
ملف �شهري عن الطبيعة العربية والعاملية من جملة هللا

ت�شرين الثاين

نوفمرب 2012

�سيدي بوغابة

حممية مائية يف املغرب 40

اأحلى �سور الطبيعة 44

بي�ض يف فم الأب

�ستيفن كوفاك�س، كندا 

)فئة �سلوك حيوانات الدم البارد(

 )jawfish( يحمي ذكر ال�سمك الفّكي

البي�ض المخ�سب في فمه حتى يفق�ض. في 

�ض الأب البي�ض للتهوئة  هذه ال�سورة، يعرِّ

على مقربة من �ساطئ فلوريدا. يقول �ستيفن: 

»بدا غير مهتم بوجودي، ولم يتراجع عندما 

�سرعت في الت�سوير«. ا�ستعمل �ستيفن اأنابيب 

�سنعها في المنزل للتحكم باتجاه ال�سوء 

واإ�سعاعه وتركيزه على كال جانبي وجه 

ذكر ال�سمك. وي�سيف: »ل يمكن اأن يكون 

متعاونًا اأكثر من ذلك. م�ست �ساعة ولم 

يتحرك«. فقد كان همه اأن يتقلَّب البي�ض 

وي�سله كله دفق كاف من المياه.
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كتــاب الطبيعــة

�شيدي بوغابة

منطقة رطبة يف املغرب غنية بالتنوع البيولوجي
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حممد التفراوتي  )الرباط(

يف املغرب 43 منطقة رطبة برية يبلغ جمموع 

م�ساحتها 35 األف هكتار، من بينها 11 موقعًا ذات 

اأهمية بيولوجية واإيكولوجية. وفيه اأي�سًا 28 منطقة رطبة 

�ساحلية تبلغ م�ساحتها االإجمالية 205 اآالف هكتار.

وتعّد حممية �سيدي بوغابة، التي تبعد عن العا�سمة 

الرباط 30 كيلومرتًا، اإحدى اأكرب املناطق الرطبة يف البالد. 

وهي من اأبرز املواقع ذات االأهمية البيولوجية، متيزها غابة 

وبحرية فريدتان.

على �سفاف بحرية �سيدي بوغابة متتد غابة جليلة 

عمرها مليونا �سنة، تعود اىل الع�سر اجليولوجي الرابع. 

ُترى من بعيد �ساخمة مك�سوة باخ�سرار �سجر العرعار 

االأحمر والزيتون الربي والدوم والرطم. حتفها مروج 

خ�سراء، وتنت�سر يف حناياها نباتات ال�سمار واالأ�سل 

والق�سب والربدي وال�سو�سن االأ�سفر والدرو واحليار والثوم 

الربي والرنج�س وعنب الديب وغريها.

متتد املحمية على م�ساحة 650 هكتارًا، وحتوي ما يناهز 
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بط الون�ض

فرا�سة ال�سيدة الح�سناء



ت�رشين الثاين 2012 چهللا 42

كتــاب الطبيعــة

البط الغطا�ض المتوج

فالمنغو )نحام( زهري

�سيدي بوغابة مالذ لأكثر من 200 نوع من الطيور

حرباء�سلحفاة يونانية
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210 اأنواع من االأ�سجار والنباتات، جلها متاأقلمة للعي�س داخل 

املاء اأو يف الرتبة الكثرية الرطوبة، مقاومة للحرارة املو�سمية. 

وتزخر املحمية بتنوع حيواين ثري، من ثدييات كاالأرنب 

والفاأر والقنية وال�سرعوب، اإىل زواحف كال�سلحفاة االإغريقية 

و�سلحفاة املناقع والعظاءة املبقعة واحلرباء، اإىل �سفادع 

وحلزونيات واأنواع خمتلفة من الفرا�سات. ومت حتديد اأكرث 

من 140 نوعًا من الالفقريات يف املحمية.

بحرية �سيدي بوغابة اآخر ما تبقى من الربك الطبيعية 

العذبة يف ال�سمال الغربي االأطل�سي للمغرب. تبلغ م�ساحتها 

113 هكتارًا، وت�ستمد مياهها من امل�سادر اجلوفية. وهي 

موطن لعدد كبري من الطيور املهاجرة بني اأوروبا واأفريقيا. 

وميكن فيها م�ساهدة اأكرث من 200 نوع من الطيور اأثناء 

هجرتي اخلريف والربيع، يع�س�س 30 نوعًا منها يف املحمية 

حيث ميكن م�ساهدتها طوال ال�سنة.

واأفاد املهند�س عبدال�سالم بو �سفرة، اخلبري البيئي يف 

املحمية، اأنه مت ت�سجيل ما يزيد على 205 اأنواع من الطيور يف 

اأرجائها، منها 137 نوعًا ت�ساهد ب�سورة م�ستمرة مثل البط 

االأخ�سر العنق واحلذف الرخامي والغرة القرناء والدجاجة 

الزرقاء وبومة امل�ستنقعات االأفريقية والنحام الوردي ومالك 

احلزين الرمادي وال�سنقب والعقيب وزمج املاء والغطا�س. 

ويتوقف 34 نوعًا يف املحمية لق�ساء ف�سل ال�ستاء، كالبط 

املغرف وال�سفار واحلذق ال�ستوي. ويق�سي 21 نوعًا ف�سل 

ال�سيف هناك، منها 13 نوعًا تتوالد يف املحمية مثل اأبو مغزل 

واليمامة و�سقر اليونور، و8 اأنواع ال تتوالد يف املحمية كالنحام 

الوردي واأبو ملعقة االأبي�س والنكات والبقويقة.

اأعلنت منطقة �سيدي بوغابة حممية عام 1975، و�سنفت 

عام 1980 �سمن قائمة »رام�سار« للمناطق الرطبة ذات 

االأهمية العاملية. وهي �سميت هكذا ن�سبة اإىل رجل دين 

�سالح ا�سمه �سيدي حممد بن عبدالـله  امللقب »بوغابة« اإذ 

عا�س خمتليًا  يف هذه الغابة، وكان من املقاومني امل�سهورين 

لال�ستعمار.

وتدير املحمية جمعية الرفق باحليوان واملحافظة على 

الطبيعة )�سبانا( التي تربطها �سراكة مع جمعية الرفق 

باحليوان الربيطانية ومنظمة بريد اليف اإنرتنا�سيونال 

حلماية الطيور. كما وقعت »�سبانا« معاهدة مع املندوبية 

ال�سامية للمياه والغابات مت مبوجبها اإن�ساء املركز الوطني 

للرتبية البيئية. وي�ستقبل املركز جمموعات مدر�سية تتلقى 

�سروحًا ون�ساطات ترفيهية ذات بعد بيئي توعوي من خالل 

معر�س تفاعلي. كما مت اإحداث ممرات جمهزة بالفتات 

اإخبارية تتيح التعرف على النباتات واحليوانات التي تعي�س 

■ يف املحمية. 

�سيف الغراب )غاليول(

ثمار �سجر البرزة




