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محمية واد القف
محمية واد القف

مسار محمية واد القف
علــى مــر ماييــن الســنين، نحتــت قطــرات المطــر صخــور الــوادي الكلســية، فطبعــت فيهــا مشــهًدا مذهــًا 
مــن المغــاور وممــرات الميــاه التــي جــرت فــي المنطقــة وأشــهرها »طــور الصفــا«.  تعتبــر المحميــة مــأوى 
للطيــور المهاجــرة والمقيمــة أيضــا، وألنهــا ظلــت تشــكل واحــدة مــن المناطــق التــي تضــم فــي ثناياهــا عــدد 
مــن اصنــاف النباتــات والحيوانــات والطيــور البريــة، يمكــن اعتبــار هــذه المنطقــة صمــام امــان لحيــاة تلــك 
المخلوقــات. تحتــوي المحميــة علــى مغــارة طــور الصفــا والتــي تــأوي آالف مــن خفافيــش الفاكهــة فهــي تعتبــر 
مــأوى للطيــور المهاجــرة والمقيمــة. كمــا تشــتهر المحميــة ومحيطهــا بكثــرة العيــون المائيــة ووجــود مشــاتل 

إلنتــاج النباتــات.
وكنتيجــة طبيعيــة لانحــدار الشــديد لمناطــق المحميــة ومحيطهــا فإنهــا تعتبــر مناطــق حصــاد مائيــة 
النباتــي والشــجري األساســي  لــدور الغطــاء  وتغذيــة مائيــة للميــاه الجوفيــة مــن الطــراز األول باإلضافــة 
فيحفــظ التربــة والميــاه لتغذيــة الخــزان الجوفــي، وهــذا بــدوره أدى الــى وجــود عــدة عيــون مائيــة قويــة تخــدم 

المنطقــة والمزارعيــن والســياح.  
تعتبــر المخــزن الطبيعيــة لألنــواع البريــة فــي الجنــوب والتــي ســاهمت بحفــظ الكثيــر مــن األنــواع البريــة مــن 

االنقــراض. ولــه ادور رئيســي فــي التــوازن البيئــي فــي المنطقــة كأكبــر محميــة فــي الجنــوب. 

الموقع
تقــع محميــة وادي القــف فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة لمدينــة الخليــل تقريبــا علــى بعــد 6 كــم مــن 

المدينــة، تمتــد علــى مســاحة 3730 دونــم فــوق سلســلة مــن الجبــال الوســطى.

ِسر باتجاه هذة العالمة 
على طول المسار

تعليمــــــــات السالمــــة
SAFETY RULES

تعليمــــــــات الــــــمحميــــــات
Protected Areas Rules

٥٠٠ ١٠٠

تتمنى لكم سلطة جودة البيئة نزهة ممتعة !

طول المسار حوالي ٦٫٥ كيلو متر

بيت اوال

ترقوميا استراحة

بيت كاحل

حلحول

الخليل

استراحة / بداية المحمية

بداية المسار

خربة الحسكة

نهاية المسار

مطل مشهد طبيعي

تتبــع هــذه المحميــة إلــى إقليــم البحــر المتوســط لكنهــا محميــة مختلطة مــن الغطاء النباتي 
)نظــام  الطبيعــي  الموئــل  او  البيئــي  للنظــام  بانتمائهــا  تصنــف  حيــث  والطبيعــي  المــزروع 
أشــجار البلــوط العــادي علــى الصخــور الجيريــة( وتســود أشــجار البلــوط والخــروب والســريس 
وأشــجار الزعــرور والســويد الفلسطينيوأشــجار الصنوبــر الحلبــي والســرو العاموديوالســويد 
الفلســطيني، كمــا يوجــد فــي المحميــة العديــد مــن الكهــوف التــي يعيــش بداخلهــا أنــواع مــن 
الخفافيــش المهــددة باالنقــراض خاصــة كهــف الصفــا الــذي يعتبــر موئــل رئيســي لخفــاش 
الفاكهة،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.

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 
و  تدهورهــا  لتجنــب  األحيــاء  لهــذه  جائــر  اســتغال  أي  أو  الهوائــي  و  المائــي  التلــوث 

انقراضهــا.

أهمية وجود المحميات

اإلقليم المناخي محمية واد القف



التنوع الحيوي في المحمية

 

 

بعض الحيوانات والطيور في المحمية
- الثعلب األحمر

Red Fox
- الذئب العربي

  Wolf
- ضبع مخطط

 Stirped Hyena
- الغزال الجبلي الفلسطيني
 Palestine Mountain

Gazelle
- غرير العسل

Ratel

- اللوف الفلسطيني
Black calla 

- القندول الشعري
Hairy thorny broom 

- رجل الحمامة
Silver Nailroot 

- الجعدة
Felty Germander

- الصوفان الصخري
Rock Phagnalon

- الشومر البري )البسباس(

- القنفذ الشرقي
Eastern Hedgehog

- نمس مصري
 Egyptian Mongoose

- نيص هندي متوج
 Indian Crested

 Porcupine
- األرنب البري 
Cape Hare

- نقار الخشب السوري
Syrian Woodpecker

- الهدهد

Wild Fennel
- الخروب
Carob

- الزعرور
Spiny Hawthorn

- الحور األسود
Black poplar

- القيقب
Eastern Strawberry Tree

- البطم الفلسطيني
Terebinth

Hoopoe
- اليمام المطوق

Barbary dove
- الحجل الجبلي

Chukar
- أبو زريق

Eurasian jay
- حسون تفاحي

Common Linnet

- السويد الفلسطيني
Palestine Buckthorn

- العبهر
Official Storax

يمتــاز الضبــع برأســه الكبيــر وهــو حيــوان قــوي متوســط الحجــم، يبلــغ طــول جســمه حوالــي ٩٠-١٢٠ ســم 
ووزنــه مــا يقــارب ٢٧-٥٤ كجــم، ا لقوائــم األماميــة أطــول مــن القوائــم الخلفيــة وينتهــي كل منهمــا بأربــع 
أصابــع. يغطــي جســم الضبــع شــعر خشــن أبيــض 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.

عصفــور ينتمــي إلــى فصيلــة الشرشــوريات، الذكــر رمــادي ظهــره كســتنائي ويغطــي الجبهــة والصــدر لــون 
أحمــر قرمــزي أمــا األنثــى فهــي تفتقــد اللــون األحمــر يغطيهــا مــن األعلــى بنــي مــع خطــوط قاتمــة. ريــش 
الذيــل أبيــض اللــون منقــاره بنــي مائــل للرمــادي الداكــن. وســط الحنجــرة مخطــط ومنطقــة حــول العينيــن 

شاحبة.

طائــر متوســط الحجــم يبلــغ طولــه حوالــي 33 ســم، يعيــش علــى األرض لونــه رمــادي وأســود واضــح 
مــن األعلــى 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 

حزيــران.

نسر الثعابين
ضبع مخطط

حسون تفاحي

الحجل

 Circaetus gallicus :االسم العلمي
Short toed Eagle :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: البازية Hyaenahyaena :االسم العلمي
 Stirped Hyena :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: الضبعيات

Cardueliscannabina :االسم العلمي
Common Linnet :االسم باإلنجليزية

الفصيلة:شرشوريات

Alectorischukar :االسم العلمي
Chukar:االسم باإلنجليزية

الفصيلة:الحجالوات

رجل الحمامة
Paronychia argentea :االسم العلمي

Silver Nailroot:االسم باالنجليزية  
الفصيلة: القرنفلية

الصوفان الصخري

Phagnalonrupestre :االسم العلمي
Rock Phagnalon:االسم باالنجليزية

الفصيلة: المركبة

الزعرور
Crataegusaronia :االسم العلمي

Spiny Hawthorn:االسم باالنجليزية
الفصيلة: الوردية

سويد فلسطيني

Rhamnuspalaestinus :االسم العلمي
Palestine Buckthorn :االسم باإلنجليزية

العائلة: النبقية

الكلــى  أمــراض  عــاج  فــي  النبتــة  هــذه  تســتخدم 
والرمــل والحصــى إضافــة إلــى عــاج أمــراض القحــة 

ــات أخــرى. ــع نبات ــا م مــن خــال مزجه

يســتخدم نبــات الصوفــان فــي عــاج امــراض الكلــى 
حــاالت  فــي  يســتعمل  كمــا  البوليــة،  والمســالك 
الخلجة،كمــا يســتعمل فــي جميــع المســائل المتعلقــة 

الهضمــي. بالجهــاز 

يســتخدم فــي الطــب الشــعبي لعــاج التهابــات الحلــق 
واإلســهال ووقــف النزيــف الداخلــي وعــاج أمــراض 
كمــا  الكوليســترول،  وخفــض  والشــرايين  القلــب 
تســتخدم األوراق كلبخــة لعــاج التقرحــات الجلديــة.

بعض النباتات في المحمية

يعــد مــن أكبــر الغــزالن فــي الحجــم بالنســبة للســاالت األخــرى يبلــغ طولــه حوالــي 6٠ ســم ويبلــغ 
وزنــه مــا يقــارب ١٢-١6 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 ١8٠ يومــا مــن الحمــل ليبقــى حوالــي شــهرين.

يســتخدم كفاتــح للشــهية كمــا يعــوض الجســم بعناصــر وفيتامينــات هامــة كالحديــد وغيــره مــن الفيتامينــات 
الهامة. 

ــل مــن األوراق  ــك الثمــار والقلي ــة الطحــال وكذل ــول وتقوي ــى اوراق البطــم وثمــاره لتســتخدم كمــدر للب تغل
تعمــل علــى عــاج المعــدة والقرحــة كذلــك تخفــف مــن حرقــة المعــدة وتســتخدم أيضــا كمســكن آلالم 
األســنان، والبطــم منفــث وقاطــع لإلســهال ويدخــل فــي مســتحضرات التجميــل ويســتخدم كمــادة حافظــة 

ــا رائحــة فواحــة. ــف االســنان ويعطيه ــادة العلكــة لتســكين وتنظي ــة، ويدخــل فــي م ــة لألدوي ومغلف

يعتبــر الثعلــب األحمــر أكبــر أنــواع الثعالــب حيــث يصــل وزنــه إلــى حوالــي ٩كغــم، يغطــي جســمه فــراء يتبايــن 
لونــه بيــن البنــي المحمــر الداكــن واألحمــر المصفــر فــي الجــزء العلــوي مــن الجســد وأبيــض علــى المعــدة 
وآخــر الذيــل، يبلــغ طــول جســمه حوالــي ٠6-٠٩ ســم وطــل ذيلــه بيــن ٥3 و٠٥ ســم، حيــث يمتــاز ذيــل الثعلــب 
بطولــه والــذي يبلــغ طــول ثلــث جســده فهــو يســتخدمه للتدفئــة كوســادة للنــوم باإلضافــة إلــى أداة تواصــل، 

كذلــك يســاعده علــى التــوازن عندمــا يقفــز لمســافة بعيــدة ومرتفعــة.

يستخدم لعاج االسهال، مطر للجلد، مضاد للسموم.

غزال الجبلي 
الفلسطيني

اللوف الفلسطيني

البطم الفلسطيني

الثعلب األحمر

الخروب

Gazella gazelle gazelle :االسم العلمي
Mountain Gazelle :االسم باإلنجليزية

الطائفة: الثدي�يات
الرتبة: مزدوجة األصابع

Arum palaestinum :االسم العلمي
Black Calla :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: القلقاسية

Pistaciapalaestina :االسم العلمي
Terebinth:االسم باإلنجليزية

الفصيلة: البطمية

Vulpesvulpes:االسم العلمي
Red Fox :االسم باإلنجليزية

الفصيلة الكلبيات.

Ceratoniasiliqua :االسم العلمي
carob :االسم باإلنجليزية

العائلة: البقولية

نســر كبيــر ذو أجنحــة طويلــة يبلــغ امتدادهــا حوالــي ١6٥-١8٠ ســم حيــث تكــون األجــزاء الســفلية باهتــة 
ــى مســافات متســاوية ورأس عريــض. البطــن  ــة عل ــة أشــرطة داكن ــه ثاث ــع الشــكل وب ــل مرب ــرا والذي كثي
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 ٤٥-٧٤ 
يومــا ويقــوم الذكــر بتغذيتهــا خــال هــذه الفتــرة، ويصــل الفــرخ لســن الطيــران وعمــره بيــن 6٠-8٠ يومــا.


