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خربة سوسة

رافات- سلفيتبروقين

دير بلوط

كفر الديك

بيت ريما

اللبن الغرب�ية

رنتيس

دير غسانة

بداية المسار
عين أبو نياق

بئر واد صريدة

نهاية المسار موقف الباصات

استراحة / خربة اثرية

عين الجديد / استراحة

تتبــع هــذه المحميــة إلــى إقليــم البحــر المتوســط حيــث تصنــف بانتمائهــا للنظــام البيئــي او 
ــة( وتســود أشــجار  ــى الصخــور الجيري ــادي عل ــوط الع ــي )نظــام أشــجار البل ــل الطبيع الموئ
الــوادي واشــجار الخــروب والزعــرور  البلــوط والملــول والســريس وأشــجار الزيتــون فــي 
والبطــم الفلســطيني وأشــجار الســويد الفلســطيني. ويمتــاز هــذا اإلقليــم بوجــود فصليــن 
مركزّييــن خــال الســنة أال وهمــا فصــل الصيــف الحــار إضافــة إلــى فصــل الشــتاء المطيــر 
ويعتبــر هــذا المنــاخ منــاخ انتقالــي وذلــك بيــن المنــاخ المعتــدل والمنــاخ شــبه المــداري الجــاف.

 اإلقليم المناخي لمحمية 
وادي عين الزرقاء العلوي

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 وادي عيــن
الزرقاء العلوي

محمية وادي عين 
الزرقاء العلوي

محمية وادي عيــن الزرقاء العلوي
محميــة غنيــة بالتاريــخ واآلثــار الدينيــة، ففــي ثلثهــا األخيــر وبالتحديــد فــي وادي صريــدا توجــد مملكــة 
صريــدا، وفــي الجبــل المقابــل لــه هنــاك »مغــارة أم البابيــن«، باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك 3 مقامــات، الرفاعــي 
والمجــذوب والخــواص علــى الجهــة العلويــة مــن المحميــة. رحلتــك فــي هــذه المحميــة تبــدأ مــن شــمال غــرب 
قريــة ديــر غســانة فــي رام اهلل، هبوطــاً نحــو وادي العونيــة، وعلــى يســارك يقــف جبــل الباطــن مــن السلســلة 
الوســطى، وتنتهــي حــدود هــذه المحميــة عنــد قــرى ديــر بلــوط ورنتيــس. تشــتهر بكثــرة الميــاه الجوفيــة 
والينابيــع الطبيعيــة وقــرب الميــاه الجوفيــة )عيــن الزرقــاء وعيــن أبــو نيــاق(، وتعــزى كثــرة الميــاه هــذه إلــى 

وجــود الصخــور الكلســية التــي يتســرب المــاء مــن خالهــا بســبب العوامــل الجيولوجيــة.
يبــدأ المســار مــن وســط قريــة ديــر غســانة باتجــاه شــمال غــرب القريــة بالهبــوط نحــو وادي العونيــة وهــو 
وادي يمتــد نحــو 5 كــم فــي أراضيهــا التــي يمتلكهــا أهــل القريــة حيــث يوجــد علــى يســار الــوادي جبــا يســمى 
جبــل الباطــن وهــو مــن سلســلة الجبــال الوســطى والــذي يعتبــر حــدا فاصــا بيــن جبــال القــدس ونابلــس ومــن 

خالهــا تطــل علــى الســهل الســاحلي الفلســطيني.

الموقع
ــوط  ــر بل ــة دي ــي تتقاطــع مــع أراضيهــا قري ــر غســانة فــي رام اهلل والت ــة دي ــة شــمال غــرب قري تقــع المحمي
بلــوط وعابــود.  ديــر  قــرى  المحميــة مــن محيــط  الغربيــة وعابــود وديــر غســانة ويمتــد مســار  واللبــن 
رنتيــس. بلــدة  مــن  الفلســطيني  الداخــل  حــدود  عنــد  وينتهــي  عريــك  وعيــن  الديــك  وكفــر   وبروقيــن 

 وتبلغ مساحة المحمية ما يقارب 13340دونم.

ِسر باتجاه هذة العالمة 
على طول المسار

تعليمــــــــات السالمــــة
SAFETY RULES

تعليمــــــــات الــــــمحميــــــات
Protected Areas Rules



تمتــاز  التــي  القــوارض  مــن  يعتبــر 
بغطــاء مــن األشــواك الحــادة المخطــة 
والتــي  واألبيــض  األســود  باللونيــن 

تســتخدمها للدفــاع عــن نفســها مــن الحيوانــات المفترســة. يبلــغ طــول جســمه حوالــي 60-90 ســم 
ووزنــه مــا يقــارب 17-30 كغــم، يتــزاوج خــال فصــل الربيــع وتضــع األنثــى 1-4 صغــار مرتيــن فــي 

الســنة بعــد فتــرة حمــل تســتمر إلــى 4 شــهور تقريبــا.

النيص

 االسم العلمي: 
Hystrix indica

االسم باإلنجليزية:
 Indian Crested Porcupine

الطائفة: الثدي�يات
الرتبة: القوارض
الفصيلة: النيص 

ــده الســميك يفــرز مــادة مخاطيــة تحميــه مــن لــدغ  ــاز بجل ــة، وشــجاع، يمت حيــوان الحــم قــوي للغاي
ــه مــا بيــن 60 و70 ســم حيــث يكــون الذكــر  ــراوح طول الثعابيــن أو الضــرب، يمتلــك جســم طويــل يت
أكبــر مــن األنثــى ووزنــه مــا يقــارب 7-13 كغــم أمــا ذيلــه فطولــه حوالــي 30 ســم، يغطــي اللــون األســود 
الطبقــة الســفلى مــن جســمه باإلضافــة إلــى األطــراف ومقدمــة الوجــه بينمــا يغطــي األبيــض الجــزء 

األعلــى مــن الجســم بمــا فيــه الــرأس والظهــر. 

يبلــغ طولهــا حوالــي 50-68 ســم ووزنهــا مــا يقــارب 1.1-1.2 كغــم. يمتــاز الذكــر بلــون الــرأس 
ــى  ــم ومنقــاره األصفــر باإلضافــة إلــى جســمه الرمــادي ذو الصــدر البنــي. أمــا األنث األخضــر القات
فلونهــا بنــي منقــط ذات منقــار بنــي. يتكاثــر الخضــاري فــي شــهر شــباط وحتــى تمــوز عــدد البيــض 

ــى البيــض لمــدة 28 يومــا.  ــراوح مــن 5 إلــى 15، وتحتضــن األنث يت

نســر كبيــر ذو أجنحــة طويلــة يبلــغ امتدادهــا حوالــي 165-180 ســم حيــث تكــون األجــزاء الســفلية 
باهتــة كثيــرا والذيــل مربــع الشــكل وبــه ثاثــة أشــرطة داكنــة علــى مســافات متســاوية ورأس عريــض. 
تعشــش هــذه الطيــور غالبــا علــى األشــجار واألعشــاش تتكــون مــن األغصــان ومبطنــه األوراق 
ــى بيضــة واحــدة  ــا وعــادة تضــع األنث ــة بحجمه ــرة مقارن ــور صغي والحشــائش وأعشــاش هــذه الطي
ــرة، ويصــل  فقــط تحضنهــا لمــدة تصــل بيــن 45-47 يومــا ويقــوم الذكــر بتغذيتهــا خــال هــذه الفت

الفــرخ لســن الطيــران وعمــره بيــن 60-80 يومــا.

قريــب مــن حجــم األرنــب البــري والذي 
يتــراوح مــا بيــن 30 و50 ســم تقريبــا 
ووزنــه حوالــي 4،5 كغــم، شــعره قصيــر 
البنــي  لونــان  رأســه  يغطــي  وغليــظ 
األطــراف  تكــون  بينمــا  والرمــادي 
والبطــن فاتحــة اللون. لــه أربعة أصابع 
فــي الرجليــن األماميتيــن، وثاثــة فــي 
ســاقيه الخلفيتيــن وأســفل القدميــن 
اجتيــاز  علــى  تســاعده  لزوجــة  فيــه 
والمنحــدرات  الملســاء  الصخــور 

الصعبــة.

ــه بنــي بــراق والصــدر أبيــض أمــا المنقــار  ــه حوالــي 26 ســم لون ــارة عــن رفــراف كبيــر طول هــو عب
فلونــه أحمــر ضخــم. يغطــي األجــزاء العلويــة ريــش لونــه أزرق تركــوازي المــع. مقدمــة الجنــاح ســوداء 
ــون  ــرة تك ــع بيضــاء كبي ــى األجنحــة بق ــاً. يوجــد عل ــاً خفيف ــرة تصــدر طنين ــون. األجنحــة القصي الل
واضحــة خــال الطيــران. يبــدأ بالتكاثــر فــي بدايــة موســم الريــاح الموســمية ويســتغرق البيــض مــن 

20 إلــى 22 يومــا ليفقــس فــي حيــن أن الصغــار تحتــاج إلــى 19 يومــاً لينمــو ريشــها. 

غزال الجبلي الفلسطيني 

Gazella gazelle gazelle :االسم العلمي
Mountain Gazelle :االسم باإلنجليزية

الطائفة: الثدي�يات
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، 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، يصــل عمــر الغــزال الجبلــي إلــى 13 ســنة 

فــي األســر و8 ســنوات علــى األكثــر فــي البريــة.

خفاش فأري كبير األذن

Myotis myotis :االسم العلمي
Greater Mouse-Eared Bat :االسم باإلنجليزية

يعتبــر هــذا الخفــاش أكبــر أفــراد جنســه حيــث يبلــغ طــول جســمه مــا يقــارب 6،3-9،1 ســم ووزنــه حوالــي 
18-45 غــم. يغطــي جســمه فــراء متوســط الطــول بنــي اللــون مــن الناحيــة الظهريــة وأبيــض اللــون مــن 
الناحيــة البطنيــة، وتمتلــك هــذه الخفافيــش أذنــان كبيرتــان ذات غضــروف بــارز للخــارج وهــو يعــد المنطقة 

المهمــة فــي تقنيــة تحديــد موقــع الفريســة باســتخدام األمــواج فــوق الصوتيــة.

غري�ر العسل

Mellivora capensis :االسم العلمي
Ratel :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: العرسيات

الخضاري

 Anas platyrhynchos :االسم العلمي
Mallard :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: البطيات

وبر صخري

 االسم العلمي: 
 Procavia capensis

Rock Hyrax :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الوبر الصخري

صياد السمك 
أبيض الصدر

Halcyon smyrnensis :االسم العلمي
االسم باإلنجليزية:

White-breasted Kingfisher
الفصيلة: رفراف الشجر

نبــات حولــي ذو جــذور بيضــاوي 
يصــل  األرض،  تحــت  توجــد 
ارتفــاع النبتــة إلى 20-40 ســم، 
تمتــد فتــرة اإلزهــار مــن شــهر 

آذار وحتــى شــهر حزيــران.

معروف أبو شفة
االسم العلمي: 

Serapias vomeracea
االسم باإلنجليزية: 

Ploughshare Orchid
العائلة: األوركيد 

الظيان اللهبي

االسم العلمي: 
Clematis flammula

االسم باإلنجليزية: 
 Fragrant Virgin’s

Bower
العائلة: الحوذانية

نبــات متعــرش ينمــو بشــكل 
زهــور  ذات  متشــابكة  كتلــة 
متناثــرة، يصــل ارتفــاع النبتــة 
تمتــاز  أمتــار.  خمســة  إلــى 
عطريــة  برائحــة  الزهــور 
النبتــة  هــذه  تعتبــر  لكــن 
فــي  الزهــور  تنمــو  ســامة. 

دفئــا. األكثــر  األشــهر 

التنوع الحيوي في المحمية

نسر الثعابين
 Circaetus gallicus :االسم العلمي
Short toed Eagle :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: البازية

االجاص البري

 االسم العلمي: 
Pyrus syriaca

االسم باإلنجليزية: 
Syrian Pear

العائلة: الوردية

شــجرة متســاقطة األوراق 
يتــراوح طولهــا حوالي 6-3 
أمتــار وقــد تصــل في بعض 
أمتــار،   10 إلــى  األحيــان 
البــري  االجــاص  ثمــار 
لكنهــا  الشــكل  بيضاويــة 
خضــراء  اســتدارة  أكثــر 
مائلــة  وتصبــح  اللــون 
لألصفــر أو األحمــر عنــد 
 النضــج فــي شــهر أيلــول.

كمليــن  النبتــة  تســتخدم 
للبــول،  مــدر  لألمعــاء، 
التشــنجات،  تســكين 
الفــم  قــروح  معالجــة 
األنــف  مــن  الــدم  ونزيــف 
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الحنظل

Citrullus colocynthis :االسم العلمي
Bitter Cucumber :االسم باإلنجليزية

العائلة: القرعية

الحنظــل نبــات زاحــف يتبــع جنــس الحنظــل مــن العائلــة القرعيــة، يســتخدم لــب ثمــار الحنظــل 
وبــذوره كمســهل، وتعالــج مــرض اللقــوة أي اختــاط العقــل، ويعالــج أيضــاً مرضــى الشــقاق والشــقيقة 
-الصــداع النصفــي- كمــا أثبــت نجاحــاً فــي عــاج مــرض )عــرق النســاء(، وآالم المفاصــل والظهــر، 
الزيــت المســتخرج مــن بــذور الحنظــل يفيــد فــي عــاج بعــض األمــراض الجلديــة ومنهــا مــرض 
الجــرب، ويســتخدم فــي طــرد القــراد العالــق بجلــد الحيوانــات والمواشــي الزراعيــة والطيــور 

ــة. المنزلي

 

 

بعض الحيوانات والطيور في المحمية
- خفاش الفاكهة

Egyptian Fruit Bat
- الخفاش ابو بوز

Naked Bellied Tomb Bat
- الفأر الشوكي 

Spiny Mouse
- نيص 

Indian Crested Porcupine
- خلند 

Blind Mole Rat
- ثعلب األحمر، حصيني 

Red Fox

- بسباس 
Corn Marigold

- الظيان اللهبي
Fragrant Virgin's Bower

- حمحم
Tall Viper’s-Bugloss

- ياسمين شجري
Wild Jasmine

- الفتيرية فصلية )خبازة فأرية(
Queen Mallow

- الوبر الصخري 
Rock Hyrax

- الغزال الجبلي 
الفلسطيني

 Palestine
Mountain Gazelle

- خضاري 
Mallard

سمامة شائعة 
Common Swift

- سمامة صغيرة 
Little Swift

- بلبوس شعري
Tassel Hyacinth

- كحلة الكلب
Grape-Hyacinth

- أوركيد العنكبوت
Spider Orchid

زعتر فارسي
Lamiacaeae -

- زنبقة صغيرة األزهار
Small-Flowered Pancratium

- زقزاق مذهب أوراسي 
European Golden Plover

- الكروان الجبلي 
Stone-curlew

- أبو قردان 
Cattle Egret

- أنوق لماع 
Glossy Ibis
- خنزير البري 

Wild Boar
- يمام قمري 

European Turtle Dove

- هدهد 
Eurasian Hoopoe

- وروار أوروبي 
European Bee-eater

- صياد السمك أبيض الصدر 
 White-throated

Kingfisher
- عوسق 

Common Kestrel

- ترمس فلسطيني
Palestine lupine

- بصيل ياقوتي
Hyacinth Squill

- معروف أبو شفة
Ploughshare Orchid

- زراوند صغير األوراق
Aristolochia parvifolia

بعض النباتات في المحمية


