
 

 

 
سلطة جودة البيئة

Environment Quality Authority

تتبــع هــذه المحميــة إلىإقليــم البحــر المتوســط حيــث تمتــاز بالنظــام البيئــي الــذي يتبــع 
شــجيرات القنــدول النتــش واألذينــة قصيــرة األســنان إضافــة إلــى الخويخــة وغيرهــا. يمتــاز 
هــذا اإلقليــم بوجــود فصليــن مركزّييــن خــال الســنة أال وهمــا فصــل الصيــف الحــار إضافــة 
ــدل  ــاخ المعت ــن المن ــك بي ــي وذل ــاخ انتقال ــاخ من ــر هــذا المن ــر ويعتب ــى فصــل الشــتاء المطي إل

ــاخ شــبه المــداري الجــاف. والمن

اإلقليم المناخي لمحمية جبل طمون

تهــدف المحميــات الطبيعيــة إلــى دعــم العاقــة المتوازنــة بيــن اإلنســان ومحيطــه الحيــوي 
مــن خــال العمــل المســتمر علــى تغييــر ســلوكيات و مواقــف األفــراد تجــاه هــذا المحيــط 
نحــو االتجــاه الصحيــح، بمــا يســاعد علــى حمايــة األحيــاء البريــة، نباتيــة كانــت أو حيوانيــة 
مــن أجــل اســتمرارية التنــوع البيولوجــي الــذى ال غنــى عنــه للحفــاظ علــى مســيرة الحيــاة، 
كمــا تســتهدف المحميــات تحقيــق درجــة مــن المراقبــة البيئيــة المســتمرة للحيــاة البريــة، 
بهــدف تفــادى اإلضــرار بهــا و العمــل علــى حمايتهــا و صيانتهــا مــن خــال تســجيل أثــر 
التلــوث المائــي و الهوائــي أو أي اســتغال جائــر لهــذه األحيــاء لتجنــب تدهورهــا و 

انقراضهــا.

أهمية وجود المحميات

محمية جبل طمون

محمية جبل طمون

محمية جبل طمون
تعتبــر محميــة جبــل طمــون جــزءا مــن نهايــة الســفوح الشــرقية والتــي يحدهــا مــن الجنــوب وادي الفارعــة 
ــة  ــم الفارعــة، فالناحي ــدة طمــون ومــن الشــرق غــور األردن بينمــا يحدهــا مــن الغــرب مخي ومــن الشــمال بل
الشــرقية مــن الجبــل منــاخ صحــراوي وغــوري، وعلــى الناحيــة الغربيــة منــاخ ســهل البقيعــة المعتــدل الرطــب، 
كمــا ويتجمــع فــي جبــال طمــون تنــوع حيــوي نباتــي وحيوانــي الفــت، حيــث أنهــا صنفــت ضمــن األراضــي عاليــة 
القيمــة الزراعية،أمــا فــي الســفح المطــل علــى شــفا الغــور، تصنــف المنطقــة بشــبه الجافــة، حيــث يســقط 

عليهــا ســنويا 250 ملــم مــن الميــاه فقــط، مــا جعلهــا منطقــة ذات ميــزة رعويــة.
تــم اإلعــان عنهــا كمحميــة طبيعيــة لتنــوع النباتــات واألشــجار فيهــا إضافــة إلــى وقوعهــا فــي سلســلة التصــدع 

والضغــوط الجيولوجيــة والــذي أدى إلــى تشــكل جبــال ووديــان فيها.
تحتــوي علىالتربــة الكلســية المكونــة مــن الحجــر الطباشــيري ذات طبقــة دباليــة ســطحية رقيقــة باإلضافــة 

الــى تربــة البحرالمتوســط الحمــراء الغنيــة بأكســيد الحديــد.

الموقع
تقــع محميــة طمــون فــي الجــزء المحــاذي مــن ســهل البقيعــة فــي بلــدة طوبــاس علــى امتــداد مســاحة دونمــاً 

مــن مســاحة طمــون الكليــة 18190.

تعليمــــــــات السالمــــة
SAFETY RULES

تعليمــــــــات الــــــمحميــــــات
Protected Areas Rules

نهاية المسار

طمون

النصارية

تل غزال

العقربانية
بيت حسن

خربة عاطوف

استراحة

ِسر باتجاه هذة العالمة 
على طول المسار

١٠٠٠٠ ٥٠٠

بداية المسار

استراحة / برج اتصال

موقع مراقبة الطيور

قبر عبوس استراحة / قلعة
رومانية أثرية

حماية البيئة واجب وطني وأخالقي يجب المحافظة عليه 
كتراث طبيعي لنا ولألجيال القادمة

تتمنى لكم بلدية طمون نزهة ممتعة!

طول المسار  حوالي  ٨ كيلو متر



التنوع الحيوي في المحمية

 

- الغزال الجبلي الفلسطيني 
Palestine Mountain Gazelle

- فأر الخيل أو الظربان الرخامي
Marbled Polecat

- الخفاش النضوي الصغير
Lesser Horseshoe Bat

- مرزة باهتة
Pallid Harrier

- العوسق
Lesser Kestrel

السدر
Christ›s thorn jujube

- الرتم
White broom

- النتش )البالن الشوكي(
Prickly Shrubby Burnet

- سلبين مريمي )الخرفيش( 
Milk Thistle

- سويد فلسطيني
Palestine Buckthorn

- خفاش رمادي طويل األذن
Grey Long-Eared Bat

- الخفاش النضوي المتوسطي
 Mediterranean
Horseshoe Bat

- جشنة الصحراء
Tawny Pipit

- عقاب ملكي شرقي
Eastern Imperial Eagle

- سوسن شائع
Barbary Nut
- بوصير جليلي

Mullein
- بطنجزوهاري

Betony
- نجمة بيت لحم

Garden star-of-
bethlehem

- قبرة متوجة
Crested lark
- دخلة أم نظارة

Spectacled Warbler
- حوام طويل الساق

Long-legged buzzard

- شقائق النعمان
Poppy anemone

- خرفيش )سلبين(
Marian thistle

- أذينة قصيرة األسنان )عيزارة 
قصيرة األسنان(

Short-toothed Phlomis

ــغ طــول  ــث يبل ــر حي ــه بكثي ــر من ــه أكب ــن عــرس لكن ــة العرســيات، يشــبه اب ــى عائل ــي إل ــوان ينتم حي
جســمه حوالــي 29-38 ســم ووزنــه مــا يقــارب 370-715 غــم أمــا ذيلــه فيتــراوح طولــه مــا بيــن 
15-21,8 ســم، يغطــي جســمه فــراء أصفــر داكــن مــع وجــود بقــع بنيــة دكانــة أو مائلــة للحمــرة مــن 
الناحيــة الظهريــة أمــا األطــراف الســفلية، البطــن، الــرأس ومقدمــة الجســم فيكــون لونهــا بنــي داكــن 
مائــل للســواد مــع وجــود لــون أبيــض بشــكل واضــح علــى الــرأس والجبهــة وعلــى األذنــان الصغيرتــان 
المســتديرتان. يبــدأ موســم التــزاوج فــي شــهر آذار ويســتمر حتــى بدايــة حزيــران، وتلــد األنثــى 8-4 

صغــار بعــد فتــرة حمــل تســتمر إلــى 8-11 شــهرا.

فأر الخيل أو الظربان الرخامي
Vormelaperegusna:االسم العلمي
Marbled Polecat :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: ابن عرس.

زائــر صيفــي، يعيــش فــي المبانــي القديمــة والممــرات الجبليــة الضيقــة باإلضافــة إلــى الســهول 
الواســعة واألراضــي الجافــة، يبلــغ طولــه مــا يقــارب 30-36 ســم وامتــداد جناحيــه 63-74 ســم. 
يغطــي جســمه ريــش يختلــف لــون الذكــر عــن األنثــى، فالذكــر يكــون لونــه بنــي باهــت ضــارب للحمــرة 
مــن األعلــى وريــش رمــادي مــزرق علــى التــاج والعنــق والذيــل بينمــا األنثــى لــون الــرأس والظهــر بنــي 
فاتــح والبطــن باهــت اللــون ويمكــن التعــرف علــى األنثــى مــن شــكل نهايــة الجنــاح والمخالــب الباهتــة. 
ــي والقــدم صفــراء  ــه بن ــة عين ــون قزحي ــى ول ــي فــي األنث ــون منقــاره رمــادي مــزرق فــي الذكــر وبن ل

اللــون.

العوسق
Falco naumanni :االسم العلمي
Lesser Kestrel :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: الصقريات

هــو طائــر جــارح ينتمــي إلــى البازيــة يبلــغ طولــه حوالــي 40-48 ســم وامتــداد جناحيــه 95-117 ســم. 
ــان  ــي يمي ــرأس والســطح البطن ــس أبيضــا، ال ــى والعجــز لي ــن األعل ــون م ــادي باهــت الل ــر رم الذك
للبيــاض مــع وجــود وتــد أســود علــى نهايــة الجنــاح، أمــا األنثىبنيــه مــن االعلــى مــع ذيــل ابيضاالجــزاء 
الســفلية بنيــه ولديهــا طــوق شــاحب ذو خطــوط داكنــة. القــوادم مــن األســفل باهتــة وتتبايــن مــع 
الغطائيــات القاتمــة وتفتقــد طــرف اليــد الممتــد الداكــن. كمــا توجــد خطــوط باهتــة بالقــوادم 

ــة. الطرفي

مرزة باهتة
Circus macrourus :االسم العلمي

Pallid Harrier :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: بازية

يعــد مــن الخفافيــش النــادرة لمنطقــة البحــر المتوســط وهــو ثانــي أكبــر جنــس مــن الخفافيــش فــي 
العالــم، حجمــه متوســط يقــدر طولــه حوالــي 5 ســم وامتــداد جناحيــه حوالــي 30 ســم. يمتلــك أذنــان 
كبيرتــان منتصبتــان وأنــف يشــبه حــذوة الحصــان محــاط بطيــات مــن الزوائــد اللحميــة، يغطــي 
جســمه فــراء رمــادي اللــون مائــل إلــى البنــي علــى الظهــر والــرأس، ورمــادي مائــل لألبيــض أو 
األصفــر علــى الجانــب الســفلي، بينمــا األجنحــة واألذنيــن لونهمــا رمــادي شــاحب مائــل للبنــي. يبــدأ 
موســم التــزاوج خــال فصــل الخريــف، وتلــد األنثــى مولــودا واحــدا أو اثنيــن فــي فصــل الربيــع بعــد 

مــدة حمــل تصــل إلــى 7 أســابيع.

الخفاش النضوي المتوسطي
Rhinolophuseuryale:االسم العلمي

Mediterranean Horseshoe Bat :االسم باإلنجليزية
الرتبة: الخفاشيات

خفاش رمادي طوي�ل األذن
Plecotusaustriacus:االسم العلمي

Grey Long-Eared Bat :االسم باإلنجليزية
الرتبة: الخفاشيات

يعــد مــن الخفافيــش متوســطة الحجــم والتــي يبلــغ 
يمتــاز  غــم،   14-7 ب  يقــدر  ســم   5,8-4,1 طولهــا 
ــة للنظــر. يغطــي جســمه فــراء  بأذنيــن طويلتيــن ملفت
ــادي  ــة ورم ــة الظهري ــن الناحي ــون م ــادي الل ــل رم طوي

سلبين مريمي )الخرفيش(

Silybummarianum :االسم العلمي

Milk Thistle :االسم باإلنجليزية

العائلة: النجمية

مســتوى  وخفــض  الحمــى  لعــاج  النبتــة  تســتخدم 
الفيروســات. مــن  الكبــد  وحمايــة  الضــار  الكوليســترول 

النتش )البالن الشوكي(
االسم العلمي:

Sarcopoter iumspinosum
باإلنجليزيــة: االســم 

Prickly Shrubby Burnet
الفصيلة: الوردية

هامــة  بيئيــة  بفوائــد  البــان  يمتــاز 
ويحميهــا  التربــة  يثبــت  القــوي  فجــذره 
مــن االنجــراف بفعــل األمطــار الغزيــرة، 
ويســتخدم فــي عــاج أمــراض الســكري 

األســنان. أالم  مــن  والتخفيــف 

الرتم

االسم العلمي: 
Retamaraetam

االسم باإلنجليزية:

White broom

العائلة: البقولية

بطنج زوهاري

االسم العلمي:

Stachyszoharyana

االسم باإلنجليزية:

Betony

سوسن شائع

االسم العلمي: 

Gynandririssisyrinchium

االسم باإلنجليزية: 

Barbary Nut

العائلة: السوسنية

سويد فلسطيني

االسم العلمي: 
Rhamnuspalaestinus

االسم باإلنجليزية:

Palestine Buckthorn

العائلة: النبقية

غزال الجبلي الفلسطيني 

Gazella gazelle gazelle:االسم العلمي
Palestine Mountain Gazelle :االسم باإلنجليزية

الرتبة: مزدوجة األصابع

يعــد مــن أكبــر الغــزالن فــي الحجــم بالنســبة للســاالت األخــرى يبلــغ طولــه حوالــي 60 ســم ويبلــغ 
وزنــه مــا يقــارب 12-16 كغــم. يكســو جســمه شــعر قصيــر ناعــم قاتــم وهــو أكثــر قتامــة مــن الســاالت 
األخــرى يتــراوح مــا بيــن األســمر والبنــي الداكــن والــذي يمتــد علــى ظهــره وعنقــه ورأســه أمــا بطنــه 
فهــو أبيــض اللــون تتكاثــر هــذه الســالة فــي فتــرة متأخــرة عــن الســاالت األخــرى ولمــرة واحــدة فــي 
الســنة، تغــادر األنثــى القطيــع قبــل بضعــة أيــام مــن ميعــاد وضعهــا وتبقــى وحدهــا مــع وليدهــا الوحيــد 

الــذي يولــد بعــد 180 يومــا مــن الحمــل ليبقــى حوالــي شــهرين.

شــاحب مــن الناحيــة البطنيــة، كمــا يمتلــك عينــان كبيرتــان، يبــدأ موســم التكاثــر فــي فصــل الخريــف 
الوقــت التــي تكــون فيــه الذكــور متواجــدة فــي المنطقــة ويتــم تأخيــر عمليــة االخصــاب إلــى فصــل 

ــران. ــرا واحــد فــي شــهر حزي ــاث صغي ــد اإلن ــع لتل الربي

نجمة بيت لحم

Ornithogalumumbellatum :االسم العلمي
Garden Star-Of-Bethlehem :االسم باإلنجليزية

العائلة: هليونية

بعض النباتات في المحمية بعض الحيوانات والطيور في المحمية


