حيوانات برية في األماكن السكنية

تصوير دورون نيسيم

الوبر الصخري  -معلومات للجمهور
الوبر الصخري (األرنب الصخري) هو حيوان ثديي يتغذى على الكثير من أنواع النباتات المتنوعة
ويفضل أن يكون بالقرب من الصخور ألنه يستخدمها كمكان لالختباء .يتميز الوبر الصخري بلياقة
تسلق مدهشة .يمكنه التسلق بخفة على األشجار ،على الجدران المنتصبة وأيضا على معظم
أنواع الجدران واألسوار.

وبر صخري في ُ
جحر في مدينة
تصوير شيلي نهري

انتشار ِه في إسرائيل

الوبار الصخرية في جميع أنحاء البالد ،ومعدل تكاثرها
تنتشر ِ
سريع .موائلها الطبيعية هي المناطق الصخرية – منحدرات
النقب ،يهودا والسامرة ،الكرمل ،الجوالن والجليل  -ولكن
في السنوات األخيرة ازداد انتشارها في البالد بسبب وفرة
المواد الغذائية المتاحة وكثرة اماكن االختباء االصطناعية
(الجدران الصخرية).

الوبر الصخري واالنسان

ِوبار صخرية داخل جدار صخري

لقد انشأت الجدران الصخرية االصطناعية التي بنيت في
عمليات تطوير األحياء السكنية ،المستوطنات والمناطق
الزراعية أيضا أماكن اختباء سهلة للوبار الصخرية ،لذلك
ازدادت اعدادها .في السنوات األخيرة ،برزت هذه الظاهرة
في األماكن التي استطاعت االنتشار فيها والقريبة من
أماكن موائلها الطبيعية .في ظل هذه الظروف ،يمكن
للوبار الصخرية أن تسبب االضرار :فهي تأكل أوراق الشجر
والفاكهة من األشجار اليافعة ،تكسر فروع أشجار الفاكهة
وتأكل المحاصيل الزراعية في الحقول ،وكذلك في الحدائق
الخاصة والعامة.

وبار الصخرية األمراض إلى البشر؟
هل تنقل ال ِ

وبر صخري على جدار صخري

في السنوات األخيرة ازداد انتشار الطفيليات التي تسبب
مرض الليشمانيا الجلدية .يتم انتقال الطفيل إلى االنسان
عن طريق لدغة الذبابة الرملية .أظهرت الدراسات أن الوبر
الصخري هو جزء من دورة هذا المرض ،ألنه يعمل ك ُ
مضيف
(عائل) للطفيليات.
ال يشكل هذا المرض خطرا على الحياة ،لكنه يسبب
تقرحات جلدية شديدة عملية شفاءها
طويلة .من المهم أن ندرك بأن األطفال
قد يتأثرون أكثر من البالغين ،ألن الذبابة
تلدغ على ارتفاع منخفض نسبيًا.
لتجنب اللدغة في المناطق المعرضة
يجب اتباع الخطوات التالية :ارتداء
المالبس الطويلة خالل التواجد خارج
المنزل في المساء ،استخدام المواد
الطاردة للبعوض وتشغيل المكيّف أو
المروحة.

وبار الصخرية
كيف يمكننا تقليل نشاط ال ِ
بالقرب من األماكن السكنية؟

تختبئ الوبار الصخرية في الفجوات بين أحجار الجدران
الصخرية .بدون فجوات الصخور ال وجود لمستعمراتها في
تلك االماكن .هذا يعني أن أي خطوة لمنع إنشاء الفجوات
من المتوقع أن تقلل من هذه الظاهرة .فيما يلي طريقتان
ممكنتان لتقليله:
 .1إزالة الصخور والجدران الصخرية بالقرب من األحياء
السكنية.
 .2سد فجوات الجدران الصخرية بإحكام .ال تستطيع
الوبار الصخرية الحفر ،لذلك فمن الممكن إغالق الفجوات
والشقوق بالتراب أو بالباطون ايضا .في مواقع البناء
الجديدة ،القريبة من مناطق عيش الوبار الصخرية ،يجب
أن ُيطلب من المقاولين إزالة الصخور أو ملء الفجوات
الصخرية بالباطون قبل بناء الحي الجديد.

هل يجوز إيذاء الوبار الصخرية؟

ُيعرّف الوبر الصخري بأنه "حيوان بري محمي" وال يمكن
الحاق الضرر به .كما أنه عنصر مهم في السلسلة الغذائية
في الطبيعة ،كونه فريسة لبعض الطيور المفترسة .ومع
ذلك ،من اجل الحد من انتشار مرض الليشمانيا ،نشرت
سلطة الطبيعة والحدائق تصريحا عاما ُيجيز إيذاء الوبار
الصخرية في المناطق المأهولة بالسكان والقريبة منها فقط
(الضرر بالوبار الصخرية في المحميات الطبيعية والحدائق
الوطنية ممنوع) .يرجى اتباع تعليمات التصريح فقط! يجب
ّ
المس بالوبار الصخرية دون التقليل من مواطنها
التوضيح بأن
لن يحل المشكلة .ستقوم الوبار
الصخرية بسد الفجوة في وقت قصير.

التحديد السريع

للوبر الصخري فراء بني ،أذنان قصيرتان،
وليس لديه ذيل (على عكس األرنب،
الذي يملك آذان طويلة وذيل قصير).
طول جسمه حوالي  50سم.
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