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الضبع المخطط  -معلومات للجمهور

جرو ضبع
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الضبع المخطط هو النوع الوحيد في البالد من فصيلة الضبعيات
( )Hyaenidaeوأكبر الحيوانات المفترسة على اليابسة في
إسرائيل (يبلغ متوسط وزن الضبع البالغ حوالي  35كجم) .تنشط
الضباع في الليل وتنتشر عادة بشكل منفرد .على ما يبدو األم
هي المسؤولة األساسية على تربية الجراء وتبقى معها أحيانا
أجري في كينيا أن
حتى جيل سنة او أكثر .أظهر البحث الذي
ِ
الضباع ليست أحادية الزواج  -فحوالي نصف الجراء التي ُولدت
معا من بطن واحد لديها نسل من آباء مختلفين .هناك عدة طرق
ُّ
تسمر شعر اللبدة والذنب،
لتواصل الضباع مع بعضها :بواسطة
اتصال كيميائي عن طريق غدة رائحة بواسطتها يمكن تحديد
نقاط في الطبيعة ،واتصال صوتي .يمكن للضباع تغطية مساحات
شاسعة بالمشي .في البالد الضبع الذي أعيد إلى الطبيعة بعد
تعافيه من إصابة قطع أكثر من  1,000كم 2خالل بضعة أشهر.

خطر االنقراض

ضباع يأكلون القمامة
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وف ًقا لتقديرات االتحاد العالمي لحماية الطبيعة ( ،)IUCNعدد
الضباع المخططة في العالم يصل الى أقل من  10,000فرد،
والعدد اإلجمالي لها في انخفاض .في الشرق األوسط هي
عرضة لألخطار بشكل أكبر .أسباب االخطار األساسية التي تهدد
الضباع في البالد :التس ّ
مم ،الدهس من قبل السيارات (اعتادت
الضباع على التقاط جثث الحيوانات المدهوسة في الطرقات،
وبالتالي فهي عرضة للدهس أيضا) ،باإلضافة الى مالحقتها
وقتلها بشكل متعمد من قبل االنسان  -سواء بسبب المعتقدات
الخرافية والتراث أو ألغراض تجارة أعضاء جسمها الستخدامها
في الطب التقليديُ ،تستخدم أيضا في معارك مع الكالب أو ُتربى
كحيوانات منزلية .في مناطق الضفة الغربية نشهد بشكل متكرر
حوادث دهس وإطالق نار على الضباع.

الضبع واالنسان في إسرائيل

آثار أقدام ضبع

يعيش الضبع المخطط في جميع أنحاء البالد .الضباع مالئِمة ألكل
الجيَف ،لكنها تتغذى أي ً
ضا على مصادر أخرى:
بداية بالحيوانات الصغيرة ،البطيئة ،الجريحة
والضعيفة ،القمامة ،طعام القطط ،والفواكه
والخضروات .تساعد الضباع على تنظيف
الطبيعة ألنها تأكل جثث الحيوانات والنفايات
وبذلك تقوم بتنظيف البيئة ،وبالتالي تمنع
انتشار األمراض .لكن في السنوات األخيرة،
ُ
وتوافر كمية الغذاء
النفايات التي نتركها
في األماكن السكنية تجذبهم من األماكن
المفتوحة إلى اماكن عيش االنسان .تعلّم
الضباع أن يعتادوا على قربهم لإلنسان
وفقدان الخوف منه .يتم توثيقهم بشكل
متزايد في محيط األماكن السكنية ،المصانع

والقواعد العسكرية ،خاصة وسط وجنوب البالد .في موديعين
هناك ضبعة تعلمت االعتماد في معظم طعامها على بقايا الطعام
الذي عثرت عليه في المدينة ،في شمال البالد شوهِدت الضباع
بالقرب من مزارع االبقار .عادة تتجنب الحيوانات البرية العراك مع
االنسان ،ولم نشهد في البالد أي هجوم للضبع المخطط في
الطبيعة .ومع ذلك ،من المهم أن نتذكر أن البيئة البشرية ليست
المكان الطبيعي للضبع وسلوك الحيوانات البرية قد ال يمكن تنبؤه
ويعرضها ويعرضنا للخطر نحن ايضا.

كيف يمكننا المساعدة في إبعاد الضباع عن
األماكن السكنية؟

قرب الحيوانات البرية من اإلنسان غير مرغوب فيه .يضرّها ويضرّنا
ايضا .إبعاد الضباع عن المناطق السكنية دون الحد من أسباب
انجذابهم اليها أمر غير فعال ،وبدون تعاونكم لن نجد حل مناسب
لتسللهم الى هذه االماكن:
ال تقتربوا من الضباع وال حتى بغرض التصوير ،وال ُتطعِموها.
القرب يؤدي إلى فقدان الخوف من اإلنسان.
قوموا بتثبيت حاويات القمامة ،وتأكدوا من إغالقها.
حافظوا على حيواناتكم المنزلية وال تتركوا طعامها متاحا
على األرض.
في االماكن الزراعية ،قوموا بتسييج مزارع تربية الحيوانات
الموجودة خارج المنزل (القن ،الزريبة ،الحظيرة وزوايا الحيوانات).
تأكدوا أي ً
ضا من إخالء جثث الحيوانات وف ًقا لتعليمات وزارة الزراعة
والخدمات البيطرية.

هل يجوز أن ُنؤذي الضباع؟

الضبع المخطط حيوان بري محمي حسب القانون ،و ُيمنع منعا
باتا اصطياده أو إلحاق الضرر به أو القبض عليه .سلطة الطبيعة
والحدائق مسؤولة عن سالمة الحيوانات البرية بموجب القانون
اإلسرائيلي ،وايضا تعمل على تقليل الضرر أو المضايقة التي
تسببها الحيوانات البرية لإلنسان.

تحديد سريع

للضباع فراء أبيض ضارب الى الرمادي أو
االصفر عليه خطوط سوداء .يختلف نموذج
الخطوط عند كل فرد .الجزء األمامي من
جسم الضبع أكبر وأقوى من الجزء الخلفي،
لدعم عضالت الفك والرأس الكبير المالئِمين
لكسر عظام الجثث .حجم االقدام األمامية
تقريبا ضعف الخلفية ،وبفضل هذا البناء
فمن السهل نسبيا تحديد آثار الضبع في
الطبيعة.
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