
اآذار/ني�سان 2014 چهللا 48

صيد الخنزير البري يف املغرب
مطاردة منظمة لحماية املناطق الزراعية

محمد التفراوتي )�لرباط(

�آن،  يف  وطفيلي  مزعج  ــريء،  وج ذكي  حيو�ن 

يرك�ض نحو هدفه �ملن�سود من دون �اللتفات مينة 

ل�سكان  حقيقية  متاعب  وي�سكل  �حلقول  يتلف  ي�سرة.  �أو 

�إنه  �أغر��سهم.  على  ويجهز  بيوتهم  يقتحم  �ملغربية،  �لقرى 

طريدة مف�سلة لهو�ة �ل�سيد، لكنه �سر�ض يد�فع عن نف�سه 

با�ستماتة.

يف  مرتني  �الأنثى  تلد  �إذ  ولود،  حيو�ن  �لربي  �خلنزير 

)�خلّنو�ض  �لو�حد  �لبطن  يف  خناني�ض  و9   6 بني  �ل�سنة، 

�سغري �خلنزير(. يعي�ض يف جمموعات عائلية ترت�وح بني 

�ملغرب  يف  يتكاثر  وهو  �أكرث.  ورمبا  و�خلم�سني  �لع�سرين 

و�ختفاء  �الإيكولوجي  �لتو�زن  �ختالل  ب�سبب  مهول  ب�سكل 

قدرته  وب�سبب  و�لنمور،  و�ل�سباع  كالذئاب  مفرت�ساته  �أهم 

على �لتكيف مع �لبيئات �ملختلفة.

غذ�ئها  عن  تنقب  لياًل  �لربية  �خلنازير  جحافل  تن�سط 

خ�سر  من  �لزر�عية  �ملحا�سيل  فتلتهم  و�لفجر،  �لغ�سق  بني 

وحم�سيات وغريها. بل هي حتفر يف عمق �لرتبة بحثًا عن 

�لبذور و�لقو�قع و�لديد�ن.

حملة مطاردة
بغية �لتحكم يف تكاثر �خلنازير �لربية و�حلد من �أخطارها 

و�لتو�زنات  �لبيولوجي  �لتنوع  على  و�ملحافظة  و�أ�سر�رها، 

�لطبيعية، �أطلق �ملندوب �ل�سامي للمياه و�لغابات وحماربة 

يف  ل�سيدها  عملية  �حلايف  عبد�لعظيم  �لدكتور  �لت�سحر 

عموم مناطق �ملغرب، يف �سباط )فرب�ير( 2014، خ�سو�سًا 

يف �ملنطقة �الأكرث ت�سررً� يف �إقليم تارود�نت.

�جلاف  عي�سى  �أوالد  و�دي  يف  �لعمليات  �إحدى  نفذت 

يف هذ� �الإقليم، وهو موقع ترقب خروج �خلنازير �لربية من 

مر�كز  يف  كامنني  �سيادين  بنادق  لترت�سدها  خمابئها، 



49چهللامار�س/اأبريل 2014

ح�سن  وتوىل  �سغرية.  �أبر�ج  �سكل  على  م�سممة  للرماية 

مهنا، رئي�ض ق�سم �لقن�ض و�ل�سيد �لقاري وتربية �الأ�سماك 

ح�سر  موقع  بت�سميم  �ل�سيادين  تعريف  �ملندوبية،  يف 

�لو�قية  و�لتد�بري  �الحرت�زية  �لتنبيهات  وبع�ض  �خلنازير 

لتعزيز �ل�سالمة و�اللتز�م بقو�نني �ل�سيد.

�لرماية  مركز  �سياد  كل  فاحتل  �لعك�سي.  �لعد  �نطلق 

�ست�سفر  ما  �نتظار  يف  ــو�دي  �ل �سفة  على  له  �ملخ�س�ض 

جمموعات  قبل  من  �لربية  �خلنازير  مطاردة  عملية  عنه 

هذه  الإرغام  ويطّبلون  ي�سيحون  ر�حو�  �لذين  »�حلياحة«، 

و�سط  �إىل  و�حلقول  �ل�سيعات  من  �خلروج  على  �حليو�نات 

�لو�دي.

تنفع  مل  طويلة،  وفر  كر  عملية  �الأوىل  �ملطاردة  �سهدت 

�ملدربة.  �لكالب  مطارد�ت  وال  �حلياحة  �سيحات  معها 

وكانت فيها �لغلبة للخنازير �لربية �لتي مل ُي�ستغفل منها �إال 

و�حد �سقط بر�سا�سة بندقية �أحد �أبناء �ملنطقة.

وبرر �حلايف توج�ض �خلنازير من �خلروج من خمابئها 

بكونها فطنت �إىل مطارديها �إذ �سمت رو�ئحهم بفعل هبوب 

�لرياح يف �الجتاه �ملعاك�ض. �أما �ملطاردة �لثانية �لتي �نتقل 

�ل�سيادون خاللها �إىل مر�كز �لرماية يف �ل�سفة �ليمنى من 

�لو�دي فاأ�سفرت عن قن�ض �ستة خنازير.

استلهام تقنية أميركية
و�خلنزير  �لزر�عة  حول  دولية  ندوة  تو�سيات  عن  �نبثق 

مع  ب�سر�كة  �ملغرب  يف  �لفالحة  وز�رة  نظمتها  ــربي،  �ل

�لت�سحر،  وحماربة  و�لغابات  للمياه  �ل�سامية  �ملندوبية 

�خلنازير  من  �لزر�عية  �الأر��سي  حلماية  جتريبي  م�سروع 

�لربية و�إيجاد حلول ناجعة ومقبولة. وذلك عن طريق فهم 

حتت  �الأ�سعة  بكامري�ت  تتبعها  عرب  قطعانها  �سلوكيات 

بتكاثر  �لتحكم  يف  �أمريكية  جتربة  و��سُتلهمت  �حلمر�ء. 

�خلنازير يف �ملناطق �لزر�عية، بعدما لوحظ �أن نويعًا منها 

و�سغار  �إناث  وب�سع  و�حد  ذكر  من  جمموعات  يف  يعي�ض 

�سمن جمال حمدود.

�مل�سروع  تطبيق  مناطق  لتحديد  ميد�نية  زيارة  نظمت 

من  تعاين  �ملغرب  جنوب  يف  قرى  �ست  �سملت  �لتجريبي، 

�أ�سر�ر �خلنازير. و�أفاد عبد�لرحمن �آيت �حلاج، رئي�ض ق�سم 

مناطق  لتنمية  �لوطنية  �لوكالة  يف  �لعلمي  �لبحث  دعم 

�لو�حات و�الأركان، �أن �لباحثني ��ستغلو� على ثالث مناطق 

متقاربة جغر�فيًا لرفع ن�سب جناح �لتجربة.

على  »�لق�ساء  تقت�سي  �أمريكية  تقنية  و�نتهجت 

طعام  يو�سع  مرت�بطة:  مر�حل  يف  بكاملها«  �ملجموعة 

تثبيت  مع  معينة،  مو�قع  �إىل  �خلنازير  قطعان  جلذب 

كامري�ت مر�قبة يف جميع �ملو�قع �لتي ت�سهد حركة كبرية، 

�مللتقطة.  �ل�سور  حتليل  طريق  عن  �أعد�دها  تتبع  ليتم 

�لذكور  تو�فد  ت�سهد  �لتي  �ملو�قع  يف  �ملر�قبة  تلغى  ذلك  بعد 

وحدها، مع تركيز �جلهود على �ملو�قع �الأخرى حيث تتحرك 

جمموعات »عائلة« متكاملة. 

خ�سبي  باب  من  تتكون  �ملنفذ،  مفتوحة  �أقفا�ض  تو�سع 

بع�سها  ُيربط  �لتي  �حلديدية  �ل�سياجات  من  وجمموعة 

لتحديد  معها،  �خلنازير  تاأقلم  درجة  متابعة  وتتم  ببع�ض. 

تقفل   �ملحدد،  �ملوعد  ويف  �الأبو�ب.  الإغالق  �ملنا�سب  �لوقت 

هذه  متابعة  مع  د�خلها،  �لعالقة  �خلنازير  وتقتل  �الأبو�ب 

�خلنازير  جميع  على  �لق�ساء  من  للتاأكد  بعد  عن  �ملو�قع 

�ملتو�فدة �إليها.

حتى  �إيجابية  �مل�سروع  هذ�  نتائج  �أن  �مل�سوؤولون  ويوؤكد 

�الآن، على رغم عدم �إجناز �ملرحلتني �الأخريتني حتى �الآن. 

ونّوه بع�ض �ل�سكان باملبادرة، ودعو� �ىل تعميم هذه �لتقنية 

قانوين  غطاء  �عتماد  مع  �ملت�سررة،  �ملناطق  جميع  على 

■ ي�سمح بتطبيقها. 

كامريا ملراقبة

حتركات اخلنازير الربية

تركيب قف�ض الحتجاز اخلنازير




