يرجى االلتزام بالقوانني التالية:

ننصحكم
باخلروج إلى الطبيعة

احملمية الطبيعية

عني فشخة
*3639

 nممنوع الدخول الى البحر امليت!
 nال تتسلق اجلدران.
 nالتنزه مسموح في الطرق املنظمة فقط!
 nيسمح دخول األطفال الى احواض السباحة برفقة شخص بالغ فقط.
 nممنوع السباحة في البحيرات.
 nال تضر باحليوانات ،النباتات واجلمادات .صيد السمك ممنوع.
 nحافظوا على النظافة.
 nيسمح إشعال النار فقط في املناطق احملددة ،داخل كانون شوي ،وفقط بواسطة
خشب من خارج احملمية .ال تتركوا النار والفحم املشتعل – يجب تركها في زوايا
مخصصة جلمع الفحم.
 nممنوع ادخال حيوانات الى احملمية.
 nالتواجد في احملمية مسموح فقط في ساعات افتتاح املوقع.
 nممنوع تشغيل االجهزة الصوتية

بني االنسان واملكان

اشتروا اآلن اشتراكا سنويا وتنزهوا
مجانا طوال العام في احملميات
الطبيعية واحلدائق الوطنية

يتمنى لكم طاقم احملمية زيارة ممتعة!

ساعات الزيارة:

مواقع قريبة من املكان

في الصيف (نيسان حتى أيلول) كل يوم من .17:00-08:00
في الشتاء (تشرين اول حتى آذار) كل يوم من .16:00-08:00
الدخول الى احملمية حتى ساعة واحدة قبل موعد اإلغالق.
ايام اجلمعة ووقفات األعياد اليهودية تغلق احملمية قبل ساعة.
لتنسيق جوالت ارشادية ولالستفسار يرجى االتصال على هاتف:
 *3639من أي هاتف.

متنزه (حديقة وطنية)
قمران

حوالي  5دقائق بالسيارة

انت
موجود
هنا

موقع املغطس

www.parks.org.il I *3639 I

احملمية الطبيعية عني فشخة ،الهاتف02-9942355 :

بالتكون قبل  5ماليني عام .قبل ذلك تدفقت عبره اجلداول من
بدأ غور البحر امليت
ّ
تصدعه اصبح الغور نقطة لتصريف
األردن مباشرة إلى البحر األبيض املتوسط .بعد ّ
مياه األودية على كال جانبيه ،التي مألته بالطمي .في مرحلة الحقة ،مع ازدياد عمق
كون تواصل بحري بني الغور والبحر األبيض املتوسط وظهرت بحيرة كبيرة
الغورَ ،ت ّ
رسبت فيها األمالح كتلك املوجودة اليوم في جبل سدوم .سببت عمليات االلتواء
الصخري في وقت الحق بقطع التواصل بني الغور والبحر األبيض املتوسط .منذ
حوالي  70000عام ظهرت في الغور بحيرة امتدت من منطقة بحيرة طبرية اليوم
وحتى شمال وادي عربة .تدعى هذه البحيرة «بحيرة اللسان» التي ما زالت رسوباتها
البيضاء الناصعة موجودة اليوم في العديد من األماكن كمنطقة متسادا (مسعدة)
وشمال وادي عربة .في وقت الحق بدأت «بحيرة اللسان» بالتقلص وفي نهاية
املطاف (قبل حوالي  10000عام) لم يتبقى منها اليوم سوى بحيرتني صغيرتني.

كتابة :أبيبيت غيرا ،أمينة احملمية الطبيعية عني فشخة؛
ترجمة :فوزي ابراهيم؛ اخلريطة والرسوم التوضيحية :تانيا سلوتسكي ،يوفال أرمتان؛
تصوير :دورون نيسم – الصفحة االولى ،املنظر العام ،البحر امليت؛
شيران بن يعقوب – قصب السكر املصري ،العشار الباسق ،سمك املشط ،الثرثارة ،خنفساء األثل،
النساجة ،فراشة تفاح سدوم؛ حجاي املوغ – صياد السمك االخضر؛
النملة ّ
روعي بار  -الضبع املخطط؛ شاي سومخ ،أرشيف سلطة الطبيعة واحلدائق؛
انتاج :عدي جرينباوم.
© سلطة الطبيعة واحلدائق

مستوى البحر امليت في ظهور الصخور الطينية اللينة التي رسبت في قاع البحر امليت.
تشق مياه الينابيع املتدفقة هذه الطبقات وبالتالي تتشكل األخاديد الصغيرة .تؤثر
هذه الظاهرة على النباتات وتخلق موطنا صغيرا لها؛ تعيش النباتات داخل شقوق
االخاديد الصغيرة فقط بجانب املياه املتدفقة ،وليس على رأس تلك األخاديد ألن
املنطقة موحلة وماحلة وال تصلح للنمو.
ينابيع عني فشخة هي أكبر مصدر للمياه الطبيعية في دولة إسرائيل ولكنها غير مستغلة
من قبل االنسان!

الينابيع

«...وف ِنيت املياه الكثيرة ( »...سفر حزقيال )15 :31

ويشكّ ل بعض أجزاءه
يقع جرف الصدوع على الشاطئ الغربي لغور البحر امليت ُ
مكونة من
مخرجا للمياه املتدفقة من الغرب .جتري املياه عبر طبقة حاملة للمياه اجلوفية ّ
الصدوع،
صخور الكلس والدولوميت ،تسمح هذه الطبقة بجريان املياه حتى جرف ُ
َتقطع الصدوع وتنبع من خالل طبقات احلصى داخل طمي غور البحر امليت.

تقع احملمية الطبيعية عني فشخة (عينوت تسوكيم) على الشاطئ الشمالي الغربي
للبحر امليت على سفح جرف الصدوع ،طولها  6.5كم .عني فشخة هي واحة
صحراوية جاءت تسميتها من كلمة «فشخ» أي «صدع» او «شق» ،وذلك ألنها تقع
في غور البحر امليت ،وبفضل الينابيع التي تنبع فيه (من طبقات احلصى في طمي غور
البحر امليت)
تتميز هذه احملمية عن غيرها ببعض اخلصائص :موقعها هو األدنى في العالم،
فيها ينابيع مبلوحة ودرجات حرارة متغيرة ،وتعيش فيها بعض األنواع الفريدة من
احلشرات واألسماك.

ظاهرة جيولوجية

تقع عني فشخة (عينوت تسوكيم) على الشاطئ الغربي للبحر امليت ،في غور البحر
امليت الذي يشكّ ل جزءا من ظاهرة جيولوجية معروفة أال وهي الشق السوري-
تكون غور البحر امليت في اجلزء الشمالي من الشق السوري األفريقي،
األفريقيّ .
الذي يبدأ في شرق أفريقيا عبر البحر األحمر ،وادي عربة وغور األردن ،وادي
الشق بسبب حركة
تكون هذا ّ
احلولة ووادي البقاع في لبنان وحتى جنوب تركياّ .
كون القشرة اخلارجية للكرة األرضية وهو مبثابة نقطة
أفقية للصفائح التكتونية التي ُت ّ
التقاء بني صفيحتني.

جوالت إرشادية في احملمية املغلقة:
أيام اجلمعة الساعة 14:00 ،10:00

أيام السبت الساعة 14:00 ،12:00 ،10:00

في األعياد اليهودية كل ساعة ابتداء من الساعة  10:00وحتى .15:00
جوالت باللغة العربية أيام اجلمعة الساعة .11:00

لالستفسار على هاتف ،02-9942355 :فاكس02-9947815 :

في أعقاب تراجع البحر  -احلفاظ على طبيعة احملمية

في اعقاب انخفاض مستوى البحر امليت في اخلمسني عام االخيرة هناك تغيير مستمر
في نظام تدفق الينابيع في احملمية .جتف الينابيع الشمالية وتظهر ينابيع جديدة في
املناطق اجلنوبية التي اخالها البحر امليت بتراجعه .ظاهريا ما زال التوازن الطبيعي
موجودا ولكن في الواقع يحدث تغيير حاد في البيئة املعيشية  -تختفي البرك الطبيعية
وتظهر مكانها شقوق ذات خصائص مختلفة .الكثير من احليوانات ،واألسماك
الفريدة في احملمية تتضرر من هذا التغيير.

خالل العقد األخير تنفذ سلطة الطبيعة واحلدائق اعمال كثيرة للحفاظ على البيئة
املعيشية في البرك ،ولذلك قامت بتعميق البرك القدمية وحف ِر برك جديدة في األماكن
التي تنبع فيها املياه بشكل طبيعي .وبذلك ميكننا احملافظة على االسماك باإلضافة الى
احليوانات والنباتات األخرى في احملمية.

فراشة تفاح سدوم

حوالي  25دقيقة بالسيارة

أخاديد صغيرة

ميكنك التنزه في اجلزء املغلق من احملمية («احملمية املغلقة») برفقة مرشدي احملمية.
تتيح «احملمية املغلقة» نزهة رائعة للتعرف على احملمية الفريدة؛ هنا تقابلون:
تيارات جارية ،برك طبيعية ،أخاديد شقت الشاطئ الطيني ،نباتات مائية ،أسماك،
حلزونات ،حشرات وغيرها.

حوالي  15دقيقة بالسيارة

احلديقة الوطنية آثار عني جدي

مرحبا بكم
في احملمية الطبيعية عني فشخة
أخفض محمية في العالم

نزهة في احملمية املغلقة:

ُتشكّ ل األمطار التي تهطل على سلسلة جبال يهودا مصدر مياه الينابيع في احملمية،
تتغلغل عميقا ،وتذيب في طريقها األمالح ثم تظهر في الواحة ،عند سفح اجلرف
على طول الساحل ،فوق مستوى املياه اجلوفية للبحر امليت .تنبع الينابيع على ارتفاع
منخفض ( 390م حتت مستوى سطح البحر) يصل معدل تدفقها الى  70مليون
م 3سنويا .مياه الينابيع ماحلة وهناك سببان لذلك .1 :اختالط املياه العذبة باملياه
املاحلة املوجودة في املكان (مياه ماحلة آتية من طبقات صخور عميقة حاملة للماء).
 .2اختالطها مبياه البحر امليت العالقة بعد تراجع مستوى سطح البحر.
تتأثر درجة امللوحة بكميات االمالح املختلفة (من آالف امللغرامات من الكلوريد
للتر الواحد وحتى درجة ملوحة مياه البحر امليت).

لتراجع مستوى البحر امليت تأثير كبير على مكان الينابيع .هذه أدنى بحيرة ( 430م
حتت مستوى سطح البحر وهي قابلة للتغيير) واالكثر ملوحة في العالم ،وهي ال تزال
تتقلّص مبعدل متر واحد سنويا .كثافة املياه عالية بسبب امللوحة املرتفعة ،وبالتالي
فإن املياه املاحلة ال تختلط مبياه الينابيع العذبة .تشكل املياه املاحلة «قاعدة» تطفو عليها
مياه الينابيع .يتعلق مكان تدفق الينابيع مبستوى البحر امليت وهناك تال ُئم واضح بني
انتشار منطقة الينابيع نحو اجلنوب وبني انخفاض مستوى البحر .لقد انخفض هذا
املستوى وتراجع خط الساحل بسبب اإلخالل في توازن املياه ،وذلك بسبب استغالل
وضخ مياه
منابع نهر األردن في الشمال (مياه نهر االردن ال تصل الى البحر امليت)
ّ
البحر املاحلة في أحواض التبخر مبصانع البحر امليت في اجلنوب .يسبب انخفاض

البحر امليت

املوقع األثري

جرت أول حفرية أثرية في موقع عني فشخة عام  1958على يد األب روالن دي-فو،
ثم أعيد احلفر من جديد عام  2001على يد عالم اآلثار البروفيسور يزهار هيرشفيلد
من اجلامعة العبرية .تدل نتائج البحث على وجود مزرعة في املكان تعود الى القرن
مسورة ومنشأة
األول ق.م وحتى القرن األول للميالد ،تضم مبنى سكني ،ساحة ّ
صناعية إلنتاج عطر البلسم.

كانت فترة استخدام املوقع قصيرة بسبب تدميره خالل ثورة اليهود ضد الرومان
وه ِجر بشكل نهائي خالل ثورة بار كوخبا
( 70-66م) ،ثم ُس ِكن مرة أخرى ُ
( 135-132م).

ترميم البيئة املعيشية الرطبة في محمية عني فشخة

املجمع الصناعي (حاليا ال يوجد
نقلت القنوات مياه النبع ،الذي كان موجودا شمالي ّ
نبع في املكان) ،الى خزان املياه واملنشأة الصناعيةَ .ر َوت مياه اخلزان شجيرات البلسم
التي زرعت قرب املنشأة.
تضم املنشأة بركة مفتوحة بجانبها غرفتني مسقوفتني؛ في الغرفة االولى بركة لنقع
ُخالصة عطر البلسم ،وحجرة صغيرة لتخزينه .في الغرفة الثانية بركة للطهارة،
استخدمها العاملون قبل البدء بالعمل .عثر في املنشأة على حجارة كبيرة ومستديرة
استخدمت لهرس فروع البلسم واستخالص ُخالصة العطر منه.

وفقا للمصادر التاريخية القدمية منت نبتة البلسم في منطقة البحر امليت ،وتعتبر كتابات
املؤرخ بليني ( 23-79ق.م) أشهرها وأكثرها تفصيال حيث ُو ِصفت فيها شجيرات
البلسم التي منت في أريحا ومنطقة البحر امليت .حسب بليني البلسم شجيرة
قصيرة ،يصل ارتفاعها متر واحد تقريبا ،أوراقها صغيرة .من شجيرة البلسم أنتِج
مستحضران :من صمغ اجلذع انتج مسحوق؛ ومن فروع الشجيرات انتج العطر.
سحق الفروع واستخراج اخلالصة ،نقع اخلالصة
شملت عملية انتاجه أربع مراحل ْ -
في بركة املاء ،تخزين اخلالصة ،طبخ اخلالصة واحلصول على العطر .كان عطر
البلسم من اثمن العطور في بلدان حوض البحر املتوسط وأوروبا .وفقا للبروفيسور
هيرشفيلد ،زرع سكان املزرعة شجيرات البلسم بالقرب من الفيال ،أنتجوا العطر في
روه عبر ميناء غزة .خالل احلفريات لم يتم العثور على افران
املنشأة الصناعية ّ
وصد ُ
الطبخ التي استخدمت في املرحلة النهائية من اإلنتاج ،ولكن يعتقد هيرشفيلد بأن هذه
العملية متت في قمران ،موقع قريب من عني فشخة ،وجدت فيه بعض األفران.
يرى بعض العلماء بأن هذه املنشأة الصناعية استخدمت في إنتاج نبيذ التمر أو دبس
التمر .من وجهة نظرهم تشير مرافق املنشأة الى عملية سحق التمر ونقعه .في الواقع
منى التمر في هذه املنطقة ،وشكل عنصرا رئيسيا من غذاء سكان املنطقة.

استخدم املبنى كفيال ريفية في بداية العصر الروماني .للمبنى ساحة غير مسقوفة
لتهوية املنزل .يتبع هذا التصميم اسلوب العمارة الرومانية .تقنية البناء مألوفة في هذه
املنطقة خالل تلك الفترة :بنيت اجلدران من حجارة احلقل الطبيعية وق ِ
ُصرت باجلص،
وأما فتحات االبواب فبنيت من حجارة منحوتة ،وصنعت االبواب والسواكف من
عوارض خشب النخيل .رصفت ارضيات الغرف بطبقة من احلجارة الصغيرة مغطاة
بطبقة من التراب .صنع السقف من جذوع وعوارض النخيل والطني ،يبدو ان املبنى
كان رائعا بدليل البالط الذي وجد داخله والذي زين االرضية.

املسورة املوجودة بجانب املبنى كإصطبل للخيول وزريبة
استخدمت الساحة
ّ
لألغنام.
تشمل املَ ِ
رافق الصناعية قناتني ،خزان مياه ،منشأة الستخالص عطر البلسم فيها
بركة مفتوحة وغرفتان داخليتان – في احداها حجرة صغيرة للتخزين والثانية بركة
للطهارة.

منشأة صناعية إلنتاج عطر البلسم

➤
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تنقسم األغطية النباتية وفقا لتأثّرها برطوبة التربة وملوحتها.

بركة
النخيل

املوقع األثري

العشار الباسق (تفاح سدوم)

احلور الفراتي شجرة طويلة وعريضة من الفصيلة الصفصافية ،تمُ يز ضفاف نهر األردن،
والواحات أيضا .للشجرة شكالن مختلفان من األوراق :أوراق طويلة ورفيعة تشبه
أوراق الصفصاف -هذه اوراق شابة ،وأوراق عريضة وهي أوراق ناضجة.
الرغل امللحي

بركة
البوص

بحيرة
احللفا

اح

«فكان جميال في عظمته وفي طول قضبانه ،ألن أصله كان على مياه كثيرة»
(سفر حزقيال )7 :31

الينبوت

�بركة
احلور

األثل النيلي

احليوانات

مناخ احملمية حار ورطب ،املياه ماحلة والنباتات كثيفة .جتذب هذه الظروف احليوانات
املتنوعة.

الثدييات

ابن آوى الذهبي – حيوان مفترس من فصيلة الكلبيات .لونه احمر رمادي مع بقعة
بيضاء على صدره .ذيله قصير.

الشيهم (النيص)  -أكبر قوارض إسرائيل .جسمه مليء باألشواك السوداء إلخافة
اعداءه .ينشط في الليل.

الضبع املخطط  -أكبر احليوانات املفترسة في إسرائيل ،يتغذى على جثث احليوانات.
له خطوط سوداء قطرية على جانبيه وبقعة سوداء على عنقه .ينشط في الليل.

الذئب  -أكبر حيوان مفترس من فصيلة
الكلبيات في إسرائيل .لونه رمادي-
بني أو اصفر .ذيله طويل .يعيش في
مجموعات وينشط في الليل.

النمر  -أكبر احليوانات املفترسة من فصيلة القططيات في إسرائيل .جسمه طويل ولونه
أصفر-أبيض مع بقع سوداء وذيل طويل .مجموعات النمور مهددة باالنقراض،
ونادرا ما يظهر منر في احملمية.
البوص

البرنوف

الالفقاريات

سرطان األنهار  -سرطان كبير يعيش في أحواض املياه العذبة.

املالنوبسیس -حلزون مائي اسود وصغير ،يعيش في املياه العذبة ويتغذى على
الطحالب.
الثيودوكسوس  -حلزون له قوقعة دائرية مفتولة .يتسلق على النباتات واجلمادات
في املياه.
عاشت حلزونات الثيودوكسوس واملالنوبسیس هنا منذ عصر البليستوسني -قبل
مليون عام.

البرمائيات

تتكاثر في الشتاء والربيع.

ضفدع اجلداول  -برمائي بدون ذيل يعيش في االحواض املائية .له رجالن طويلتان
وأغشية بني األصابع للعوم.

الوشق – حيوان مفترس من فصيلة
القططيات .لونه بني مييل الى األحمر،
األصفر أو الرمادي .ذيله قصير .ينشط
الضبع املخطط
في ساعات ما بعد الظهر وحتى ساعات
الصباح األولى.
النمس – حيوان مفترس من فصيلة الزباديات .جسمه طويل ،رجاله قصيرتان وذيله
طويل .لونه رمادي .ينشط ليال ونهارا.

حلفا

في البيئة املعيشية الرطبة تعيش احليوانات التي تعتمد بشكل كامل على املياه:

قصب السكر الطويل

اخلريسي

السمار العربي

العلجوم األخضر  -برمائي بدون ذيل .يتنفس عن طريق جلده العاري الرطب.

األسماك

أتت أسماك البلطي (املشط) والبطريخ األزرق (االفانيوس) في املاضي الى عني فشخة
عن طريق نهر األردن وروافده ومع مرور الزمن أنشؤوا مجموعة فريدة في املكان.
تختلف أسماك البلطي في عني فشخة عن أبناء جنسها املتواجدة في نهر األردن.

سمك البلطي الزيلي  -يحفر عشه في قعر املاء ،وفيه تضع االنثى  600-400بيضة.
يحوم اآلباء فوق العش لتهويته وحمايته .بعد التفقيس يقومون بحماية صغارهم.
سمك البلطي اجلليلي – حتتضن اإلناث بيضها
في فمها .تخرج الصغار من الفم للبحث عن
الطعام وحتتمي فيه وقت اخلطر.

بطريخ البحر امليت  -سمكة صغيرة يصل
طولها  6-4سم .تعيش في مياه الينابيع
املاحلة .مصدر هذه األسماك البحر األحمر
وهنا هي موجوده فقط في الينابيع حول البحر امليت.

سمك البلطي

البطريخ األزرق – سمكة صغيرة طولها  5سم تعيش في املياه املاحلة.

الطيور

صياد السمك األخضر – طائر صغير لونه
بني ،أبيض وفيروزي .طائر مهاجر ميكث في
احملمية حتى عشرة أشهر في السنة .يتغذى
على األسماك.

االغطية النباتية األربعة في عني فشخة

بركة
النبع

19
85
ل

قصب السكر املصري

وجود املياه املاحلة ودرجات احلرارة املرتفعة على مدار العام يسمح بنمو نباتات استوائية
أصلها سوداني ،مثل شجيرة العشار الباسق (تفاح سدوم)  -نبات استوائي جاف مييز
املنطقة .ثمرته كالتفاحة ،جوفاء من الداخل وفي وسطها بذور على شكل ريشة مع
شرابات لها دور هام في نشر البذور عن طريق الرياح.

الغرقد

(الدخول فقط مبرافقة مرشد )

➤ قم

األثل النيلي

 .4غطاء من السمار العربي واخلريسي وهو «الغطاء املالح» املوجود على احلافة
الشرقية للمحمية.

ا َألثل رباعي األخبية

احملمية املغلقة

ران ،القدس

 .1غطاء من نباتات الرغل امللحي والغرقد ،باإلضافة الى العاقول املغربي والينبوت.
هذا هو غطاء جاف يستغل املياه السطحية القادمة
الصدوع.
من جرف ُ
 .2غطاء من ا َألثل رباعي األخبية واألثل النيلي،

 .3غطاء من البوص وقصب السكر الطويل مع السمار
العربي ،البرنوف ،الطيون ،غافثية املستنقعات،
االلتِفاف البحري (اللبينة) والبوص .هذا الغطاء
متواجد في منطقة الينابيع اجلارية.

املسار

القصير

س

أربعة أغطية نباتية من الغرب إلى الشرق:

باإلضافة الى الرغل امللحي والغرقد .هذا
الغطاء قريب من الينابيع .تسيطر نباتات األثل
على الواحة ألنها مقاومة للملوحة ،ومتنع منو
أنواع أخرى من النباتات حتتها بسبب أوراقها
املتساقطة .تفرز أشجار األثل امللح على أوراقها
وندى الليل يغسله ويعيده الى التراب .ولذلك،
األرض احمليطة بشجرة األثل ماحلة جدا ال تسمح
لغيرها من النباتات النمو بجانبها ومنافستها على
مواردها املائية احملدودة.

انهيار الضفاف!
ممنوع العبور شرق املمر

جر

عني فشخة هي واحة على شاطئ البحر امليت تنقسم النبات فيها إلى أربعة أغطية نباتية
أفقية ،تبعا لتوفر املياه في التربة وحساسية النباتات مللوحة املياه .من ينابيع عني فشخة
تتدفق املياه املاحلة وفي الواحة تنمو نباتات متيز املستنقعات وضفاف األنهار وتتأقلم مع
امللوحة العالية نسبيا.

1969
حل

بحيره
سمك البلطي

ف
الص
دوع

النباتات

س

مسار اجلولة املستقلة واملسار املتاح للمعاقني مؤشر على اخلريطة وفي الفتات التوجيه
في املوقع.

ار ا

اخلريطة ليست حسب مقياس دقيق

طو
ل

بعض أجزاء احملمية متاحة للزوار املعاقني حركيا والتي تضم املوقع األثري واالستراحة
بالقرب من بركتي «النخيل» و «البوص» ا ُملظلّلتني بأشجار النخيل واألثل .في «بركة
النخيل» مصعد ملساعدة املعاقني حركيا الوصول إلى البركة العميقة .يرجى مراجعة
مواعيد نشاط البركة في شباك التذاكر في املوقع.

بحيره سمك
البطريخ

يل

يربط املسار املستقل بني مناطق البرك في املنطقة املفتوحة ،مدته نصف ساعة وحتى
ساعة ونصف .ميكن دمجه مع السباحة في املناطق املخصصة لذلك.

➤

ُيتيح اجلزء املفتوح من احملمية جولة مستقلة في مسار يشمل زوايا ممتعة ،مشاهدة
الطبيعة واالستراحة .يتيح املسار التعرف على الطبيعة املائية وعلى النباتات التي متيز
متر في احملمية.
احملمية ،وإذا حالفك احلظ ستلتقي باحليوانات التي تعيش أو ّ

ش

وادي

يتيح التنزه في احملمية لقاءا شيقا بالينابيع ،النباتات واحليوانات التي متيز الواحة
الصحراوية باإلضافة الى املوقع األثري.

درجة ،عني

مسارات للتجوال

جديי
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مسار اجلولة املستقلة ...............................................
مسار اجلولة للمعاقني حركيا ....................
مسار اجلولة الى راس فشخة ................
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موقف /موقف للمعاقني ................................
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البحر امليت

صياد السمك أبيض الصدر  -طائر مستقر

مراقبة صياد السمك األخضر

ومنتشر في البالد .يعيش مبفرده أو في أزواج .يتغذى على األسماك ،البرمائيات
والزواحف .يعشش في جحور اجلدران الترابية ويكمل دورتي تعشيش سنويا.
دجاجة املاء – طائر بني اسود جبينه احمر وله خط أبيض على طول جسمه ،يعوم
بالقرب من األحراش.

عصفور القصب االفريقي – عصفور مستقر ،لونه
بني زيتي يعشش في االحراش.

العندليب – عصفور مغرد صغير يعيش في
األحراش ،يغرد بصوت عالي ويقلد تغريد العصافير
األخرى .لونه بني بخطوط بيضاء .ذنبه منتصب.

الثرثارة  -عصفور مغرد كبير لونه بني رمادي.
مستقر يعيش في مجموعات يحكمها ذكر وانثى.
ِ
نش ٌط جدا ،يقفز بذيله املنتصب ويبحث عن طعامه على األرض.

الثرثارة

دوري البحر امليت – عصفور صغير وملون .يطير في مجموعات ويحتضن بيوضه
في مجموعات صغيرة .يعشش بني نبات البوص في عش قطره حوالي  30سم.

تقع احملمية في مسار هجرة الطيور؛ في اخلريف متر من هنا في طريقها من أوروبا إلى
أفريقيا وفي الربيع باالجتاه املعاكس.

في «احملمية املغلقة» ستسمعون أصوات احلمير او تلتقون بها .أدخلت احلمير الى هنا
على ايدي سلطة الطبيعة واحلدائق لتخفيف نباتات البوص التي حتتل منطقة الغطاء
النباتي وتعيش على الينابيع املتدفقة.

املخلوقات الفريدة في احملمية

خنفساء األثل – خنفساء لونها اخضر معدني المع ،تقضي دورة حياتها داخل شجرة
األثل؛ تأكل أزهار الشجرة .تلصق بيوضها على قشور الشجرة .بعد تفقيسها حتفر
اليرقات في جذع وفروع الشجرة ،تتطور هناك وكشرنقة تقضي هذه الفترة حتت
قشور الشجرة.

النساجة – تشكّ ل محمية عني فشخة احلدود
النملة ّ
الشمالية لهذا النوع من النمل في العالم وهو من
النساج
نوع استوائي نادر .في الشتاء يصل النمل ّ
الى رؤوس أشجار االثل وينسج أعشاشه التي
ُتظلل على حشرات القصيات وعنقيات اخلرطوم،
التي تتغذى على روثها .تنسج العامالت
أعشاشها مبساعدة اليرقات التي متلك غدد حرير
متطورة؛ متسك العامالت اليرقات من ظهورها،
تضغط عليها لتحفيزها على افراز خيوط احلرير
النساج
التي تفرزها من شفتها العليا .يحمي النمل ّ
نفسه من األعداء بواسطة افراز رائحة كريهة من
طرف جسمه.

-

خنفساء األثل

النساجة
النملة ّ

