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التاريخ واجليولوجيا
تشكلت الطبقات العليا من الصخور هنا منذ ما يقرب من 
أواخر  يف  باملياه  التعرية  شكلت  وقد  سنة.  مليون   100
سنة)   60.000 إلى   170.000 (منذ  اجلليدي  العصر 
األشكال الصخرية املثيرة لالهتمام والوديان العميقة. املياه 
الصخور  فوق  تخر  وكيف  الرخوة  املناطق  من  الناجتة 
توجد  املخرور.  اآلرامية:  بالعربية/  اسمه  الوادي  أعطت 
أجدادنا  بتوطني  سمحت  الوادي  نظام  يف  ينابيع  عدة 

الكنعانيني يف قرى مثل بتير وحوسان واخلضر والوجلة.

الزراعة
دّجن  منطقة  (أول  اخلصيب  الهالل  من  جزءاً  فلسطني   •

اإلنسان فيها حيوانات ونباتات) 
• زرع أسالفنا الكنعانيون هذه أالودية منذ آالف السنني.

وهي  هنا  تزال متارس  ال  االصيلة  الزراعية  املمارسات   •
وغيرها  واليقطني  البتيري  (الباذجنان  للبيئة  صديقة 

مشهورة)

التنوع البيولوجي
وادي املخرور هو آخر منطقة غنية بالتنوع البيولوجي يف 
و  مربع  كيلومتر   2.6 البالغة  املساحة  حلم.  بيت  ريف 
احملاطة مبنطقة عازلة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة هي 
املنطقة  هذه  يف  تعيش  حمايته.  يجب  عاملي  تراث  موقع 
الثدييات كالضباع وابن آوى والثعالب  مجموعة وافرة من 
ومهاجرة.  مقيمة  وطيور  واخلفافيش  والقوارض  والغزالن 
كما يستضيف الوادي مئات األنواع من النباتات وأكثر من 
20 نوًعا من الفراشات، وأنواع النحل النادرة ومئات األنواع 

من احلشرات األخرى.

يتعرض العديد من احليوانات والنباتات للتهديد ومن املهم 
الوادي.  ومستقبل  اإلنسان  ملصلحة  البيئي  التوازن  حماية 
ودورنا ان نكون أمناء على حماية هذا التراث الوطني لنا 

ولألجيال القادمة وحماية التوازن البيئي.

احلفظ والسياحة 
يشجع  الوادي  هذا  يف  والثقايف  الطبيعي  التراث  جمال 
السياحة املستدامة. نشجع املشي ومشاهدة البيئة واملعالم 

السياحية كاملناطير والتفاعل مع السكان احملليني. 

• حافظوا على نظافة املنطقة واجمع القمامة
• سيروا يف املسارات املخصصة

• اخفضوا الضوضاء واستمعوا ألصوات احليوانات
واملناظر  والنباتات  احليوانات  مبشاهدة  استمتعوا   •

الطبيعية
• تفاعلوا مع السكان احملليني واستمتعوا باملأكوالت احمللية

• ال تتركوا القمامة
• ال تزعجوا احليوانات وال تزيلوا الصخور أو أالحافير أو 

أو النباتات
• ال حتدثوا ضوضاء أو تلوثاً آخراً

• ال تشعلوا النار يف املوقع وتتركوا لها اثرا

الطبيعة تدعم البشر وجميع الكائنات احلية
الطبيعة هي ُأمنا يجب احملافظة على استدامتها 

وتوازنها النها هي الداعم األساس لبقائنا نحن البشر 
وكافة الكائنات احلية

استمتع بها واحفظها واحمها
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