טעימה מהמגוון הביולוגי המקומי

עירית גדולה
Common Asphodel
צמח רב-שנתי ,גיאופיט
גדול ,בעל פרחים ורודים
הטובים למאכל

אזוב מצוי
Majorana syriaca
שיח תבלין ממשפחת
השפתניים ,הינו צמח
מוגן

פיגם מצוי
Ruta chalepensis
שיח תבלין רב שנתי
בעל פריחה צהובה
מהווה צמח פונדקאי
לפרפר זנב הסנונית.

לבנה רפואית
Styrax officinalis
עץ נמוך ,נשיר
חורף ,בעל פריחה
לבנה ופרי ירוק עם
זרע רעיל.

דבורנית צהובה
Ophrys lutea
צמח רב שנתי,
גיאופיטי
ממשפחת
הסחלביים .הינו
צמח מוגן

תורמוס ההרים
Lupinus pilosus
צמח חד-שנתי בעל
תרמילים ,הינו
צמח מוגן

אשחר ארץ ישראלי
Rhamnus lycioides
שיח גבוה או עץ
נמוך ,קוצני וסבוך,
בעל פרי חום אדמדם
הטוב למאכל
סחלב פרפרני
Orchis
papilionacea
צמח רב שנתי,
גיאופיטי .הינו
צמח מוגן

טריטון הפסים
Triturus vittatus
דו-חי ממשפחת
הסלמנדריים .נמצא
בסכנת הכחדה

צבי ארץ ישראלי
Gazella
אוכל עשב ממשפחת
הפריים .תת-מין של
הצבי המצוי החי
בישראל בלבד.
נמצא בסכנת
הכחדה.

גירית מצויה
Meles meles
יונק אוכל-כל
ממשפחת הסמוריים

כרוון מצוי -
Burhinus oedicnemus
עוף מסדרת החופמאים
המקנן על הקרקע

יזנוב גדול
Rhinopoma
microphyllum
עטלף חרקים
ממשפחת היזנוביים

שביל סובב כפר אוריה
מיזם קהילתי חינוכי
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה

נימפית החורשף
Vanessa cardui
מין פרפר נפוץ בארץ,
בעיקר באביב בעת
הגירתו צפונה

חיוויאי הנחשים -
Circaetus gallicus
עוף דורס יום
ממשפחת הנציים

צב יבשה
Testudo graeca
זוחל ממשחת צבי
היבשה .ניזון מצמחים,
רכיכות ופגרים.

שימור וטיפוח שבילי הליכה בתוך הכפר
ובסביבתו הקרובה .השבילים עוברים בנופיה
הקסומים של שפלת יהודה דרך שטחים
חקלאיים ,יער נטוע ובית גידול נדיר של בתה
ושטחים עשבוניים.
שטחי הבתה העשבוניים מהווים בית גידול חשוב וייחודי
למינים רבים ושונים של צמחים ובעלי חיים ,ביניהם גם כאלו
נדירים על סף סכנת הכחדה .פני השטח היחודיים
מאפשרים שיחור מזון ותנועה לבע"ח רבים ,ביניהם ,הצבי
הארץ ישראלי וכן עופות דורסים ומספר ציפורי השיר
המקננות על הקרקע.
האזור עשיר בשרידים ארכיאולוגים מתקופות היסטוריות
שונות החל מהתקופה הכנענית ועד מלחמת תש"ח .סיפור
שמשון הגיבור שהתרחש באזור מהווה מקור לשם כפר
אוריה ובצדי השביל ניתן לראות שרידי ישוב ,מתקנים
חקלאיים ,בורות מים ומערות קבורה מתקופות שונות.

מרבית תמונות בע"ח וצמחים צולמו בסביבת הכפר .תודות לצלמים :עדי גנץ ,רוני דקל ,נעמה לב ,מצלמת חישה (:-

המסלול הסגול

רמת קושי :קלה
מרחק :כ 4 -ק"מ
זמן הליכה 1.5-2 :שעות
 .1החאן
 .2בית העם
 .3מצפה ניסים
 .4דרך היער הצעיר
 .5תחנת מרעה
 .6ברז השקיה ראשי
 .7נחל אוריה
 .8עץ המשאלות והמעיין
 .9עץ הנדנדה
 .10שביל עזים לטרסות

המסלול האדום

רמת קושי :קלה
אורך השביל :כ 5 -ק"מ
זמן הליכה 2-3 :שעות

 .1החאן
 .2בית העם
 .3ברז השקיה ראשי
 .4תצפית מערבית
 .5פסיפס וגת ביזנטית
 .6בור מים 1
 .7בור מים 2
 .8מערת קבורה
 .9מערת מסתור
 .10החרוב הגדול
 .11תצפית עליונה
 .12שביל העיריות
 .13חיבור לדרך הפסלים
 .14גבעת מוישלה
 .15מערת קשת
 .16עץ הנדנדה
 .17פינת התורמוסים
 .18ברכת המים

