قصة حامية
ساممة بيت لحم

قصة حامية ساممة بيت لحم
يأتــي مشــروع حمايــة طائــر الســمامة فــي بيــت لحــم اســتجابة لمــا
يواجهــه هــذا الطائــر بعــد اغــاق الشــقوق والفتحــات التــي كانــت
موجــودة فــي الجــدران الخارجيــة لكنيســة المهــد قبــل عمليــة الترميــم
األخيــرة.
حيــث كان يســتفيد هــذا الطائــر تاريخيــا مــن هــذه الشــقوق ،وهــو مــن
الطيــور الزائــرة التــي تصلنــا مــن القــارة األفريقيــة ،وشــبه القــارة الهنديــة،
مفرخا في شــمال فلســطين ووســطها ،وخاصة
صيفيــا
ويعتبــر طائــرا زائـ ًـرا
ً
ً
فــي مناطــق المنــاخ المتوســطي ،ويعــد رصــده فــي فلســطين مؤشــرا
علــى بــدء الهجــرة الربيعيــة فيهــا ،لكونــه اول الطيــور الزائــرة لفلســطين،
اذ ان موقــع فلســطين الجغرافــي بيــن القــارات الثــاث (آســيا،
وإفريقيــا ،وأوروبــا) ،ووقوعهــا فــي منتصــف طريــق
الهجــرة لكثيــر مــن الطيــور جعلهــا تشــكل عنــق الزجاجــة
بالنســبة لهجــرة الطيــور شــماال وجنوبــا.
يصــل طائــر الســمامة الشــائعة الــى مدينــة بيــت لحــم فــي

االسم الشائع:

الساممة الشائعة

الفتــرة الواقعــة بيــن شــهري (شــباط وحزيــران) مــن كل عــام.

االسم باإلنجليزية:

Common Swift

ونظــرا لصفــات هــذا الطائــر وجمالــه وغرابــة ســلوكه ،األمــر

االسم العلمي:

Apus apus

الــذي جعــل العديــد مــن هــواة مراقبــة الطيــور يتابعــون

حالة الحفظ:

غري مهدد

عمليــة وصولــه مــن مــكان الــى آخــر ،ونذكــر هنــا المصــور
والمراقــب للطيــور األلمانــي الســيد لوثــر شــفلر والــذي
وصــل الــى مدينــة بيــت لحــم فــي العــام  2018ليتتبــع
مســارات هــذا الطائــر مــن بلــد آلخــر ،ورافقــه المختــص
بعلــم الطيــور الســيد ســائد الشــوملي اثنــاء متابعتــه
لطائــر الســمامة فــي منطقــة بيــت لحــم.

مرشوع ملساعدة الطائر
ان االهتمــام العالمــي بهــذا الطائــر جعــل مــن قصتــه مشــروعا يــرى النــور فــي األراضــي
المقدســة ،عندمــا شــرع الســيد ســائد الشــوملي بدراســة تواجــده فــي كنيســة المهــد
حيــث الحــظ قيــام طائــر الســمامة بأنشــطة غيــر تقليديــة في المــكان ،منها اصــدار أصوات
عاليــة غيــر مألوفــة .األمــر الــذي دفــع بالســيد الشــوملي لتفحــص األمــر واســتنتاج ان

اطالق مرشوع الساممة تحت رعاية رئيس سلطة البيئة املهندسة عدالة االترية

الطيــور منزعجــة مــن عــدم قدرتهــا علــى التعشــيش داخــل الشــقوق والفتحــات التــي
كانــت موجــودة فــي الجــدران الخارجيــة لكنيســة المهــد قبــل القيــام بعمليــات الترميــم
االخيــرة.

ان هــذا االمــر دفــع بأعــداد كبيــرة مــن طيــور الســمامة للبحــث عــن بديــل قريــب مــن هــذا
الموقــع الــذي اســتخدمته لســنوات عديــدة ،فــكان الخيــار علــى بعــد قرابــة  550متــر مــن
كنيســة المهــد غربــا وتحديــدا علــى جــدران مدرســة ترســنطا ،كمــا ولوحــظ علــى الفــور ان
البديــل الجديــد ال يكفــي ألعــداد أزواج الســمامة الراغبــة فــي االســتفادة مــن الفتحــات
والشــقوق المتاحــة فــي جــدران المدرســة ،هــذا الــى جانــب منافســة طائــر المينــا الدخيــل
لهــا علــى تلــك الفتحــات.
ان تغيــر منطقــة التعشــيش مــن جــدران كنيســة المهــد وابتعادهــا غربــا لمســافة 550
متــرا تقريبــا حــال دون تمتــع حجــاج وزوار الكنيســة بهــذا الطائــر الجميــل ،األمــر الــذي دفــع
مؤسســة هانــس زايــدل الــى التدخــل وعلــى الفــور مــن اجــل حمايــة موقــع تعشــيش
الطيــور التاريخــي ،وذلــك مــن خــال تصميــم وتطويــر صناديــق خشــبية كبديــل عــن
الفتحــات التــي كانــت فــي جــدران الكنيســة وتثبيتهــا بشــكل مناســب كــي تســتفيد منهــا
اعــداد مــن طيــور الســمامة ،لتصبــح قصــة هــذا الطائــر الناجحــة أداة لإلرتقــاء بمســتوى
الوعــي البيئــي لــدى المجتمــع  ،وهدفــا للســياحة البيئيــة ،هــذا الــى جانــب الهــدف األكثــر
اهميــة وهــو الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة ومكونــات البيئــة الفلســطينية.
لقــد نجحــت جهــود مؤسســة هانــز زايــدل وبالتعــاون مــع الســيد الشــوملي وبلديــة بيــت
لحــم وكشــافة مدرســة ترســنطا فــي تثبيــت قرابــة  43صندوق تعشــيش ومعــدات صوتية

عملية تركيب االعشاش مبساعدة بلدية بيت لحم

الســتخدامها فــي جــذب هــذا الطائــر اليهــا وتوفيــر بديــل لهــا للتعشــيش والتكاثــر.

سلوك وصفات الطائر
•تــأكل وتشــرب وتنــام وهــي محلقــه فــي الجــو ويمكنــه البقــاء فــي الجــو  10أشــهر دون
ان تلمــس االرض وتقضــي مــا تبقــى مــن شــهرين باالســتمتاع فــي فتــره التــزاوج.
•تقضــي الســمامة حياتهــا فــي الجــو وتتغــذى علــى الحشــرات التــي تلتقطهــا اثنــاء
الطيــران مثــل الذبــاب والبعــوض والعناكــب.
•تقضــي طــوال فتــرة النهــار تحلــق فــي الســماء دون توقــف وأحيانــا تصــل الــى ارتفــاع 1
كيلــو.
•تصدر أصوات ًا عالية قد تكون مزعجة أحيان ًا اثناء طيرانها.
•تفضل األماكن المفتوحة لتحوم في السماء دون عراقيل.
•تطير في مجموعات بشكل دائم.
•تبعــا لعمــر الطائــر ،تتلــون طيــور الســمامة باللــون البنــي واألســود باســتثناء منطقــة
الحلــق او مقدمــة الرقبــة فهــي بيضــاء اللــون.
•يتــراوح طــول طائــر الســمامة مــا بيــن  17-16ســم ،ويبلــغ متوســط وزنــه  44.9غــم .كمــا ان
متوســط بــاع األجنحــة يصــل الــى  48ســم.
•تتميز طيور السمامة بذيلها الذي يشبه شوكة الطعام،
وبأجنحتها منجلية الشكل.
•تتشابه ذكور واناث هذا الطائر بشكل كبير.
•ألعينها غشاء شفاف كباقي الطيور ترى من خالله
عندما تغمض عيونها.
•تشبه طيور السمامة طائر السنونو في شكله
وطريقه طيرانه ،وال توجد اي عالقة بينهما.

طائر املاينا يستويل عىل عش الساممة يف جدار مدرسة تراسنطا

العمر والتزاوج
•طائر السمامة يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة  6سنوات (عمر الطائر في البرية).
•يكتفي الذكر بزوجة واحدة ،ونفس االزواج سوف تتكاثر معا في السنوات المتتالية.
•تشكل طيور السمامة ازواج مخلصه وقد تستمر لسنوات وتعود لنفس موقع
التعشيش السابق.
•تضع االنثى من  6-1بيضات وعادة ما يفقس البيض بعد فتره الحضانة التي تستمر
لمدة  19يوما.

مسارات هجرة طيور الساممة
اهم مساراتها المناطق الواقعة ضمن حفرة االنهدام وهي األغوار وأريحا ،وسلسلة
جبال القدس ،والسهل الساحلي ،ومسار حفرة االنهدام يعبر تركيا وسوريا ولبنان واألردن
وفلسطين ،ويعد الطائر من األنواع التي تبدأ هجرتها مبكرا وهو مؤشرا على بداية الهجرة
في بعض المناطق.

النشاط
•تعتبــر أحــد الطيــور النهاريــة (نشــطة خــال اليــوم) مــن الســاعة  5صباحــا الــى قبــل المبيــت
فــي عشــها.
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انتشارها الجغرايف وأماكن تواجدها
•يعيش هذا الطائر في المناطق المعتدلة.

•تســتطيع ان تحلــق علــى ارتفاعــات تزيــد عــن  1000م وال تســتطيع انــواع أخــرى مــن
الطيــور التحليــق علــى هــذا العلــو مثــل الســنونو والخطــاف.
•تستطيع السمامة البالغة العيش  48ساعة دون طعام.
•في سن  6الى  10اسابيع تغادر صغار السمامة االعشاش وال تعود لها ابدا.

•تاريخيــا كانــت الســمامة تعشــش فــي الغابــات وفــي فجــوات يســتخدمها طائــر نقــار
الخشــب.
•حاليــا تعشــش فــي شــقوق المنــازل القديمــة وبيــن طبقــات القرميــد وصناديــق تعشــيش
يصنعهــا مختصــون فــي حمايــة الطبيعــة.
•تقــوم برحــات هجــرة ويمتــد نطــاق تكاثرهــا الصيفــي مــن إســبانيا وإيرلنــدا فــي الغــرب
مــرور ًا إلــى الصيــن وســيبيريا فــي الشــرق وتتكاثــر فــي المناطــق الممتــدة مــن أقصــى
الجنــوب حتــى شــمال أفريقيــا (المغــرب والجزائــر).
•تتواجــد طيــور الســمامة فــي منطقــة الشــرق األوســط وتحديد ًا فلســطين ولبنان وســوريا،
وعبــور ًا بتركيــا وأوروبــا كلهــا ،إلــى أقصــى الشــمال مــن النرويــج وفنلنــدا ومعظــم أجــزاء
منطقــة القطــب الشــمالي ،وحســب تقاريــر ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية فإنهــا
تتواجــد فــي مــدن يافــا وحيفــا والقــدس.
• تهاجــر وصــوالً لالفريقيــا مــن خــال مســارات منهــا عديــدة وغيــر مفهومــة ،وتنتهــي
بأفريقيــا االســتوائية باســتثناء األجــزاء الشــمالية.
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مسارات الطيور املهاجرة مرورا بدولة فلسطني

صورة التقطت للساممة وهي ترشب املياه اثناء طريانها برسعة عالية

املهددات للساممة
•اغالق وترميم اماكن التعشيش في فترة التزاوج.
• الطيــور الجارحــة وطائــر الماينــا الهنــدي الــذي يتغــدى علــى صغــار طيــور الســمامة
ويــأكل بيوضهــا.

النظام الغذايئ
تشرب الماء وتتغذى بطريقة
سريعة على الحشرات مثل
الذباب والبعوض والحشرات
والخنافس والعناكب ،ويقدر
ما يأكله كل زوج 10000
يوميا مما يقدم
حشرة
ً
خدمات بيئية وصحية عظيمة
لإلنسان ،تغنيه عن استخدام
المبيدات الحشرية.
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