراوح ما بني
الدمدمة والعويل.
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العقرب

شكل العقرب واملعروف للجميع كما هو في الصورة ومييز جسم العقرب انها اذا متكنت من القبض على
فريستها بكالبات رجليها اصبح من العسير على الفريسة تفادي اللدغة ,وهي ال تترك الفريسة بعد ذلك
حتى تتوقف عن احلركة متاما ,ويبدو ان اي حيوان صغير يصلح كغذاء للعقارب ,حتى لو كانت الفريسة من
نفس النوع ,فقد عرف عن هذه العقارب انها آكالت لبني جنسها ,ومن املألوف ان يغتذي كبارها بصغارها
واي شخص حاول تربية بعض العقارب انتهت محاولته بعد فترة بعقرب واحد كبير متبق منها ,ومعه قطع
واجزاء متناثرة من بقية العقارب االخرى ,حتى ان العقرب اذا ما رغب في التزاوج وجب عليه احلرص في
انتقاء شريكة تتوفر لديها نفس الرغبة واال انتهى به االمر الى الوقوع فريسة لتلك األنثى ,وتتخذ عملية
الغزل بني الذكر واألنثى شكل رقصة ميسك فيها الذكر بكالباته كالبات األنثى ويتحرك بها من جانب الى
اخر او الى اخللف وهي تتبع خطاه ,اال ان هذه الرقصة في الواقع ال تعدو ان تكون محاولة من جانب الذكر
للبحث عن بقعة مناسبة على االرض يستطيع ان يضع عليها محفظة املني ,وعندما ينجح في ذلك يجر
شريكته لتقف فوق تلك احملفظة وتخفض من جسمها لتالمسها وتلتقطها ,ويولد الصغار احياء على هيئة
الكبار متاما ,وحتملهم األم فوق ظهرها الى ان يشتد عودهم ويتمكنوا من العيش مبفردهم ,بعد ان يكونوا
قد امتوا انسالخهم االول ,وينفرد العقرب بامتالكه لزائدتني جسميتني مشطيتي الشكل اسفل البطن او
مشطني ,يرجح انهما يلعبان دورا في االحساس بالبقعة املناسبة من االرض التي تصلح لوضع محفظة املني
وانتقالها بنجاح الى األنثى اثناء رقصة الغزل ,كما انهما يفيدان في االحساس باهتزازات األرض.
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الثعلب البري (الحصني)

يعد احلصني من احليوانات املفترسة التي تهيأت بدرجة عالية للحياة بالصحراء ,فهو ينتشر في كل
انواع البيئات املمكنة في شبة اجلزيرة العربية .وتوجد مالجؤه في منطقة جال الزور في الكويت,
بني كتل الصخر الضخمة وداخل شقوقها ,أما في املناطق الرملية فهو يصنع لنفسه جتاويف في
الكثبان الرملية .وعلى الرغم من انه حيوان ليلي أساسا ,إال انه ينشط أحيانا اثناء النهار ,وقد يرى
راقدا بني الشجيرات الصحراوية في وضح النهار .وهو عادة يتفادى اإلنسان ,ولكنه كثيرا ما يغشى
أماكن جتميع القمامة ,بل وقد يدخل املدن واحلدائق ليفترس املاشية ويغتذي بالفضالت .أما في
الصحراء فهو يغتذي عادة بالطيور والثديات والزواحف الصغيرة.
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الورل

وهو املسمى بتنني كومودي جلزيرة جاوا ,ومن حسن احلظ ان الورل احمللي املنتشر في الكويت
ليس باخلطورة التي لذلك التنني ,ولكنه يعد اكبر سحالي الكويت على اي حال  ,اذ قد يبلغ طوله
 140سم ,ولهذا الورل رأس كبيرة وعنق وجسم نحيل محمول على اربعة ارجل قوية مزودة مبخالب
مخيفة وهو يستخدم ذيله الطويل كسوط يهاجم به اعداءه ,ولكنه ال يستطيع قطعه وفصله كما في
كثير من انواع السحالي االخرى ,ولهذا احليوان بعض مميزات الثعابني ,مثل لسانه الطويل املشقوق,
وميله الى ابتالع فرائسه كامله ,وهو حيوان الحم يغتذي بأنواع عديدة من احليوانات ,كما انه يأكل
اجليف ايضا ,ولذلك فان اجلرح الناجم عن عضته عادة ما يتقيح ,وينبغي ان يؤخذ تهديد الورل
بجدية وحذر اكثر من تهديد الضب.
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الحية (الداب)

يصل طول هذا الداب الى متر ونصف ،ويعيش غالبا في املنطقة التي توجد فيها احليايا املقرنة
لكنه ضعيف السمية وليس له انياب امامية كما هي موجودة في األنواع األخرى بل اسنان صغيرة
متساوية ونابان في مؤخرة الفك العلوي يفرزان سما من النوع الضعيف ،ولهذا فهو بطيء في قتل
فرائسه ،ولكن يستطيع إفراز السم وحقنه في جسد الضحية البد من ان يطبق عليها بعد فتح فمه
بكامل اتساعه من اجل غرس النابني ،وقد يكون من الصعب عليه فعل ذلك باإلنسان.
ومن اسماء هذا الداب الكوبرا الكاذبة ألنه يستطيع نفخ اجلزء العلوي كما تفعل الكوبرا ،ويسمى
ابو العيون بسبب وجود بقعة داكنة خلف كل عني ،وتبدو هاتان البقعتان كأنهما عينان اضافيتان،
ويغلب عليه بشكل عام اللون االصفر مع وجود بقع بنية داكنة على ظهره .وتصفه املصادر العلمية
ضمن احليايا ضعيف السمية رغم عدم التوصل الى معرفة تركيب سمه ومدى تأثيره على االنسان.
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الهدهد

اسمه العلمي  Upupa epopsمن الفصيلة
الهدهدية ويبلغ طوله  28سم ,ال تخطؤه العني
سواء كان تاجه مفرودا او منطويا ملا يتميز به من
ريش قرنفلي اللون ,متتد عليه شرائط بيضاء
وسوداء مستعرضه .بيئته املفضلة هي املزارع
الصحراوية واحلدائق.

الدحروج
يصل طوله الى  19سم ,يظهر النقش االنيق على ريشه بوضوح عندما يرى اثناء رحلته الى الشمال في الربيع ,فهو
يفرخ حول بحر قزوين ,وقد يحالف املرء احلظ اثناء وجوده في الصحراء فيرى مجموعة من طائر الدحروج في
حلة تفريخه الزاهية ,وهو من طيور السهول املعشبة املكشوفة في اواسط آسيا التي تعبر الكويت اثناء هجرتها,
وتبدو في فصل اخلريف اقل الوانا وجاذبية بكثير بعد ان تفقد حلة التفرخ.

42

مشروع العبدلية البيئي

الرقيعي
الرقيعي هو نوع من انواع الطيور الصغيرة ذات اجنحة طويلة ومدببة ,وعلى درجة عالية من االنسيابية واملرونة
في طيرانها ,وغالبا يبدو الذنب في هذا النوع على شكل رقم سبة اثناء التحليق بسبب طول الريشتني في جنبيه,
كما ان االرجل ضعيفة وقصيرة ال تساعدها على املشي في االرض ,انا الوانها فتختلف باختالف النوع لكم يغلب
عليها اللون االسود املشوب باألزرق املعدني  ,او االسود املخضر ,او البني والكستنائي.

القوبعة
من انواع األوابد القليلة التي ترى في معظم األماكن ,لها ريش مقلم او معرق بكثافة كمعظم انواع القويعة التي
نراها في الكويت ,ولكن هذه القوبعة بالذات تتميز بتاجها املرفوع بصفة دائمة .ويصل طولها الى  17سم.
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حمام بر (قمري)
الطول  27سم ,متر بالبالد اسراب كثيرة من هذا احلمام في الربيع واخلريف ويتكاثر محليا ايضا ,ويالحظ ان
لون ريشة أبهت من املعتاد ,وهي صفة مميزة للضروب الصحراوية من هذا احلمام.

حمامي اعربي
حمامي اعربي (الكبير) سمي بذلك بتميزه عن النوع املشابه له وهو حمامي حساوي (الصغير) والذي هو بحجم
العصفور اما الكبير فهو اصغر من اليمام واكبر من العصفور ,ويتناسل احلمامي العربي في امريكا الشمالية و
أوربا وآسيا وشمالي أفريقيا وشمالي الهند واجلزيرة العربية  ,ويقوم برحالت موسمية في اوقات الهجرة  ,ويوجد
في املناطق اجلافة وشبة اجلافة التي تنتشر فيها الشجيرات الشوكية  ,وفي احلقول الزراعية ,وغالباً يكون جاثما
على الفروع العليا للشجيرات يتربص بفرائسه .يبني احلمامي العربي املستوطن في اجلزيرة العربية عشه مع بدأ
موسم التزاوج في منتصف شهر فبراير حتى شهر يونيو ,ويختار مواضع صعبة في االشجار الشوكية بحيث تشكل
عائقا مينع اعداءه من الوصول الى العش.
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حمامي حساوي

احلمامي احلساوي نوع يشبه احلمامي
العربي غير انه اصغر حجما منه فضال
عن عالمة فارقه فيه هي لون اسود على
اجلبني ،ويتناسل هذا النوع في اوروبا
واسيا الوسطى وايران ويقوم برحالت
خالل مواسم الهجرة فيعبر اجلزيرة
العربية.

الخضيري

طول اخلضيري يصل  28سم ,اجمل طيور الكويت
واكثرها ألوانا دون شك ,ويرى عادة طائرا في
أسراب يتعقب النحل والزنابير ,او حاطاً فوق
أسالك البرق او الشجيرات واالشجار القصيرة.
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الشولة
ّ
طولها  15سم ,من زوار الصيف
ولهذا فهو طائر غير عادي,
كما انه اكثر جرأة من معظم
الهوازج ,فنراه يغشي احلدائق
واملنتزهات وبرك املياه والبيئات
شبه الصحراوية ,وهو يظهر في
الصورة رافعا وفاردا وباسطا ذيله
الطويل احملمر ذا النهاية السوداء
والبيضاء ,وهذه صفة من صفاته
املميزة و التي اكتسب اسمها
العامي منها.

امدقي

من أكثر األنواع املعروفة في
الكويت ,ميكن رؤيته من بداية
اخلريف إلى نهاية الربيع ,ويسهل
متييزه بلونه الرملي الباهت وخلو
جبهته وزوره من أي عالمات
أو بقع ملونة .ويصل طوله الى
16سم.
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حمروش

طول احلمروش يصل لـ  14سم ,من
القواطع او الطيور املهاجرة اجلذابة
الشبيهة بأبي احلناء ,ويظهر منه في
الصورة ذكر احلمروش ويسمى «زياني».

اما في الصورة التالية تبدو انثى احلمروش او ما يسمى باحلمروش «الشياني».
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الفقاقة

ال تتواجد إال في الوديان واألجزاء
الصخرية البعيدة من الصحراء,
ومييزها اللون البني إلى البرتقالي على
غطائيات الذيل السفلية .يصل طولها
الى  13.5سم.

البصوة

يصل طولها الى  16.5سم ,جسمها
املمتلئ ومنقارها القصير املدبب هما
أهم صفاتها املميزة ,وعلى الرغم من
ندرتها فقد ثبت أنها تبيض وتفرخ في
الكويت.
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السالحي

السالحي طائر صغير ,وهو نوع
يتناسل في مناطق واسعه من اوروبا
واسيا وافريقيا ،ويعتبر اكثر نوع
وجودا في اراضي اجلزيرة العربية
خالل العام الواحد ،حيث يوجد في
مواسم الهجرة وفي فصل الشتاء
والربيع ،ويشاهد حول املستنقعات
وجتمعات املياه ومعاطن املاشية
يبحث عن غذائه من احلشرات
واحلبوب.

الرماني (الذكر) والقفصي (األنثى)
كما تظهر االنثى (الرماني) في الصورة اليمنى والذكر (القفصي) في الصوره اليسرى فان طولهما يصل الى 17
سم ,وتشتهر بعادة تثبيت فرائسها فوق األشواك احلادة لبعض النباتات الشائكة ,واختزانها هكذا مخبأة بني
األغصان.
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