مقاومة الفئران
دالئل وجود الفئران
 -1المخلفات البرازية والبول :يمكن معرفة نواع الفأر.
 -2آثــار خطــوات الفــأر :يمكــن اكتشــاف آثــار الفئــران إذا كانــت
موجــودة  .و ذلــك بنثــر مــادة مثــل بــودرة التلــك أو الطحيــن علــى
الســطح المتوقــع مــرور الفئــران فوقــه  ,ويمكــن مشــاهدة آثــار
األرجــل واضحــة باســتخدام كشــاف ضوئــي  ,مــع تســليط األشــعة
فــي وضــع يــوازي الســطح المعنــى إذا كانــت الفئــران موجــودة .
 -3تمــزق العبــوات الغذائيــة  ,وال ســيما القماشــية والكرتونيــة
والبالســتيكية  ,يعطــي داللــة علــى وجــود الفئــران .
 -4وجــود إضــرار أخــرى  ,كقــرض المــواد العازلــة علــى
األســاك الكهربائيــة  ,أو قــرض التمديــدات الصحيــة المصنوعــة
مــن البالســتيك او الخــدوش  Gnawingالتــي تتركهــا علــى
التمديــدات البالســتيكية وتلــك المصنعــة مــن الرصــاص .
 -5أصوات الحركات التي تحدثها في الظالم بالذات .

صفات وسلوك الفئران
فيمــا يلــي بعــض الصفــات التــي تمتــاز بهــا الفئــران والتــي تجعــل
مــن مقاومتهــا أمــراً صعبـاً:
 -1حساســة جــداً ,فلديهــا قــدرات هائلــة علــى تمييــز األصــوات
والروائــح وملمــس األشــياء وذكيــة جــدا فــي تقديــر الخطــر مــن
خــال ذلــك.
 -2تستطيع النفــاذ من خالل فتحات ضـيقة جداً ال تتعدى
(  2.5ســم ) و الفــأر المنزلــي يســتطيع الدخــول مــن فتحــة أضيــق
مــن تلــك بكثير.
 -3البعــض منهــا لهــا القــدرة علــى تســلق الجــدران والحوائــط
والقفــز ألعلــى ارتفــاع يصــل إلــى متــر ,ولــه قــدرة فريــدة فــي
المشــي علــى األســاك.

 -4بعضهــا ماهــر فــي الســباحة ,فلــه القــدرة علــى الســباحة فــي
المصــارف والمجــاري العامــة.
 -5الفئــران مخلوقــات حــذرة جــداً  ,فــا نتوقــع رؤيتهــا فــي النهــار
 ,ولهــذا فــإن عــدم رؤيتهــا نهــارا ال يعنــي انعدامهــا مــن المــكان
بالضــرورة  .ومــن جهــة أخــرى فــان ظهورهــا نهــارا يــدل علــى
وجودهــا بأعــداد كبيــرة جــدا فــي المنشــأة .
 -6يمكنهــا أن تحفــر منافــذ إلــى المنشــأة إن كانــت األرضيــات أو
األبــواب مــن مــواد تســمح بذلــك .
 -7الفئران تلوث كمية من الغذاء تفوق أضعاف ما تأكله .

كمــا أن للفئــران أنــواع مــن الســلوك يمكــن االســتفادة منهــا
لمقاومتهــا :
 -1تخــاف عبــور المســطحات المكشــوفة لمســافات طويلــة
نســبياً.
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الــفئــــران

في مملكة البحريـن

 -2تنتقــل فــي األماكــن المكشــوفة بالســير مالصقــة للجــدران
 ,وذلــك يســهل تتبــع آثارهــا مــن جهــة واختيــار أماكــن وضــع
األفخــاخ والطعــوم مــن جهــة أخــرى .
 -3تعيــش فــي مجموعــات  ,وعندمــا تبــدأ فــي التغذيــة علــى مادة
غذائيــة يتقــدم أكبرهــا ويتنــاول جــزءاً صغيــراً  ,فــإن وجدهــا
مأمونــة تتبعــه األنثــى ثــم الصغــار  ,وان حصــل ضــرر ألول مــن
تنــاول مــن هــذا الغــذاء تمتنــع عنــه باقــي الفئــران  ,لذلــك يلــزم
عنــد عمــل الطعــوم ( )Baitsالســامة إن يوضــع الغــذاء بــدون
ســم ( )Prebaitلعــدة أيــام لتطمئــن لــه الفئــران وتتنــاول منــه
بحريــة  ,بعدهــا يمكــن اســتخدام نفــس الغــذاء كطعــم توضــع بــه
المــادة الســامة.
 -4الفــأر حيــوان ذكــي جــداً ونــادراً مــا يقــع فــي خطــأ مرتيــن ,
فعندمــا تــرى الفئــران أحدهــا واقــع فــي فــخ ,فإنهــا تتجنــب هــذا
النــوع مــن األفخــاخ ,لذلــك يجــب أن تنــوع المصائــد المســتخدمة.
 -5ال تميــز األلــوان ,لذلــك يمكــن إضافــة لــون مميــز للطعــم
للتحذيــر منــه حتــى ال يتناولــه إنســان بطريــق الخطــأ.

اعداد  :محسن جاسم علي عيسى
رئيس مجموعة مكافحة المالريا ونواقل المرض
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الفأر المتسلق
( فأر السقوف ) Roaf rat

z

الفــأر (االســم العلمــي  )Musجنــس مــن الثدييــات تابــع لرتبــة
القــوارض .النــوع الشــائع لــه فــي العالــم هــو فــأر المنــازل.
الفئــران بــكل أنواعهــا تنحــو للعيــش بالقــرب مــن بيئــة اإلنســان.
تبلــغ أطــوال معظــم الفئــران حتــى  9ســم .جســمها مغطــى بالفــرو
عــدا الذيــل ،ألــوان معظمهــا بيــن البنــي واألبيــض فــي حيــن تتعــدد
ألــوان فئــران المختبــرات .الفئــران حيوانــات نباتيــة ولكنهــا عمليـا ً
تلتهــم كل شــيء تقريبــا ً مــن أخشــاب وأوراق ولحــوم ،وحتــى
جثــث الفئــران األخــرى .تنشــط الفئــران لي ـاً ولديهــا حاســة شــم
متطــورة تســاعدها فــي البحــث عــن الغــذاء .يعيــش الفــأر حوالــي
ثــاث ســنوات لكنــه بســبب أعدائــه الكثــر قلمــا يفلــح بالوصــول
لهــذا العمــر ســالماً ،فغالبـا ً مــا يقــع فريســة للقطــط والــكالب البريــة
والثعالــب والثعابيــن والبــوم توجــد أنــواع كثيــرة من الفئــران ولكن
أكثرهــا أنتشــارا فــي العالــم ثــاث أنــواع وهــي الفــأر النزويجــي
و فــأر الســقوف والفــأر المنزلي.الفئــران تنقــل إلــى اإلنســان مــا
يزيــد علــى  20مرضــا مــن األمــراض الفيروســية والبكتيريــة
مثــل الطاعــون والســعار وحمــى عــض الفئــران والســل ..تعتــاش
الفئــران عموم ـا ً علــى النبــات  -الحبــوب والثمــار بشــكل خــاص،
ممــا جعلهــا إحــدى المســببات الرئيســية لتلــف المحاصيــل.

أســمة العلمــي (  ) Rattus musculusويميــل لونــه إلــى
االســوداد ووزنــه اقــل مــن الفــأر النرويجــي ويتــراوح وزنــه
مابيــن  100و  300جــم ومــن اســمه فأنــه فــأر متســلق وكثيــراً
مــا يشــاهد فــي األماكــن العاليــة ويكثــر وجــوده فــي الموانــئ ,
ولذلــك يســمى فــأر الســفينة (  ) ship ratوال يفضــل المجــاري
 .ويتجنــب االختــاط فــي المعيشــة مــع النرويجــي .

الفأر النرويجي Norway rat
أســمه العلمــي (  ) Rattus norvegicusوهــو فــأر بنــي
اللــون يميــل لــون الجــزء الســفلي مــن جســمه إلــى اللــون الرمــادي
 .ويتــراوح وزنــه مابيــن  300و  500جــرام ولــه القــدرة علــى
الســباحة فــي المجــاري  ,وقدرتــه علــى التســلق محــدودة عــادة ,
ولذلــك يوجــد فــي األماكــن القريبــة مــن األرضيــات  .وهــو ماهــر
جــداً فــي حفــر جحــور أرضيــة ذات شــبكة أنفــاق إلحــكام اختبائــه
بهــا .

الفأر المنزلي House mouse
أســمة العلمــي (  ) Mus musculusوهــو فــأر صغيــر ال
يتعــدى وزنــه  50جرام ـا ً  ,لونــه اســود وأســفل الجســم رمــادي ,
وهــو مــن أكثــر الفئــران إحداثــا بالضــرر بســبب صغــره وقدرتــه
علــى الدخــول إلــى أماكــن عديــدة مــن خــال فتحــات ضيقــة جــداً
 .وتقــوم الفئــران الكبيــرة بألتهامــه لــو صادفتــه .

