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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
البلــوط والملــول والســريس وأشــجار الزعــرور والســويد الفلســطيني والعبهــر وبعــض أشــجار 
الصنوبــر الحلبــي كمــا يتخللــه مســاحات مــن األراضــي المزروعــة بالزيتــون نظــرا لكــون األرض 
ملكيــات خاصــة.  ويمتــاز بالتنــوع الحيــوي الكبيــر مــن الحيوانــات والطيــور والنباتــات البريــة، 
كمــا ان الــوادي غنــي بالمواقــع التراثيــة الثقافيــة والمواقــع االثريــة العريقــة.  يمتــاز 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 مسار وادي المخرور 
)بيت جاال - بتير(

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

 مسار وادي المخرور
)بيت جاال-بتير(

مسار وادي المخرور 
)بيت جاال - بتير(

مسار وادي المخرور )بيت جاال - بتير(
المخــرور هــو جــزء مهــم مــن النظــام الــذي يعيــد مــلء طبقــة الميــاه الجوفيــة فــي منطقــة بيــت لحــم 
وينابيــع الميــاه العذبــة التــي تمــر مــن مركــز أشــجار قديمــة هنــاك. المنطقــة هــي آخــر منطقــة متبقيــة 
غنيــة بالتنــوع البيولوجــي جنــوب القــدس وفــي منطقتــي بيــت لحــم والقــدس، وتظهــر الحفريــات فــي 
الــوادي أن البشــر اســتخدموا فضــل الــوادي مــن العصــر البرونــزي األوســط أثنــاء اســتخدامه فــي العصــر 
ــرة اإلســامية المبكــرة حتــى اليوم.تتميــز تضاريــس المنطقــة بوجــود  الحديدي،والفارســية،والهلينية، والفت
نظــام الوديــان وقمــم التــال، حيــث توجــد فــي المنطقــة صخــور الحجــر الجيــري وحجــر الدولوميــت 
والطباشــيري والمــارل والفوســفوريت، كمــا تمتــاز بتربــة التيــراروزا إضافــة الــى تربــة المــارل الجبليــة والتربــة 
الرســوبية. تمتــاز المنطقــة بوجــود ثاثــة عشــر ينبــوع ســبعة منهــا فقــط مــا زالــت نشــطة حيــث تــروي أراضــي 
مزروعــة بأنــواع مختلفــة مــن الخضــر، إضافــة إلــى كــروم العنــب والتيــن والزيتــون، التــي تزيــن ســفوح تــال 
القريــة الواقعــة علــى بعــد عــدة كيلومتــرات غربــي مدينــة القدس.ويمكــن للزائــر أن يــرى ميــاه النبــع البــاردة 
ــة الثمانــي ضمــن  ــوات مكشــوفة، وأخــرى مغلقــة، وتوزعهــا بيــن عائــات القري وهــي تتدفــق لتســير فــي قن

نظــام يعــرف بالمعــدود، وهــو عبــارة عــن حصــة مــن الميــاه. 
يوجــد فــي المنطقــة العديــد مــن المواقــع األثريــة القديمــة والتــي يمتــد أصولهــا عهــد الكنعانييــن العــرب، 
مــروراً بالــدول التــي تعاقــب علــى حكــم بيــت المقــدس كالبيزنطييــن واإلغريــق والرومــان ثــم المســلمين، حيــث 
تحــوي أرضهــا بقايــا أبنيــة وبــرك وأقــواس تحمــل قنــوات تنقــل ميــاه الينابيــع إلــى بــرك تحفظهــا ليســتفيد 
منهــا المزارعــون فــي ري أراضيهــم. كمــا توجــد مغــاور وأرضيــات مرصوفــة بالفسيفســاء، باإلضافــة إلــى 
مقامــات لقبــور بعــض الصحابــة المجاهديــن الذيــن رافقــوا الفتــح اإلســامي لفلســطين، فمنهــم مــن مــات 
أو استشــهد علــى أراضهــا ليحفــظ ثراهــا أجســادهم الطاهــرة، ومــن هــذه المقامــات: الشــيخ خطــاب، وأبــو 
زيــد، والعمــري، وكذلــك قبــوراً لشــهداء حــرب فلســطين ١٩٤٨م مــن المصرييــن والعراقيين.وتحيــط بالقريــة 
عــدة خرائــب منهــا: خربــة اليهــود، خربــة حمــدان وخربــة أبــو شوشــة.وفي عــام ١٩٥٠ اكتشــف العالــم األثــري 
ســيجورون مســتوطنة قديمــة بالقــرب مــن بلــدة بتيــر ســموها هيفوبيتــار، تحــوي آثــاراً عربيــة كنعانيــة، وقــد 
حــددت الســلطة الفلســطينية المنطقــة الواقعــة بيــن بيــت لحــم والخليــل والقــدس علــى أنهــا منطقــة ســاخنة 

للتنــوع الحيــوي )نظــام وادي المخــرور والتــال المحيطــة بهــا(.

الموقع
ــة القــدس القديمــة وحوالــي ٦ كــم شــمال شــرق  ــى بعــد ٧ كــم جنــوب مدين وادي المخــرور هــو واد يقــع عل
مدينــة بيــت لحــم القديمــة. يمتــد مــن وادي الولجــة والكريمــزان إلــى جنــوب القــدس وتدخــل فــي ميــاه 
ــن. ــان حوســان ونحالي ــم ودي ــر ث ــى بتي ــا إل ــت جــاال والخضــر والولجــة( لتصريفه ــن بي المخــرور نفســها )بي

ِسر باتجاه هذة العالمة 
على طول المسار

تعليمــــــــات السالمــــة
SAFETY RULES

تعليمــــــــات الــــــمحميــــــات
Protected Areas Rules

نهاية المسار

استراحة

حوسان

بداية المسار

الخضر  الدوحة

بيت جاال

الولجة

٣٠٠ ٦٠٠

استراحة / مطل مشهد طبيعي

تتمنى لكم بلدية بتير نزهة ممتعة !

طول المسار حوالي ٦٫٥ كيلو متر



البــري  األرنــب  حجــم  مــن  قريــب 
والــذي يتــراوح مــا بيــن 3٠و٥٠ ســم 
كغــم،   ٤،٥ حوالــي  ووزنــه  تقريبــا 
شــعره قصيــر وغليــظ يغطــي رأســه 
لونــان البنــي والرمــادي بينمــا تكــون 
الطــراف والبطــن فاتحــة اللــون. تضــع 
األنثــى 2-3 صغــار بعــد فتــرة حمــل 
تقريبــا،  أشــهر   ٧ أو   ٦ إلــى  تســتمر 
وتولــد الصغــار بعيــون مفتوحــة وجســم 

بالشــعر. مغطــى 

طولــه  يبلــغ  الحجــم  متوســط  طائــر 
حوالــي 33 ســم، يعيــش علــى األرض 
لونــه رمــادي وأســود واضح مــن األعلى 
الجوانــب بيضــاء كســتنائية مخططــة 
والوجــه أبيــض محــاط بقــادة ســوداء، 
القنــة رماديــة والحاجــب أبيــض رفيــع. 
طائــر مقيــم غيــر مهاجــر، يبيــض فــي 
شــهر أيــار ويفقــس فــي أوائــل حزيران.

وبر صخري

 االسم العلمي: 
 Procavia capensis

Rock Hyrax :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الوبر الصخري

الحجل
االسم العلمي:

Alectorischukar
Chukar:االسم باإلنجليزية

الفصيلة:الحجالوات

التنوع الحيوي في المحمية

 

 

بعض الحيوانات والطيور في المحمية
- الخنزير البري

Wild boar
- الثعلب األحمر

Red Fox
- الوبر الصخري 

Rock Hyrax
- نيص هندي متوج 

 Indian Crested Porcupine
- الذئب العربي 

 Wolf
- قط الغابة

Jungle Cat

- البطم 
Terebinth

- الخروب
carob

- السريس
Mastic Tree

- السعد
Galangal
- نعناع مائي

Water Mint

-  الغزال الجبلي الفلسطيني
Palestine Mountain Gazelle

- األرنب البري
Cape Hare

- قنفذ طويل األذن 
Long-Eared Hedgehog

- خلد فلسطيني
Palestine Mole Rat

- دخلة أم نظارة 
Spectacled Warbler

- الحجل
Chukar

- جزر بري
Wild Carrot

- عكوب
Tumble Thistle

- هليون بري
Wild Asparagus

- طيون
Inula
-قيقب

Greek Strawberry Tree

- نسر الثعابين
Short toed Eagle

- صياد السمك أبيض الصدر 
White-breasted Kingfisher

- عصفور الشمس الفلسطيني 
Palestine Sunbird 

-  الشحرور 
Common Blackbird

- هدهد 
Hoopoe

- بلشون أبيض صغير 
Little Egret

- ذعرة بيضاء 
White wagtail

- شقراق اوروبي 
European roller

- عبهر
Snowbell

- عبهر، حوز، لبنى
Storax-Tree

- بلوط متساقط األوراق )الملول(
Cyprus Oak

الحجــم  متوســطة  القــوارض  مــن  يعــد 
والعينيــن،  الذيــل  لوجــود  تفتقــر  والتــي 
يقــدر طــول جســمه 2٠ ســم ووزنــه مــا 
حجــم  ويكــون  فأكثــر  غــم   2٥٠ يقــارب 
يغطــي  األنثــى.  حــج  مــن  أكبــر  الذكــر 

جســمه شــعر رمــادي داكــن مــزرق ويوجــد خــط أبيــض موجــود علــى الجهتيــن مــن مقدمــة الــرأس، 
جســمه قــوي أســطواني مســتطيل وضيــق وتكمــن قوتــه فــي الجــزء المامــي مــن الجســم والــرأس وفــي 
ــه صغيــرة  ــة القاطعــة ممــا يســاعده علــى حفــر الــرض وشــق األنفــاق بســهولة، أرجل األســنان القوي
ــل  ــرة حم ــد فت ــة بع ــار عاري ــى 3-٤ صغ ــد األنث ــي فصــل الشــتاء وتل ــزاوج ف ــدا الت ــة وناعمة.يب عاري

لشــهرين. تســتمر 

ــاز بغطــاء  ــي تمت ــر مــن القــوارض الت يعتب
ــن  مــن األشــواك الحــادة المخطــة باللوني
تســتخدمها  والتــي  واألبيــض  األســود 
الحيوانــات  مــن  نفســها  عــن  للدفــاع 
المفترســة حيــث يبلــغ طــول األشــواك 3٥ 
ــي  ــغ طــول جســمها حوال ــا. يبل ســم تقريب
٦٠-٩٠ ســم ووزنهــا مــا يقــارب ١٧-3٠ 

كغــم أمــا ذيلــه فطولــه ١3،٥ ســم تقريبــا وهــي مــدورة وكبيــرة وبطيئــة. يغطــي البطــن شــعر قصيــر 
وكثيــف يكــون عــادة لونــه أســود وفــي كل قــدم مــن األقــدام األماميــة أربعــة أصابــع كل أصبــع ينتهــي 
بظفــر ســميك وحــاد أمــا األقــدام الخلفيــة فتمتلــك خمســة أصابع.يتــزاوج خــال فصــل الربيــع وتضــع 

األنثــى ١-٤ صغــار مرتيــن فــي الســنة بعــد فتــرة حمــل تســتمر إلــى ٤ شــهور تقريبــا.

يعــد مــن القطــط متوســطة الحجــم والتــي 
ســم   ٦٠-٩٠ بيــن  مــا  طولهــا  يتــراوح 
ووزنهــا حوالــي ٧-١3 كغــم أمــا ذيلــه فهــو 
يغطــي  داكنــة،  بخطــوط  ينتهــي  قصيــر 
ــى  ــون ضــارب إل جســمها فــرو رمــادي الل
بعــض  وتظهــر  مســمّر  بنــي  أو  الرملــي 
ــة خلــف األرجــل وتحــت  الخطــوط الداكن

اإلبــط، يمتلــك قوائــم طويلــة تمتــاز بمخالــب متســاوية فــي القوائــم الخلفيــة واألماميــة كمــا يمتلــك 
أذنــان كبيرتــان مســتديرتان ذات خصــل ســوداء علــى طــرف األذن العلــوي. تتــزاوج علــى مــدار العــام. 
تســتمر فتــرة حمــل األنثــى لقرابــة ٦٦ يومــا، وفــي العــادة فــإن البطــن الواحــد يتأّلــف مــن 3 إلــى ٥ 

صغــار وتبقــى األم ترعــى صغارهــا حتــى تعتمــد علــى نفســها.

الثمــار تــؤكل مــن قبــل اإلنســان والحيــوان 
مربيــات  الثمــار  مــن  وتصنــع  والطيــور 
تســتخدم فــي عــاج اإلســهال وتضخــم 
الكبــد.  الطــب: مغــذ مليــن لألمعــاء مــدر 

ــول للب

تغلــى اوراق البطــم وثمــاره لتســتخدم كمــدر 
الثمــار  وكذلــك  الطحــال  وتقويــة  للبــول 
عــاج  علــى  تعمــل  األوراق  مــن  والقليــل 
المعــدة والقرحــة كذلــك تخفــف مــن حرقــة 
آلالم  كمســكن  أيضــا  وتســتخدم  المعــدة 
األســنان، والبطــم منفــث وقاطــع لإلســهال 

ويدخــل فــي مســتحضرات التجميــل ويســتخدم كمــادة حافظــة ومغلفــة لألدويــة، ويدخــل فــي مــادة العلكــة 
فواحــة. رائحــة  ويعطيهــا  االســنان  وتنظيــف  لتســكين 

يعــد مــن أكبــر الغــزالن فــي الحجــم بالنســبة للســاالت األخــرى يبلــغ طولــه حوالــي ٦٠ ســم ويبلــغ 
وزنــه مــا يقــارب ١2-١٦ 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 ١٨٠ يومــا مــن الحمــل ليبقــى حوالــي شــهرين.

يمتــاز الضبــع برأســه الكبيــر وهــو حيــوان 
قــوي متوســط الحجــم، يبلــغ طــول جســمه 
حوالــي ٩٠-١2٠ ســم ووزنــه مــا يقــارب 
2٧-٥٤ كجــم، القوائــم األماميــة أطــول 

ــع شــعر خشــن أبيــض  ــع. يغطــي جســم الضب ــع أصاب ــا بأرب ــي كل منهم ــة وينته ــم الخلفي مــن القوائ
اللــون أو أصفــر مائــل للبنــي الترابــي تتخللــه خطــوط عريضــة بنيــة تميــل إلــى الســواد. يمتلــك الضبــع 
غــدد كالجيــوب كبيــرة عاريــة مــن الشــعر تقــع تحــت الذيــل بالقــرب مــن الفــرج بحيــث تخفــي األعضــاء 

التناســلية وتفــرز هــذه الغــدد روائــح لتعليــم منطقتــه.

خلد فلسطيني 
االسم العلمي:

Spalaxleucodon
االسم باإلنجليزية:

Palestine Mole Rat
الفصيلة: الفئران الخلدية

قط الغابة 
Felischaus:االسم العلمي

Jungle Cat:االسم باإلنجليزية
الفصيلة: السنوريات

اإلجاص السوري 
االسم العلمي 

Pyrussyriacus:)الالتيني(
Syrian Pear :االسم باالنجليزية

العائلة: الوردية 

البطم الفلسطيني

االسم العلمي: 
Pistaciapalaestina

Terebinth:االسم باإلنجليزية
الفصيلة: البطمية

الغزال الجبلي الفلسطيني 

 االسم العلمي:
Gazella gazelle gazelle

 االسم باإلنجليزية: 
Palestine Mountain Gazelle

الرتبة: مزدوجة األصابع

ضبع مخطط 

Hyaenahyaena :االسم العلمي
 االسم باإلنجليزية:

 Stirped Hyena
الفصيلة: الضبعيات

نســر كبيــر ذو أجنحــة طويلــة يبلــغ امتدادهــا حوالــي ١٦٥-١٨٠ ســم حيــث تكــون األجــزاء الســفلية 
باهتــة كثيــرا والذيــل مربــع الشــكل وبــه ثاثــة أشــرطة داكنــة علــى مســافات متســاوية ورأس عريــض. 
البطــن أبيــض اللــون ومنقــط ومخطــط بشــكل متبايــن، الــرأس شــبه أبيــض وبعضهــا يكــون داكــن 
وكذلــك اعلــى الصــدر يكــون داكــن اللــون. يطيــر الطيــر بضربــات أجنحــة بطيئــة ومرنــة ويحــوم علــى 
أجنحــة مســتوية أو مرتفعــة قليــا ليرفــرف بانتظــام. تضــع األنثــى بيضــة واحــدة فقــط تحضنهــا 
لمــدة تصــل بيــن ٤٥-٤٧ يومــا ويقــوم الذكــر بتغذيتهــا خــال هــذه الفتــرة، ويصــل الفــرخ لســن 

الطيــران وعمــره بيــن ٦٠-٨٠ يومــا.

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

الفصيلة: البازية

الداخليــة،  االلتهابــات  لعــاج  يســتخدم 
لعــاج األكزيمــا، ألوجــاع الحلــق، لعــاج 
لعــاج  البطــن،  آالم  لعــاج  اليرقــان، 
مشــاكل التنفــس، لعــاج حصــى الكلــى 

البــول. وحرقــة 

ــذور الشــجره  ــي الصناعــه : تســتعمل ب يســتخدم ف
فــي صناعــة المســابح ممــا جعلهــا مقدســه، الطــب: 
 ، الطبيــه  الخــواص  ذو  العبهــر  لراتنــج  مصــدراً 

للزراعــه : تعتبــر شــجرة العبهــر نبــات عســل

السريس

االسم العلمي: 
Pistacialentiscus
 االسم باإلنجليزية:

Mastic Tree
العائلة: البطمية

عبهر، حوز، لبنى
 االسم العربي الشائع: 

عبهر، حوز، لبنى
االسم العلمي )الالتيني(:  

 .StyraxofficinalisL
Storax-Tree:االسم باالنجليزية

العائله :العبهريه

وشــجاع،  للغايــة،  قــوي  الحــم  حيــوان 
ــا  ــه م ــده الســميك،يتراوح طول ــاز بجل يمت

ــون  ــه مــا يقــارب ٧-١3 كغــم. يغطــي الل ــى ووزن ــر مــن األنث بيــن ٦٠ و٧٠ ســم حيــث يكــون الذكــر أكب
األســود الطبقــة الســفلى مــن جســمه باإلضافــة إلــى األطــراف ومقدمــة الوجــه بينمــا يغطــي األبيــض 
الجــزء األعلــى مــن الجســم بمــا فيــه الــرأس والظهر.تلــد األنثــى 2-3 صغــار بعــد فتــرة حمــل تصــل 
إلــى ٨ أســابيع ولكــن قــد يحــدث تأخيــر فــي تثبيــت الجنيــن وقــد تصــل مــدة الحمــل إلــى ســتة شــهور.

هــو عبــارة عــن رفــراف كبيــر طولــه حوالــي 2٦ ســم لونــه بنــي بــراق والصــدر أبيــض أمــا المنقــار فلونــه 
أحمــر ضخــم. يغطــي األجــزاء العلويــة ريــش لونــه أزرق تركــوازي المــع. مقدمــة الجنــاح ســوداء اللــون. 
ــون واضحــة  ــرة تك ــع بيضــاء كبي ــى األجنحــة بق ــاً. يوجــد عل ــاً خفيف ــرة تصــدر طنين األجنحــة القصي
خــال الطيــران. يبــدأ بالتكاثــر فــي بدايــة موســم الريــاح الموســمية ويســتغرق البيــض مــن 2٠ إلــى 22 

يومــا ليفقــس فــي حيــن أن الصغــار تحتــاج إلــى ١٩ يومــاً لينمــو ريشــها. 

غري�ر العسل
 االسم العلمي:

Mellivora capensis
Ratel :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: العرسيات

صياد السمك أبيض الصدر
 االسم العلمي

Halcyon smyrnensis
االسم باإلنجليزية:

White-breasted Kingfisher
الفصيلة: رفراف الشجر

الخروب
Ceratoniasiliqua :االسم العلمي

carob :االسم باإلنجليزية
العائلة: البقولية

نعناع مائي
Menthaaquatica:االسم العلمي

Water Mint:االسم باإلنجليزية
الفصيلة: شفوية

قيقب
 االسم العلمي: 

Arbutus andrachne
االسم باإلنجليزية:

Greek Strawberry Tree
الفصيلة: الصابونية

جزر بري
Dacuscarota:االسم العلمي

Wild Carrot :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الخيمية

جزر بري
Dacuscarota:االسم العلمي

Wild Carrot :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الخيمية

السعد

Cyperusrotundus:االسم العلمي
Galangal:االسم باإلنجليزية

الفصيلة: السعدية

مضــاد  للجلــد،  مطــر  االســهال،  لعــاج  يســتخدم 
م للســمو

يســتخدم فــي عــاج آالم الــرأس والمســاعدة علــى 
الهضــم.

يســتخدم القيقــب فــي عــاج شــقوق الجلــد والقدمين 
أمــراض  إلــى  إضافــة  والغــازات  البطــن  وانتفــاخ 

القولــون وأعــراض الشــيخوخة

لحــب  والبــذور  والــورق  الجــذور  غســول  يســتعمل 
لحــاالت  مفيــد  وهــو  الجلــد  والتهابــات  الشــباب 

للبــول.  مــدرة  النبتــة  تعــد  كمــا  األكزيمــا 

لحــب  والبــذور  والــورق  الجــذور  غســول  يســتعمل 
لحــاالت  مفيــد  وهــو  الجلــد  والتهابــات  الشــباب 

للبــول.  مــدرة  النبتــة  تعــد  كمــا  األكزيمــا 

نيص هندي متوج 
Hystrixindica:االسم العلمي

 Indian :االسم باإلنجليزية
 Crested Porcupine

الفصيلة: النيص

بعض النباتات في المحمية


