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ذئب النحل 
فراد نحل الع�سل وطوائف النحل �سرار الذي ي�سببها لأ والأ

عن  عبارة  وهي   Carabrondae عائلة   ،)Hymenoptera( األجنحة  غشائية  رتبة  النحل  ذئاب  تتبع 
مجموعة من الدبابير اإلنفرادية ومن أشهر أنواعها الموجودة فى المملكة Philanthus triangulum حيث 
يوجد فى منطقة تبوك، عنيزة، جدة، تهامة وجيزان. كما يوجد هذا النوع أيضا في أوروبا، شمال وشرق أفريقيا 

وفى أجزاء أخرى من العالم.
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حيتوى جنس )Philanthus( عىل 136 نوع توجد ىف مجيع أنحاء 
العامل عدا أسرتاليا وأمريكا اجلنوبية  نذكر منها:

1-  ذئب النحل املوجود ىف أوروبا واس�يا وأفريقيا وهو ش�ائع 
                   Philanthus abdelkader االنتشار يف مرص

Philanthus sanbornii 2-  ذئب النحل املوجود ىف فلوريدا
 

�سطياد �سلوكه يف الأ

1-  هياج�م ذئ�ب النح�ل فريس�ته )النح�ل( من األم�ام حيث 
يمسك بصدرها من أعىل عن طريق زوج األرجل الوسطى.

2-  يق�وم بع�د ذل�ك بثني بطنه خل�ف املنطقة الغش�ائية خلف 
حرقفات األرجل األمامية للفريسة. 

3-  تق�وم الفريس�ة بمحاولة لس�ع الذئب ولك�ن وهى ىف هذا 
الوض�ع فإن آلة لس�عها تقاب�ل املنطقة املتصلبة م�ن بطن الذئب 

والتي ال يمكنها غرس آلة اللسع فيها.
حيقن ذئب النحل السم ىف فريسته من النحل، ثم ينترش السم عن طريق الدم إىل عضالت صدر النحلة، ثم يعم الشلل   -4

ىف اجلسم بأكمله.
حيم�ل الذئ�ب فريس�ته مبارشة إيل العش، حيث يس�تخدم أرجله األمامي�ة يف فتح فتحة العش او ربام توضع الفريس�ة   -5
خارج العش )لو كانت الفريسة كبرية احلجم( ثم يقوم بسحبها اىل داخل النفق وخيزهنا ىف الفراغ الذي أعدته ثم تضع 

عليه البيض او تستخدمها يف تغذية الصغار.  
وحرشة ذئب النحل Philanthus triangulum هي حرشة كثرية االنتش�ار واألنثى متخصصة ىف إفرتاس ش�غاالت  نحل 
العسل وتقوم بمهامجة النحل السارح عىل األزهار ، حيث تفرتس الشغاالت وكثرة وجود ذئب النحل  حول اخللية يعمل 

إرباك للنحل فيجمع عىل مداخل اخللية ويمتنع عن الرسوح جلمع الرحيق وحبوب اللقاح.

ش�كل)1( يوض�ح كيفية ادخال ش�غالة نحل العس�ل إىل 
داخل عش ذئب النحل
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 Philanthus( و�ش��ف احل�ش��رة الكاملة لذئب النح��ل 
: )triangulum

احل�رشة الكامل�ة طوهلا 1.6 س�م، اخلرص قصري. ل�ون الرأس 
والصدر اس�ود مع وج�ود عالمات صفراء. يمك�ن متييز الذكر 
ع�ن األنثى بس�هولة، حي�ث حتت�وى األنثى عالمة صف�راء عل 
شكل حرف V ىف مقدم الرأس كام يف الشكل )2/أ( بينام حيتوى 

الذكر ثالث خطوط متشعبة. كام يف الشكل )2/ب(

�شرار الذي ي�شببها: الأ
يعترب ذئ����������ب النحل  من اكرب أعداء النحل وأش����������دها خطراً على طوائفه 
اإلناث هى املفرتس����������ة فقط وهى اليت تظهر ىف املناحل. أما الذكور فتبقى 
باحلقول حي�ث تتغذى عىل رحيق األزه�ار. جيمع الذئب حوايل 
10 نح�الت ىف اليوم، فلو ان هناك تعداد مكون من 300 ذئب 
نح�ل ىف منطقة ما س�يصل عدد م�ا جيمعه من نح�ل اىل 3000 
نحلة يوميًا .  عندها يموت عدد كبري من نحل الطائفة الس�ارح 

و متوت الطائفة من اجلوع.

دورة احلياة:

تفض�ل احل�رشة بناء عش�ها ىف الرتب�ة اخلفيف�ة أو الطينية أو   -1
الرملي�ة، وق�د تقوم ببناء عشوش�ها ىف الرتب�ة النصف صلبة 
ولكنه�ا تفضل دائاًم االرايض مرتفعة الرطوبة نس�بيًا ش�كل 

)3(

شكل )2( يوضح اناث وذكور ذئب النحل
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تعيش الذكور واإلناث بحالة انفرادية ىف أنفاق منفصلة، حيث تصنع الذكور أنفاق أقرص من أنفاق اإلناث. و تش�ري   -2
بعض الدراسات إىل أن النفق التي تصنعه األنثى يصل طوله يف 

املتوسط إىل 149سم .
تعيش اإلناث ىف نفق عميق يتكون من عدة غرف للحضنة   -3

عىل جانبي النفق الرئييس والتي تضع فيها البيض.
تقوم إناث ذئب النحل بالقبض عىل الفريس�ة وحتدث هلا   -4

شلل عند لسعها بآلة اللسع.
حتم�ل أنثى الذئب بعض من النحل التي قبضت عليه اىل   -5

عشها لكي تغذى عليه صغارها وتضع عليه بيضها.
6-  يف البداي�ة تض�ع األنثى اثنتني من ش�غاالت النحل احلديثة 
املش�لولة بعد ذلك تضع األنثى بيضة بيضة واحدة فقط عىل كل 

نحلتني كام هو مبني يف الشكل )4(
البيض املخصب ينمو اىل إناث بينام البيض غري املخصب   -7

ينمو اىل ذكور.
يفقس البيض بعد يومني، الريقات الفاقسة حديثا تتغذى   -8

عىل النحل املشلول وتتعذر ىف نفس غرفة الرتبية.
9-  بع�د أربع أس�ابيع خترج احلرشات الكامل�ة خارج النفق ثم 

تبدأ ىف عمل األنفاق اخلاصة هبا.

الطرق املتبعة فى عملية الوقاية واملكافحة:

1-  تقوية الطوائف.
2-  نق�ل الطوائ�ف من املناط�ق التي ينترش فيها أعش�اش ذئب 

النحل إىل مناطق خالية من احلرشة.

شكل)4(: نظام وضع البيض عىل جسم الفريسة.

ش�كل)3( يوض�ح جتمع العش�اش الف�راد ذئ�ب النحل 
)اناث وذكور(
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3-  استخدام الشباك اليدوية جلمع ذئب النحل ىف حالة األعداد القليلة.
4-  البحث عن األعشاش والتخلص منها.

5-  اس�تخدام مادة الكريوس�ني وذلك بحقنها داخل االعش�اش يف الصباح الباكر اويف املساء حيث يقيض عىل كل افراده 
داخل العش .

 .Hedychrum intermedium واسمه العلمي Cuckoo wasp 6-  استرياد العدو الطبيعي لذئب النحل وهو
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