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محمية صباح األحمد مأوى متميز»الزراعة«: ورشة عمل عن أسس تغذية الثروة الحيوانية

لتحقيق التوازن والتنوع البيئي للكائنات الحية

تعد محمية صباح األحمد الطبيعية مأوى 
آمنا للطي����ور والنباتات النادرة واحليوانات 
البري����ة وتهدف الى حتقيق التوازن والتنوع 
البيئي احليوي ومتثل دليال حيا على أن البيئة 
الصحراوية معطاءة اذا ما توافرت لها الظروف 
املالئمة. وقال مدير عام احملمية فوزي بورحمة 
ل� »كونا« أمس ان احملمية التي أنشئت عام 2003 
تتميز بتنوع نباتي فريد ومت تسجيل 338 نوعا 
من أنواع النباتات عند املناطق الساحلية حيث 
بيئة السبخات املاحلة التي تغطي 5% من مساحة 
احملمية الكلية الى جانب النباتات الصحراوية 

األخرى املوزعة في املناطق البرية.
وأضاف بورحمة ان احملمية تضم العديد من 
أنواع احليوانات البرية من »الوشق« وهو قط 
بري كان يعيش في صحراء البالد الى األرانب 
البرية والثعالب والصقور ونوع من الغزالن 

»العفري« والغرير أو الضرمبول الشره.
وذكر ان احملمية حتتضن أيضا بعض الطيور 
املهاجرة وطيور احلب����ارى والكروان وحمام 
النخيل واملين����ا والبالبل التي اتخذت موطنا 
في املنطقة، مستعرضا بعض أنواع الطيور 
املقيمة في احملمية كالبومة الصغيرة والقبرة 

املتوجة وزقزاق الشرطان.
وقال ان هناك أنواعا من الزواحف في احملمية 
كالضب والورل وأنواعا أخرى من الثدييات 
بعضها مهدد باالنقراض كثعلب الفنك والقنفذ 

طويل األذن وغرير آكل العسل.
وبني ان محمية صباح األحمد تتمتع بأهمية 
خاصة في حماية بعض األنواع النباتية املهددة 
باالنقراض كنبات عنصيل وش����جرة طلحة 

والقرض����ي واألرضة والت����ي تنمو فقط عند 
وادي أم الرمم. وأش����ار الى ان نبات العرفج 
يغطي كميات كبي����رة من املناطق البرية الى 
جانب نبات الرمث حيث تعتبر نباتات الهرم 
والثليث والغردق من أهم نباتات الس����بخات 
املاحلة التي تنمو عادة قرب الشاطئ ويشتمل 
املوقع على ثالثة أنواع من النباتات هي العرفج 
والرمث وامللحية. وذكر أن احملمية تضم أنواعا 
أخرى من النباتات املقاومة للملوحة كالشنان 

والعضرس والقرضي واألرطة.
وردا على سؤال بشأن مساحة وموقع احملمية 
ككل قال بورحمة انها تقع شمال شرقي الكويت 
على طريق الصبية مبس����احة 320 كيلومترا 
مربعا ولها بوابة رئيس����ية على هذا الطريق 
وتتميز بتضاريسها املتنوعة من تالل وسهول 
ومنخفضات ومسطحات طينية وشواطئ بطول 
16 كيلومترا ويحيط بها سياج طوله نحو 116 
كيلومترا. وبنينّ بورحمة انه رغم زيادة أعداد 
النبات����ات في احملمية اال أن هناك بعضا منها 
قد انقرض كالرمث والعلندا والعوسج والطلح 

اضافة الى الكثير من النباتات احلولية.
وذكر ان تالل ج����ال الزور تعد من أفضل 
البيئ����ات الطبيعية الت����ي تتميز بها احملمية 
كونها املالذ اآلمن لكثير من الثدييات الكبيرة 
كاحلصني والذيب وتنمو فيها شجيرات متيزها 
عن املناطق األخرى كشجيرات القرضي واألرطي 

والثند وكثير من النباتات احلولية.
وقال ان وادي او الرمم يقع غرب احملمية 
وهو أهم املنخفضات واألودية في الكويت بعد 
وادي الباطن وقريب من منطقة طلحة وعلى 

أطرافه العديد من األودية الصغيرة ذات االنحدار 
الشديد شبيهة مبنحدرات جال الزور وتتجمع 
فيه األمطار على شكل بحيرات وهو منخفض 
غني بشجيرات القرضي والعوسج والنباتات 
احلولية. وأضاف انه ميكن هناك مشاهدة كثير 
من احليوانات كالظربان »الضربون« او القط 
الرملي والثعلب األحم����ر احلصني والطيور 
الربيعي����ة واخلريفية مث����ل الهدهد والصرد 

الرمادي الكبير احلمامي العربي والبومة.
وأشار الى أن احملمية حتتضن أيضا أشجار 
الطلح والس����در الصحراوي وفضال عن ذلك 
تعتبر امللجأ اآلمن لبعض الطيور الصغيرة 
لبناء أعشاشها وحماية الطيور من االفتراس 
من اجلوارح. وقال انه تقع شمال غرب احملمية 
مجموعة من املنحدرات وهي أكبر املناطق في 
احملمية وتتميز بس����هولها املنبسطة وبعض 
التالل الرملية املتفرقة واملنخفضات السهلة التي 
تتجمع فيها مياه األمطار على شكل بحيرات 
وتنمو فيها شجيرات الرمث اضافة الى شجيرات 
القتات والنبات����ات احلولية كالنوير والربلة 
والكحي����ل التي تنمو في فصل الربيع وتوفر 
املأوى لكثير من الكائنات الصغيرة كالفراش 
والعناكب واخلنافس. وأشار الى انه توجد في 
هذه احملمية شجرة قدمية جدا يقارب عمرها 
70 عاما تقريبا تسمى شجرة الطلح »السدر 
الصحراوي« قريبة من منخفض وادي أم الرمم 
ولها أهمية كبيرة جدا حيث تؤوي كثيرا من 
الطيور خصوصا في فترة الربيع واخلريف 
مثل اجلوارح الصغيرة واألش����ول والرماني 

والقفصي وحمام البر. 

أكدت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية في ورشة 
عمل اقامتها عن االعالف املستخدمة في تغذية الثروة احليوانية أهمية 
األس���س املعتمدة في تلك التغذية. وقال مدير إدارة االرشاد الزراعي 
بالهيئة غامن الس���ند في بيان صحافي ان الورش���ة تضمنت عددا من 
احملاور املهمة بش���أن تغذية الثروة احليوانية من بينها مواد العلف 

واضافات االعالف باعتبارهما أسسا لتغذية الثروة احليوانية. وأوضح 
أن خبراء تغذية من الهيئة تناولوا أثناء الورشة محور »االعالف وطرق 
حتضيره���ا« وتبيان املواد غير الصحية في تغذية الثروة احليوانية 
ومميزات وخواص العلف اجليد ومواد العلف اخلشنة واملركزة والزراعية 

واالعالف غير التقليدية املستخدمة في التغذية.
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