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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 والخــروب والســريس وأشــجار الزعــرور والســويد الفلســطيني. 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 لمحمية المرج )أم التوت(

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 المرج )أم التوت(

محمية المرج )أم التوت(

محمية المرج )أم التوت(
تتمتــع المحميــة بالنظــام البيئــي للبحــر المتوســط، وتتواجــد فــي المناطــق األقــل رطوبة )أمطارتحــت 600ملم( 
فــي الجهــة الشــرقية مــن المنطقــة شــبه الســاحلية تنتمــي محميــة ام التــوت الــى غابــات البلــوط الطبيعيــة 
علــى الصخــور الكلســية.  أمــا بالنســبة ألنــواع التربــة فتتواجــد تربــة الرندزينــا والتربــة الحمــراء التيــراروزا 

الغنيــة بالدوبــال.
تمتــاز هــذه المحميــة بتنوعهــا الجغرافــي والغطــاء النباتــي فيهــا وسلســلة مــن النباتــات واألشــجار البكــر فهــي 
تعتبــر مــن أفضــل موائــل الدراســات العلميــة الحديثــة. وتعتبــر المنطقــة مركــز الســتقطاب الطيــور المهاجــرة 

خــال الهجرتيــن الخريفيــة والربيعيــة. 
توفــر درجــات الحــرارة المعتدلــة جــوا مناســبا للحيوانــات فــي هــذه المنطقــة منهــا القــوارض والثدييــات 
األخــرى. تتميــز محميــة ام التــوت بغناهــا بالتنــوع الحيــوي الــذي يعتبــر خليطــاً ومنطقــة انتقاليــة بيــن التنــوع 
الحيــوي للمنطقــة الشــبه صحراويــة والمنطقــة المتوســطية لهــذا فهــي غنيــة بعناصرالتنــوع الحيــوي الممثــل 

ــن.    للمنطقتي

الموقع
تقــع محميــة ام التــوت فــي الجــزء الشــمالي مــن الضفــة الغربيــة مــن محافظــة جنيــن، وتحديــداً فــي جنــوب 
شــرق مدينــة جنيــن بالقــرب مــن قريــة ام التــوت وجلقمــوس وديــر ابوضعيــف وقباطيــة وهــي تابعــة للحكومــة 

الفلســطينية، تبلــغ مســاحتها حوالــي 380 دونــم.

تعليمــــــــات السالمــــة
SAFETY RULES

تعليمــــــــات الــــــمحميــــــات
Protected Areas Rules

ام التوت

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

يتمنى لكم مجلس قروي أم التوت نزهة ممتعة!

ِسر باتجاه هذة العالمة 
على طول المسار

٢٠٠٠ ١٠٠
طول المسار  حوالي  ٢٫٥ كيلو متر

نهاية المسار

بداية المسار
استراحة / برج الخروبة

استراحة / مشهد طبيعي

استراحة / البلوطة



التنوع الحيوي في المحمية

 

- أبو الحناء 
European Robin

- يمام مطوق
Collared Dove

- الحجل )الشنار(
Chukar

- سنونو الصخر
Rock Martin

- النّعار السوري

- هليون بري)عجرم(
Wild Asparagus

- الجعدة
Felty Germander

- قرن الغزال
Persian Cyclamen

- شقائق النعمان
Poppy Anemone

- السريس
Mastic Tree

Syrian Serin
- الثعلب األحمر

Red Fox
- األرنب البري: 
Cape Hare

- الخنزير البري
Wild Boar

- ضبع مخطط
 Striped Hyena

- نمس مصري

- الخروب
carob

- البطم الفلسطيني
Terebinth

- السّويد الفلسطيني
 Palestine
Buckthorn

- القندول الشعري
 Hairy Thorny

Broom

Egyptian Mongoose
- حدأة سوداء الجناح

Black-winged kite
- يمام مصري

Laughing Dove

- اللبيدة
Soft-Hairy Rockrose

- عنصل بحري )عيصالن(
Maritime Squill

- االفيدرا )العلندة(
Leafless Ephedra

- الهندباء البرية )قرصعنة(
Chicory

- فراسيون شائع
Common Horehound

قريــب مــن حجــم األرنــب البــري والــذي يتــراوح مــا بيــن 30 و50 ســم تقريبــا ووزنــه حوالــي 4,5 كغــم، 
ــي والرمــادي بينمــا تكــون الطــراف والبطــن فاتحــة  ــان البن ــر وغليــظ يغطــي رأســه لون شــعره قصي
اللــون. تضــع األنثــى 2-3 صغــار بعــد فتــرة حمــل تســتمر إلــى 6 أو 7 أشــهر تقريبــا، وتولــد الصغــار 

بعيــون مفتوحــة وجســم مغطــى بالشــعر.

الوبر الصخري
Procaviacapensis :االسم العلمي

Rock Hyrax :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الوبر الصخري

الحجل

Alectorischukar :االسم العلمي
Chukar :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: الحجالوات

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

أيــار ويفقــس فــي أوائــل حزيــران.

البطم الفلسطيني

Pistaciapalaestina :االسم العلمي
Terebinth:االسم باإلنجليزية

الفصيلة: البطمية

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

ويســتخدم كمــادة حافظــة ومغلفــة لألدويــة.

الحدأة السوداء

Milvus migrans:االسم العلمي
Black kite :االسم باإلنجليزية

الفصيلة:البازية

مــن الطيــور الجارحــة متوســطة الحجــم، يبلــغ طولهــا حوالــي 63-50 
ســم وامتــداد أجنحتهــا 135-150ســم. الريــش الموجــود تحت األجنحة 
لونهــا بنــي داكــن أمــا الريــش الداخلــي فهــو بنــي صــدئ المــع مــع وجــود 
ــاح والوشــاح  ــش الجن ــوادم. أطــراف ري ــى الق ــع بيضــاء موجــودة عل بق
باهتة.تضــع االنثــى مــن 2-3 بيضــات فــي اعشــاش تقــوم ببنائهــا علــى 

فــروع األشــجار.

الخروب

االسم العلمي: 
Ceratoniasiliqua

Carob :االسم باإلنجليزية

العائلة: البقولية

يستخدم لعالج االسهال، مطر 
للجلد، مضاد للسموم. 

هليون بري)عجرم(

االسم العلمي:
Asparagus acutifolius

االسم باإلنجليزية:
Wild Asparagus

الفصيلة: هليونية

الشــيخوخة  لمكافحــة  يســتخدم 
وأمــراض القلــب والســكري باإلضافــة 
ــط  ــى صحــة العظــام وانتظــام ضغ إل

الــدم.

اإلفيدرا )العلندة(
االسم العلمي:

Ephedra foeminea
االسم باإلنجليزية:
Leafless Ephedra
الفصيلة: العلندية

مــادة  علــى  النبتــة  هــذه  تحتــوي 
االفدريــن والتــي تســتعمل فــي عــاج 
والــزكام  القصبيــة  الربــو  حــاالت 
فــي  تســتخدم  كمــا  والروماتــزم 

الحــادة. اآلالم  تســكين 

سويد فلسطيني

االسم العلمي: 
Rhamnuspalaestinus

االسم باإلنجليزية:

Palestine Buckthorn

العائلة: النبقية

شقائق النعمان

االسم العلمي:

Anemone coronaria

االسم باإلنجليزية:

Poppy Anemone

الفصيلة: الحوذانية

القندول الشعري
االسم العلمي:

Calicotomevillosa
االسم باإلنجليزية:

Hairy Thorny Broom
الفصيلة: البقولية

الثعلب األحمر 
Vulpesvulpes:االسم العلمي

Red Fox :االسم باإلنجليزية
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 60-90 ســم وطــول ذيلــه بيــن 35 و50 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.

بعض النباتات في المحمية بعض الحيوانات والطيور في المحمية

جســد  ذو  الحجــم  متوســط  حيــوان 
قصيــرة،  وقوائــم  ضخمــان  ورأس 
 200-140 يقــارب  مــا  طولــه  يبلــغ 
كغــم،   200-35 حوالــي  ووزنــه  ســم 
للخنزيــر جلــد ســميك مغطــى بوبــر 
البنــي  بيــن  لونــه  يتــراوح  خشــن 

يمتــاز الضبــع برأســه الكبيــر وهــو حيــوان قــوي متوســط الحجــم، يبلــغ طــول جســمه حوالــي 120-90 
ســم ووزنــه مــا يقــارب 27-54 كجــم، القوائــم 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.

ضبع مخطط
Hyaenahyaena :االسم العلمي

 Stirped Hyena :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الضبعيات

طائــر صغيــر جــذاب يصــل طولــه حوالــي 14 ســم، يتميــز طائــر ابــو الحنــاء بلــون الصــدر البرتقالــي 
المحمــر والــذي يغطــي وجهــه أيضــا، والبنــي للظهــر والبطــن أبيــض اللــون. المنقــار والعيــون ســوداء، 
ــل انتشــارا مــن  ــى صــدره وهــي أق ــة الموجــودة عل ــر بالبقع ــز الذك ــي. يتمي ــا بن ــا الســاقين فلونه أم
األنثى.يبــدأ موســم التكاثــر فــي شــهر نيســان ويســتمر حتــى شــهر آبــن حيــث تضــع األنثــى 7-4 

بيضــات وتســتمر فتــرة الحضانــة قرابــة 14 يــوم.

طائر أبو الحناء
Erithacusrubecula:االسم العلمي
European Robin:االسم باإلنجليزية

الفصيلة:صائدة الذبا

الخنزي�ر البري
Susscrofa :االسم العلمي

Wild Boar :االسم باإلنجليزية
الفصيلة: الخنزي�ريات

واألســود ويغطــي الرقبــة عــرف مــن الشــعر الخشــن. تتــزاوج الخنازيــر مرتيــن أو ثاثــة فــي الســنة، 
وتلــد األنثــى مــا يقــارب 4-14 خنــوص فــي البطــن الواحــد بعــد فتــرة حمــل تســتمر ل 4 شــهور.

يســتخدم لعــاج حــاالت اإلمســاك ومعالجــة الدمامــل والجــروح المتقيحــة كمــا يســتخدم لمعالجــة 
فطريــات والتهابــات الجلــد.

قرن الغزال
Cyclamen persicum :االسم العلمي
Persian Cyclamen :االسم باإلنجليزية

الفصيلة: المرسينية


