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�سالحف بحرية ،مركز معلومات بيئي ،جزيرة م�صرية
تقع جزيرة م�صرية قبالة ال�ساحل ال�شرقي ل�سلطنة ُعمان وهي �أكرب جزرها .ي�ضم حميط اجلزيرة عددا من ال�شواطئ
الرملية تقيم فيها �أربعة �أنواع من ال�سالحف �أع�شا�شها يف كل عام؛ يعي�ش يف اجلزيرة �أي�ضا �أكرث من  400نوع من الطيور يف
م�سطحاتها الطينية و�شواطئها ووديانها؛ كما ت�شاهد الزواحف يف بع�ض تاللها؛ وتتواجد الرخويات يف بحرها؛ ويقع يف جنوبها
حيد مرجاين بكر.
ت�أ�س�س م�شروع حماية �سالحف م�صرية  MTCPبوحي من الرثوة البيئية واحلاجة للمزيد من املعرفة واحلماية نظرا للتطورات
امل�ستقبلية .تقدم كل من م�ؤ�س�سة �شركة توتال للتنوع البيئي والبحر و�شركة توتال ُعمان الدعم املايل للم�شروع الذي يقوم
بن�شاطاته بدعم خربات �شركة ايبيدك�س  IPEDEX Productions L.L.C.وعناية الإدارة العامة وزارة البيئة وال�شــئون املناخية.
لقرابة �أربعة �سنوات ،تواجد امل�شروع يف اجلزيرة مع جمموعة من الباحثني من �أنحاء خمتلفة من العامل يف املرة الأوىل
التي تتعاون فيها �شركة خا�صة مع حكومة ُعمان يف مثل هذا امل�شروع ، .وقد وفد �إىل م�صرية وعلى مدى ثالثة �سنوات خرباء
يف ال�سالحف البحرية ،والطيور ،واحليود املرجانية ،والرخويات ،والتثقيف البيئي ،وامل�ؤ�س�سات البيئية ،والت�شريع ،والتنمية
امل�ستدامة و�ساهموا يف حمايتها واحلفاظ عليها ،متبعني ال�سيا�سات احلازمة للحكومة ال ُعمانية يف �ش�أن التنمية امل�ستدامة.
�إ�ضافة �إىل تطويره ملناهج تعليم بيئية للمدار�س املحلية ،والك�شف عن البيانات الهامة عن ال�سالحف البحرية والطيور ،و�إجناز
خطة �إدارية للتنمية امل�ستدامة؛ قام فريق توتال /ايبيدك�س بتقدمي �شيء �آخر مل�صرية :وهو �أول مركز معلومات بيئي يف ُعمان،
�أن�ش�أ بوحي �سالحفها البحرية ،ي�صف ويعر�ض الرثوة البيئية املميزة مل�صرية لأهل املنطقة وطالب املدار�س وزوار اجلزيرة
على حد �سواء.
تتواجد مراكز املعلومات البيئة يف عدة دول وخا�صة يف املناطق النائية حيث ي�صعب �إن�شاء املتاحف وعنايتها .تهدف املراكز
�إىل تقدمي جمموعة لوحات عر�ض تقدم املعرفة ب�شكل دائم و�سهلة الفهم بغر�ض تقدمي الكنوز البيئية والثقافية التي متيز
املنطقة م�ساهمة بذلك يف فهمها وتقديرها و�صونها .يت�ضمن مركز املعلومات البيئي مل�صرية ،والذي �صممه فريق عاملي
من املتخ�ص�صني ،معلومات عن ال�سالحف البحرية على امل�ستويات العاملية والوطنية واملحلية ،وعن طيور م�صرية وحيودها
املرجانية وحيتانها ودالفينها� ،إ�ضافة لعر�ض  250من الرخويات التي توجد يف �سواحل م�صرية مبا فيها �صدفة «�إلواز»
امل�ستوطنة باجلزيرة والتي �س ّميت على ا�سم زوجة الدكتور دونالد بو�ش.1
يقع املركز يف املبنى اجلديد لبلدية م�صرية ،ويقدم معلومات عن بيئة اجلزيرة وتت�ضمن لوحات عرو�ضه �صورا خمتارة من التي
التقطها م�صورو امل�شروع ،كما �أعدت �صناديق للن�صو�ص والر�سوم لتو�ضيح حركة ال�سالحف يف املنطقة.
يتعرف الزائر للمركز على اجلزيرة و�أهلها من لوحة ا�ستهاللية يجدها على ي�ساره لدى دخوله الباب« .م�صرية� :أعجوبة
مرحبة» هو عنوان هذه اللوحة ،التي ت�صف ذلك ب�شكل كامل تلك ال�صور الرائعة ،وتقدم الن�صو�ص بع�ض التفا�صيل
طبيعية ّ
عن الن�شاطات االقت�صادية والبيئة ،وتثني على ح�سن �ضيافة �أهل اجلزيرة .يلقى الزائر بعد ذلك ولدى تقدمه يف اجتاه عقارب
ال�ساعة تعريفا وو�صفا موجزا للحيتان والدالفني التي �شوهدت قبالة اجلزيرة� ،إذ �أن احلوتيات قد كانت جماال لدرا�سات طويلة
املدى حول اجلزيرة من قبل باحثني من �شتى �أنحاء العامل والذين �شكل بع�ضهم قطاعا من �سكان اجلزيرة لعدة �سنني .عند
ا�ستمرار الزائر يف التقدم ي�سارا يتلقى حتية من زقزاق �سرطان) حنكور) «يطري» فوق ال�شاطئ ،وطري فالمنجو (ب�شرو�ش)
«يطري» فوق م�سطحات طينية ،وتقع حتت هذه الطيور «الطائرة» ثالثة طاوالت ت�صف طيور اجلزيرة وفق فئاتها ب�شكل يع ّد
الزائر ملا �سرياه خالل ا�ستك�شافاته وهو يحمل املنظار والكامريا.
تهيمن ال�سالحف على املركز ،وحتتل اجلدران الرئي�سة واجلانبية املواجهة ملدخله ،فيجد الزائر �أ�شكاال ثالثية الأبعاد تقارب
احلجم الطبيعي ل�سالحف النملة والرمياين واخل�ضراء ورديل الزيتونية ومنقار ال�صقر« ،ت�سبح» �أمام خلفية بلون �أزرق فاحت
يومئ للبحر وب�شكل يتيح له التمتع مبنظرها ومالحظة ت�شابهاتها واختالفاتها .تتوفر معلومات عن الأنواع اخلم�سة يف خم�س
لوحات م�ستقلة ت�ضم خرائط تبني املواقع الرئي�سة لتع�شي�شها ،بينما ت�صف طاولتني دورات حيواتها ،والأخطار التي تواجهها،
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ودورها امل�صريي يف حميطات العامل .يجد الزائرون �أنف�سهم بعد
ال�سالحف «مغمورين» يف لوحة حتاكي املياه التي ت�ست�ضيف احليد
املرجاين جلزيرة م�صرية ،وتهيمن عليها الأهمية الفائقة للحيود
عرب العامل وو�صف احليد البكر جلزيرة م�صرية ،وقبل موا�صلة
م�سريه ،ال ميلك ال�ضيف �إال �أن يق�ضي وقتا يف ت�أمل املخلوقات التي
ت�ضمها اللوحة� :سالحف ،و�سمكة النيمون (�شقائق النعمان)،
واملراجني ،واحل ّبار والكثري غري ذلك .يلي ذلك �صناديق زجاجية
تعر�ض القواقع البحرية وجمموعة من  250نوعا من الرخويات
من ذات امل�صراعني واملربقعة جمعها ال�سيد مارتن داي – الذي
�أقام يف اجلزيرة ملدة طويلة – و�أهداها للمركز .ت�صف لوحة
على اجلدار الرخويات و�أهمية ت�أثري وريح ال�صيف املو�سمية عليها
يف ُعمان.
ترحب جزيرة م�صرية بكل من يطلب اال�ستك�شاف� .إذا قمت
بزيارتها ،فعليك البدء بزيارة ملركز معلومات البيئة ترثي زيارتك
باملعرفة واالهتمام.
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