محمية المكسر
(سريس)

تعليمــــــــات الــــــمحميــــــات
Protected Areas Rules

محمية المسكر
(سريس)

تعليمــــــــات السالمــــة
SAFETY RULES

يتمنى لكم مجلس قروي سريس نزهة ممتعة !

الجديدة

بداية المسار

اإلقليم المناخي لمحمية
المسكر (سريس)
طول المسار حوالي  ٥كيلو متر

تتبــع هــذه المحميــة إلــى إقليــم البحــر المتوســط حيــث تصنــف بانتمائهــا للنظــام البيئــي او
الموئــل الطبيعــي (نظــام أشــجار البلــوط العــادي علــى الصخــور الجيريــة) وتســود أشــجار
البلــوط والملــول والســريس واشــجار الســدر الضــال ،كمــا تغطــي المنطقــة شــجيرات القنــدول
والخويخــة والنتــش والنباتــات العشــبية .يمتــاز هــذا اإلقليــم بوجــود فصليــن مركز ّييــن 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.

٥٠٠

استراحة
سِ ر باتجاه هذة العالمة
على طول المسار

أهمية وجود المحميات
محمية المكسر (سريس)

هــي منطقــة ذات تربــة حمــراء ضاربــة للبنيــة تتخللهــا سالســل مــن صخــور الصلــدم ،التــي تنبــت فــي شــقوقها
أنــواع مختلفــة مــن النباتــات كونهــا نمــوذج للســفوح والمنحــدرات ذات اإلشــعاع الشمســي المنخفــض عاليــة
الرطوبــة نســبيا وهــذا ســاعدها علــى نمــو الحشــائش بشــكل ســريع ،وهــي ذات تنــوع حيــوي كبيــر خاصــة
الطيــور ،بســبب قربهــا مــن مــرج صانــور الممتلــئ بالميــاه شــتاء حيــث تظهــر الطيــور الصغيــرة المغــردة
والطيــور الحوامــة التــي تبحــث عــن وجبتهــا اليوميــة فتظهــر بشــكل جلــي مــن مســافة بعيــدة ،وفــي ســاعات
المســاء والصبــاح الباكــر يمكــن مشــاهدة الطيــور الجارحــة والمحلقــة ً وعنــد الدخــول لعمــق المحميــة نالحــظ
وجــود أعشــاش ألنــواع مختلفــة مــن الطيــور ومنهــا طائــر بــاز العســل كمــا يمكــن مشــاهدة العديــد مــن
الحيوانــات مثــل الوبــر الصخــري والثعالــب والخنازيــر البريــة .تعتبــر هــذه المحميــة مــن بقايــا الغابــات
الطبيعيــة الخالبــة لنظــام البحــر المتوســط والمنطقــة الشــفاغورية فهــي تمتــاز بغناهــا باألشــجار والنباتــات
البريــة كونهــا منطقــة انتقاليــة .تمتلــك المحميــة العديــد مــن اآلثــار منهــا حفــر لتجميــع الميــاه.

الموقع

تقع فوق تلة تشرف على منطقة االنهدام العظيم ،إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين.

تهــدف المحميــات الطبيعيــة إلــى دعــم العالقــة 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 اســتغالل جائــر لهــذه األحيــاء لتجنــب تدهورهــا و
انقراضهــا.

سلطة جودة البيئة
Environment Quality Authority

٢٥٠

مشهد طبيعي

نهاية المسار/المشتل

قشدة

استراحة

سيريس

التنوع الحيوي في المحمية

وبر صخري
االسم العلمي:
Procavia capensis
االسم باإلنجليزيةRock Hyrax :
الفصيلة :الوبر الصخري

الحجل

الخنزي�ر البري

االسم العلميSusscrofa :
االسم باإلنجليزيةWild Boar:
الفصيلة :الخنزي�ريات

خفاش بالزي�وس النضوي

االسم العلميAlectorischukar:
االسم باإلنجليزيةChukar :
الفصيلة:الحجالوات

قريــب مــن حجــم األرنــب البــري
والــذي يتــراوح مــا بيــن 30و 50ســم
تقريبــا ووزنــه حوالــي  4٫5كغــم ،تضــع
األنثــى  3-2صغــار بعــد فتــرة حمــل
تســتمر إلــى 6أو  7أشــهر تقريبــا،
وتولــد الصغــار بعيــون مفتوحــة وجســم
مغطــى بالشــعر .تفطــم الــم صغارهــا
بعــد عشــرة أســابيع وتســتطيع
اســتيعاب األكل الصلــب بعد أســبوعين
مــن الــوالدة.

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

مــن الخفافيــش متوســطة الحجم والتي
يبلــغ طولهــا حوالــي  6٫5-6٫4ســم
وامتــداد أجنحتــه ما يقــارب 8٫4-4٫4
أمــا وزنــه فيتــراوح مــا بيــن 21و 51غــم.
يكســو جســمه فــراء زغبــي ذو شــعر
قاعدتــه بيضــاء اللــون ويكــون الشــعر
علــى الظهــر بنــي مائــل للرمــادي أمــا
البطــن فهــو ابيــض اللــون.
الخفاش النضوي المتوسطي
االسم العلمي:
Rhinolophuseuryale
االسم باإلنجليزية:
Mediterranean Horseshoe
Bat

يعــد مــن الخفافيــش النــادرة لمنطقــة
البحــر المتوســط وهــو ثانــي أكبــر جنــس
مــن الخفافيــش فــي العالــم ،حجمــه
متوســط بيــن الخفــاش النضــوي الصغيــر
والخفــاش النضــوي الكبيــر والــذي يقــدر
طولــه حوالــي  5ســم وامتــداد جناحيــه حوالــي  30ســم .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.

حيــوان متوســط الحجــم ذو جســد ورأس ضخمــان وقوائــم قصيــرة ،حيــث يكــون الــرأس مســتطيل
والجمجمــة تحتــوي علــى زوج مــن األنيــاب القويــة علــى كل فــك تســتخدم كوســيلة دفــاع عــن النفــس
وتســتمر بالنمــو طيلــة فتــرة حياتهــا .تتــزاوج الخنازيــر مرتيــن أو ثالثــة فــي الســنة ،وتلــد األنثــى مــا
يقــارب  14-4خنــوص فــي البطــن الواحــد بعــد فتــرة حمــل تســتمر ل  4شــهور وتفطــم األم صغارهــا
بعــد  3أو  4شــهور مــن والدتهــا لتبــدأ الصغــار بــأكل األطعمــة الصلبــة مثــل الديــدان واليرقانــات.

المريمية البرية

العكوب

االسم العلمي:
Salvia officinalis
االسم باإلنجليزية:
Common Sage
الفصيلة :الشفوية

البطم

مفيــدة آلالم البطــن كالمغــص
واالم البــرد المختلفــة ومفيــدة
فــي معالجــة اإلســهال حيــث
تغلــى أوراقهــا واغصانهــا
ويشــرب مغلــي االوراق
واالغصــان الطريــة.
السريس

الثعلب األحمر
االسم العلميPistaciapalaestina:
االسم باإلنجليزيةTerebinth:
الفصيلة :البطمية

تغلــى اوراق البطــم وثمــاره لتســتخدم كمــدر للبــول وتقويــة الطحــال وكذلــك الثمار والقليــل من األوراق
تعمــل علــى عــاج المعــدة والقرحــة كذلــك تخفــف مــن حرقــة المعــدة وتســتخدك أيضــا كمســكن آلالم
األســنان. ،يدخــل فــي مســتحضرات التجميــل ويســتخدم كمــادة حافظــة ومغلفــة لألدويــة ،ويدخــل
فــي مــادة العلكــة لتســكين وتنظيــف االســنان ويعطيهــا رائحــة فواحــة.

الملول

الخروب

االسم العلمي:
Pistacialentiscus
االسم باإلنجليزية:
Mastic Tree
العائلة :البطمية

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

تســتخدم النبتــة فــي عــاج
حموضــة المعــدة ،عــاج ضمــور
الكبــد وفــي معالجــة قــروح
الفــم.

السدر
االسم العلمي:
Ziziphusspina-christi
,
االسم باإلنجليزيةChrist s :
Thorn Jujube
العائلة :النبقية

يســتخدم كمليــن لألمعــاء ،تعالــج
أمــراض الجهــاز التنفســي ،لعــاج
آالم األســنان ،أوراق الســدر فإنهــا
تســتخدم لعــاج الجــرب والبثــور،
ومنقــوع األوراق مفيــد فــي عــاج آالم
المفاصــل والتهــاب الفــم واللثــة.

بعض الحيوانات والطيور في المحمية
 جشنة الصحراءTawny Pipit
 مرزة باهتةPallid harrier
 عقاب أسفعIndian sage
 عقاب ملكي شرقيEastern imperial eagle
 باز العسلEuropean Honey Buzzard

االسم العلميVulpesVulpes:
االسم باإلنجليزيةRed Fox:
الفصيلة الكلبيات

يعتبــر الثعلــب األحمــر أكبــر أنــواع الثعالــب حيــث يصــل وزنــه إلــى حوالــي 9كغــم ،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  90-60ســم
وتتــراوح فتــرة حمــل األنثــى بيــن  49و 56يومــا ،ثــم تلــد مــا يقــارب  10-4صغــار تســمى (هجرســا)
فــي حفــرة عميقــة نســبيا تســمى وكــرا.

االسم العلمي:
Quercusboissieri
االسم باإلنجليزية:
Deciduous Oak
العائلة :الزانية

 الخنزير البريRock Hyrax
 الثعلب األحمرRed Fox
 الوبر الصخريRock Hyrax
 سلحفاة مهمازية الوركSpur-Thighed Tortoise
 خفاش نضوي متوسطيMediterranean horseshoe bat
 حجلChukar

االسم العلمي:
Rhinolophusblasii
االسم باإلنجليزية:
Blasius’ Horseshoe Bat

االسم العلمي:
Gundeliatournefortii
االسم باإلنجليزيةGundelia :
العائلة :نجمية

يســتخدم العكــوب تقليديـاً لعــاج أمــراض
الصــدر،
والســ ّكري ،وآالم
الكبــد،
ّ
ّ
والســكتة الدماغيــة ،وأمــراض القلــب،
وآالم المعــدة ،والبُهــاق ،واإلســهال،
والتهــاب الشــعب الهوائيــة ،كمــا أ ّنــه
مليــن ،ومهــدئ ،ومضــاد لاللتهابــات،
ّ
للطفيليــات.
ومكافــح

االسم العلمي:
Ceratoniasiliqua
االسم باإلنجليزيةCarob:
الفصيلة :البقولية

يســتخدم للتخفيــف مــن مشــاكل
المعــدة؛ حيــثُ يحتــوي الخــ ّروب
علــى الكثيــر مــن األليــاف كالبكتيــن،
ومضــادات األكســدة ،والبروتيــن،
وكميــات قليلــة مــن الســكر ،بينمــا
ال يحتــوي علــى الغلوتيــن ،وقــد تــم
التّصريــح باســتخدامه كغــذاء آمــن
مــن قِ بَــل مؤسســة الغــذاء والــدواء
األمريك ّيــة.

الورد الفينيقي

اللوف الفلسطيني

االسم العلمي:
Rosa phoenicia
االسم باإلنجليزية:
Rambling Rose
الفصيلة :الوردية

االسم العلمي:
Arum palaestinum
االسم باإلنجليزيةBlack Calla :
الفصيلة :القلقاسية

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

بعض النباتات في المحمية
 ملولCyprus Oak
 البطم الفلسطينيTerebinth
 الخروبcarob
 السريس,
Christ s thorn jujube
 الورد الفينيقيRambling Rose
 الخبيزة البريةRambling Rose

 اللوف الفلسطينيblack calla
 العكوبGundelia
 المريمية البرية الهنديةIndian sage
 السدر,
Christ s Thorn Jujube
 الورد الفينيقيRambling Rose

باز العسل

االسم العلميPernisapivorus:
االسم باإلنجليزيةEuropean Honey Buzzard:
الفصيلة :البازية

هــو طائــر جــارح ينتمــي إلــى البازيــة ،يبلــغ طولــه حوالــي  55ســم وامتــداد جناحيــه  150-135ســم.
لــون األجــزاء العليــا والــرأس رمــادي عنــد الذكــر وبنــي عنــد األنثــى ،بقيــة أجــزاء الجســم أمــا الذيــل
فبــه شــريط أســود بالقــرب مــن نهايــة الريــش وشــريطين علــى القاعــدة ريشــه الكثيــف وقشــور ســاقيه
تحميــه مــن اللســعات .يقضــي الكثيــر مــن الوقــت علــى أرض الغابــات فــي حفــر أعشــاش الدبابيــر.

