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مقــدمـــــــة

ت.عنوان���ه.اإىل.)طيور.ال�سعودية(.وكان.العن���وان.)طيور.برية. ُقَبْي���ل.طبع.ه���ذا.الكتاب.غيرّ

مقيم���ة.ومهاج���رة.يف.الطبيعة.ال�سحراوي���ة.للمملكة.العربية.ال�سعودي���ة(..ولعل.القارئ.يدرك.

اأن.الغر����ض.م���ن.الأول.الخت�س���ار.و�سهولة.الت���داول.بينما.الآخر.يدل.عل���ى.املو�سوع.وامل�ساحة.

ز.على.الطيور.يف.البيئة.ال�سحراوية.للمملكة.العربية.ال�سعودية،. التي.يبحث.فيها.الكتاب.فيكرّ
وبخا�سة.تلك.الأنواع.من.الطيور.التي.يزداد.الهتمام.بها.يف.عدة.موا�سم.من.كل.عام.

واأرغب.قبل.قراءة.الكتاب.اأو.الطالع.عليه.اأو.م�ساهدة.�سوره.الفوتوغرافية.اأن.ي�سع.القارئ.
يف.احل�سبان.العتبارات.التالية:

كل.�س���ور.الكتاب.م���ن.ت�سوير.املوؤلف.با�ستثناء.�سور.حم���دودة.ارتبطت.باأحداث،.و�ستجد. 	•
اأين.و�سعت.عليها.م�سادرها.ب�سكل.وا�سح.

���زة.متجنبًا.املقدمات.وال�سته���الل.الإن�سائي.يف.تناول. �سعي���ت.اأن.اأجع���ل.املعلومات.مركرّ 	•

اأج���زاء.الكت���اب.ومتج���اوزًا.�س���رح.اأ�سكال.الطي���ور.واألوانه���ا.لأن.بني.يدي.الق���ارئ.ال�سور.
امللونة.التي.تفي.بالغر�ض.وُتغني.عن.عبارات.الو�سف.

�ستاأخ���ذ.ال�س���ور.امل�ساحة.الأكرب.يف.�سفحات.الكتاب،.واخرتت.من.بني.ع�سرات.الآلف. 	•

م���ن.ال�سور.تلك.الت���ي.تكون.بزاوية.التقاطه���ا.اأقرب.اإىل.حماكاة.م�ساه���دة.العني.للطيور.
على.الطبيعة.�سواء.كانت.على.الأر�ض.اأو.الأ�سجار.

اإ�ساءات.يف.�سفحات.الكت���اب.لعر�ض.ملخ�سات.عن.بع�ض. اإدراج. ���دت. �ستج���د.اأين.تعمرّ 	•

الأح���داث.واحلقائ���ق.املرتبط���ة.باملو�سوع.ال���ذي.تتناوله.ال�سفح���ة،.واأزعم.اأنه���ا.�ستكون.

ق���ة.حتقق.الفوائد.املعرفية.وت�سيف. وقف���ات.ا�سرتاحة.للقارئ،.وقد.�سعيت.اأن.اأجعلها.م�سورّ
ر�سالة.�سيدركها.القارئ.بفطنته.ووعيه.

يف.الكت���اب.قائم���ة.بعنوان.الطي���ور.يف.اململكة.العربي���ة.ال�سعودية.اأجنزه���ا.م�ست�سارون. 	•

متخ�س�س���ون.يف.الهيئ���ة.ال�سعودية.للحي���اة.الفطرية،.وذلك.قبل.طبع.ه���ذا.الكتاب،.واأرى.
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اأنها.)وثيقة.ر�سمية(.ت�سم.معلومات.غاية.يف.الأهمية.عن.حالة.الطيور.يف.اململكة،.و�سيى.

املُن�س���ف.اأنه���ا.خال�سة.جهد.علم���ي.بارز.ب�سرف.النظ���ر.عن.اأنها.�ستحت���اج.اإىل.حتديث.

املعلوم���ات.التي.اأتت.به���ا.اأو.ت�سحيحها.اأو.اإ�سافة.معلومات.عن.اأن���واع.اأخرى.من.الطيور..

ولع���ل.ه���ذه.الوثيقة.�ستك���ون.بداية.بن���اء.قاعدة.معلوم���ات.متجددة،.وحمَف���زة.اإىل.اإجراء.

الدرا�س���ات.وامل�سوحات.امليدانية.للطيور.يف.اململكة.العربي���ة.ال�سعودية.من.اأجل.ال�ستفادة.

منه���ا.يف.املجالت.البيئية.وال�سياحية..واأ�سكر.الهيئة.عل���ى.ا�ستجابتها.يف.ن�سر.الوثيقة.اأول.
مرة.يف.هذا.الكتاب.

رحلة. اآخر. الكتاب.حتى. واإعداد.حمتوى. املعلومات. بداية.جمع. مع. و�سعت.هدفًا.حمددًا. 	•

قم���ت.به���ا.م���ن.الرحالت.املتع���ددة.لت�سوي���ر.الطي���ور.يف.مناطق.اململك���ة،.وه���و.اأن.اأن�سر.

الكت���اب.)جمانًا.ول.ُيب���اع(.بن�سختيه.الورقية.والإلكرتونية.حتى.ي�سه���ل.على.من.يطلبه.اأن.

يح�س���ل.عليه.مبا�س���رة.دون.عناء،.راجيًا.م���ن.اهلل.اأن.اأجد.وقتًا.يتي���ح.يل.موا�سلة.اإ�سدار.

رة.اأخرى.جمانية.ت�سعى.اإىل.توثيق.جمال.الطبيعة.الربية.ال�سحراوية.للمملكة،. كتب.م�سورّ
وت�ساهم.يف.دعم.جهود.اجلهات.الر�سمية.املعنية.بحمايتها.واملحافظة.عليها.وتنميتها.

حممد �سليمان اليو�سفي
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اأقلع���ت.طائرة.للخطوط.اجلوية.ال�سعودية.يف.الأول.من.اأكتوبر.عام.2002م.من.مطار.امللك.

عبدالعزي���ز.بج���دة.متجهة.اإىل.العا�سم���ة.البنغالدي�سي���ة.دكا،.وقبيل.اأن.تتج���اوز.اأجواء.و�سط.

اململك���ة.غيت.م�سارها.وهبطت.ا�سطراريًا.يف.مطار.امللك.خالد.الدويل.بالريا�ض.ب�سبب.خلل.

مبحركاتها.بعد.اأن.علقت.داخلها.طيور.كانت.حملقة.مب�ستوى.ارتفاع.�ساهق.على.هيئة.�سرب.يف.
رحلة.هجرة.تتكرر.مو�سميا.

ويف.حادث���ة.م�سابهة.يوم.28.اأغ�سط�ض.20١٣م.تعر�ست.طائرة.ركاب.�سعودية.قبل.اأن.تهبط.

مبط���ار.امللك.فهد.بالدم���ام.لال�سطدام.ب�سرب.طيور.ت�سبب.بتلفيات.يف.نوافذ.الكابنت.ومقدمة.
الطائرة.

ح. وكان.امل�س���در.امل�سوؤول.يف.اخلطوط.ال�سعودية؛.الذي.اأعل���ن.عن.احلادثة.الأوىل،.قد.�سررّ

يف.اليوم.التايل.قائال:.)اإن.الطيور.من.العوائق.الطبيعية.التي.تثي.القلق.قرب.مطارات.العامل.

اأثناء.اإقالع.وهبوط.الطائرات.املنخف�ض(..ومل.ُيخِف.امل�سدر.ا�ستغرابه.من.حتليق.الطيور.على.
ارتفاعات.عالية.

بعـــد الهبـــوط مبطـــار الدمـــام يف 
�ســـورة وحيدة ن�ســـرتها ال�ســـحف 

املحلية

كفاح مذهل من اأجل البقاء )هجرة الطيور(

حدث نادر يف ال�سعودية )اإ�سطدام الطائرات بالطيور(
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وق���د.يظن.البع�ض.اأن.الظروف.الطبيعية.متنع.وجود.الطيور.على.م�ستوى.ارتفاع.الطائرات.

لك���ن.احلقيق���ة.اأن.اأنواعًا.من.الطيور.حتلق.على.ارتفاع.�ساه���ق،.وقد.تت�سبب.يف.حوادث.طيان.

خط���ية.توؤدي.اإىل.حتطم.الطائرات،.ومنها.حتطم.طائرة.اأمريكية.وقعت.يف.ولية.تك�سا�ض.يف.

منت�سف.عام.200٣م؛.ب�سبب.تعلق.ع�سرات.من.اأحد.اأنواع.الطيور.املهاجرة.مبحركاتها..وتعترب.

الطي���ور.الت���ي.يزيد.وزنها.عن.كيلو.غرام.ون�سف.اأو.تلك.الت���ي.تهاجر.على.هيئة.اأ�سراب.اأخطر.
الأنواع.التي.ت�سكل.تهديدًا.للطائرات.�سواء.بارتطامها.بزجاجها.اأو.بتعلقها.مبحركاتها.

ـــفت باأنهـــا واحـــدة مـــن اأنـــدر التحديات يف عـــامل الطـــريان، اأقلعت  يف حادثـــة ُو�سِ
مـــن نيويـــورك يف ١٥ ينايـــر ٢٠٠٩م طائرة مدنية من نـــوع ايربا�ض A320  حاملة 
١٥٥�سخ�ســـاً، وبعد اأن بلغ ارتفاعها ٣٢٠٠ قدم ا�ســـطدمت ب�ســـرب طيور، ثم اأبلغ 
قائـــد الطائـــرة برج املراقبة يف املطـــار عن تعطل حمّركي الطائـــرة طالباً العودة 
للهبـــوط، لكـــن الوقـــت مل ي�ســـعفه يف الو�ســـول اإىل املـــدرج، فهبـــط بالطائـــرة 
ا�ســـطرارياً يف مياه نهر هد�ســـون. وقد جنا جميع الركاب بعد اأن طفت الطائرة 

يف النهر و�سارعت فرق الطوارئ لإنقاذهم.

 )SULLY( و اأنتجت ال�سينما الأمريكية يف عام ٢٠١٦م فيلماً درامياً بعـنوان �سويل
ا�ســـتمد ق�ســـته احلقيقية مـــن هـذه احلـادثـــة وكانت ال�سخ�ســـية املحوريــة كابنت 

الطائرة �سولينربقر الذي تقم�ض �سخ�سيته يف الفــيلم املمــثل توم هانك�ض.

ذكرت التقارير عن هذه احلادثة اأن الطائرة ا�سطدمت ب�سرب من الأوز الكندي

www.pbs.org
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كيف تتفّرد الطيور؟ 

خ�سائ�ص الطيور
ل. د.الطي���ور.بالتحليق.يف.علو.�ساه���ق.فح�سب،.بل.تتعاي�ض.مع.تغ���يات.املناخ.وتتحمرّ ل.تتف���ررّ
تباي���ن.الأحوال.اجلوية.وق�سوته���ا.لأن.اخلالق.عز.وجل..وهبها.ال�سف���ات.التي.متيزها.عن.بقية.

املخلوقات..ومن.اأبرز.خ�سائ�ض.الطيور.و�سفاتها.ما.يلي.:

..

1-ان�سياب ال�سكل
...ال�س���كل.اخلارجي.لأج�س���ام.الطيور.ب�سفة.عامة.اإن�سيابي،.مما.ميكنها.من.اخرتاق.طبقة.

الهواء..ب�سهولة.خالل.طيانها.

حممد اليو�سفي
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2-الري�ص
...يغطي.الري�ض.ج�سم.الطائر.بالكامل،.وميتد.اإىل.الذنب..الذي.يعمل.على.جتميع.الهواء.بني.
اأجزائه.املختلفة.مما.ي�ساعد.على.تخفيف.وزن.الطائر..وحفظ.درجة.حرارة.ج�سمه.يف.خمتلف.
ل.الأجواء.�سديدة.الربودة.عندما.حتلق.فوق. التقلبات.اجلوية..وي�ساعد.الري�ض.الطيور.على.حتمرّ

م�ستوى.�سطح.البحر.اإىل.ارتفاعات.عالية...

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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3- اجل�سم م�سدود
...ت�ستخ���دم.الطي���ور.يف.طيانه���ا.جناح���ني.مدعومني.بعظ���ام.الطرف���ني.الأماميني.،.وهما.
م�س���دودان.اإىل.اجل�س���م.مبفا�سل.ت�سه���ل.حركتهما.،.وم���زودان.باأربطة.واأوتار.قوي���ة،.ويغطيها.

الري�ض.بكثافة.مما.يزيد.من.م�ساحة.ج�سم.الطائر.دون.زيادة.يف.وزنه..

4- خفة الوزن
...وزن.الهي���كل.العظم���ي.للطائر.خفيف.وممتلئ.باله���واء.-.خا�سة.يف.العظام.الطويلة..-.مع.
�سالبته.و�سدة.متا�سكه.والتحامه....ومعظم.اأجزاء.الهيكل.العظمي.للطيور.مرتاكب.وملتحم.مع.

بع�سه.البع�ض؛.مما.يزيد.يف.قوته.ومتانته.

حممد اليو�سفي
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ت�ستطيع الطيور الوقوف والنوم على الأغ�سان والأ�سالك الرفيعة وتقف على رجل واحدة فرتات 
طويلة دون اأن يختل توازنها

5- ا�ستخال�ص الأُك�سجني
.....متتل���ك.الطي���ور.رئ���ات.لها.ممرات.خا�سة.لكل.م���ن.الهواء.الداخل.اإليه���ا.واخلارج.منها.،.
ووهبها.اهلل.قدرة.فائقة.يف.ا�ستخال�ض.الأُك�سجني.من.الهواء.-.مهما.قلت.ن�سبته.-.حتى.تقاوم.

نق�سه.يف.الرتفاعات.العالية....

تت�سعب يف خمتلف اأجزاء ج�سم الطائر �سبكة من حوي�سالت الهواء؛ مما ي�ساعف احليز املوجود 
لتخزين الهواء اإىل ع�سره اأ�سعاف حجم الرئتني .  

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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6- زيادة الأكل و�سرعة ال�ستفادة منه
...ت�ستطي���ع.الطي���ور.تناول.كمي���ات.كبية.من.الطعام.،.ولها.جه���از.ه�سمي.ي�ساعد.يف.اإمتام.

واإ�سراع.حرق.الطعام..واإكت�ساب.الطاقة.التي.حتتاجها.

7- ثبات درجة حرارة اجل�سم
.درج���ة.ح���رارة.اأج�س���ام.الطي���ور...)ب���ني.40.اإىل.42(.عالية.ن�سبي���ًا.مقارن���ة.بدرجة.حرارة.
الإن�س���ان،.مما.ي�ساعدها.على.اإمت���ام.و�سرعة.اجناز.عمليات.حرق.الطع���ام.،.ويف.الوقت.نف�سه.
تزويده���ا.بالطاقة.التي.حتفظ.درجة.حرارة.اجل�س���م.ثابتة.اإذا.انخف�ست.درجات.حرارة.اجلو.

املحيط..بها..

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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8- قوة الإب�سار
....تتمي���ز.الطي���ور.بقوة.اإب�س���ار..)تعادل.ثماني���ة.اأ�سعاف.قوة.اإب�سار.الإن�س���ان(.متكنها.من.

الروؤية..وهي.على.اإرتفاعات.عالية.فرت�سد.طعامها،.وتناور.لتتحا�سى.الأعداء..

9- مهارة يف املالحة
...ت�ستطيع.الطيور؛.بالقدرة.على.املالحة.التي.وهبها.لها.اهلل،.اأن.تعرف.املواقع.والجتاهات.

والطرق.التي.ت�سلكها.يف.هجراتها.)نهارًا.اأو.لياًل(.مهما.طالت.امل�سافات.التي.تقطعها..

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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10- الغدة الزيتية
...متتل���ك.الطيور.غدة.زيتي���ة.فوق.قاعدة.الذيل.ت�ستعملها.يف.تنظي���ف.ري�سها.كي.ل.يلت�سق.

ببع�سه.البع�ض.اأو.يختلط.به.املاء.

حممد اليو�سفي
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تاأمل.يف.طول.الرحلة.والبحار.واجلبال.والرياح.وحرارة.
اجلو.وبرودته.و�سوء.الأحوال.اجلوية.مع.الطيان.يف.حرارة.
النه����ار.وظ����الم.اللي����ل.واملخاطر.الأخ����رى.الت����ي.اجتازها.
الطي،.ومع.هذا.يعود.اإىل.مكانه..فهذه.من.اأحدث.عمليات.
ى. التتب����ع.عرب.الأقمار.ال�سناعية.لهجرة.الطيور،.لنوع.ُي�سمرّ

الوق����واق.Common Cuckoo.ال����ذي.ُيعرف.بني.هواة.

ال�سي����د.يف.اململك����ة.باأ�سماء.حملية.منه����ا.)الالزوق،.

وخ�سي����ف.النخ����ل(..وهو.ط����ي.يع����رب.اململكة.خالل.

هجرته.يف.اخلريف.من.�سمال.الأر�ض.لُيم�سي.ال�ستاء.
يف.اأفريقيا،.ثم.يعرب.اململكة.مرة.اأخرى.خالل.رحلة.عودته.يف.الربيع.اإىل.مواطنه.ال�سمالية..
فف����ي.يونيو.20١9م.قامت.منظم����ة.يف.منغوليا.ومب�ساعدة.منظمات.اأخ����رى.تراقب.الطيور.
باإط����الق.خم�سة.م����ن.الوقواق.بعد.اأن.ُثبرّت.على.ج�سم.كل.واحد.منها.جهاز.تتبع.�سغي.قابل.
ل�سح����ن.البطاري����ة.الذاتي.من.الطاقة.ال�سم�سية.وير�سل.اإ�س����ارات.يتم.ر�سدها.عرب.الأقمار.

ال�سناعية..ومن.النتائج.التي.اأ�سفرت.عن.ر�سد.وتتبع.واحد.من.هذه.الوقواق:
ذهابا.اإىل.اأفريقيا.حتى.عودته.اإىل.منطقته.يف.منغوليا.يف.27.مايو.2020م. كم. األف. .26 قطع. 	•

ال�سعودية. فيها. دولة.مبا. .١8 عرب. 	•
ال�ساعة. كم.يف. .60 �سرعة.طيانه. متو�سط. بلغ. 	•

م�سافة.طيان.متوا�سلة.قطع.فيها.اأكرث.من.2500كم.بدون.توقف. اأطول. 	•

ملزي���د.من.املعلوم���ات.ولتتبع.بقية.الطيور.ل���دى.القائمني.على.م�س���روع.الوقواق.
birdingbeijing.com.املنغويل،.راجع.التقارير.والر�سد.املن�سور.عرب.موقعهم
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هجرة الطيور

هج���رة.الطي���ور.�سل���وك.غريزي.ت�سلكه.اأن���واع.من.الطي���ور.يف.العامل.بانتقاله���ا.من.مناطق.
تع�سي�سها.اإىل.اأماكن.اأخرى.بعيدة.عنها،.ويكون.اإنتقالها.اإما.على.هيئة.اأ�سراب.اأو.منفردة.

حممد اليو�سفي
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ملاذا تهاجر الطيور؟ 

اأ�سباب هجرة الطيور
...�سع���ت.نظري���ات.اإىل.تف�سي.ظاهرة.هج���رة.الطيور.حتى.قيل.قدميًا.يف.نظ���رة.بدائية.اأن.
الطي���ور.الكبية.تهاجر.لأ�سباب.غي.معروفة.حاملة.على.ظهورها.الطيور.ال�سغية..ولعل.هذا.
ل.اأن.اأنواعًا.من.الطيور.ال�سغية. التف�س���ي.كان.يرتجم.�سعف.يف.ت�سور.الإن�سان.اأو.اأنه.مل.يتقبرّ
ج���دًا.تتفوق.عليه.بالقدرة.على.قطع.اآلف.الكيلومرتات.حتت.ظروف.واأجواء.قا�سية.ل.يحتملها.

الب�سر..
...وذهب���ت.فيم���ا.بعد.نظرية.اأخ���رى.اإىل.اأن.هجرة.الطيور.من.مواطنه���ا.احلالية.يف.�سمال.
الك���رة.الأر�سي���ة.اإىل.اأفريقيا.متثل.عودته���ا.ملوطنها.الأ�سلي؛.حيث.كان���ت.ت�ستوطن.حول.خط.
ال�ست���واء.اإبان.احلقبة.اجلليدية،.فال.تع���دو.الهجرة.اخلريفية.للطيور-.ح�سب.هذه.النظرية– 
�س���وى.عودتها.اإىل.مواطن.اآبائها.يف.القارة.الأفريقية..ومهم���ا.كانت.النظريات.فالثابت.اأخيًا.

لدى.املتخ�س�سني،.اأن.الطيور.تهاجر.مدفوعة.لواحد.اأو.اأكرث.من.الأ�سباب.التالية:

حممد اليو�سفي
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احلاجة اإىل الغذاء والدفء:  1 .
تتغذى.الطيور.على.احل�سرات.اأو.احلبوب.والبذور.وغيها.من.الطعام.الذي.يقل.يف.املناطق.

�سديدة.الربودة.فتلجاأ.اإىل.مناطق.يتوافر.فيها.الدفء.واحل�سرات.والغذاء.

احلاجة اإىل نهار اأطول:  2 .
عندم���ا.تق�سر.�ساعات.النهار.يف.�ستاء.�سمال.الك���رة.الأر�سية،.تبحث.الطيور.املقيمة.فيها.
ع���ن.مناطق.تط���ول.فيها.�ساعات.النه���ار.ويتوافر.فيها.الغ���ذاء،.لأن.الطي���ور.يف.الغالب.نهارية.

املعي�سة.

احلاجة اإىل التزاوج والتكاثر: 3 .
.تتكاثر.معظم.الطيور.يف.ف�سل.الربيع.وال�سيف.ولهذا.ت�سطر.اإىل.العودة.اإىل.مواطنها.مرة.

اأخرى،.باحثة.عن.الظروف.والأجواء.املالئمة.لتكاثرها.

حممد اليو�سفي
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م�سارات هجرة الطيور

...�سعى.الإن�سان.قدميًا.اإىل.تف�سي.ظاهرة.هجرة.الطيور.اعتمادًا.على.املالحظة.وامل�ساهدة.

مبعزل.ع���ن.اأدوات.الر�سد.والبحث.املتقدمة..ومع.التق���دم.العلمي.وتطور.طرق.ر�سد.ومراقبة.
الطيور.اأمكن.اخلروج.بت�سورات.وحقائق.تتعلق.بهذه.الظاهرة.

...ومن.طرق.واأ�ساليب.الر�سد.احلديثة.ا�ستخدام.الرادارات.التي.توفر.�سورًا.يتم.التقاطها.

للطي���ور،.وكذلك.ا�ستخ���دام.طريقة.التحجيل،.ف�ساًل.ع���ن.و�سع.اأجهزة.�سغ���ية.على.اأج�سام.

الطي���ور.تبث.اإ�سارات.يتم.ا�ستقبالها.بوا�سطة.ا�ستخدام.تقنية.الأقمار.ال�سناعية.لدى.اجلهات.
املعنية.بتتبع.الطيور.

...لق���د.متكن.املتخ�س�سون.بوا�سط���ة.ا�ستخدام.الطرق.احلديثة.من.ر�سم.خرائط.م�سارات.
الهجرة.بني.القارات،.ومنها.الهجرة.من.�سمال.الكرة.الأر�سية.اإىل.جنوبها.والعودة.العك�سية..
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مـــن احلـــالت النـــادرة: م�ســـاهدة طيـــور مهاجـــرة اأو حمليـــة ُمثّبت على 
اأج�ســـامها اأجهـــزة �ســـغرية تبـــث اإ�ســـارات اإلكرتونية تر�ســـدها منظمات 
متخ�س�ســـة وباحثـــون و�ســـعوها لأغرا�ض علمية. اإن تـــرك هذه الطيور 
حلـــال �ســـبيلها ت�ســـرف حممود. والـــذي ي�ســـيدها باخلطاأ اأو ي�ســـادفها 
ميتـــة فـــالأوىل اأن ي�ســـلم اجلهـــاز اأو ير�ســـله اإىل املنظمـــة املحليـــة املعنية 

باحلياة الفطرية خدمة للعلم والباحثني.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي



2٣ 22

طيور ال�سعودية

2٣ 22

اإن.معظ���م.الطي���ور.التي.تهاجر.من.ال�سم���ال.اإىل.اجلنوب.هي.طيور.ت�ستوط���ن.قارة.اأوروبا.

واآ�سي���ا..ولق���د.اأظه���رت.الدرا�سات.اأن.الطي���ور.التي.ت�ستوط���ن.يف.مناطق.غ���رب.اأوروبا.ت�سلك.

طري���ق.اجلنوب.الغربي.اإىل.م�سي���ق.جبل.طارق.متجهة.اإىل.اأفريقيا،.اأما.الطيور.التي.ت�ستوطن.

يف.و�س���ط.اأوروب���ا.فتاأخذ.طريقها.نح���و.اجلنوب.ال�سرقي،.ثم.تقوم.بجولة.ح���ول.البحر.الأبي�ض.

املتو�سط.متجهة.اإىل.�سمال.اأفريقيا؛.لتتبع.نهر.النيل،.حتى.ت�سل.مناطق.ق�ساء.ال�ستاء.يف.قارة.
اأفريقيا.

...ولك���ن.الطي���ور.املهاجرة.ب�سكل.ع���ام.عندما.ت�سل.اإىل.�سرق.البح���ر.الأبي�ض.املتو�سط.قد.
ت�سلك.واحدًا.من.ثالثة.طرق.فرعية:

الطريق الأول: الجتاه.جنوبًا.على.امتداد.املناطق.املرتفعة.غرب.اجلزيرة.العربية.مبحاذاة.
البحر.الأحمر.حتى.ت�سل.اإىل.اليمن.

الطريق.الثاين:.الجتاه.مبحاذاة.ال�سواطئ.ال�سرقية.للجزيرة.العربية.حتى.ت�سل.اإىل.�سلطنة.
عمان.

الطريق.الثالث:.الطيان.مبحاذاة.�سواطئ.اخلليج.العربي.ال�سرقية.حتى.ت�سل.اإىل.الهند.
...ومن.اجلدير.بالذكر.اأن.هناك.خطًا.يخرتق.�سمال.اجلزيرة.العربية.وميتد.اإىل.اجلنوب.

الغربي،.ت�سلكه.طيور.قادمة.من.اآ�سيا.
...وي�سكل.م�سيقا.هرمز.وباب.املندب.نقطتي.عبور.رئي�سيتني.لأغلب.هذه.الطيور.التي.ت�سلك.
تلك.الطرق.باجتاه.املناطق.التي.تق�سدها.لق�ساء.ال�ستاء.يف.اأفريقيا.اأو.الهند،.ثم.تعود.يف.

اجتاه.عك�سي.يف.رحلة.العودة.
...وهن���اك.جان���ب.اختالف.مهم.يف.هات���ني.الرحلتني،.وهو.اأن.الطي���ور.يف.رحلة.العودة.التي.
حت���دث.يف.ف�س���ل.الربيع.-.بعد.اأن.ق�ست.ف�سل.ال�ستاء.يف.املنطقة.التي.اختارتها-.يكون.ع�سها.
الذي.ت�سعى.حثيثًا.اإليه؛.لغر�ض.التفريخ.والتكاثر.يف.موطنها،.حمتاًل.جانب.ال�سدارة.من.حيث.
الأهمية،.ولهذا.تكون.هجرة.كل.نوع.يف.الغالب.على.هيئة.اأ�سراب.متحدة..ويرتتب.على.ذلك.اأن.
رحل���ة.العودة.هذه.�سريعة.وجمهدة.للطيور.فتكون.اأج�سادها.�سعيفة.اأو.�سعيفة.)غي.�سمينة(..
اأما.يف.رحلة.الهجرة.التي.تتم.يف.اأواخر.ف�سل.ال�سيف.وف�سل.اخلريف؛.لق�ساء.ف�سل.ال�ستاء.

يف.املنطقة.التي.تختارها.الطيور،.فيكون.بحثها.عن.الغذاء.هو.الأهم.
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ا�ستدالل الطيور اإىل م�سارات الهجرة

...املتاأم���ل.لعملية.اإهتداء.الطيور.اإىل.م�ساراتها.وطرقها.يف.رحلتي.الهجرة.والعودة.-عندما.

تقط���ع.اآلف.الكيلوم���رتات-.يجدها.من.اأك���رث.اجلوانب.اإثارة.للده�سة،.اإذ.وج���د.الدار�سون.اأن.

طي���ورًا.تهاج���ر.من.�سمال.الأر����ض.اإىل.اأق�س���ى.جنوبها.ثم.تعود.بع���د.اأ�سه���ر.اإىل.نف�ض.اأماكن.

الأع�سا����ض.الت���ي.كانت.ت�سكنه���ا.دون.اأن.تخطئها..ويف.ه���ذا.الإطار.قال.العلم���اء.اأن.ثمة.دلئل.

ت�سي.اإىل.اأن.اأنواعًا.من.الطيور.املهاجرة.ترى.ب�سمات.تغلغل.املجال.املغناطي�سي.لالأر�ض.على.

الودي���ان.والأ�سجار.والرباري.ومظاهر.الطبيعة.الأخ���رى،.بوا�سطة.خاليا.قرب.�سبكة.العني.يف.
الطيور.بحيث.تتيح.لها.ر�سم.خريطة.مغناطي�سية.متكاملة.لالأر�ض.التي.حتلق.فوقها.

...وتك�سف.الدرا�سات.الآليات.التي.تعني.الطيور.على.الهتداء.اإىل.طريقها.اأوجزها.اأ.د..حممد.
ي�سلم.�سرباق.الأ�ستاذ.بجامعة.الطائف.وم�ست�سار.الهيئة.ال�سعودية.للحياة.الفطرية.فيما.يلي:

:ت�ستخدم.معظم.الطيور.املهاجرة.نهارًا.حا�سة.اإب�سارها.يف.حتديد. حا�سة.الإب�سار. 1
عالمات.اأر�سية.مثل.ال�سواحل.واجلبال.والبحيات.

�سمع.قوية.ت�ستطيع.بوا�سطتها.�سماع.املوجات.التي. الأ�سوات:.ت�ستخدم.الطيور.حا�سة.. 2
ت�سدر.ب�سكل.طبيعي،.مثل.اأمواج.البحار.والرياح.فوق.مناطق.النباتات.واجلبال.

.لتحديد.اجتاهها.نهارًا. ا�ستخدام.ال�سم�ض. 3
ا�ستخدام.النجوم.لتحديد.اجتاهها.لياًل. 4 .
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عوامل انت�سار الطيور املهاجرة يف مناطق العبور

...لن.جتد.مهتمًا.اأو.را�سدًا.اأو.م�سورًا.للطيور.املهاجرة.اأو.�سيادًا.-.يف.مناطق.عبورها.-.اإل.

وي�س���ع.يف.ح�سبانه.التفاوت.يف.اأنواع.الطي���ور.واأعدادها.خالل.موا�سم.هجرتها.وعودتها،.وهذا.

التف���اوت.لي�ض.�سنويًا.فح�سب،.بل.يحدث.اأن.يكون.نوع.م���ن.الطيور.املهاجرة.يف.يوم.ما.منت�سرًا.
بكرثة.يف.منطقة.حمددة،.يف.حني.قد.يندر.وجود.نف�ض.النوع.يف.اليوم.الذي.يليه.مبا�سرة..

...ويعم���د.بع�سه���م.اإىل.تدوين.اليوم.الذي.يزداد.فيه.انت�سار.الطيور.املهاجرة.خالل.عبورها.

يف.منطقة.حمددة،.ويتوقعه.بنف�ض.القدر.يف.اليوم.املماثل.من.عام.قادم،.فمثاًل.اإذا.ر�سد.كثافة.

الطيور.يوم.22.�سبتمرب.فهو.يتوقع.اأن.يوم.22.�سبتمرب.من.العام.القادم.يف.ذات.املنطقة.�سيكون.
مماثاًل.يف.كثافة.الطيور.العابرة،.وقد.يتفاجاأ.اأن.هذا.ل.يحدث.

...واإذا.�سرفن���ا.النظ���ر.ع���ن.ظاهرة.التناق�ض.يف.اأع���داد.اأنواع.من.الطي���ور.املهاجرة،.فهل.
ل.معرفة.وحتديد.وجود.الطيور.يف.مناطق.العبور؟ هناك.عوامل.ميكن.اأن.ت�سهرّ

ال�سائ���ع.لدى.املهتمني.بالطيور.املهاجرة.يف.اململكة.اأنهم.يرتقبون.اأيامًا.حمددة.خالل.فرتة.

ة،. عبوره���ا،.ويتوقعون.ما.يو�سف.لديه���م.با�سطالحات.�سعبية.لها.عدة.م�سميات.منها.)الهي�سَ

ِزل(..وكل.هذه.امل�سميات.ت�سي.اإىل.مفهوم.واحد،.وهو.كثافة.وجود. ْيَع���ة،.اأو.احَلِدر،.اأو.النرّ اأو.الدرّ
اأنواع.من.الطيور.املهاجرة.يف.منطقة.وا�سعة.
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الديعة اأو الهي�ســـة اأو احلدر اأو النزل ا�ســـطالحات ال�ســـيادين لالإ�سارة 
لكثافة وجود الطيور املهاجرة يف منطقة حمددة

هن���اك.قيا�سات.متع���ددة.لديهم.حول.ذلك،.واإن.كان.ر�سد.وت�سجي���ل.تواريخ.الأيام.التي.

ت�سه���د.كثاف���ة.وج���ود.الطيور.يف.مناطق.حم���ددة.خالل.اأع���وام.متتالية.هي.القيا����ض.الأ�سا�سي.

لديه���م،.وينتظرون.الطيور.املهاج���رة.ويرتقبونها.خالل.فرتتني.من.كل.عام.ترتبطان.بتوقيتات.
هجرة.الطيور،.ويتوقعون.اأن.الفرتتني.�ست�سهدان.كثافة.عبور.الطيور.املهاجرة:.

فرتة رحلة هجرة الطيور: الثلث.الأخي.من.�سهر.�سبتمرب،.والن�سف.الأول.من.�سهر.
اأكتوبر.يف.رحلة.الهجرة.اخلريفية.للطيور.العابرة.اإىل.جنوب.الكرة.الأر�سية.

 فرتة العودة من الهجرة: اأواخر.�سهر.مار�ض.و�سهر.اأبريل.عندما.تعرب.الطيور.عائدة.يف.
ف�سل.الربيع.اإىل.مواطنها.يف.�سمال.الكرة.الأر�سية..
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ْيَع���ة،.اأو.احَلِدر،.اأو. ة،.اأو.الدرّ ...اأم���ا.خ���الل.ف�سلي.ال�سي���ف.وال�ستاء.فال.ينتظ���رون.)الهي�سَ

���ِزل(.لأن.الطيور.التي.توجد.يف.مناطق.اململكة.هي.اإما.اأنها.طيور.حملية.متنقلة.بني.مناطق. النرّ

اململك���ة.الوا�سع���ة،.واإما.زائرة.�ستوية،.اأو.زائرة.�سيفية،.وهي.يف.الغالب.اأنواع.من.الطيور.ل.تعد.
�سيدًا.مف�ساًل،.با�ستثناء.اأنواع.حمدودة،.كطيور.القطا.واحلبارى.قليلة.الأعداد.يف.طبيعتها.

تع�ســـ�ض بع�ـــض اأنـــواع مـــن الطيـــور 
اإذا  مهاجـــرة  اأو  زائـــرة  تاأتـــي  حـــني 
وجدت بيئة مالئمة توفر لها املالذ 
الآمن. )ع�ض وبي�ض �ســـمان مهاجر 
هجـــرة  موا�ســـم  يف  مـــرات  ر�ســـدته 
الربيع داخل مزارع وا�ســـعة ومغلقة 

يف جنوب الريا�ض(.
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والواق����ع.اأن.الإجاب����ة.على.ال�س����وؤال.ال�سابق.وهو.هل هنــاك عوامل ميكن اأن ت�ســّهل معرفة 
وحتديــد وجــود الطيــور يف مناطق العبور؟.تعيدن����ا.اإىل.النظر.يف.عوامل.له����ا.عالقة.ب�سلوك.
الطيور.اأثناء.قطعها.مل�سافات.الهجرة.الطويلة.ودور.الظروف.الطبيعية.يف.ذلك،.على.النحو.التايل:

توافر الغذاء يف اأماكن ا�ستيطان الطيور قبل الهجرة:  1 .

يحت���اج.الطائر.املهاجر.اإىل.تغذية.اإ�سافية.توفر.له.طبقة.دهنية.تك�سو.ج�سده.قبل.الهجرة،.

وه���ذه.الطبقة.مبثابة.الوقود.الالزم.ال���ذي.ي�ستهلكه.يف.اإمتام.عملية.الهجرة.ب�سالم..واملعروف.

اأن.الطيور.املهاجرة.منتظمة.الهجرة،.ولكن.لي�ض.كل.الطيور.من.نوع.واحد.تهاجر.اإذا.مل.تتوافر.

له���ا.مقومات،.منها.وجود.طبقة.دهنية.اكت�سبتها.قب���ل.اأن.يحني.موعد.الهجرة،.وهذا.يعني.اإذا.

�س���ح.الغذاء.يف.املوطن.قبل.الهجرة.ومل.تكت�ِض.الطيور.بالطبقة.الدهنية.فقد.تبقى.اأعداد.منها.
يف.مواطنها.فال.تخو�ض.مغامرة.الهجرة؛.وبالتايل.�ستقل.يف.مناطق.العبور.

قبيل الهجرة ُتقبل الطيور على اأكل كميات اإ�سافية من غذائها لتكت�سب الدهون )الطاقة( التي 
ت�ساعدها على القيام بالرحلة
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النزلق مب�ساعدة التيارات الهوائية اأ�سلوب طريان تتبعه الطيور طويلة الأجنحة يف قطع 
م�سافات الهجرة

وجود تيارات هوائية �ساعدة على طول خط الهجرة:  2 .
ْهو.)الَكَرك(،.والبل�سونات. مت�س���ي.بع�ض.اأنواع.الطيور.املهاجرة.عري�سة.الأجنحة.مثل:.الررّ
)الغراني���ق(.واحل���داآن.والعقب���ان.والن�س���ور،.وتقطع.م�سافة.الهج���رة.م�ستفيدة.م���ن.التيارات.
الهوائي���ة.ال�ساعدة.الت���ي.تدفعها.عندما.حتلق.على.ارتفاعات.�ساهق���ة،.ثم.تنزلق.باجتاه.خط.
الهج���رة.ف���اردة.اأجنحتها.)ب���دون.رفرفة(.وذل���ك.لتوفي.جهده���ا.وطاقتها،.اأم���ا.اإذا.�سعفت.
التي���ارات.الهوائية.ال�ساعدة.يف.اجلو.فقد.توؤثر.الطيور.النزول.اإىل.الأر�ض.لبع�ض.الوقت.حلني.

توافر.الظروف.املالئمة.مل�ساعدتها.على.الطيان.

. 3    هبوب الرياح مع اجتاه خط الهجرة: 
ت�ستفي���د.الطيور.املهاجرة.م���ن.هبوب.الرياح.يف.الجتاه.الذي.تقطع���ه،.وكلما.كانت.الرياح.
معاك�س���ة.لجتاه.خط.الهجرة.كان.ذلك.اأدعى.لنزول.الطيور.على.الأر�ض..واملعروف.اأن.الطيور.
الت���ي.تعرب.اململكة.يف.رحلة.الذهاب.للم�ستى.)اأواخر.اأغ�سط�ض.و�سبتمرب.واأكتوبر(.تكون.قادمة.
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غالب���ًا.م���ن.ال�سمال.متجهة.اإىل.اجلنوب،.وعك�ض.ذلك.يف.هجرة.الع���ودة.)اأ�سهر.مار�ض.واأبريل.
ومايو(.

الرياح اأحد العوامل التي تتحكم يف حركة الطيور اأثناء الهجرة

درجات احلرارة على طول خط الهجرة:  4 .
يوؤدي.تعر�ض.الطيور.املهاجرة.لدرجات.حرارة.اأعلى.من.املعتاد.اأثناء.طيانها.اإىل.ا�ستهالك.
كمية.الدهون.والطاقة.املخزنة.يف.اأج�سادها،.وبالتايل.حتتاج.اإىل.تعوي�ض.ما.فقدته.من.الدهون.
بوا�سط���ة.الن���زول.لالأر�ض.والإقامة.لفرتة.حمددة.لتتغذى.خالله���ا.بالقدر.الكايف.ثم.تنطلق.يف.

هجرتها.مرة.اأخرى.
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ي�سطر الطائر خالل هجرته  اإىل النزول مبنطقة العبور  للتغذية وتعوي�ض ما فقده من طاقة 
ب�سبب حرارة اجلو.

وجود الأرا�سي الرطبة والغذاء يف مناطق العبور:  5 .
يق�س���د.بالأرا�س���ي.الرطبة.تلك.املناطق.التي.يغمرها.املاء.ب�سف���ة.دائمة.اأو.موؤقتة.مو�سميًا.
اأو.ط���وال.العام،.جاريًا.كان.املاء.اأم.راكدًا،.عذبًا.اأم.ماحل���ًا،.مثل.ال�سباخ.وامل�ستنقعات.والربك.
وامل�سطحات.املائية.ال�سحلة.وال�سدود.والعيون.والغدران.والأنهار.والبحيات.العذبة.والوديان،.
وحت���ى.ال���ربك.ال�سناعية.وجم���اري.ال�سرف.ال�سحي.وم���ا.حولها..كما.ت�سم���ل.اأي�سًا.البيئات.

البحرية.ال�ساطئية.والبيئات.ال�ساحلية.املجاورة.لها،.واملياه.البحرية.ال�سحلة..

�سالمة البيئة يف املنطقة التي تعربها الطيور، وقلة التهديدات التي تطارد الطيور. 6 .
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ال�سيد وتناق�ص الطيور

...يعتاد.املهتمون.بالطيور.يف.اململكة.تكرار.احلديث.عن.التناق�ض.امللحوظ.�سنة.بعد.اأخرى.

لأن���واع.من.الطيور.املحلية.واملهاجرة..ويف.كل.مو�سم.هجرة.ترتدد.احلوارات.والتف�سيات.التي.

تعتم���د.على.النطباع���ات.والأحاديث.ال�سفوية.املتناقل���ة.فيعيد.البع�ض.التناق����ض.اإىل.اأ�سباب.
ومظاهر.حملية.مثل.قولهم:

.حتى.بدا. كرثة.املزارع.يف.مناطق.اململكة.اأدى.اإىل.تفرق.اأ�سراب.الطيور.التي.تعرب.اأرا�سيها..١
كاأنها.تتناق�ض.

مناط���ق.عبور.الطيور.على.�سواح���ل.اململكة.اأدى.اإىل. ك���رثة.ال�سيادي���ن.وانت�سارهم.يف.اأول...2

احل���د.من.اأعدادها.داخليًا.�سواء.بال�سيد.اجلائ���ر،.اأو.اأن.الطيور.اأ�سبحت.توا�سل.رحلتها.
عرب.خط.الهجرة.بدًل.من.التوقف.لالإقامة.والتغذية.

.يف.دول.جم���اورة.للمملك���ة،.وا�ستخ���دام.الأ�سلح���ة.املتطورة،.والتل���وث.وجتفيف. احل���روب..٣

الأرا�سي.الرطبة،.اأدت.ب�سكل.مبا�سر.اأو.غي.مبا�سر.يف.قتل.الطيور.اأو.تغيي.م�سار.هجرتها.
قبل.اأن.تعرب.اململكة.

.دفعة.واحدة. تطور.اأدوات.وبنادق.ال�سيد.وال�سباك.التي.ميكن.بوا�سطتها.�سيد.طيور.كثية..4
-.�سواء.كانت.مهاجرة.اأم.حملية.يف.اململكة.مما.اأدى.اإىل.تناق�سها.ب�سكل.حاد.
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ال�سيد با�ستخدام م�سبهات الطيور واأجهزة اإطالق اأ�سواتها لكي تنجذب 
اإىل املكان وا�ســـتعمال �ســـباك ُتن�ســـب يف مزارع خم�س�سة لل�سيد وجتارة 
ال�سيد، طريقة فيها اإ�سراف كبري اإن مل تكن هذه الطريقة )فتكاً بيئياً( 

يف الطيور مبختلف اأنواعها
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...و�سي�سع���ب.احلكم.الدقيق.على.م�ست���وى.تاأثي.كل.�سبب.من.الأ�سباب.التي.ذكرتها.اإذا.مل.

تتوافر.درا�سات.حملية.وم�سوحات.حديثة.ووافية.وم�ستمرة..ويجد.الباحث.اأن.تناق�ض.اأنواع.من.

فة.يف.ثقافات.ال�سعوب.اأنها.طرائد.�سيد،.ظاهرة.عاملية.لها.عوامل.عدة،. الطيور،.خا�سة.امل�سنرّ

واإن.كان.القا�س���م.امل�س���رتك.فيه���ا.اأن.الإن�سان.يف.جميع.اأنحاء.العامل.ه���و.املت�سبب.يف.اإحداثها،.

ولع���ل.اأبرز.هذه.العوامل.يتمثل.يف.تدمي.اأو.اقتط���اع.املوائل.الطبيعية.للطيور.واحرتاق.الغابات.

وقط���ع.الأ�سجار.وجتفيف.الأرا�س���ي.الرطبة.التي.كانت.ت�سكل.البيئ���ات.املالئمة.ل�سكن.الطيور.

وتكاثره���ا،.كما.اأن.التلوث.والتو�سع.يف.ا�ستخدام.املبيدات.يوؤديان.اإىل.نفوق.الطيور.وتناق�سها..

ومهم���ا.تنوعت.العوامل.امل�سببة.لتناق�ض.الطيور.اأو.التهديد.بتعري�سها.لالنقرا�ض.فاإن.ال�سيد.

اجلائ���ر.والتجارة.يف.ال�سيد.م���ن.اأ�سر�ض.العوامل.خا�سة.مع.ا�ستخدام.طرق.يف.ال�سيد.هي.يف.

احلقيق���ة.اأ�ساليب.فتك.تتج���اوز.احلدود.املقبولة،.ثم.يتفاقم.ال�سي���د.اجلائر.بنتائجه.ال�سلبية.
وقد.ي�سبح.خارج.ال�سيطرة.اإذا.ا�ستمرت.الأنظمة.والعقوبات.ه�سة.ومهملة.وغي.رادعة.
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الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية

لة.يف.اململكة.العربية.ال�سعودي���ة.550.نوعًا،.وذلك.بح�سب.قائمة. ..تبل���غ.اأن���واع.الطيور.امل�سجرّ

حديثة.�سدرت.-.قبيل.طبع.هذا.الكتاب– عن.الهيئة.ال�سعودية.للحياة.الفطرية،.وهي.املن�سورة.

يف.ال�سفح���ات.التالية.بعنوان.قائمـــة الطيور يف اململكة العربية ال�ســـعودية..وهذه.املئات.من.

الأنواع.ت�سمل.الطيور.املقيمة.واملهاجرة.العابرة.والزائرة.ال�ستوية.والزائرة.ال�سيفية.وال�ساردة.
واملُدخلة.

وهذه.القائمة.تك�سف.معلومات.حديثة.عن.حالة.الطيور.يف.اململكة،.ويلفت.النتباه.

اأنه���ا.اعتمدت.اأ�سماء.عربية.للطيور.فيها.تاأ�سيل.لغوي.بخالف.املعتاد.يف.امل�سادر.

املتخ�س�سة.التي.تكتفي.برتجمة.الأ�سماء.العلمية.للطيور.وت�سعها.على.اأنها.اأ�سماء.

عربية..وي�سكر.املوؤلف.الهيئة.ال�سعودية.للحياة.الفطرية.التي.جعلت.القائمة.ُتن�سر.
اأول.مرة.يف.هذا.الكتاب.

واأنب���ه.الق���ارئ؛.قبل.اأن.يطلرّ���ع.على.القائم���ة،.اإىل.اأن.التق�سيمات.التالية.ه���ي.مفاتيح.لفهم.
املعلومات.التي.ي�سمها.عمود.بعنوان.)حالة.جمموعات.الطيور.يف.اململكة(.

حممد اليو�سفي
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فالطيور بح�سب معيار تنقلها وهجراتها تنق�سم يف اململكة اإىل ما يلي:
وهي.اأنواع.من.الطيور.تعرب.اململكة.يف.هجرتها.بني.اأوروبا. طيور مهاجرة عابرة: . 1
هجرة. رحلة. فالأوىل. الواحد،. العام. يف. مرتني. العبور. ويحدث. اأفريقيا،. وبني. واآ�سيا.
خريفية.تكون.خالل.اأواخر.�سهر.اأغ�سط�ض.حتى.�سهري.�سبتمرب.واأكتوبر.فتعرب.اململكة.
طيور.قادمة.من.مواطنها.يف.�سمال.الكرة.الأر�سية.متجهة.اإىل.جنوبها،.ثم.تعود.مرة.
باجتاه. اململكة. فتعرب. مايو،. �سهر. مار�ض.حتى. �سهر. ابتداء.من. ربيعية. رحلة. اأخرى.يف.
اأنواع.الطيور.العابرة.يف.هاتني. معاك�ض.عائدة.اإىل.مواطنها.ال�سمالية..وتتوقف.معظم.
الرحلتني.للتغذية.وال�سرتاحة.يف.اململكة.ملدة.ترتاوح.بني.عدة.�ساعات.اإىل.عدة.اأ�سابيع؛.

هو.وغيها. مان.والررّ ل.وال�سرّ خرّ مثل.طيور.الُقْمري.والدرّ
.وهي.طيور.قادمة.من.اأفريقيا.اإىل.اململكة.تاأتي.يف.الربيع. طيور زائرة �سيفية: . 2

وال�سيف،.وتعود.اإىل.مواطنها.يف.نهاية.ال�سيف.اأو.بداية.اخلريف.
وهي.الطيور.التي.ت�ستوطن.يف.اأوروبا.واآ�سيا؛.وتاأتي.لق�ساء. طيور زائرة �ستوية: . 3
اأكتوبر. �سهر. وبداية. اأغ�سط�ض. �سهر. اأواخر. يف. عادة. وت�سل. اململكة،. يف. ال�ستاء. فرتة.

وتغادرها.يف.�سهري.فرباير.ومار�ض.اإىل.مواطنها.�سمال.الكرة.الأر�سية.
وهي.اأنواع.من.الطيور.التي.ت�ستوطن.يف.اململكة. طيور مقيمة )تتنقل داخليا(: . 4
وتتنا�سل.فيها،.وتقوم.هذه.الأنواع.بتحركات.مو�سمية.بني.مناطقها.داخل.اململكة..ويرتبط.

حتركها.بالبحث.عن.الغذاء.مثل.اأنواع.من.احلجل.والقطا.والقربات.
وهي.اأنواع.من.الطيور.املهاجرة.مل.تكن.تعرب.اململكة.لكن.العوامل. الطيور ال�ساردة: . 5

اجلوية.اأو.اأ�سباب.اأخرى.دفعتها.اإىل.اأرا�سيها.فُر�سدت.فيها.
وجدير.بالذكر.اأن.ثمة.اأنواع.من.الطيور.املقيمة.تندرج.حتت.ما.ُي�سمى.الطيور.املُدخلرّة.
وه���ي.تلك.التي.جُتلب.عم���دًا.كالنعام.اأحمر.الرقبة.ال���ذي.مت.اإطالقه.يف.بع�ض.حمميات.
ب.فتعي�ض. اململكة،.اأو.جُتلب.عر�سًا.كطيور.الزينة.التي.ُت�ستورد.لرتبيتها.يف.املنازل.ثم.تت�سررّ
وتتكاثر.يف.بيئات.اململكة،.وقد.ت�سبح.الأنواع.املُدخلة.طيورًا.غازية.تت�سبب.باأ�سرار.بيئية.

ع.انت�سارها.يف.غي.بيئتها.الأ�سلية. اإذا.تكاثرت.بن�سب.عالية.وتو�سرّ
و�ستمثل هذه التق�سيمات واملفاهيم مفاتيح لفهم حالة الطيور يف القائمة املن�سورة 
يف ال�ســـفحات التالية؛ حيث �ســـتجدها يف العمود بعنوان حالة املجموعات يف اململكة، 

و�سي�ساحبها اأي�ساً الرموز التالية:  
يعني ثبات يف الأعداديعني اأن الأعداد تتناق�ض يعني زيادة يف الأعداد
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قائمة الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�سم.العلمي ال�سم.باللغة.الإجنليزية ال�سم.العربي حالة.املجموعات.يف.اململكة

Struthio camelus Common Ostrich النعام.اأحمر.الرقبة مقيم.متنا�سل،.)ُمدخل(.↓
Numida meleagris  Helmeted Guineafowl َدَجاَجة.َحَب�ِسيَّة مقيم.متنا�سل.↓
Alectoris chukar Chukar َحَجٌل.�َساِئع مقيم.متنا�سل.↓
Alectoris melanocephala Arabian Partridge َحَجل.َعَربي مقيم.متنا�سل.↔
Alectoris philbyi Philby’s Partridge ُقَهْيَبة.)حجل.فيلبي( مقيم.متنا�سل.↔
Ammoperdix heyi Sand Partridge َحَجل.َرْملي مقيم.متنا�سل.↔
Francolinus francolinus Black Francolin اج.اأَ�ْسَود ُدرَّ �سارد..)ُمدخل(.↓
Francolinus pondicerianus Grey Francolin اج.اأَْرَمد ُدرَّ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↑
Ammoperdix griseogularis See see Partridge َطيُهوج.)حجل.عراقي( �سارد.↔
Coturnix coturnix Common Quail اَنى.�َساِئَعة �ُسمَّ مهاجر.عابر.↓
Coturnix delegorguei Harlequin Quail َجة اَنى.ُمَهرِّ �ُسمَّ زائر.�سيفي.↔
Anas acuta Northern Pintail َبْلُبول.�ِسَمايل مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Anas crecca Common Teal (Green-winged Teal) َحَذَفة.�ِسْتِويَّة مهاجر.عابر ↓
Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-duck يَّة.)البط.امل�سفر( اِفَرة.ُبنرّ �سَ �سارد.↓
Dendrocygna javanica Lesser Whistling Duck ِغَية.)البط.امل�سفر.ال�سغي( اِفَرة.�سَ �سَ �سارد.↓
Oxyura leucocephala White-headed Duck )ة.َرْخَماء.)بط.اأبي�ض.الراأ�ض َبطَّ �سارد.↓
Cygnus columbianus Tundra Swan/ (Bewick’s Swan) .ِبِويِكي مَترّ �سارد.↓
Spatula clypeat Northern Shoveler َريِف.ِمْنَقار جِمْ زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Mareca penelope Eurasian Wigeon اَية وَّ �سَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Anas platyrhynchos Mallard خ�ساري مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Spatula querquedula (Anas 
querquedula)

Garganey ْيِفيَّة َحَذَفة.�سَ مهاجر.عابر.↓

Mareca strepera Gadwall َسَماِريَّة� زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose  الأوزة.امل�سرية زائر.�ستوي.)ُمدخل(.↑
Anser albifrons Greater White-fronted Goose اء.َكِبية ة.َغررّ اإَِوزَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Anser anser Greylag Goose  ة.َرْبداء اإَِوزَّ مهاجر.عابر.↓
Aythya ferina Common Pochard ٌة.َحْمَراء.َراأْ�ض َبطَّ مهاجر.عابر ↓
Aythya fuligula Tufted Duck اء ة.ُقْنرُبَ َبطَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Aythya nyroca Ferruginous Duck ة.ُكَمْيت َبطَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Clangula hyemalis Long-tailed Duck ة.َذُنوب َبطَّ �سارد.↓
Nettapus coromandelianus Cotton Pygmy-Goose "ة."�سر�سي ئيَلة.ُقْطِنيَّ ة.�سَ اإَوزَّ �سارد.↓
Mergus albellus Smew اء �َسة.َبْي�سَ ُمَق�سَّ �سارد.↔
Cygnus olor Mute Swan اِمت .�سَ مَترّ �سارد.↓
Marmaronetta angustirostris Marbled Teal َحَذَفة.ُرَخاِميَّة مهاجر.عابر ↓
Mergus serrator Red-breasted Merganser ْدر �َسة.َحْمَراء.�سَ ُمَق�سَّ مهاجر.عابر.↓
Netta rufina  Red-crested Pochard ة ة.َحْمَراء.ُقنَّ َبطَّ مهاجر.عابر.↓
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck َسْهَرَماَنة.َحْمَراء� مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Tadorna tadorna Common Shelduck َسْهَرَماَنة� مهاجر.عابر.↑
Podiceps cristatus Great Crested Grebe ى ا�ض.ُقْنرُبِ َغَطرّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Podiceps grisegena Red-necked Grebe ا�ض.اأَْحَمر.َرَقَبة َغَطرّ �سارد.↔
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe ا�ض.اأَْدَرع َغَطرّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
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Podiceps auritus Horned Grebe ا�ض.اأَْقَرن َغَطرّ �سارد.↓
Tachybaptus ruficollis  Little Grebe ِغي ا�ض.�سَ َغَطرّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Phoenicopterus roseus Greater Flamingo )ُنَحام.َكِبي.)فنتي.كبي مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Phoenicopterus minor Lesser flamingo )ِغي.)فنتي.�سغي ُنَحام.�سَ مهاجر.عابر.↓
Phaethon aethereus Red-billed Tropicbird ا�ْسِتوائي.اأَحَمر.ِمْنَقار مقيم.متنا�سل.↓
Columba oenas Stock Dove اَمة.�َسَجِريَّة مَيَ مقيم.متنا�سل.↓
Columba livia Rock Dove )ة.)َت�ْسَمل.احَلمام.الأَْهِلي اَمة.َبِريَّ مَيَ مقيم.متنا�سل..↑
Columba palumbus Common Wood-Pigeon َوَر�َسان زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↑
Columba arquatrix African Olive Pigeon .ة ة.اأَْفِريِقيَّ َحَماَمة.َزْيُتوِنيَّ مقيم.متنا�سل.↓
Oena capensis Namaqua Dove ِحْمِحم.)ميام.طويل.الذنب( مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي.↑
Streptopelia semitorquata Red-eyed Dove .)ميام.اأحمر.العني( �َساق.ُحررّ مقيم.متنا�سل.↑
Streptopelia lugens Dusky Turtle Dove )اأَُنن.)قمري.نواح مقيم.متنا�سل.↔
Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove َفاِخَتة.اأَْوَرا�ِسيَّة مقيم.متنا�سل.↑
Streptopelia orientalis Oriental Turtle Dove َهب ُقْمِري.اأَ�سْ �سارد
Streptopelia roseogrisea African Collared Dove َفاِخَتة.اأَْفِريِقيَّة زائر.�سيفي.↔
Streptopelia senegalensis Laughing Dove (Palm Dove) ُدْب�ِسي مقيم.متنا�سل.↑
Streptopelia turtur European Turtle Dove ُقْمِري.اأَْوُروِبي مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Treron waalia Bruce's Green Pigeon )َرْهَطى.)احلمامة.اخل�سراء مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي ↓
Pterocles lichtensteinii Lichtenstein's Sandgrouse ة.ِحَجاِزيَّة ُكْدِريَّ مقيم.متنا�سل.↔
Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse )ُجوِنيَّة.)القطا.اأ�سود.البطن زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Pterocles senegallus Spotted Sandgrouse )ة.َذُنوب.)القطا.املرقط ُكْدِريَّ مقيم.متنا�سل ↔
Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse َقَطاة.َنْبَطاء مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي.↔
Pterocles exustus Chestnut-bellied Sandgrouse َغَطاَطة مقيم.متنا�سل ↔
Pterocles coronatus Crowned Sandgrouse ة.�ساِئَعة ُكْدِريَّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي.↔
Caprimulgus aegyptius Egyptian Nightjar ِري �ُسَبد.ِم�سْ مهاجر.عابر.↓
Caprimulgus europaeus European Nightjar ُسَبد.اأَْوُروِبي� مهاجر.عابر.↓
Caprimulgus nubicus Nubian Nightjar ُسَبد.ُنوِبي� زائر.�سيفي.↓
Caprimulgus poliocephalus Mountain Nightjar )ُسَبد.اأَْرَمد.َراأْ�ض.)�سبد.اجلبال� مقيم.متنا�سل.↔
Caprimulgus inornatus Plain Nightjar ُسَبد.َبهِيم� زائر.�سيفي.↔
Apus affinis  Little Swift ِغَية اَمة.�سَ �َسمَّ مهاجر.عابر.↑
Apus apus Common Swift اَمة.�َساِئَعة �َسمَّ مهاجر.عابر.↓
Apus caffer White-rumped Swift (African 

White-rumped Swift)
اَمة.َعُجَزاء.)�سمامة.بي�ساء.العجز( �َسمَّ �سارد.↑

Apus pallidus Pallid Swift ة اَمة.َفاحِتَ �َسمَّ �سارد.↔
Cypsiurus parvus African Palm Swift .ة.اأَْفِريِقيَّة.)�سمامة.النخيل اَمة.َنْخِليَّ �َسمَّ

الأفريقية(
مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي ↑

Tachymarptis melba Alpine Swift اَمة.اأَْلِبيَّة �َسمَّ مقيم.متنا�سل/مهاجر.عابر.↔
Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo َوْقَواق.اأرقط.َكِبي مهاجر.عابر.↔
Clamator jacobinus Jacobin Cuckoo َوْقَواق.اأَبَقع زائر.�سيفي/مهاجر.عابر
Centropus superciliosus White-browed Coucal )ِليَقاء.)وقواق.اأبي�ض.احلاجب �سَ مقيم.متنا�سل.↔
Eudynamys scolopaceus Western Koel )َكْول.اآ�ْسَيِوي.)الوقواق.الآ�سيوي �سارد

تابع: قائمة الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية



٣9 ٣8

طيور ال�سعودية

٣9 ٣8

ال�سم.العلمي ال�سم.باللغة.الإجنليزية ال�سم.العربي حالة.املجموعات.يف.اململكة
Cuculus canorus Common Cuckoo َوْقَواق.�ساِئع مهاجر.عابر.↓
Chrysococcyx klaas Klaas’s Cuckoo َّوْقَواق.اْكاَل�ِسير زائر.�سيفي.↔
Chrysococcyx caprius Diederik Cuckoo (Dideric Cuckoo) ر.َظْهر َوْقَواق.اأَْخ�سَ زائر.�سيفي.↔
Fulica atra Common Coot (Eurasian Coot) اء.اأْوَرا�ِسيَّة َغرَّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Fulica cristata Red-knobbed Coot ة.ِمْنَقار. َمرَّ اء.حُمْ َغرَّ �سارد.↓
Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen ْدَراء َدَجاَجة.َماء.�سَ �سارد.↓
Gallinula chloropus Common Moorhen ُفْرُفر.�َساِئع زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen (Gallinule) ة.َرْمَداء.َراأْ�ض �ُسْلَطاِنيَّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.

عابر.↔
Crex crex Corn Crake َسْلَوى� مهاجر.عابر ↓
Zapornia parva (Porzana parva) Little Crake ِغَية ُمَرَعة.�سَ مهاجر.عابر ↓
Zapornia pusilla (Porzana pusilla) Baillon's Crake ُمَرَعة.َبْيَلْوِنيَّة مهاجر.عابر.↓
Porzana porzana Spotted Crake ُمَرَعة.َرْقَطاء مهاجر.عابر.↓
Rallus aquaticus Western Water Rail ُمَرَعة.َماِئيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Grus grus Common Crane ُكْرِكي.�َساِئع مهاجر.عابر ↓
Anthropoides virgo (Grus virgo) Demoiselle Crane َرْهو مهاجر.عابر.↓
Gavia arctica Arctic Loon ا�ض.اأَ�ْسَود.َزْور َغوَّ �سارد
Chlamydotis macqueenii Asian Houbara (MacQueen’s 

Bustard)  
ُحَباَرى.�َسْرِقيَّة.)احلبارى.الآ�سيوية.& 

حبارى.ماكويني(
زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓

Ardeotis arabs Arabian Bustard )ُحَباَرى.َعَرِبيرّة.)احلربو.العربي مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي.↓
Otis tarda Great Bustard )ُحَباَرى.كبَية..)احلربو.الإيورواآ�سيوي.الكبي �سارد.↓
Tetrax tetrax Little Bustard ِغَية ُحَباَرى.�سَ �سارد ↓
Oceanites oceanicus Wilson's Storm-petrel َنْوء.ِويْل�ُسوين مهاجر.عابر
Ardenna carneipes (Puffinus carneipes) Flesh-footed Shearwater ِمي.َقَدمني َجَلم.حَلْ �سارد
Ardenna griseus Sooty Shearwater َجَلم.اأَ�ْسَحم �سارد
Puffinus bailloni  Tropical Shearwater َجَلم.اإ�ْسِتَوائي �سارد.↓
Puffinus persicus  Persian Shearwater (other name 

"Arabian Shearwater")
َجَلٌم.فاِر�سي.)جلم.عربي( مهاجر.عابر

Bulweria fallax Jouanin's Petrel َنْوء.ُجَواِنيِني �سارد.↓
Ciconia abdimii  Abdim's Stork َلْقَلق.َعاِبِديِني زائر.�سيفي ↓
Ciconia ciconia White Stork (Eurpean White Stork) َلْقَلق.اأَبَي�ض.َغرِبي مهاجر.عابر.↓
Ciconia nigra Black Stork َلْقَلق.اأَ�ْسَود مهاجر.عابر.↓
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ِمْلَعِقي.ِمنَقار.اأَْوَرا�ِسي مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.

عابر ↓
Geronticus eremita Northern Bald Ibis (Waldrapp Ibis) )اأَُنوق.اأَ�سَلع.�ِسَمايل.)اأبو.منجل.الأ.�سلع مهاجر.عابر.↓
Plegadis falcinellus Glossy Ibis )اأَُنوق.مَل�َّاع.)اأبو.منجل.الأمع مهاجر.عابر.↓
Threskiornis aethiopicus African Sacred Ibis .ض.اأَْفِريِقي.)اأبو.منجل.املقد�ض� اأَُنوق.ُمَقدَّ

الأفريقي(
�سارد ↓

Ardea cinerea Grey Heron َبَل�ُسون.اأَْرَمد مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Ardea purpurea Purple Heron َبَل�ُسون.اأُْرُجَوان مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Ardea alba (Egretta alba) Great White Egret َبَل�ُسون.َكِبي.َغْربي زائر.�ستوي/مهاجر.عابر
Ardea goliath Goliath Heron َبَل�ُسون.ِعْمالق مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي.↔
Ardea melanocephala Black-headed Heron )َبَل�ُسون.اأَْراأَ�ض.)البل�سون.اأ�سود.الراأ�ض �سارد.↑
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Ardeola grayii Indian Pond-Heron َبَل�ُسون.ِبَرك.ِهْنِدي �سارد
Ardeola ralloides Squacco Heron َبَل�ُسون.ُمْذَهب مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron َبَل�ُسون.َلْيل.اأَْراأَ�ض مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر ↓
Botaurus stellaris Eurasian Bittern (Great Bittern) َواق.اأُْوَرا�ِسي زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Ixobrychus sinensis Yellow Bittern َفر َواق.اأ�سْ �سارد
Ixobrychus minutus Common Little Bittern ِغي َواق.�سَ مقيم.متنا�سل/مهاجر.عابر.↓
Bubulcus ibis Cattle Egret َبَل�ُسون.َبَقر.َغْربي مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر ↑
Butorides striata Green-backed Heron (other name 

"Striated Heron") 
ز.)بل�سون.اأخ�سر.الظهر( زَّ َبَل�ُسون.حُمَ مقيم.متنا�سل.↓

Egretta garzetta Little Egret ِغي ُغْرُنوق.اأَْبَي�ض.�سَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Egretta gularis Western Reef Heron )ْخر.ِهْنِدي.)بل�سون.ال�سخر ُغْرُنوق.�سَ مقيم.متنا�سل.↔
Scopus umbretta Hamerkop ِمْطَرِقي.ِمَقار مقيم.متنا�سل.↓
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican اء َبَجَعة.َبْي�سَ مهاجر.عابر.↓
Pelecanus rufescens Pink-backed Pelican .َبَجَعة.َوْرَدة.َظْهر مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي.↓.
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican (Eastern 

White Pelican) 
َبَجَعة.َدمْلَا�ِسيَّة زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓

Fregata ariel Lesser Farigatebird ِغي ُفْرَقاط.�سَ �سارد.↓
Sula leucogaster Brown Booby اأَْطَي�ض.ُبِني زائر.�سيفي ↓
Sula dactylatra Masked Booby اأَْطَي�ض.ُمرَبَقع �سارد ↓
Sula Sula Red-footed Booby اأَْطَي�ض.اأَْحَمر.َقَدَمني �سارد.↓
Phalacrocorax carbo Great Cormorant )َغاق.َكِبي.)غراب.البحر.الكبي زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↑
Phalacrocorax nigrogularis Socotra Cormorant )غراب.البحر.ال�سقطرى(. َغاق.�ُسُقْطِريرّ زائر.�سيفي.↓
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant ِئيل َغاق.�سَ �سارد.↓
Anhinga rufa African Darter ة.اأْفِريِقيَّة ُزقَّ مهاجر.عابر.↓
Burhinus oedicnemus Eurasian Stone-curlew َكَرَوان.اأْوَرا�ِسي مهاجر.عابر.↓
Burhinus capensis Spotted Thick-knee َكَرَوان.اأَْرَقط مقيم.متنا�سل.↔
Burhinus senegalensis Senegal Thick-knee َكَرَوان.�َسْنَغايل �سارد
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher اِري.اأَْوَرا�ِسي حَمَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Recurvirostra avosetta Pied Avocet ات.اأبَقع َنكرّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Himantopus himantopus Black-winged Stilt )ل.اأَْجَنح.)اأبو.املغازل ُطوَّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.

عابر.↑
Pluvialis squatarola Grey Plover َزْقَزاق.اأَْرَمد زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover َزْقَزاق.ُمْذَهب.اأَْوَرا�ِسي مهاجر.عابر.↓
Pluvialis fulva Pacific Golden Plover َزقَزاق.ُمْذَهب.�َسْيِبِيي مهاجر.عابر.↓
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel َزْقَزاق.اأَْغرب مهاجر.عابر ↓
Charadrius dubius Little Ringed Plover ِغي ق.�سَ َزْقَزاق.ُمَطوَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover ق.�َساِئع َزْقَزاق.ُمَطوَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Charadrius pecuarius Kittlitz’s Plover َزْقَزاق.ِكْتِلْتزي �سارد.↓
Charadrius alexandrinus Kentish Plover َزْقَزاق.اإ�ْسَكْنَدِري مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Charadrius asiaticus Caspian Plover َزْقَزاق.َقْزِويِني مهاجر.عابر.↓
Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover َزْقَزاق.َكِبي زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Charadrius mongolus Lesser Sand Plover ِغي َزْقَزاق.�سَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر ↓
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Vanellus leucurus White-tailed Lapwing )َقْطَقاط.اأَْعَوك.)قطقاط.اأبي�ض.الذيل مهاجر.عابر.↓
Vanellus spinosus Spur-winged Plover )َقْطَقاط.اأَ�ْسَوك.)قطقاط.�سوكي.اجلناح مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.

عابر.↔
Vanellus vanellus Northern Lapwing َقْطَقاط.�ِسَمايل زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Vanellus indicus Red-wattled Lapwing َقْطَقاط.اأْحَمر.َلَغد زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ِعي مُّ َقْطَقاط.جَتَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Rostratula benghalensis Greater Painted Snipe ُسْنُقب.ُملوَّن� مهاجر.عابر.↓
Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana َجاَكَنة.َذُنوب �سارد.↓
Numenius phaeopus Whimbrel َنْهَقة.اآَجام مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Numenius arquata Eurasian Curlew َنْهَقة.اأُْوَرا�ِسيَّة زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Numenius minutus Little Curlew ِغية َنْهَقة.�سَ �سارد
Limosa limosa Black-tailed Godwit )ُقوق.اأَ�ْسَعل.)بقويقة.�سوداء.الذيل زائر.�ستوي/مهاجر.عابر ↓
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit )م.َذَنب.)بقويقة.خمططة.الذيل ُقوق.ُمَو�سَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Arenaria interpres Ruddy Turnstone ة.َماِئيَّة ُقْنرُبَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↓
Calidris pugnax Ruff اأَْغرث مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Calidris tenuirostris Great Knot ِطْيَطَوى.َكِبَية مهاجر.عابر.↓
Calidris canutus Red Knot ِطْيَطَوى.َحْمَراء مهاجر.عابر.↓
Calidris alba Sanderling )اء.)املدروان ِطْيَطَوى.َبْي�سَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Calidris alpina Dunlin اَجة ِطْيَطَوى.َدرَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper ِطْيَطَوى.�َسْدَقاء مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↓ 
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper ِطْيَطَوى.َنْهِقيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↓
Calidris ruficollis  Red-necked Stint ِطْيَطَوى.َحْمَراء.َرَقَبة �سارد
Calidris minuta Little Stint ِغَية ِطْيَطَوى.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↓
Calidris temminckii Temminck's Stint ْنِكيَّة ِطْيَطَوى.مَتِ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Calidris melanotos Pectoral Sandpiper ِطْيَطَوى.َنْبَطاء �سارد ↔
Calidris subruficollis Buff-breasted Sandpiper ْدر ِطْيَطَوى.اآَدَمة.�سَ �سارد.↓
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock َدَجاَجة.َغاب مهاجر.عابر.↔
Gallinago gallinago Common Snipe ُسْنُقب.�َساِئع� زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Gallinago stenura Pin-tailed Snipe �ُسْنُقب.اإْبِري.َذَنب
Gallinago media Great Snipe ُسْنُقب.َكِبي� مهاجر.عابر.↓
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ِغي �ُسْنُقب.�سَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Gallinago solitaria Solitary Snipe ُسْنُقب.ُمْنَفِرد� �سارد.↔
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope َفَلُرب.اأَْحَمر.َرَقَبة مهاجر.عابر.↓
Phalaropus fulicarius Red Phalarope (Grey phalarope) َفَلُرب.اأَْرَمد مهاجر.عابر.↓
Xenus cinereus Terek Sandpiper ِطْيَطَوى.َرْمِليَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ِطْيَطَوى.�َساِئَعة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Tringa ochropus Green Sandpiper َراء ِطْيَطَوى.َخ�سْ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Tringa erythropus Spotted Redshank َحْمَراُء.�َساق.َرْقَطاء مهاجر.عابر.↔
Tringa glareola Wood Sandpiper ِطْيَطَوى.اآَجِميَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Tringa totanus Common Redshank َحْمَراء.�َساق مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Tringa nebularia Common Greenshank َراء.�َساق َخ�سْ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
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Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ِطْيَطَوى.ُم�سَتْنَقِعيَّة زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Turnix sylvaticus Common Buttonquail )ِغَية.)�سمان.ال�سجر.ال�سغي اء.�سَ َبرْتَ زائر.�سيفي.↓
Dromas ardeola Crab-plover )ُحْنُكور.)زقزاق.ال�سرطان مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي.↔
Cursorius cursor Cream-colored Courser )اج.�َساِئع.)كروان.ع�سلي ُدرَّ مقيم.متنا�سل ↔
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole ُي�ْسر.اأَْجَنح مهاجر.عابر.↓
Glareola maldivarum Oriental Pratincple ُي�ْسر.م�َسْرِقي �سارد
Glareola pratincola Collared Pratincole ُي�ْسر.ُمَطوَّق مهاجر.عابر ↓
Anous stolidus Common Noddy (Brown Noddy) اأَْبَله.ُبنِّي زائر.�سيفي.↔
Anous tenuirostris Lesser Noddy ِغي اأَْبَله.�سَ �سارد.↔
Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake َنْوَر�ض.اأَْرَمل مهاجر.عابر.↓
Xema sabini Sabine's Gull َنْوَر�ض.�َسْيَبياين �سارد ↔
Larus cachinnans Caspian Gull َنْوَر�ض.اْدِويِني مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Larus genei Slender-billed Gull َنْوَر�ض.ُم�ْسَتَدق.ِمنَقار زائر.�سيفي/زائر.�ستوي.↑
Larus ridibundus Black-headed Gull )َنْوَر�ض.اأَْراأَ�ض.)نور�ض.اأ�سود.الراأ�ض مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull نْوَر�ض.َبْلِطيِقي مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↑
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull (Great Black-headed 

Gull) 
َنْوَر�ض.اأَْراأَ�ض.َكِبي مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓

Larus hemprichii Sooty Gull َنْوَر�ض.اأَ�ْسَحم زائر.�سيفي ↓
Larus leucophthalmus White-eyed Gull )َنْوَر�ض.َغِرب.)نور�ض.اأبي�ض.العني زائر.�سيفي.↔
Larus canus Mew Gull َنْوَر�ض.�سائع مهاجر.عابر.↓
Larus melanocephalus Mediterranean Gull ِطي َنْوَر�ض.ُمَتَو�سِّ مهاجر.عابر.↔
Larus cirrocephalus Grey-headed Gull َنْوَر�ض.اأَْرَمد.َراأْ�ض �سارد ↔
Larus michahellis Yellow-legged Gull بَّب َنْوَر�ض.جُمَ �سارد.↑
Larus armenicus Armenian Gull َنْوَر�ض.اأَْرِميِني مهاجر.عابر.↓
Larus brunnicephalus Brown-headed Gull ي.َراأْ�ض َنْوَر�ض.ُبنِّ �سارد.↔
Larus argentatus European Herring Gull ي َنْوَر�ض.ِف�سِرّ �سارد.↓
Leucophaeus pipixcan Franklin's Gull َنْوَر�ض.اْفَراْنكِليِني مهاجر.عابر.↑
Hydrocoloeus minutus Little Gull ِغي َنْوَر�ض.�سَ مهاجر.عابر ↑
Sternula albifrons Little Tern ِغَية َخْر�َسَنة.�سَ مهاجر.عابر.↓
Sternula saundersi Saunders's Tern .َخْر�َسَنة.�ُسوْنَدْرِزيَّة.)اخلر�سنة.ال�سغية

الباهته(
مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي.↓

Onychoprion anaethetus Bridled Tern َماء َخْر�َسَنة.جَلْ زائر.�سيفي.↔
Hydroprogne caspia Caspian Tern َخْر�َسَنة.َقْزِويِنيَّة زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر ↑
Gelochelidon nilotica Common Gull-billed Tern ة.ِمنَقار َخْر�َسَنة.َنْوَر�ِسيَّ زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Chlidonias hybrida Whiskered Tern َخْر�َسَنة..�َسْباَلء زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Chlidonias leucopterus White-winged Tern َماء َخْر�َسَنة.َع�سْ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Chlidonias niger Black Tern َخْر�َسَنة.�َسْوَداء مهاجر.عابر ↓
Sterna hirundo Common Tern َخْر�َسَنة.�َساِئعة مهاجر.عابر.↓
Sterna repressa White-cheeked Tern )َخْر�َسَنة.َغ�ْسَواء.)اخلر�سنة.بي�ساء.اخلد زائر.�سيفي.↓
Sterna paradisaea Arctic Tern َخْر�َسَنة.ُقْطِبيَّة.�سمالية �سارد.↓
Thalasseus bengalensis Lesser Crested Tern ِغَية َخْر�َسَنة.َعْرَفاء.�سَ زائر.�سيفي.↔
Thalasseus bergii Greater Crested Tern (Swift Tern) َخْر�َسَنة.َعْرَفاء.َكِبَية زائر.�سيفي.↔

تابع: قائمة الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية
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Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern )َخْر�َسَنة.�َساْنَدِويْت�ِسيَّة.)اخلر�سنة.الباهته مهاجر.عابر/.زائر.�ستوي.↔
Stercorarius parasiticus Arctic Jaeger (Arctic Skua) .�ِسَمايل َكْرَكر.ُقْطِبيرّ مهاجر.عابر.↔
Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger (Pomarine Skua) َكْرَكر.ِق�ْسِري.ِمْنَقار مهاجر.عابر.↔
Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger (Long-tailed Skua) َكْرَكر.َذُنوب.)كركر.طويل.الذيل( �سارد.↔
Gavia arctica Arctic Loon (Black-throated Loon) ا�ض.ُقْطِبي.�ِسَمايل َغوَّ �سارد.↓
Tyto alba Common Barn Owl )َهاَمة.)البومة.البي�ساء مقيم.متنا�سل.↔
Athene noctua Little Owl )َدى.)البومة.ال�سغية �سَ مقيم.متنا�سل.↔
Strix hadorami Desert Tawny Owl بومة.ال�سحراء.الربتقايل مقيم.متنا�سل.↔
Otus scops Eurasian Scops-owl (Common 

Scops Owl 
َثَبج.اأَْوَرا�ِسي.)بومة.الأ�سجار.الأوروبية( مهاجر.عابر.↓

Otus pamelae Arabian Scops-owl َثَبج.َعَرِبي.)بومة.الأ�سجار.العربية( مقيم.متنا�سل
Otus brucei Pallied Scops-Owl (Striated Scops 

Owl) 
َثَبج.َفاِت.)بومة.الأ�سجار.املخططه( زائر.�ستوي/.مهاجر.عابر.↔

Asio flammeus  Short-eared Owl ْمَعاء ُبوَمة.�سَ مهاجر.عابر.↓
Asio otus Northern Long-eared Owl )ُبوَمة.اأَْذَناء.)البومة.القرناء مهاجر.عابر.↓
Bubo africanus Spotted Eagle Owl ُبوَهة.رقطاء.َعَرِبيَّة.)بومة.ن�ساريه.مرقطه( مقيم.متنا�سل.↔
Bubo ascalaphus Pharaoh Eagle Owl (Desert Eagle 

Owl) 
ْحَراِويَّة.)بومة.فرعونية. ُبوَهة.�سَ

�سحراويه(
مقيم.متنا�سل.↔

Pandion haliaetus Osprey )اِريَّة.)عقاب.ن�سارى ُعَقاب.ُن�سَّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↑
Elanus caeruleus Black-winged Kite )ق.)احلدءة.�سوداء.اجلناح ُزَررّ مهاجر.عابر.↔
Pernis apivorus European Honey Buzzard ُعَقيِّب.الَع�َسل.اأُْوُروِبيَّة مهاجر.عابر ↔
Pernis ptilorhynchus Oriental Honey Buzzard ُعَقيِّب.الَع�َسل.�َسْرِقيَّة مهاجر.عابر.↔
Gypaetus barbatus Bearded Vulture )َسَتل.)الن�سر.امللتحى� مقيم.متنا�سل.↓ )حمتمل.انقرا�سه(
Neophron percnopterus Egyptian Vulture )َرَخَمة.)الرخمة.امل�سرية مهاجر.عابر ↓
Terathopius ecaudatus Bateleur )ُعَقاب.َبْهُلَواِنيَّة.)العقاب.امل�سفق زائر.�سيفي/مقيم.متنا�سل.↓  
Circaetus gallicus Short-toed Snake-eagle )اَرة.)عقاب.ق�سي.الأ�سابع رَّ �سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Gyps rueppelli Rüppell's Vulture ِلي َن�ْسر.ُروبِّ �سارد.↓
Gyps fulvus Griffon Vulture )ن�ْسر.اأَْوَرِا�ِسي.)ن�سر.اأ�سمر مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Torgos tracheliotus Lappet-faced Vulture )َن�ْسر.اآَذن.)ن�سر.الأذون �سارد ↓
Aegypius monachus Cinereous Vulture )َن�ْسر.ُم�ْسَود.)الن�سر.الأ�سود مهاجر.عابر.↓
Clanga clanga Greater Spotted Eagle .ى.)العقاب.الأ�سفع ُعَقاب.َرْقَطاء.ُكرْبَ

الكبي(
زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓

Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle .ْغَرى.)العقاب.الأ�سفع ُعَقاب.َرْقَطاء.�سُ
ال�سغي(

مهاجر.عابر/زائر.�ستوي

Aquila rapax Tawny Eagle ْحَماء ُعَقاب.�سَ مقيم.متنا�سل.↓ 
Aquila verreauxii Verreaux’s Eagle (Black Eagle) ُعَقاب.ُخَداِريَّة زائر.�سيفي.↓
Aquila chrysaetos Golden Eagle )ُعَقاب.ُمْذَهَبة.)العقاب.الذهبي مهاجر.عابر.↓
Aquila heliaca Eastern Imperial Eagle ة.�َسْرِقيَّة ُعَقاب.َمَل�ِكيَّ زائر.�ستوي،.مهاجر.عابر.↓
Aquila nipalensis Steppe Eagle )ُعَقاب.�َسْهِبيَّة.)عقاب.ال�سهول مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Aquila fasciata Bonelli's Eagle ُعَقاب.ُبوَنلِّيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ة َ ُعَقاب.ُم�َسيَّ مهاجر.عابر.↓
Melierax metabates Dark Chanting Goshawk اح.اأدكن يَّ َبا�َسق.�سَ مقيم.متنا�سل/.زائر.�سيفي.↓
Micronisus gabar Gabar Goshawk َبا�َسق.َعاِبد مقيم.متنا�سل.↓

تابع: قائمة الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية
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Circus aeruginosus                                 Western Marsh- Harrier ُمْرَزة.م�ْسَتْنَقَعيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Circus cyaneus Hen Harrier جاج ُمْرَزة.الدَّ مهاجر.عابر ↓
Circus macrourus Pallid Harrier ُمْرَزة.َبْغَثاء مهاجر.عابر.↓
Circus pygargus Montagu's Harrier ُمْرَزة.ُموْنِتُجِويَّة مهاجر.عابر.↓
Milvus migrans Black Kite احِلَداأَة.�َسْوَداء مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Accipiter badius Shikra بْيَدق.اآ�سَيِوي مهاجر.عابر.↓
Accipiter brevipes Levant Sparrowhawk َبا�َسق.َم�َسِرقي. مهاجر.عابر.↓
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk َبا�َسق.اأْوَرا�ِسي �سارد.↔
Accipiter gentilis Northern Goshawk )َباز.)الباز.ال�سمايل زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish-eagle َمك.َباَل�ِسيَّة ُعَقاب.ال�سَّ �سارد.↔
Haliaeetus albicilla White-tailed Sea-eagle ُعَقاب.َعْكَواء �سارد.↓
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard )ُعَقيِّب.ُم�َسْرَوَلة.)احلوام.خ�سن.ال�ساق �سارد ↔
Buteo rufinus  Long-legged Buzzard َسَقاَوة� مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Buteo buteo Eurasian Buzzard ٌب.�َساِئَعٌة ُعَقيِّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Lophoceros nasutus African Grey Hornbill .اف.اأَْرَمد.اأَْفِريِقي.)اأبو.معول ُن�سَّ

الرمادى"( الأفريقى. "البوقي.
مقيم.متنا�سل.↔

Upupa epops Common Hoopoe (Eurasian Hoopoe) ُهْدُهد.اأَْوَرا�ِسي زائر.�سيفي.↔
Merops albicollis White-throated Bee-eater ْدَراء.)وروار.اأبي�ض.احللق( َقاِرَية.�سَ زائر.�سيفي.↓
Merops cyanophrys Arabian Green Bee-eater .َراء.)الوروار.العربي َقاِرَية.َعَربيرّة.َخ�سْ

الأخ�سر(
زائر.�سيفي.↔

Merops orientalis Asian green Bee-eater (Little 
Green Bee-eater)

َراء.)وروار.�سرقى.�سغي( َقاِرَية.َخ�سْ زائر.�سيفي/مهاجر.عابر.↔

Merops apiaster European Bee-eater ة َقاِرَية.اأَْوُروِبيِّ مهاجر.عابر ↑
Merops persicus Blue-cheeked Bee-eater َدْين َقاِرَية.َزْرَقاء.اخلَّ مهاجر.عابر.↓
Coracias abyssinicus Abyssinian Roller اق.َحَب�ِسي �ِسِقرَّ
Coracias benghalensis Indian Roller اق.ِهندي �ِسِقرَّ �سارد ↑
Coracias garrulus European Roller اق.اأَْوُروِبي �ِسِقرَّ مهاجر.عابر.↓
Eurystomus glaucurus Broad-billed Roller سقراق.عري�ض.املنقار� �سارد
Alcedo atthis Common Kingfisher َرْفَراف.�َساِئع مهاجر.عابر/زائر.�ستوي
Ceryle rudis Pied Kingfisher َرْفَراف.اأَْبَقع مهاجر.عابر/زائر.�ستوي
Todiramphus chloris Collared Kingfisher (White-collared 

Kingfisher)
َرْفَراف.ُمَطوَّق مقيم.متنا�سل.↓

Halcyon leucocephala Grey-headed Kingfisher �ض َرْفَراف.اأَْرَمد.َراأْ زائر.�سيفي.↔
Halcyon smyrnensis White-breasted Kingfisher (White-

throated Kingfisher)  
َدر َرْفَراف.اأَ�سْ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↔

Jynx torquilla Eurasian Wryneck اء.اأَْوَرا�ِسي َلوَّ مهاجر.عابر.↓
Dendropicos dorae Arabian Woodpecker )اع.َعَرِبي.)ناقر.اخل�سب.العربي َقرَّ مقيم.متنا�سل.↓
Falco tinnunculus Common Kestrel )َعْو�َسق.)ال�سبوط مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Falco naumanni Lesser Kestrel ُعَوْي�ِسق مهاجر.عابر.↓
Falco vespertinus Red-footed Falcon (Western Red-

footed Falcon)
ُلَزْيق.�َساِئع �سارد.↓

Falco amurensis Amur Falcon (Eatern Red-footed 
Falcon)

ُلَزْيق.�َسْرقي.)�سقر.عمورية( �سارد.↓

Falco eleonorae Eleonora's Falcon ْقر.اإِلِيوُنوِري �سَ مهاجر.عابر.↑
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Falco concolor Sooty Falcon ْقر.اأَ�ْسَحم �سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Falco columbarius Merlin ُيوؤُْيوؤ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Falco subbuteo Eurasian Hobby ُسَويِهني.اأَْوَرا�ِسي� مهاجر.عابر ↓
Falco biarmicus Lanner Falcon ْقر.َوْكِري �سَ مهاجر.عابر.↓ 
Falco cherrug Saker Falcon ْقٌر.ُحررّ �سَ مهاجر.عابر ↓
Falco peregrinus  Peregrine Falcon ْقر.�َساِهني �سَ مهاجر.عابر.↓
Psittacula krameri Rose-ringed Parakeet َقة ة.ُمَطوَّ ُدرَّ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↑
Psittacula eupatria Alexandrine Parakeet ة.اإِ�ْسَكْنَدِريَّة ُدرَّ
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole ة.اأَْوَرا�ِسيَّة َفاِريَّ �سُ مهاجر.عابر/.زائر.�ستوي
Tchagra senegala Black-Crowned Tchagra (Black-

headed Bush Shrike) 
اأَْخَطب.اأْراأَ�ض.)ال�سرد.اأ�سود.الراأ�ض( مقيم.متنا�سل.↔

Terpsiphone viridis African Paradise Flycatcher .اِئد.ُذباب.ِفْرَدْو�ِسي.اأَْفِريِقي �سَ مقيم.متنا�سل.↑
Lanius collurio Red-backed Shrike )ُدْغَنا�ض.اأَْمَغر.)�سرد.حممر.الظهر مهاجر.عابر.↓
Lanius excubitor Great Grey Shrike َرد.َكِبي �سُ مقيم.متنا�سل/.زائر.�ستوي/.مهاجر.

عابر.↔
Lanius isabellinus Isabelline Shrike )ُدْغَنا�ض.َداْوِري.)�سرد.حممر.الذنب زائر.�ستوي/.مهاجر.عابر.↔
Lanius phoenicuroides Red-tailed Shrike (previous name: 

Turkestan Shrike 
ُدْغَنا�ض.ُتْرِك�ْسَتايِن.)�سرد.ترك�ستان( مهاجر.عابر.↔

Lanius vittatus Bay-backed Shrike ُدْغَنا�ض.ُكَمْيت.َظْهر. �سارد.↔
Lanius minor Lesser Grey Shrike )ِغي.)�سرد.رمادى.�سغي َرد.�سَ �سُ مهاجر.عابر.↓
Lanius nubicus Masked Shrike َقع.)ال�سرد.املقنع( ُدْغَنا�ض.اأَ�سْ مهاجر.عابر.↓
Lanius senator Woodchat Shrike )ُدْغَنا�ض.�َساِمي.)ال�سرد.حممر.القنة مهاجر.عابر.↓
Lanius schach Long-tailed Shrike )ُدْغَنا�ض.َذُنوب.)ال�سرد.طويل.الذيل مهاجر.عابر.↔
Dicrurus leucophaeus Ashy Drongo و.اأَْرَمد اأُْدروجْنُ �سارد
Dicrurus macrocercus Black Drongo و.اأَ�ْسَود اأُْدروجْنُ �سارد
Pica asirensis Asir Magpie .َعْقَعق.َع�ِسِيي مقيم.متنا�سل.↓
Corvus ruficollis  Brown-necked Raven )ُغَراب.اأَْدَرع.)غراب.بني.العنق مقيم.متنا�سل.↔
Corvus rhipidurus Fan-tailed Raven )ُغَداف.)غراب.مروحى.الذنب مقيم.متنا�سل.↔
Corvus corone Carrion Crow ُغَراب.اأَْبَقع.ِعَراِقي.)غراب.اجليف( �سارد.↑
Corvus splendens House Crow ُغَراب.ُدوِري مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↑
Corvus frugilegus Rook ُغَراب.َقْيِظي �سارد
Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit ة.اأَْوَرا�ِسيَّة َقْرَقَفنَّ مهاجر.عابر
Poecile lugubris Sombre Tit َقْرَقف.َحِزين �سارد
Parus major Great Tit َقْرَقف.َكِبي �سارد
Alaemon alaudipes Greater Hoopoe Lark )اء.)قربة.هدهدية ُمكَّ مقيم.متنا�سل.↓
Ramphocoris clotbey Thick-billed Lark )ة.�َسْدَقاء.)قربة.�سميكة.املنقار َ ُقربَّ مقيم.متنا�سل/مهاجر.عابر/زائر.

�ستوي.↔
Mirafra cantillans  Horsfield Bushlark (Singing Bush Lark) .قربة.ال�سجر.املغنية مقيم.متنا�سل.↔
Ammomanes cincturus Bar-tailed Desert Lark .ْبَغاء.)قربة.ال�سحراء.مو�سمة َرة.�سَ ُحمَّ

الذنب(
مقيم.متنا�سل.↔

Ammomanes deserti Desert Lark ْحَراِويَّة َرة.�سَ ُحمَّ مقيم.متنا�سل ↔
Eremopterix nigriceps Black-crowned Sparrow Lark اأَْكَبد.اأ�سود.تاٍج.)القربة.�سوداء.الراأ�ض( مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Eremalauda eremodites Arabian Lark َرة.َعَرِبيرّة.)القربة.العربية( ُحمَّ مقيم.متنا�سل.↔
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Calandrella blanfordi Blanford's Short-toed Lark قربة.بالنفور.ق�سية.الأ�سبع مقيم.متنا�سل.↔
Calandrella eremica Rufous-capped Lark ْقَعاء.َعَرِبيَّة.)قربة.حمراء.الراأ�ض( ة.�سَ َ ُقربَّ مقيم.متنا�سل
Melanocorypha calandra Calandra Lark )َعْلَعل.)قربة.�سرقية مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Melanocorypha bimaculata Bimaculated Lark )ُعَلْيِعل.)قربة.مرقطه مقيم.متنا�سل/مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark َبْيَعاء.َكِبَية ة.�سُ َ ُقربَّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Eremophila bilopha Temminck’s Lark )ْحَراِويَّة.)قربة.متنك.القرناء َرة.َقْرَناء.�سَ ُحمَّ مقيم.متنا�سل.↔
Lullula arborea Wood Lark ة.َغاِبيَّة َ ُقربَّ مهاجر.عابر.↔
Alaudala rufescens Lesser Short-toed Lark .ِغَية.)القربة.الق�سية َبْيَعاء.�سَ ة.�سُ َ ُقربَّ

الأ�سابع.ال�سغرى(
مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.

عابر.↔
Alauda arvensis Eurasian Sky lark ة.اأَْوَرا�ِسيَّة ة.�َسَماِويَّ َ ُقربَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر ↓
Alauda gulgula Oriental Sky Lark ة.�َسْرِقيَّة ة.�َسَماِويَّ َ ُقربَّ �سارد.↓
Galerida cristata Crested Lark ة.�َساِئَعة َ ُقربَّ مقيم.متنا�سل.↓
Cisticola juncidis Zitting Cisticola (Fan-tailed Cisticola )َطة.)هازجة.مروحية.الذيل طَّ ِنَمة.خُمَ ِنْ مهاجر.عابر.↑
Prinia gracilis Graceful Prinia )ِنَمة.َذُنوب.)الهازجة.الر�سيقة ِنْ مقيم.متنا�سل.↑
Iduna pallida Olivaceous Wabler (Eastern Oliva-

ceous Warbler) 
ة.�َسْرِقيَّة.)هازجة.زيتونية( َدْخَناء.َزْيُتوِنيَّ زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.

عابر.↔
Iduna rama Sykes’s Warbler )َدْخَنٌا.�َساْيك�سيَّة.)هازجة.�ساكي�ض مهاجر.عابر.↔
Iduna caligata Booted Warbler )َدْخَناء.�َسْوَقاء.)هازجة.منتعلة مهاجر.عابر.↔
Hippolais languida Upcher’s Warbler َدْخَناء.َواِديَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Hippolais olivetorum Olive-tree Warbler َدْخَناء.�َسَجر.َزْيُتون مهاجر.عابر.↔
Hippolais icterina Icterine Warbler َدْخَناء.َلْيُموِنيَّة مهاجر.عابر.↓
Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler ْوَرَبة َدْخَناء.ُم�سرّ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler )ْوَرَبة.)هازجة.ذات.ال�سارب َدْخَناء.ُم�سرّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Acrocephalus palustris Marsh Warbler )َدْخَناء.ُم�ْسَتْنَقِعيَّة.)هازجة.البطائح مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler َدْخَناء.�ُسْعِديَّة مهاجر.عابر ↓
Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed Warbler َدْخَناء.اإْباليِثيَّة.)هازجة.الق�سب.باليث( مهاجر.عابر.↑
Acrecephalus scirpaceus Common Reed Warbler َدْخَناء.اأَْورا�ِسيَّة.).هازجة.الق�سب.الأوربية( زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Acrocephalus griseldis Basra Reed Warbler )ة..)هازجة.الب�سرة ِريَّ َدْخَناء.ِب�سْ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler َدْخَناء.َكِبَية.)هازجة.الق�سب.الكبية( زائر.�سيفي/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler يَّة.)هازجة.حقول.الأرز( َدْخَناء.ُرزِّ �سارد
Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed Warbler )ْخَباء.)هازجة.الق�سب.ال�سياحة َدْخَناء.�سَ مقيم.متنا�سل/زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ة َلة.�َساِفيِّ ُدخَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Locustella naevia Common Grasshopper Warbler ة.�َساِئَعة َلة.ُجْنُدِبيَّ ُدخَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Locustella fluviatilis  River Warbler َلة.َنْهِريَّة ُدخَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Delichon urbicum Northern House Martin اف.َعُجز ُخطَّ مهاجر.عابر.↓
Cecropis daurica Red-rumped Swallow )ُسنونو.اأَْحَمر.َعُجز.)�سنونو.اأحمر.العجز� مهاجر.عابر.↔
Hirundo rustica Barn Swallow ُسنونو.�َساِئع� مهاجر.عابر.↓
Neophedina cincta Banded Martin ط اف.ُم�َسرَّ ُخطَّ �سارد.↑
Ptyonoprogne obsoleta Pale Crag Martin )ق.ُجُريِف.َفاِت.)خطاف.ال�سخور.الباهت َعْوهَّ مقيم.متنا�سل.↔
Ptyonoprogne rupestris Eurasian Crag Martin ق.ُجُريِف.اأَْوَرا�ِسي َعْوهَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي/.مقيم.متنا�سل ↑
Petrochelidon fluvicola Streak-throated swallow ط.َزْور طَّ �ُسنونو.خُمَ �سارد.↑
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Riparia chinensis Asian Plain Martin اف.ال�ْسُهول.الآ�سيوي ُخطَّ �سارد.↓
Riparia paludicola African Plain Martin اف.ُبِني.َزْور ُخطَّ �سارد.↓
Riparia riparia Collared Sand Martin (Bank Swallow) ط اف.ُم�َسرَّ ُخطَّ مهاجر.عابر↑
Riparia diluta Pale Sand Martin اف.َفات ُخطَّ �سارد
Pycnonotus leucotis White-eared Bulbul ُبْلُبل.اأْغ�َسى مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↑
Pycnonotus jocosus Red-whiskered Bulbul .ى ُبْلُبل.اأَحْلَ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↔
Pycnonotus xanthopygos White-spectacled Bulbul )ُكَعْيت.)بلبل.اأ�سغر.العجز مقيم.متنا�سل.↔
Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul )ُبْلُبل.اأَْك�َسع.)البلبل.اأحمر.العجز مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↔
Phylloscopus orientalis Eastern Bonelli's Warbler ة.�َسْرِقيَّة َلة.ُبونِليَّ ُدخَّ مهاجر.عابر.↔
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler َلة.َغاِبيَّة ُدخَّ مهاجر.عابر.↓
Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler ْفَراء.َحاِجب َلة.�سَ ُدخَّ �سارد
Phylloscopus humei Hume's Leaf-warbler َلة.اإْهُيوِميَّة ُدخَّ �سارد.↔
Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler َلة.ُمْعِتَمة ُدخَّ �سارد.↔
Phylloscopus trochilus Willow Warbler ْف�ساِفيَّة َلة.�سَ ُدخَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Phylloscopus neglectus Plain Leaf Warbler َمَتة َلة.ُم�سْ ُدخَّ مهاجر.عابر ↔
Phylloscopus sindianus Mountian Chiffchaff َلة.َجَبِليَّة ُدخَّ �سارد
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff َلة.�َساِئَعة ُدخَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Phylloscopus tristis Siberian Chiffchaff َلة.�َسيِبِييَّة ُدخَّ مهاجر.عابر
Phylloscopus borealis Arctic Warbler (Arctic-leaf Warbler) َلة.ُقْطِبيرّة ُدخَّ �سارد.↔
Phylloscopus nitidus Green Warbler َراء َلة.َخ�سْ ُدخَّ �سارد.↔
Phylloscopus umbrovirens Brown Woodland Warbler ٌة.ُبِنيَّة َلة.َغاِبيَّ ُدخَّ مقيم.متنا�سل.↓
Scotocerca inquieta Streaked Scrub Warbler يَّة َلة.�َسَجْيٍ ُدخَّ مهاجر.عابر
Cettia cetti Cetti's Warbler َلة.اإْت�َسِتيَّة ُدخَّ مهاجر.عابر
Sylvia atricapilla Eurasian Blackcap )َهاِزَجة.ُمَقْلَن�َسة.اأَْوَرا�ِسيَّة.)اأبو.قلن�سوة مهاجر.عابر.↑
Sylvia leucomelaena Arabian Warbler/ Red Sea Warbler َهاِزَجة.َعَرِبيَّة مقيم.متنا�سل.↔
Sylvia buryi Yemen Warbler (Yemen Parisoma) ِنيَّة َهاِزَجة.مَيَ مقيم.متنا�سل.↓
Sylvia borin Garden Warbler َهاِزَجة.َحَداِئِقيَّة. مهاجر.عابر.↓
Sylvia nana Asian Desert Warbler ة.اآ�ْسَيِويَّة ْحَراِويَّ َهاِزَجة.�سَ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Sylvia nisoria Barred Warbler َهاِزَجة.َكْحاَلء مهاجر.عابر.↔
Sylvia crassirostris Eastern Orphean Warbler ة.�َسْرِقيَّة َهاِزَجة.َحَداِئِقيَّ مهاجر.عابر.↓
Sylvia curruca Lesser Whitethroat ِغَية َزْوَراء.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Sylvia mystacea Ménétries's Warbler َهاِزَجة.َراأْ�َساء زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Sylvia communis Common Whitethroat َزْوَراء.�َساِئَعة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Sylvia melanothorax Cyprus Warbler يَّة �سِ َهاِزَجة.ُقرْبُ �سارد.↓
Sylvia melanocephala Sardinian Warbler َهاِزَجة.�َسْرِديِنيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Sylvia cantillans Subalpaine Warbler َدة.�َسْرِقيَّة َهاِزَجة.ُمَغرِّ �سارد.↓
Sylvia ruppeli Rüppell's Warbler ِليَّة َهاِزَجة.ُروبِّ مهاجر.عابر.↓
Zosterops abyssinicus Abyssinian White-eye )ُمْغِرَبة.َحَب�ِسيَّة.)اأبي�ض.العني.احلب�سي مقيم.متنا�سل.↓
Argya caudata Common Babbler )ي.اأَْفَغايِن.)ثرثارة.�سائعة َبَلْن�سِ �سارد ↔
Troglodytes troglodytes Northern Wren ْعَوة �سَ مهاجر.عابر.↑
Sturnus vulgaris Common Starling َزْرُزور.�َساِئع مهاجر.عابر/زائر.�ستوي
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Pastor roseus Rosy Starling َزْرُزور.َوْرد مهاجر.عابر/زائر.�ستوي
Acridotheres tristis Common Myna َماْيَنا.�َساِئَعة مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↑
Acridotheres ginginianus Bank Myna َفاِفيَّة َماْيَنا.�سِ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↑
Onychognathus tristramii Tristram’s Starling )َزْرُزور.تري�سرتامي.)زرزور.اأ�سود مقيم.متنا�سل.↔
Cinnyricinclus leucogaster Amethyst Starling (Violet-backed Starling) )وَّف.)زرزور.اأبي�ض.البطن َزْرُزور.جُمَ زائر.�سيفي.↓
Turdus viscivorus Mistle Thrush ُسْمَنة.ِدْبِقيَّة� �سارد.↓
Turdus philomelos Song Thrush َدة �ُسْمَنة.ُمَغرِّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Turdus iliacus Redwing َحْمَراء.َجَناٍح مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Turdus merula Eurasian Blackbird ُسْحُرور.اأَْوَرا�ِسي� مهاجر.عابر.↓
Turdus pilaris Fieldfare ُسْمَنة.َحْقِليَّة� مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Turdus eunomus Dusky Thrush �ُسْمَنة.ُمْعِتَمة مهاجر.عابر
Turdus atrogularis Black-throated Thrush (Dark-throat-

ed Thrush)
�ُسْمَنة.�َسْوَداء.ُزور �سارد

Turdus menachensis Yemen Thrush ِنيَّة �ُسْمَنة.مَيَ مقيم.متنا�سل.↓
Turdus torquatus Ring Ouzel ُسْمَنة.ُمَطَوَقة� �سارد.↓
Cercotrichas galactotes Rufous-tailed Scrub-Robin )اَلة.)اأبوحناء.الأحرا�ض.الأحمر �َسوَّ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Cercotrichas podobe Black Scrub Robin )ة.)اأبوحناءالأحرا�ض.الأ�سود �ُسَواِديَّ مقيم.متنا�سل ↔
Muscicapa striata Spotted Flycatcher اِئد.ُذباب.اأرقط �سَ مهاجر.عابر.↓
Muscicapa gambagae Gambaga Flycatcher اِئد.ُذباب.َجاْمَباِجي �سَ زائر.�سيفي
Erithacus rubecula European Robin )اِئي.اأَْوُروِبي.)اأبو.احلناء.الأوروبي ِحنَّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↔
Irania gutturalis White-throated Robin )َبْي.)اأبو.احلناء.اأبي�ض.الزور �سُ مهاجر.عابر ↔
Cyanecula svecica Bluethroat )َزْرَقاء.َزْور.)هزار.اأزرق.احللق مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↔
Luscinia luscinia Thrush Nightingale َعْنَدِليب مهاجر.عابر.↑
Luscinia megarhynchos Common Nightingale َهَزار.�َساِئع مهاجر.عابر.↑
Ficedula parva Red–breasted Flycatcher ْدر اِئُد.ُذباب.اأَْحَمر.�سَ �سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Ficedula semitorquata Semi-collared Flycatcher اِئد.ُذباب.�ِسبه.ُمَطوَّق �سَ مهاجر.عابر ↓
Ficedula albicilla Red-throated Flycatcher اِئد.ُذباب.َتاْيِجي �سَ �سارد
Ficedula albicollis Collared Flycatcher اِئد.ُذباب.ُمَطوَّق �سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Phoenicuropsis erythronotus Eversmann’s Redstart (Rufous-

backed Redstart) 
اء.َكْتَفاء ُحَمْيَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔

Phoenicurus phoenicurus Common Redstart اء.�َساِئَعة ُحَمْيَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Phoenicurus ochruros Black Redstart اء.�َسْوَداء ُحَمْيَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock Thrush (Common 

Rock Thrush)
ْخِريَّة �ُسْمَنة.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔

Monticola rufocinereus Little Rock Thrush ِغَية ة.�سَ ْخِريَّ �ُسْمَنة.�سَ مقيم.متنا�سل.↔
Monticola solitarius Blue Rock Thrush ة.َزْرَقاء ْخِريَّ �ُسْمَنة.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Saxicola rubetra Whinchat ِبْرَق�ض.اأَْحَمر مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Saxicola caprata Pied Bushchat ِبْرَق�ض.اأَْبَقع مهاجر.عابر
Saxicola torquatus Common Stonchat  ِبْرَق�ض.اأَْفِريِقي مقيم.متنا�سل،.مهاجر.عابر.↔
Oenanthe oenanthe Northern wheatear اأَْبَلق.�َسَمايل مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear اأَْبَلق.ُدْرَجي مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Oenanthe deserti Desert Wheatear ْحَراِوي اأَْبَلق.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Oenanthe monacha Hooded Wheatear اأَْبَلق.ُمَقْلَن�ض مهاجر.عابر
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Oenanthe albonigra Hume's Wheatear اأَْبَلق.اهيوِميرّ زائر.�سيفي.↔
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear ّاأَْبَلق.اأَْغ�َسى.�َسْرِقير مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Oenanthe cypriaca Cyprus Wheatear سي� اأَْبَلق.ُقرْبُ �سارد.↔
Oenanthe moesta Buff-rumped Wheatear (Red-

rumped Wheatear)
اأَْبَلق.اأحمر.َعجز �سارد.↓

Oenanthe bottae Buff-Breasted Wheatear (Red-
Breasted Wheatear) 

اأَْبَلق.اأحمر.�سدر.. مقيم.متنا�سل.↓

Oenanthe pleschanka Pied Wheatear اأَْبَلق.اأَْبَقع مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Oenanthe picata Variable Wheatear اأَْبَلق.ُمَتَغي �سارد.↔
Oenanthe leucopyga White-crowned Wheatear ة اأَْبَلق.اأبَي�ض.ِقنَّ مقيم.متنا�سل.↔
Oenanthe finschii  Finsch 's Wheatear اأَْبَلق.فين�سي مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Oenanthe lugens Mourning Wheatear اأَْبَلق.َحِزين.�َسْرِقي مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Oenanthe chrysopygia Red-tailed Wheatear اأَْبَلق.اأحمر.َذَنب مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Oenanthe xanthoprymna Kurdish Wheatear اأَْبَلق.ُكْرِدي مهاجر.عابر ↓
Oenanthe melanura Blackstart َنب اأْبَلق.اأ�سَود.الذَّ مقيم.متنا�سل.↔
Regulus regulus Golderest ة ُمْذَهَبة.ُقنَّ �سارد ↓
Hypocolius ampelinus Grey Hypocolius )ُسَوْيَداء.)اخلناق.الرمادى� مهاجر.عابر/زائر.�ستوي
Cinnyris asiaticus Purple Sunbird ْي�ر.اأُْرُجَوان مُتَّ مقيم.متنا�سل
Hedydipna metallica Nile Valley Sunbird ْي�ر.ِنيِلي مُتَّ مقيم.متنا�سل.↑
Cinnyris hellmayri Arabian Sunbird َّاع.َعَرِبي ْي�ر.ملرّ مُتَّ مقيم.متنا�سل.↔ 
Cinnyris osea Palestine Sunbird ْي�ر.ِفَل�سطيني مُتَّ مقيم.متنا�سل ↔
Ploceus galbula Rüppell’s Weaver )ر.)احلباك.الذهبى ُتُب�سِّ مقيم.متنا�سل.↑
Ploceus manyar Streaked Weaver )ط.)احلباك.املخطط طَّ ر.خُمَ ُتُب�سِّ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↔
Ploceus philippinus Baya Weaver )ر.َباَيا.)احلباك.الفلبيني ُتُب�سِّ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(
Estrilda rufibarba  Arabian Waxbill َسْمِعي.ِمْنَقار.َعَرِبي� مقيم.متنا�سل.↓
Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia ْدر ْر�َسَفة.�سَ ُموْنَيا.حُمَ مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↔
Amandava amandava Red Avadavat ُموْنَيا.َحْمَراء مقيم.متنا�سل.)ُمدخل(.↓
Euodice cantans African Silverbill ي.ِمْنَقار.اأَْفِريِقي ِف�سِ مقيم.متنا�سل.↔
Euodice malabarica Indian Silverbill ي.ِمْنَقار.ِهْنِدي ِف�سِ مقيم.متنا�سل.↑
Passer domesticus House Sparrow ُفور.ُدوِري ُع�سْ مقيم.متنا�سل.↓ 
Passer euchlorus Arabian Golden Sparrow ُفور.ُمْذَهب.َعَرِبي ُع�سْ )ُمدخل(.↓
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow (Willow Sparrow) ُفور.اأَ�ْسَباين ُع�سْ مقيم.متنا�سل/زائر.�سيفي/مهاجر.

عابر/زائر.�ستوي.↔
Passer moabiticus Dead Sea Sparrow ُفور.البحر.امليت ُع�سْ مهاجر.عابر ↓
Carpospiza brachydactyla Pale Sparrow ْخِري.�َساِحب ُفور.�سَ ُع�سْ زائر.�سيفي/مهاجر.عابر.↔
Gymnoris xanthocollis Chestnut-shouldered Bush Sparrow َفر.َزْور ُفور.اأَ�سْ ُع�سْ �سارد.↔
Anthus campestris Tawny Pipit ْحَماء ُج�ْسَنة.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Anthus cervinus Red-throated Pipit ُج�ْسَنة.حمراء.َزور مهاجر.عابر.↓
Anthus pratensis Meadow Pipit ُج�ْسَنة.ُمُروِجيَّة زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Anthus richardi Richard's Pipit ُج�ْسَنة.ِريْت�َساْرِديَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Anthus spinoletta Water Pipit ُج�ْسَنة.َماِئيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Anthus trivialis Tree Pipit ُج�ْسَنة.�َسَجِريَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Anthus similis Long-billed Pipit )ُج�ْسَنة.َخْطَماء.)ج�سنة.طويلة.املنقار مقيم.متنا�سل.↓

تابع: قائمة الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية
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ال�سم.العلمي ال�سم.باللغة.الإجنليزية ال�سم.العربي حالة.املجموعات.يف.اململكة
Anthus rubescens Buff-bellied Pipit (Amarican Pipit) ُج�ْسَنة.َنْبَطاء مهاجر.عابر
Anthus hodgsoni Olive-backed Pipit ة.َظْهر ُج�ْسَنة.َزْيُتوِنيَّ �سارد..↔
Dendronanthus indicus Forest Wagtail ُذعَرة.َغاِبيَّة �سارد.↔
Anthus cinnamomeus African Pipit ُج�ْسَنة.اأَْفِريِقيرّة مقيم.متنا�سل
Motacilla alba White Wagtail ُذعَرة.بي�ساء مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Motacilla cinerea Grey Wagtail ُذعَرة.َرْمَداء مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Motacilla citreola Citrine Wagtail ُذعَرة.َليموِنيَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↑
Motacilla flava  Western Yellow Wagtail فراء ُذعَرة.�سَ مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Fringilla montifringilla Brambling ُسْر�ُسور.َجَبِلي� زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Coccothraustes coccothraustes Hawfinch �ُسْر�ُسور.هاواي
Fringilla coelebs Common Chaffinch ُسْر�ُسور.َظامل� مهاجر.عابر.↓
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ون.َوْرد.�ساِئع َح�سُّ مهاجر.عابر.↓
Carpodacus synoicus Sinai Rosefinch ون.َوْرد.�َسْيَنائي َح�سُّ مقيم.متنا�سل.↓
Bucanetes mongolicus Mongolian Finch ون.َمْنُغويل َح�سُّ .
Bucanetes githagineus Trumpeter Finch ون.ِكزَبري َح�سُّ مقيم.متنا�سل.↔
Rhodospiza obsoleta Desert Finch ْحَراِوي ون.�سَ َح�سُّ
Linaria cannabina Common Linnet ون.ُتَفاِحي َح�سُّ مهاجر.عابر.↓
Linaria yemenensis Yemen Linnet ِني ون.ُتَفاِحي.مَيَ َح�سُّ مقيم.متنا�سل.↔
Rhynchostruthus percivali Arabian Grosbeak اأَ�ْسَدق.َعَرِبي مقيم.متنا�سل.↓
Carduelis carduelis European Goldfinch ون.ُمْذَهب.اأَْوُروِبي َح�سُّ مهاجر.عابر.↓
Crithagra rothschildi Arabian Serin (olive-rumbed Canary) ار.َعَرِبي َنعَّ مقيم.متنا�سل.↓
Crithagra menachensis Yemen Serin ِني ار.مَيَ َنعَّ مقيم.متنا�سل.↓
Serinus pusillus Red-fronted Serin ار.اأحمر.َجبَهة َنعَّ �سارد.↔
Spinus spinus Eurasian Siskin ون.�َسْوِكي َح�سُّ زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Chloris chloris European Greenfinch ر ون.اأَْخ�سَ َح�سُّ مهاجر.عابر
Prunella ocularis Radde’s Accentor (subspecies 

Known as Yemen Accentor)
ُفور.�َسْوِكي.َراِدي ُع�سْ مهاجر.عابر.↔

Prunella modularis Dunnock ُفور.�َسْوِكي.�َسْيِبِييرّ ُع�سْ �سارد.↓
Prunella atrogularis Black-throated Accentor ُفور.�َسْوِكي.اأَْزَور ُع�سْ �سارد.↔
Emberiza striolata Striolated Bunting (House Bunting) ُدْر�َسة.رفيعة.تخطيط مقيم.متنا�سل/مهاجر.عابر ↔
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting �َساء ُدْر�َسة.َراأْ مهاجر.عابر.↓
Emberiza bruniceps Red-headed Bunting ُدْر�َسة.حمراء.راأ�ض �سارد.↔
Emberiza calandra Corn Bunting ُدْر�َسة.َقْمِحيَّة مقيم.متنا�سل/مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↓
Emberiza leucocephalos Pine Bunting َنْوَبريَّة ُدْر�َسة.�سَ �سارد.↔
Emberiza buchanani Grey-necked Bunting ُدْر�َسة.َرْمَداء مهاجر.عابر.↔
Emberiza cineracea Cinereous Bunting ُدْر�َسة.َذْقَناء.َغْرِبيَّة زائر.�ستوي/مهاجر.عابر.↓
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ُدْر�َسة.�َسِعِييَّة مهاجر.عابر/زائر.�ستوي ↓
Emberiza cia Rock Bunting ْخِريَّة ُدْر�َسة.�سَ �سارد.↓
Emberiza caesia Cretzschmar’s Bunting ُدْر�َسة.َزْرَقاء مهاجر.عابر/زائر.�ستوي.↔
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ِبيَّة ُدْر�َسة.َق�سَ �سارد.↓
Emberiza pusilla Little Bunting ِغَية ُدْر�َسة.�سَ �سارد.↔
Emberiza rustica Rustic Bunting ْداآء ُدْر�َسة.�سَ �سارد.↓

تابع: قائمة الطيور يف اململكة العربية ال�سعودية
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طيور برية ومهاجرة يف اململكة العربية ال�سعودية

الَبّط والإَوز
الَب���ّط والإَوّز اأن���واع م���ن الطي���ور متو�س���طة اإىل كب���رية احلج���م، وذات مناقري م�س���طحة 
واألوان براقة، ويختلف �س���كل الذكر عن الأنثى يف اأك���ر الأنواع. ومنها اأنواع ل تتجاوز مناطق 
ا�س���تيطانها، وغريها مهاج���رة، ولهذا فهي توجد يف معظم اأنحاء الع���امل وتتكيف مع الأجواء 

والأحوال املناخية، وتاألف الأنهار وجتمعات املياه العذبة، وتتغذى باحلبوب والنباتات.

Alopochen aegyptiacaEgyptian Gooseالإوزة امل�صرية 

نوع كبري ي�س���توطن مناطق وادي النيل والن�س���ف اجلنوبي من قارة اأفريقيا. ويعترب زائرًا 
�ستويًا للمملكة، وياألف البحريات وجتمعات املياه العذبة، ويتغذى على احلبوب والنباتات.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

53 5253 52

اِري Anas platyrhynchosMallardاخُل�صَ

م اأبو عقريب، البط الرّبّي م، النِّحَّ ريي، النِّحَّ اأ�ضماء حملية: اخُل�ضَ

نوع كبري يعترب من اأكر البط انت�س���ارًا يف العامل. وت�س���ّنف الأعداد التي ُت�س���اهد منه يف 
اململكة بني مهاجرة عابرة وزائرة �ستوية ومقيمة متنا�سلة اإل اأنها تتناق�ص. ويعتمد يف غذائه 
على احلبوب والنباتات. ويعترب �س���يدًا مف�س���ًا يف اململكة مع اأنواع اأخرى من البط كاحَلَذف 
ال�س���توي واحَلَذف ال�س���يفي وال�س���هرمان واأبو جمرف، لكن لي�ص كتف�س���يل اأن���واع اأخرى من 

الطيور املهاجرة العابرة.

حممد اليو�سفي
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َوْيَداء )اخلناق الرمادي( الَبالِبل وال�صُّ

Pycnonotus leucotisWhite-eared Bulbul ُبْلُبل اأْغ�َصى )البلبل اأبي�ض اخلد(

اأ�ضماء حملية: الُبْلُبل العراقي، الُبْلُبل، بلبل املزارع، بلبل الّنخل

نوع �سغري )اأكرب من الع�سفور الدوري قليًا(، ومل ُيعرف يف ال�سابق اأنه ينت�سر يف غري اأماكنه 
املحدودة يف �س���رق اململكة، لكنه �س���ار اأخريًا من الطيور املقيمة املتكاثرة يف معظم املناطق واملدن 
والقرى، ولعل بائعي طيور الزينة اأحد اأ�سباب تو�سع انت�ساره حيث ُجلب على مدى �سنني وذلك لبيعه 
على راغبي تربيته يف املنازل واحلدائق، ومن ثم يت�س���رب ويتكاثر وينت�س���ر. ويتميز بكرة احلركة، 
وُي�س���اهد يف الأماكن الربية غري البعيدة عن ال�س���كان ويف الب�ساتني واحلدائق العامة وعلى اأ�سجار 
املنازل والأ�سوار اخلارجية منفردًا اأو يف اأ�سراب تتقافز ومتاأ املكان تغريدًا، وي�سلك اأحيانًا �سلوكًا 
جريئًا ومرحًا اإذا مل ي�سايقه اأحد فياألف النا�ص عندما يدخل حدائق املنازل فيلتقط بقايا الطعام 
وهو غري بعيد عن الب�سر مع اإطاق تغريد مت�سل. ويتو�ّسع انت�ساره وتكاثره يف مناطق اململكة ب�سكل 

لفت، ويعتربه املزارعون طريًا مقلقًا اإذ تاأكل اأ�سرابه الثمار وتعبث باملحا�سيل الزراعية.

حممد اليو�سفي
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Pycnonotus xanthopygosWhite-spectacled Bulbulالُكَعْيت

ْغِري، الُبْلُبل اأ�ضماء حملية: النُّ

نوع مماثل حلجم البلبل الأغ�س���ى )البلبل اأبي�ص اخلد( لكنه اأقل انت�س���ارًا، فهو يعي�ص يف 
كثري من مناطق اململكة، وياألف مزارع الفواكه واحلدائق وال�س���واحي وال�سعاب والأودية ذات 
الأ�س���جار املثمرة، ومييزه حلقة بي�س���اء حول العني ولون راأ�سه اأ�س���ود. وُيعرف با�سم النُّْغِري، 

وهو خمتلف عن نوع ثالث ُي�سّمى البلبل اأحمر العجز.

حممد اليو�سفي
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Pycnonotus caferRed-vented Bulbulالُبْلُبل الأَْك�َصع )البلبل اأحمر العجز(

ه���ذا البلب���ل بنف�ص حجم النوعني ال�س���ابقني، ومتثل دول يف جنوب اآ�س���يا بيئته الأ�س���لية. 
م���ن الطيور املقيمة يف اململك���ة لكنه نوع دخيل، واملرجح اأنه ُجلب كطري زينة ثم ت�س���ّرب وبداأ 

بالتفريخ والتكاثر رغم اأنه لي�ص مثل كرة )البلبل اأبي�ص اخلد(.

حممد اليو�سفي
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َوْيَداء )اخلناق الرمادي( Hypocolius ampelinusGrey Hypocoliusال�صُّ

اأ�ضماء حملية: البلبل الربي، البلبل الرو�ضي، البلبل املهاجر

نوع �س���غري ي�س���توطن �س���ريطًا ممتدًا يف جنوب اأفغان�س���تان وجنوب وجنوب غ���رب اإيران 
حتى مناطق وا�س���عة من العراق، وتاأتي اأ�س���راب منه مهاجرة عابرة وزائرة �ستوية اإىل اململكة 
فتنت�س���ر يف م�س���احات وا�س���عة من عدة مناطق؛ خا�سة يف املنطقة الو�س���طى حيث يكون اأكر 
انت�س���ارًا على هيئة اأ�س���راب ملفتة بكرتها يف ال�ستاء داخل الرو�سات والفيا�ص ذات الأ�سجار 
الكثيفة املعمرة ويف الأودية القريبة منها والبيئات الزراعية ذات الأ�سجار املثمرة حيث يعتمد 

يف غذائه على الثمار والفواكه.

حممد اليو�سفي
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الَبْل�صون والغرانيق

طيور البل�س���ون والغرانيق اأنواع معظمها كبري احلجم، تاألف ال�س���واطئ والأرا�سي الرطبة 
وامل�ستنقعات وجتمعات مياه ال�سرف ال�سحي. وتقيم اأنواع منها يف اململكة بينما اأغلب الأنواع 
هي مهاجرة وزائرة تعد من اأف�س���ل الطيور التي ت�س���اهم يف تلبية خدمات بيئية جمانية كونها 
ت�س���اعد يف احلد من تكاثر القوار�ص واحل�سرات والآفات يف البيئات الزراعية، حتى اأن بع�ص 

اأنواعها ياأكل الثعابني، ولذا �سيتو�ّسع هذا الف�سل يف تناولها.

حممد اليو�سفي
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الذي ي�ضيد اأنواع الغرانيق والبل�ضونات لن ياأكلها و�ضيلقيها نافقة، لأن 
مذاق حلومها غري مقبول اأو كريه الرائحة.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Ardea purpureaPurple Heronَبَل�ُصون اأُْرُجَوان

اأ�ضماء حملية: مالكي، الّنَعجة الَعْطرا

نوع كبري ياأتي اإىل اململكة مهاجرًا عابرًا وزائرًا �ستويًا، وياألف ال�سواطئ والأرا�سي الرطبة 
وجماري املياه وجتمعاتها الغنية بالأ�سماك واحل�سرات التي يعتمد عليها يف غذائه.

حممد اليو�سفي
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Ardea cinereaGrey Heronَبَل�ُصون اأَْرَمد )الَبَل�صون الرمادي( 

اأ�ضماء حملية: مالك احلزين، مالكي، ُزْرِقي، رهوة الّنَعاج، بط اأم وداع

نوع كبري ووا�سع النت�سار يف قارتي اأوروبا واآ�سيا واأنحاء من قارة اإفريقيا. وياأتي اإىل اململكة 
مهاجرًا عابرًا وزائرًا �س���تويًا ويعترب من الطيور املقيمة فيها، وياألف ال�سواطئ وجتمعات املياه 
حيث ي�سيد الأ�سماك وال�سفادع والثدييات ال�سغرية م�ستخدمًا منقاره الطويل �ساأنه يف ذلك 
�ساأن اأنواع البل�سونات الأخرى، ويعد حذرًا يف �سلوكه - باملقارنة مع اأنواع البل�سونات والغرانيق 
- فيفر عن الب�س���ر من م�س���افة بعيدة، ويطلق اأحيانًا مع طريانه �سوتًا )�سيحات( قويًا. واإذا 
حّلق ي�س���تبه اأحيان���ًا على بع�ص مبتدئي الهواية في�س���يدونه توقعا اأنه ط���ري الّرهو )الَكَرك(، 
لكن ميكن متييز هيئته باأنه كالغرانيق والبل�سوانات الأخرى تلوي رقبتها خال طريانها بينما 

الرهو ميد الرقبة ب�سكل م�ستقيم.

حممد اليو�سفي
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Ardea goliathGoliath Heronَبَل�ُصون ِعْمالق

 

نوع �س���خم يعترب زائرًا �س���تويًا للمملكة ومقيمًا متنا�س���ًا فيها، وياألف ال�س���واحل واجلزر 
والأرا�س���ي الرطبة وجتمعات اأ�س���جار الُقْرم )املاجنروف(، ويعتمد يف غذائه على الأ�س���ماك 

والقوار�ص والزواحف.

حممد اليو�سفي
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Ardeola ralloidesSquacco Heronَبَل�ُصون ُمْذَهب 

ا�ضم حملي: الُغْرُنوق الْغَبْي�ضي

نوع منت�سر يف جنوب اأوروبا وجنوبها ال�سرقي ودول يف اآ�سيا الو�سطى و�سمال �سرق اأفريقيا، 
ويعترب مهاجرًا عابرًا يف اململكة وزائرًا �س���تويًا. وهو من اأبرز اأنواع البل�س���ون التي ُت�ساهد على 
هيئة اأ�س���راب حول جتمعات املياه الواقعة يف عمق املناطق الربية الداخلية، ول حتط اأ�س���رابه 
على الأ�سجار اإل نادرًا. وعندما تطري وتفرد اأجنحتها تبدو بي�ساء م�سابهة للغرانيق، وتتغذى 

على الأ�سماك ال�سغرية وال�سفادع والقوار�ص ال�سغرية واحل�سرات.

حممد اليو�سفي
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Nycticorax nycticoraxBlack-crowned Night Heronَبَل�ُصون الليل

اأ�ضماء حملية: َرَهو الليل، غراب الليل

ن���وع متو�س���ط احلجم ق�س���ري الرقبة، ومنت�س���ر يف معظ���م اأنحاء العامل، ويع���د يف اململكة 
مهاج���رًا عاب���رًا وزائرًا �س���تويًا ومقيمًا فيه���ا، وُي�س���اهد يف الغالب على هيئة اأ�س���راب، وياألف 
الأرا�س���ي الرطب���ة، ويوجد باأع���داد قليلة يف املناطق الربية ت�س���ريح نهارًا بني الأ�س���جار ويف 
اأطراف امل�س���تنقعات، وتن�سط خال اأوقات الغروب. يعتمد يف غذائه على الأ�سماك ال�سغرية 

وال�سفادع واحل�سرات.

حممد اليو�سفي
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Egretta gularisWestern Reef Heronغرنوق ال�صخر )بل�صون ال�صخر(

ا�ضم حملي: ُغْرُنوق، مالكي

نوع رمادي اللون مقارب حلجم اأنواع الغرنوق ال�سغري، لكن لون ري�سه يتغري اإىل الأبي�ص، 
وذلك التغري يرتبط بتغري ف�سول ال�سنة، وميكن متييزه بطول الرقبة قليًا وبطريانه البطيء 
مقارنة بالغرانيق الأخرى، ويعد قليل احلذر ميكن القراب منه عدة اأمتار ول يطري. وي�سنف 
يف اململك���ة اأنه مقيم متنا�س���ل يعي�ص حول ال�س���واطئ بينما يندر وج���وده يف املناطق الداخلية، 

ويتغذى بالأ�سماك ال�سغرية.

حممد اليو�سفي
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Egretta garzettaLittle Egretالُغْرُنوق ال�صغري )الغرنوق الأبي�ض ال�صغري(

ا�ضم حملي: الُغْرُنوق، الُغْرُنوق الّزِني

نوع بحجم غرنوق البقر )الغرنوق الْعُرِبي( م�س���توطن يف معظم قارة اأفريقيا ودول جنوب 
اآ�س���يا وو�سط وجنوب اأوروبا، وهو �س���من الطيور املهاجرة العابرة يف اململكة كما ياأتيها زائرًا 
�س���تويًا، يعي�ص يف ال�س���واطئ لكنه ُي�س���اهد اأحيانًا يف الأرا�س���ي الرطبة الداخلية. يتغذى على 

الأ�سماك والقوار�ص ال�سغرية واحل�سرات.

حممد اليو�سفي
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Ardea albaGreat white Egretالغرنوق الكبري )بل�صون كبري غربي(

نوع اأبي�ص كبري ووا�س���ع النت�س���ار يف اأنحاء العامل، اأبرز ما مييزه رقبة طويلة تعطيه �سكًا 
مميزًا عن اأنواع الغرانيق الأخرى؛ اإذا مدها ب�س���كل م�س���تقيم، ويعد يف اململكة زائرًا �س���تويًا 
ومهاجرًا عابرًا، وياألف ال�س���واطئ والأرا�س���ي الرطبة خ�سو�س���ًا يف جتمعات اأ�س���جار الُقْرم 

)املاجنروف( حيث يجد غذائه من الأ�سماك، وياأكل اأي�سًا القوار�ص والزواحف ال�سغرية.

حممد اليو�سفي
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 C  Jose Garcia By The Guardian.com

غرن��وق يقتن���ض ثعبانًا، يف واح��دة من ال�صور الت��ي نالت مراتب 
وللغراني��ق  ٢٠١٧م.  ع��ام  للطي��ور  دولي��ة  م�صابق��ة  يف  متقدم��ة 
)البل�صون��ات( كبرية احلج��م مناقري كاخلناجر ت�صي��د بها الثعابني 

والأ�صماك والقوار�ض والطيور وتاأكلها، وتاأكل اأي�صًا احل�صرات.
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Bubulcus ibisCattle Egret ُغْرُنوق البقر الغربي

اأ�ضماء حملية: غرنوق، ُغْرُنوق البقر، الُغْرُنوق الْعُربي
نوع منت�سر يف معظم دول العامل، ومن اأكر اأنواع الغرانيق م�ساهدة يف اململكة لأنه م�سّنف 
فيها باأنه مهاجر عابر وزائر �ستوي ومقيم متنا�سل، وياأتي اأحيانًا اإىل املزارع على هيئة اأ�سراب 
كثرية، وُي�س���اهد يف املناطق الربية، ويعترب من اأقل اأنواع الغرانيق حذرًا، بل اأنه اإذا مل ُيطاَرد 
فلن يطري فزعًا اإل اإذا اقرب منه الإن�س���ان مل�سافة ب�سعة اأمتار، واإذا تردد على املزارع ووجد 
فيها املاذ الآمن واحل�سرات فاإنه يبقى فيها فرة اأيام حتى مع كرة جتول الب�سر من حوله.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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وه���و ط���ري يرتاح ل���ه املزارعون يف بع����ص الدول، ولهذا ُيو�س���ف باأنه )�س���ديق 
الفاح( ب�س���بب فائدته يف الق�ساء على احل�سرات ال�س���ارة باملحا�سيل الزراعية. 
وم���ن فوائده اأنه يتعقب قطعان املا�س���ية خا�س���ة الأبقار يبحث ع���ن القراد واأحيانًا 
ينتزعه من جلودها، وت�س���كل احل�س���رات غذاءه املف�سل وبا�س���تطاعته التهام كمية 
كبرية جدًا لأنه ل يتوقف عن اأكلها طوال النهار وبخا�س���ة اإذا حط يف مزرعة اأثناء 
رّي حقوله���ا لأن املاء ُيخرج احل�س���رات م���ن مكامنها. وهو مث���ل كل اأنواع الغرانيق 

)البل�سونات( لي�ست من طيور ال�سيد.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Ixobrychus minutus Common Little Bitternالَواق ال�صغري

اأ�ضماء حملية: بطة ْع�َضا، بط قلوب

نوع متو�س���ط احلجم ومنت�س���ر يف الن�س���ف اجلنوبي من قارة اأفريقيا ودول اآ�سيا الو�سطى 
ومعظم دول اأوروبا. وياأتي اإىل اململكة يف مو�سمي هجرة وعودة الطيور العابرة، كما يعترب مقيمًا 
فيها، وياألف امل�س���تنقعات حيث يوجد غذاوؤه من الأ�سماك ال�س���غرية وال�سفادع واحل�سرات، 
لكنه ي�ساهد اأي�سًا خال موا�سم عبوره يف املناطق الربية اجلافة وقد حط على الأر�ص فيقف 
لفرات طويلة خامًا يف النهار ول يتحرك اإل ببطء �سديد، ول يجفل اإذا اقرب منه الإن�سان 
حتى م�س���افة عدة اأمتار، وين�س���ط وقت الغروب ولهذا له ا�س���م حملي يف بع�ص مناطق اململكة 
حيث ُيطلق عليه )بط الْع�َس���ا(، كما ُي�س���ّمى )بط قلوب( ن�س���بة اإىل اأنه يحط يف قلب النخلة. 

وكلمة بط ت�سمية حملية اإمنا هو من البل�سونات ولي�ص من طيور البط.

حممد اليو�سفي
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الُبوم

Tyto albaCommon Barn Owlالَهاَمة )الُبومة البي�صاء(

اأ�ضماء حملية: الُبْوَمة، الَهاَمة، الُبوَهة

ن���وع كبري من البوم منت�س���ر يف معظم دول الع���امل، ومقيمة يف اململك���ة يف الأماكن الربية 
والأرا�سي الزراعية التي يقع حولها اآبار ومنازل مهجورة وخرائب. ت�ستطيع هذه البومة حتديد 
مواقع فرائ�سها واقتنا�سها ليًا اعتمادًا على حا�سة �سمع عالية جدًا رغم انها تب�سر يف النهار 
�س���اأنها يف ذلك �ساأن اأنواع البوم الأخرى، وتعتمد يف غذائها على القوار�ص، وت�سطادها ليًا 
وهي على ارتفاع منخف�ص بطريان ر�سيق يتخلله تغيري متكرر يف الجتاه دون اأن حتدث �سوتًا 

م�سموعًا.

حممد اليو�سفي
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َدى )الُبومة ال�صغرية(  Athene noctua Little Owl ال�صّ

البُْوَمة ، الَبَوه

ن���وع �س���غري من البوم منت�س���ر يف كثري م���ن دول العامل، وم�س���توطن يف اململكة حيث توجد 
يف املناطق الربية على الأ�س���جار ويف الغريان وال�س���قوق يف املناطق ال�س���خرية، كما توجد يف 
املب���اين املهجورة النائي���ة. ومثلها مثل اأنواع البوم الأخرى طري ليلي املعي�س���ة يعتمد يف غذائه 

على الزواحف والقوار�ص ال�سغرية.

حممد اليو�سفي
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ْمَعاء Asio flammeusShort-eared Owlالُبوَمة ال�صَّ

ْو، الُبوَهة اأ�ضماء حملية: الُبْوَمة، كليب الدَّ

نوع كبري من البوم م�س���توطن يف معظم دول العامل، وتاأتي اإىل اململكة زائرة خال ف�س���ل 
ال�س���تاء، وُت�س���اهد يف املناط���ق الربية نه���ارًا جاثمة على الأر����ص اأو الأ�س���جار اأو بالقرب من 
امل�س���تنقعات، وتن�س���ط للبحث عن غذائها يف الليل وت�س���طاد اأحيانًا يف النه���ار، وتتغذى على 
القوار����ص والزواح���ف والطيور. و)الَبَوه والُبوهة( من الأ�س���ماء التي ُتطل���ق حمليًا يف اململكة 
عل���ى الأنواع الكبرية من البوم، وجاء يف ل�س���ان العرب اأن )الُبوَه���ة والُبوه: َذَكر الُبوم، وق�يل: 
اد،  ���َدى اأو الَف�يَّ الُب���وه الكب�ري من البوم. والُبومة طائر يَقع عل�ى الذَكر والأنثى حت�ى تقول ال�سَّ

ِئيم: �سوت الُبوم(. ف�َيخت�ّص بالذكر.. والنَّ

حممد اليو�سفي
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حراوية Bubo ascalaphus Desert Eagle Owlالُبوَهة ال�صّ

اأ�ضماء حملية: الَكْنَدرة، الُبومة، الُبوَهة، البومة الن�ضارية

من اأكرب اأنواع البوم واأو�س���عها اإنت�س���ارًا يف قارة اآ�س���يا واأجزاء من قارة اأوروبا، وت�ستوطن 
اململك���ة يف ع���دة مناطق وتقيم يف الآبار وامل�س���اكن املهجورة ويف املزارع. تن�س���ط بعد الغروب 

لتبحث عن فرائ�سها، وتعتمد يف غذائها على القوار�ص والزواحف.

حممد اليو�سفي
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تقرن ثقافات بع�ض ال�ض���عوب طيور البوم وتربطها مع ال�ض���وؤم، بينما 
ت�ض���تطيع بومة واحدة اأن حتمي ن�ض���ف طن من بذور النباتات اإذ ميكن 
لها اأن تفرت�ض �ض���نوياً ٣٠٠ من القوار�ض ال�ض���غرية؛ التي لو اأتيحت لها 
الظ���روف املثالية للتوالد لتكاثرت ه���ذه القوار�ض بالقدر الذي يجعلها 

تلتهم هذه الكمية الهائلة من البذور.

حممد اليو�سفي
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الرثثارات
ي العربي )الرثثارة العربية( Turdoides squamiceps Arabian Babblerالَبَلْن�صِ

َلة، ال�ضويال اأ�ضماء حملية: ال�ّضوَّ

نوع �س���غرية مميزة بتغريد خافت م�س���تمر خا�س���ة اإذا كان على هيئة �س���رب يتغذى يف مكان 
واحد. وميكن متييزه بطول ذنبه وقدرته على التلويح به، ولعل ذلك وراء ت�سميته حمليًا يف اململكة 
َلة اأي�سًا على نوعني اآخرين ي�سولن بالذنب، اأحدهما ال�ّسّوالة )عطريا  َلة(، وُيطلق ا�سم ال�ّسوَّ )ال�ّسوَّ

لة ال�سوداء، واأم �سويد(. َواِدْية )املعروفة اأي�سًا باأ�سماء حملية منها ال�ّسوَّ ذنب( والآخر هو ال�سُّ
���ي العربي )الرث���ارة العربية( من الطي���ور املقيمة يف اململك���ة، وياألف الغابات  ويع���د الَبَلْن�سِ
والرو�سات والأودية الربية ذات الأ�سجار الكثيفة. ومن املاحظ اأن تكاثره يتزايد يف رو�سات برية 

كثيفة الأ�سجار وحممية يف املنطقة الو�سطى. يتغذى على احل�سرات واحلبوب وثمار النباتات.

حممد اليو�سفي
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اجلوارح وال�صقور

متيز م�س���ادر ال���راث العربي؛ حول مفهوم اجلوارح، بني �س���نفني من الطي���ور هما، كرام 
الطيور وهي ال�س���قور والعقبان والُبزاة، ولئام الطيور وهي البوم والرخم )الن�س���ور(. وجاء يف 
ل�س���ان العرب اأن )ال�جوارح من الطري وال�س���باع والكاب: ذوات ال�س���يد لأنها َت�ْجَرح لأهلها اأي 
تك�سب لهم(. ويف اللغة ياأتي الفعل جرح مبعنيني هما الك�سب و�سق اجللد. بينما ين�سرف مفهوم 
اجلوارح يف امل�سادر احلديثة املتخ�س�سة يف الطيور اإىل اأنواع كبرية من الطيور تتغذى باللحوم 
وتتميز بب�س���ر حاد، واأرجل قوية وخمالب حادة، ومنا�س���ر قوية ومقو�سة ومدببة ت�ساعدها على 
متزيق فرائ�سها اأو غذائها. وب�سرف النظر عن املجموعات اأو الف�سائل التي تندرج يف الطيور 

اجلوارح فاإن هذا اجلزء �سيلقي ال�سوء على الن�سور والعقبان واحلداآن والبزاة، وال�سقور.

حممد اليو�سفي
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الُب���زاة )الب���ازي(: هي اأن���واع من الطيور متو�س���طة اإىل كبرية احلج���م مييزها من حيث 
ال�س���كل اأن اأعينها بلون اأ�سفر اأو اأحمر. وقيل اإن العرب هم اأول من ا�ستخدم الطيور اجلوارح 
يف ال�سيد وكان الباز – قبل ال�سقر – هو الذي ا�ستعمل يف هذه الريا�سة. ويوجد يف اململكة 
اأن���واع من البزاة منها املقيم ومنها املهاجر، وت���راوح األوانها بني البني الفاحت والبني الغامق 
والرمادي، وتعي�ص يف املناطق ذات الأ�سجار الكثيفة. وتتغذى على الطيور والثعابني وال�سحايل 

والثدييات ال�سغرية.
احِل���د اآن )احلداأة(: ه���ي اأنواع تراوح اأحجامه���ا فيما بني حجم ال�س���قر وحجم الأنواع 
ال�س���غرية من العقبان، واأبرز فارق مييزها عن اجلوارح امل�س���ابهة لها اأن اجلناحني طويان 
ومقو�س���ا ال�س���كل، والذنب طويل وغالبًا تكون اأطرافه اأطول من و�س���طه فيبدو ذلك وا�س���حًا 
عند حتليقها حيث ياأخذ الذنب ال�س���كل املثلث، وتعرف احلداأة يف اململكة باأ�س���ماء حملية هي 

اية. احْلَدّية، واحلدّيا، واحلدَّ
���قور )ال�س���قر(: اأنواع من الطيور اأ�سغر حجمًا من الن�س���ور والعقبان، وذات اأجنحة  ال�سُّ
طويل���ة ن�س���بيًا واأرج���ل وخمالب قوي���ة، ولديها ِمْن�َس���ر مقو�ص وق���وي ت�س���تخدمه لقتل ومتزيق 
فرائ�سها وغذائها. ويعترب ال�سقر احلر اأبرز ال�سقور امل�ستخدمة يف ريا�سة ال�سيد بال�سقور 

يف اململكة واملف�سل على �سقور ال�ساهني واجلري والوكري.
الِعْقبان: اأنواع كبرية احلجم )اأ�س���غر من الن�سور واأكرب من ال�سقور( وتراوح األوانها بني 
البني الداكن وبني الأ�س���ود وقليل منها باألوان اأخرى مثل العقاب الن�س���اري )عقاب ال�س���مك( 
املميز بلونه الأبي�ص والبني الداكن. وتعترب اأقوى اجلوارح واأ�سر�س���ها، وتتميز ب�سرعة الهجوم 
لختط���اف الفري�س���ة والبط����ص بها، وتتغ���ذى غالبًا بافرا����ص احليوانات احلي���ة من الغزلن 
والأرانب والوبران والطيور و�س���غار الوعول والأغنام، لكنها تاأكل اجليف اأي�سًا اإذا مل جتد يف 
معي�ستها الفطرية الفرائ�ص احلية. وت�ستخدم العقبان عند بع�ص �سعوب اآ�سيا وُتعّلم على �سيد 

الذئاب والثعالب لا�ستفادة من فرائها.
النُّ�ُسور: اأنواع كبرية وطويلة الأجنحة، اأبرز ما مييزها اأن روؤو�سها عارية من الري�ص بينما يف 
موؤخرة رقابها ري�ص طويل، ولها منا�سر قوية ومقو�سة لكن لي�ص كتقو�ص منا�سر العقبان وال�سقور، 
وتعي����ص ع���ادة يف جماعات، وتتغ���ذى على اجليف وت�س���تطيع التهام كميات كب���رية منها، ولذلك 

تو�سف باأنها )الكان�سة يف الطبيعة( حيث تعني الب�سر يف التخل�ص من احليوانات النافقة. 
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Buteo rufinusLong-legged Buzzard�َصَقاَوة )احَلّوام طويل ال�صاق(

اأ�ضماء حملية: احلّوام، اأبو حقب

ن���وع كبري ياأت���ي اإىل اململكة مهاج���رًا عابرًا وزائرًا �س���تويًا، ياألف ال�س���حاري واملرتفعات. 
يتغذى على الطيور والزواحف واجلراد.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Circus aeruginosusWestern Marsh Harrierُمْرَزة م�ْصَتْنَقَعيَّة )مرزة البطائح(

اأ�ضماء حملية: مم�ّضح الّري�ضان، م�ّضاح الّري�ضان

Circus macrourusPallid Harrierُمْرَزة َبْغَثاء )املرزة الباهتة(

اأ�ضماء حملية: مم�ّضح الّري�ضان، م�ّضاح الّري�ضان

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Circus pygargusMontagu’s Harrierُمْرَزة ُموْنِتُجِويَّة

اأ�ضماء حملية: مم�ّضح الّري�ضان، م�ّضاح الّري�ضان

Milvus migransBlack Kiteاحلداأة ال�صوداء

عقاب

حداأة

مييز طيور احلداأة عن العقبان اأن ري�ص الذنب مع قاعدته 
يبدو مثلثًا بينما اأطراف ذنب العقاب مقو�سة ال�سكل

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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ْقر ُحّر Falco cherrugSaker Falcon�صَ

حممد اليو�سفي
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ْقر ال�صاهني Falco peregrinusPeregrine Falcon�صَ

حممد اليو�سفي
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ْقر َوْكِرّي Falco biarmicusLanner Falcon�صَ

حممد اليو�سفي
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Falco tinnunculusCommon Kestrelَعْو�َصق )�َصُبْوط(

اأ�ضماء حملية: ال�ّضُبْوط، ال�ّضْرَيا�ض، اخْل�َضْيفي

العو�س���ق من اأكر ال�سقور ال�س���غرية انت�سارًا يف قارات 
اأوروبا واآ�س���يا واأفريقيا، ويعد من الطيور املقيمة يف اململكة 
وياأت���ي اإليه���ا اأي�س���ًا مهاجرًا عاب���رًا وزائرًا �س���تويًا. وميكن 
اعتباره من اأف�س���ل اجلوارح ال�س���غرية املفيدة ل�س���حاري 
اململك���ة كونه ياأت���ي اأحيانًا اإليها باأ�س���راب حتوم يف املناطق 
الربي���ة اأو املزارع النائي���ة تفت�ص عن القوار�ص وال�س���حايل 
ال�س���غرية واحل�س���رات لتاأكله���ا فت�س���اعد عل���ى احل���د من 
كرتها. ولكي تت�سح القيمة البيئية لهذه ال�سقور ال�سغرية 

تاأمل فيما يلي كيف ت�ستفيد الهند من �سقر م�سابه له.
حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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من عجائب هجرة الطيور، هذا �س���قر )Amur Falcon( �سغري بحجم اليمام، 
تهاجر اأ�سراب منه كثرية العدد منطلقة من �سيبرييا اإىل جنوب اأفريقيا فتقطع 22 
األف كم لكنها تتوقف يف �سرق الهند للراحة عدة اأ�سابيع فُت�ساد بال�سباك من اأجل 
اأكل حلومها حتى بلغ �س���يدها يف الهند 140 األف �س���قر تقريبًا يف املو�سم الواحد. 
وقد تبني اأن اأ�س���رابه التي مُت�س���ي ال�س���تاء يف جنوب اأفريقيا تق���دم خدمة ل ُتقدر 
مب���ال حيث ُتخّل����ص الأر�ص الأفريقية وتاأكل اأعدادًا ُتقّدر مبليارين ون�س���ف املليار 
من ح�س���رة )اآفة( النم���ل الأبي�ص ثم تعود اإىل �س���يبرييا. فتحركت منظمات بيئية 
يف الهند مبعاونة ال�س���لطات املحلية يف منطقة ا�س���راحة ال�س���قور لتوعية �سكانها 
باأهمية الأ�س���راب واحلفاظ عليها وماحقة املخالفني ومنعهم من �سيدها، وتطور 
الأمر اإىل الهتمام بدرا�س���ة هجرتها بوا�س���طة الأقمار ال�س���ناعية واإن�ساء م�سروع 
جذب �س���ياحي مل�س���اهدة الأ�س���راب الهائلة وهي تتجمع يف منطقة ا�س���راحتها يف 
الهند. )هذا النوع من ال�س���قور ُم�سجل يف اململكة اأنه طري �سارد )اأي يعربها لكن 

ب�سكل نادر(.

nationalgeographic.org
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اَرة )عقاب ق�صري الأ�صابع( رَّ Circaetus gallicusShort-toed Snake Eagle�صَ

نوع كبري يطلق عليه اأي�س���ًا ا�س���م )عقاب الثعابني( لأنه يفر����ص الثعابني مبهارة وياأكلها، 
وياأتي اإىل اململكة مهاجرًا عابرًا وزائرًا �س���تويًا، و�س���بق اأن ُر�س���د مع�س�سًا يف اأكر من منطقة 
من مناطق اململكة. وهو نوع ينت�س���ر يف م�ساحات وا�سعة من اآ�سيا وجنوب اأوروبا و�سمال �سرق 
اأفريقيا. ويتغذى على الطيور والثدييات ال�سغرية واحل�سرات لكن الثعابني ت�سكل من 70 اإىل 

80٪ من غذائه، ولهذا ميكن اعتباره م�ساعدًا للب�سر يف احلد من تكاثر الثعابني.  

حممد اليو�سفي
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Aquila nipalensisSteppe Eagleُعَقاب �َصْهِبيَّة )عقاب ال�صهول(

نوع كبري من العقبان يركز انت�س���اره يف دول اآ�س���يا الو�سطى حتى منغوليا وال�سني، وياأتي 
اإىل اململكة مهاجرًا عابرًا وزائرًا �س���تويًا، ومن �س���جات ر�سده وتتبعه عرب الأقمار ال�سناعية 
وامل�س���اهدة امليدانية العثور على اأ�سراب منه عام 2019م باأعداد جتاوزت خم�سة اآلف عقاب 
اأم�س���ت ال�س���تاء حول مرادم النفايات يف �س���قراء واأ�س���يقر )منطقة الريا�ص(، واأ�ساهده يف 
املنطقة الو�س���طى خا�سة يف براري �س���مال الريا�ص منت�س���رًا على هيئة اأ�سراب كثرية العدد، 
ويردد يف الغالب على الأماكن واملرادم التي توجد فيها احليوانات النافقة، حيث يعتمد عليها 

كغذاء رئي�ص.

حممد اليو�سفي



89 88

طيور ال�سعودية

89 88

تزع���م الثقاف���ة املحكي���ة يف بع����ص مناطق اململك���ة اأن العقبان ل ت���اأكل اجليف 
اأبدًا، ولعل هذا القول ن�س���اأ ب�س���بب هيبة العقاب لأنه يبط�ص بفرائ�س���ه وُيخيف كل 
الطي���ور مبا يف ذلك ال�س���قور املعّلمة لل�س���يد اأو التي تعي����ص يف طبيعتها الفطرية. 
وال�س���حيح اأن العقاب ي�س���يد الطيور وبع�ص احليوانات لكنه ياأكل اجليف )مثلما 
تفعل الن�س���ور( اإذا مل يجد �سيدًا. وتقّدر منظمات معنية باحلفاظ على الطيور اأن 
الطيور تلبي خدمات بيئية و�س���حية للب�س���ر يف الدول التي تعربها وتوفر لها املئات 
م���ن مايني ال���دولرات؛ حيث تقوم خال بقائها يف املنطقة بامل�س���اعدة على كن�ص 
اجلي���ف واقتنا����ص القوار�ص وبالتايل امل�س���اعدة عل���ى احلد من تكاثره���ا وتزايد 
اأ�سرارها )اأي اأنها مكافحة طبيعية باملجان دون ا�ستخدام مبيدات �سناعية ُمكلفة 

ل تخلو من الأ�سرار ال�سحية والبيئية(.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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ة )العقاب الّن�ّصارى( اِريَّ Pandion haliaetusOspreyُعَقاب ُن�صَّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي حممد اليو�سفي
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َخَمة امل�صرية( Neophron percnopterusEgyptian Vultureَرَخَمة )الرَّ

ن�سر مميز بلون اأبي�ص م�سوب بالأ�سفر للذكر ويتخلل الأنثى ال�سواد، ويركز انت�ساره يف دول 
و�سط اأفريقيا والهند، ويف دول اآ�سيا الو�سطى ودول يف جنوب اأوروبا. وُت�سّنفه �سجات الهيئة 

ال�سعودية للحياة الفطرية اأنه من الطيور املهاجرة العابرة للمملكة واأن اأعداده تتناق�ص.
والرخمة مفهوم حا�س���ر يف الأدب ال�س���عبي والثقافة املحكية يف معر�ص الت�سبيه والو�سف 
للدللة على �سوء التدبري واجلنب وال�سعف والغباء، واملعروف اأن ن�سر الرخمة ل ي�سيد لنف�سه 
فيعتمد فقط على اأكل اجليف وبقايا فرائ�ص غريه من اجلوارح، واإن كان؛ يف طبيعته الفطرية، 
يعد من الطيور املو�س���وفة بالذكاء اإذ ُر�س���د يحمل مبن�سره الأحجار ويلقيها على بي�ص النعام 
فيك�سره اأو يثقبه ثم ياأكل ما بداخله بينما ُتقّلب الثعالب البي�ص اإذا عرت عليه ثم تركه لأن 

ق�سرته �سلبة ل تنك�سر ب�سهولة. 

حممد اليو�سفي
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Chlamydotis macqueeniiMacqueen’s Bustard احُلَباَرى ال�صرقية )احلبارى الآ�صيوية(

احلب���ارى طيور بّرّية كبرية احلج���م وخمتلفة الأنواع، وهذا النوع ه���و املعروف يف مناطق 
اململكة خال موا�س���م الهجرة، وكان اإىل وقت غري بعيد ُي�س���اهد يف اململكة علئ هيئة اأ�سراب 
لكنه �س���ار اأخريًا باأعداد حمدودة، ولهذا ُتطّبق يف بع�ص حمميات اململكة م�سروعات وبرامج 

لإطاقه واملحافظة عليه واإكثاره. 
مييز احلب���ارى عنق واأرجل طويلة ولون مندمج مع الطبيعة ال�س���حراوية مما ي�س���اعدها 
عل���ى التخفي اإذا اقربت منها الأخطار، فتلجاأ اإىل ال�س���كون وتخف����ص اأقدامها وتنزوي قرب 

ال�سجريات فيما ي�سميه هواة ال�سيد بال�سقور يف اململكة )َلْبَدة اأو لوبدة احلبارى(.

حممد اليو�سفي
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ّقارون )احلبارى  لكن الأثر الذي تركه احلبارى اأثناء م�س���يها يك�س���فها، ولهذا يقول ال�سّ
ة( فاأثرها مميز بثاث اأ�سابع اأمامية تر�سمها بو�سوح على الأر�ص. ِجرَّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي حممد اليو�سفي
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وتعترب احلبارى طريدة ال�س���يد التقليدية لريا�س���ة اأو هواية ال�س���يد بال�س���قور، وُي�سّمى 
الذكر )اخِلْرب(، والأنثى )احَلّفانة(. وجاء يف ل�سان العرب اأن: )اخَلَرب ذكر احلبارى وقيل 
ان  احلبارى كلها.. وال�ُحَباَرى طائر يقع عل�ى الذكر والأُنثى، واحدها وجمعها �س���واء... واحَلفَّ
ولد الّنعام.. والَقُلو�ص: اأُنثى ال�ُحبارى، وق�يل: هي ال�ُحبارى ال�س���غرية، وق�يل: الَقُلو�ص اأي�س���ًا 
فرخ ال�ُحبارى. والَكْتَكَتة، والَكْتَكت، وال�َخْفَخَفة: 
اِئل ما ا�ستدار من ري�ص  ْوت ال�ُحَباَرى.. والرُبَ �سَ
وؤُلة للِديك خا�سة،  الطائر حول عنقه، وهو الرُبْ

فاإذا نف�سه للقتال ق�يل َبْراأل(.

من  الغزل  رق�ضة  يوؤدي  )ِخْرب(  احلبارى  ذكر 
بداأ  اإذا  اأي�ضاً  الري�ض  وينف�ض  اأنثى.  جلب  اأجل 

بالدفاع متقياً هجمات ال�ضقور واجلوارح

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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َرج ال�صائع واأبو الي�صر املَُطّوق احَلَجل والدُّ

احَلَجل جمموعة اأنواع من الطيور متو�سطة احلجم مييزها اأنها مكتنزة اجل�سم، واأر�سية 
املعي�س���ة والتفريخ، فا تاألف الأ�س���جار، ومنها اأنواع م�س���توطنة يف اململكة يف مناطق اجلبال 

وحواف الأودية يف الطبيعة ال�سخرية.

Ammoperdix heyiSand Partridge احَلَجل الرملي

اأ�ضماء حملية: احَلَجل

ن���وع مقي���م يف املناط���ق اجلبلية من اململك���ة، مييزه عن اأن���واع احلجل الأخرى لون���ه الباهت، 
وياألف الوديان ال�سخرية واجلبال ومنحدراتها، ولهذا يكون خال حركته مندجمًا مع طبيعة 
الأر�ص لكن اإذا فزع يطري ب�س���رعة وي�س���در بفعل رفرفة اأجنحته �سوتًا م�سموعًا مثل ال�سفري 

مع �سيحات حتذيرية. ويتغذى على احلبوب والنباتات واحل�سرات.
َرج  َرج ال�س���ائع )الدرجان( ا�س���م احلجل لكن الدُّ ويف بع�ص مناطق اململكة ُيطلق على الدُّ

نوع خمتلف يف ت�سنيفه وطبيعة معي�سته ول عاقة له باحلجل. 

حممد اليو�سفي
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Alectoris chukarChukar Partridgeاحَلَجل ال�صائع

Alectoris philbyiPhilby’s Partridgeالُقَهْيَبة )َحَجل فيلبي(

Alectoris melanocephalaArabian Partridgeاحَلَجل العربي

اأ�ضماء حملية: احلجل، الُقَهاب، الَقَهب، ال�ّضِنري، الْبَغَبغ  
احلجل ال�س���ائع نوع ي�س���توطن اأجزاء من جنوب �سرق اأوروبا حتى دول �سمال و�سرق البحر 
الأبي�ص املتو�س���ط وعلى امتداد وا�سع يف اآ�سيا الو�سطى اإىل بع�ص دول �سرق اآ�سيا، وي�ستوطن؛ 
يف طبيعت���ه الفطرية، يف م�س���احة حمدودة من اأق�س���ى �س���مال غرب اململكة، وي�س���به احلجل 
ال�سائع نوعني اآخرين من احلجل، هما احلجل الُقهاب واحلجل العربي، فالقهاب ي�ستوطن يف 
املنح���درات والأودية يف جنوب غرب وغ���رب اململكة ويتغذى على احلبوب والنباتات واجلراد. 
واحلج���ل العربي ي�س���توطن املناط���ق اجلبلية يف جن���وب اململكة وغربها و�س���مالها، ويعتمد يف 

غذائه على النباتات والبذور. وقد دجمت �س���ور الأنواع 
الثاثة يف �سكل متقارب حتى تقارن ويتبني لك مبا�سرة 
الفرق بني الأنواع الثاثة، و�سيكون الفرق بينها وا�سحًا 

يف األوان روؤو�سها واأعناقها.
ال�صائع

العربيالُقَهْيَبة

حممد اليو�سفي
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فِرد( اج الأْرَمد )ال�صِّ رَّ Francolinus pondicerianusGrey Francolinالدُّ

ن���وع ي�س���به احلجل الرملي يف هيئت���ه ويف كونه يعي�ص على الأر�ص فا يحط على الأ�س���جار 
اإل ن���ادرًا، ويعت���رب نوع���ًا مقيم���ًا يف اململكة بانت�س���ار حم���دود. ويتغذى على احلب���وب والبذور 

واحل�سرات.

حممد اليو�سفي
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اج ال�صائع  رَّ Cursorius cursorCream-colored Courser الدُّ

وان َرج، الّدْرَجالن، الّدْورَجان، القرْيُ اأ�ضماء حملية: الدَّ

ن���وع بحجم اليمام اأبرز ما مييزه طول العنق وال�س���اقني وقدرته على العدو ال�س���ريع. واإذا 
طار يتبني بو�سوح لون اأ�سود يف طريف جناحيه. منت�سر يف �سحاري اأفريقيا والهند وباك�ستان، 
ومقيم يف �سحاري اململكة بح�سب ت�سنيف الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية، لكن اأ�سرابا منه 
ُت�ساهد اأكر من املعتاد يف ف�سلي اخلريف وال�ستاء خا�سة يف ال�سهول املنب�سطة يف املنطقتني 
ال�سرقية وال�سمالية مما ي�سري اإىل اأنه اأي�سًا زائر �ستوي. ويعتمد يف غذائه على اأكل احل�سرات 

ويرقاتها خ�سو�سًا النمل الأبي�ص واخلناف�ص.

حممد اليو�سفي
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ق )اأبو الي�صر املطّوق( Glareola pratincolaCollared Pratincoleُي�ْصر ُمَطوَّ

اف عمان اف، َخطَّ اأ�ضماء حملية: اخَلطَّ

نوع متو�س���ط احلجم اأ�س���غر قليًا من اليمام، ويركز انت�ساره يف و�س���ط اأفريقيا و�سرقها 
واأجزاء من اآ�سيا الو�سطى وجنوب اأوروبا. ولأ�سرابه رحات يف موا�سم هجرة الطيور العابرة 
ُت�ساهد خالها يف اململكة. وياألف البيئات الربية والزراعية املفتوحة قليلة الأ�سجار. ومن �سلوك 
اأ�س���رابه اأنها حتوم حول الأر�ص التي �س���تنزل اإليها يف حتليق ي�س���به طريان طيور اخلطاطيف 
)ال�س���نونو( واقتنا�سها للح�س���رات الطائرة، ثم تهبط بالتدريج، وحتط على الأر�ص يف وقفة 
منت�س���بة لفرة �ساعات قافزة بني وقت واآخر تلتقط احل�سرات الطائرة حيث تعتمد عليها يف 

غذائها ف�سًا عن اأنها تتعقب اأ�سراب اجلراد.

حممد اليو�سفي
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احَلمام والَيمام
Columba liviaRock Doveميامة برية )َحَمام ال�صخور(

اِري، حمام القلبان، حمام الّدُحول اأ�ضماء حملية: احلمام الرّبّي، ال�ّضَواِدي، اخْل�ضَ

يوج���د هذا النوع مقيمًا يف كثري م���ن مناطق اململكة الربية يف الأودي���ة واجلبال والكهوف 
والدح���ول. وي�س���مل هذا النوع احلم���ام الأهلي حيث تتجمع اأ�س���راب منه حول الب�س���اتني ويف 
التجمعات ال�س���كانية. ومييز �س���لوك الأ�سراب التي تعي�ص يف املناطق الربية النائية اأنها حذرة 

من حركة الإن�سان وال�سيارات.

حممد اليو�سفي
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Streptopelia turturEuropean Turtle Doveالُقْمِري )الُقْمِري الأوروبي(

اأ�سماء حملية: القمريي، القماري، حمام احلدر، حمام النَّزل، الّرقيطي، الْكُرور

�لقمري ميام مهاجر �أ�سغر من �حلمام �لد�جن، ويف جانبي عنقه بقعة مميزة بلون �أ�سود 
وف�سي.
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يت�س���ابه �جلن�س���ان يف �لقمري ولي�س بينهما فو�رق و��س���حة �إال عالمات دقيقة 
منه���ا �أن م�س���حة خفيفة جدً� بلون رم���ادي تكون يف �أعلى ر�أ����س �لذكر وال تكون يف 
�الأنثى، كما �أن �لبقعة ذ�ت �للونني �الأ�سود و�لف�سي يف جانبي �لرقبة تكون يف �لذكر 
�أك���ر قلياًل، و�ألو�ن ري�س �لذكر ز�هية باملقارنة مع �الأنثى. �أما �ليافع منه )�لفرخ( 
فالفارق �أو�س���ح الأن �ألو�ن ري�س���ه باهتة، ومل ترز بو�س���وح بقع���ة جانبي �لرقبة وال 

�لد�ئرة �حلمر�ء حول عينه.

ذكراأنثى

حممد اليو�سفييافع )فرخ(
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ومثل معظم �أنو�ع �حلمام و�ليمام، ال يفرتق زوجا �لقمري �إذ� �قرتنا ببع�س���هما، وي�سعان 
�لع�س على �الأ�س���جار �لعالية، وُيفرخ �لقمري ويتكاثر على �متد�د و��س���ع يف معظم دول �أوروبا 
ودول �لبحر �الأبي�س �ملتو�س���ط و�لدول �ملطلة على �لبحر �الأ�سود وبحر قزوين، ويفرخ �أي�سًا يف 
�ل���دول �لعربية يف �س���مال �أفريقيا، وُيقيم باأعد�د قليلة ج���دً� يف �أماكن حمدودة من �جلزيرة 
�لعربي���ة د�خل حممي���ات طبيعية �أو يف مز�رع ك���رى يتو�فر فيها �ملالذ �الآم���ن و�لبيئة �لغنية 

بغذ�ئها من �حلبوب و�لبذور.

ت�سكل احلبوب والبذور الغذاء الرئي�س للقمري، لكنه 
ياأكل اأحياناً احل�سرات ال�سغرية.

حممد اليو�سفي
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وتهاجر �أ�س���ر�ب �لقمري �سنويًا يف ف�س���ل �خلريف من مو�طنها �ل�سمالية باجتاه �جلنوب 
لتق�س���ي �ل�س���تاء يف �لقارة �الأفريقية، وتع���ود �إىل مو�طنها للتز�وج و�لتكاثر يف رحلة عك�س���ية 
حتدث يف ف�س���ل �لربيع، وي�س���اعدها على قطع تلك �مل�س���افات �لطويلة قدرته���ا �لفائقة على 

�ملالحة.

ولهذ� فالقمري يعر �ململكة مهاجرً� مرتني �الأوىل رحلة هجرة خالل �أو�خر �سهر �أغ�سط�س 
ويرتكز عبوره يف �سبتمر م�ستمرً� حتى �لن�سف �الأول من �أكتوبر، و�الأخرى رحلة عودة خالل 
�س���هر �أبريل و�أو�ئل مايو، وتبقى �أ�سر�ب منه يف �ململكة خالل هاتني �لرحلتني فرت�ت حمدودة 

لالإ�سرت�حة و�لبحث عن �لغذ�ء يف �لب�ساتني و�ملناطق �لرية و�الأودية ذ�ت �الأ�سجار.

حممد اليو�سفي
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�أجه���زة  باحث���ون  ثّب���ت 
�إلكرتوين ع���ر �الأقمار  تتبع 
عل���ى   )GPS( �ل�س���ناعية 
طيور قم���ري قبيل هجرتها، 
ف���رت�ت متفرق���ة، وذلك  يف 
بني عام 2016 حتى 2019م، 

وعرفو� �أن �لقمري:
1- قطع يف رحلة هجرته خالل ب�سعة �أ�سهر من �أوروبا �إىل �أفريقيا 11 �ألف كم.

2- ت�سل م�سافة طري�نه يف �ليوم �لو�حد بني 500 �إىل 700كم.
3- بلغت �سرعة طري�نه 60كم يف �ل�ساعة.

4- ط���ار نهارً� ولياًل متجاوزً� �ملحيطات و�لبحار، وعاد بعد نهاية رحلته �إىل نف�س 
�ملنطقة �لتي هاجر منها.

  RSPB و BirdLife وملعلوم���ات �أخرى عن هذه �لدر��س���ات ر�جع تقاري���ر منظمتي •
www.birdlife.org      و     www.rspb.org :عر موقعيهما

Tim Micallef

Tim Micallef
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و�لقمري مثل بقية �لطيور �ملهاجرة من مناطق ��س���تيطانها يف �أوروبا و�آ�س���يا �إىل �أفريقيا 
تتبع م�سار�ت هجرة �سبق �لتطرق لها حتت عنو�ن م�سار�ت هجرة �لطيور، لكن �مل�سار �الأبرز 
للقم���ري و�الأكرث �أهمية للمهتم���ني به يف �ململكة باعتباره �الأقرب �أن متر �أ�س���ر�ب �لقمري من 
خالل���ه على كثري من �ملناط���ق �لد�خلية يف �ململكة، حيث ت�س���لكه طيور �لقم���ري �لقادمة من 
مناطق ��س���تيطانها يف �آ�س���يا متجهة �إىل �جلنوب �لغربي نحو �أفريقي���ا فتعر �لعر�ق وتخرتق 
�ملناطق �ل�س���مالية و�ل�سمالية �ل�سرقية من �ململكة باجتاه �جلنوب �لغربي �إىل �أن ت�سل �ساحل 
�لبحر �الأحمر. �إن �ملهتم مبا ر�سمته �لدر��سات يجد – عند تطبيق هذ� �لطريق على خر�ئط 
�ململك���ة – �أن �ل�س���و�حل �ملمتدة من �لليث �إىل �لقنفذة ورمبا �ل�س���قيق ه���ي �ملناطق �لتي تعر 
منه���ا �أ�س���ر�ب �لقم���ري �إىل �أفريقيا �إذ� مل ت�س���لك �خلط �لفرعي �لذي مير مبحاذ�ة �س���احل 

�لبحر �الأحمر حتى �لو�سول �إىل م�سيق باب �ملندب ومن ثم �لعبور �إىل �أفريقيا.

ويبلغ عر�س م�سار هجرة �لقمري �لذي نتحدث عنه، نحو مائة كيلومرت، ويتجاوز طوله �ستة 
�آالف كم. وال �سك �أن �أ�سر�ب �لطيور قد جترها عو�مل م�ساعدة على �لنزول �إىل �الأر�س مثل 
حال���ة �لطق�س و�جتاه �لرياح و�حلاجة �إىل �لغذ�ء فتتنقل د�خل �ململكة يف م�س���ار�ت خمتلفة، 
ولهذ� ي�س���اهد �لقمري يف مناطق و��س���عة يف �ململكة خا�سة يف �سرقها و�سمالها وو�سطها، لكن 
�الجتاه �لعام لالأ�سر�ب موحد ففي �لهجرة يكون �إىل �جلنوب، ويف �لعودة يكون �إىل �ل�سمال.

حممد اليو�سفي
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�الحتاد �لعاملي للحفاظ على �لطبيعة ومو�ردها  IUCN �سّجل يف �أكتوبر 2015م 
�أن �لقمري معر�س لالنقر��س. وبلغ �نخفا�س �أعد�ده يف �لعقود �الأربعة �الأخرية يف 
بع�س دول ��س���تيطانه �الأوروبية ن�سبة 93٪. وهذ� �سرح لتب�سيط ما ُيعرف بالقائمة 

�حلمر�ء لالأحياء �ملعر�سة �أو �ملهددة باالنقر��س.

EXمنقر�س 

EUمنقر�س يف �لرية

CRمهدد باالنقر��س ب�سكل  حرج 

ENمهدد باالنقر��س

VUمعر�س لالنقر��س

NTقريب من �لتهديد

LCغري مهدد

DDبيانات غري كافية

NEمل ُتقّيم

Extinct

Extinct in the wild

Critically Endangered

Endangered

Vulnerable

Near Threatened

Least Concern

Data Deficient

Not Evaluated

الُقمري )القمريي( ، واأي�س����اً احلبارى 
طيور م�سنفة يف القائمة احلمراء اأنها 

  VU معر�سة لالنقرا�س يف درجة
وهذه درجات رموز القائمة احلمراء
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ويعت���ر �لقمري؛ عند هو�ة �ل�س���يد بالبنادق يف �ململكة، �الأك���رث �إغر�ء من بني كل �لطيور 
�مل�سنفة لل�سيد �إن مل يكن يف �ملرتبة �الأوىل. وقد تناق�ست �أعد�ده �أخريً� ب�سكل ملحوظ �أثناء 
مو��سم �لهجرة و�لعودة، و�عترت مو�سوعة طيور �لعامل �أن دول فرن�سا و�إيطاليا ومالطا ودول 

عربية �أفريقية هي من �أكرث �لدول �لتي يتعر�س فيها �لقمري لل�سيد �ملخالف لالأنظمة.

وير�سد �ل�سيادون يف �ململكة طيور �لقمري ويتتبعونها يف مو�سمي هجرتها وعودتها عندما 
تتنق���ل يف مناطق �ململكة متجمعة يف هيئة �أ�س���ر�ب متفاوتة �الأعد�د. وحت���ط عند �أول نزولها 
�أثن���اء تنقلها على �الأ�س���جار و�الأ�س���الك �لكهربائية خارج �لعمر�ن و�لتجمعات �ل�س���كانية، ثم 

تبحث يف �الأر�س وحتت �الأ�سجار عن �لبذور و�حلبوب.
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والأن طي���ور �لقمري ت�س���تهلك خالل رحالت �لهجرة �لدهون �ملخزنة يف �أج�س���امها، فاإنها 
تك���ون جمه���دة عندما حتط للمرة �الأوىل وهادئة وغري حذرة، لكن �س���رعان ما جتفل ب�س���بب 

�ملالحقة و�ملطاردة ودوي �لبنادق، ولهذ� ت�سبح حذرة �أو باملفهوم �لعامي )ْمَذَيَرة(.

حممد اليو�سفي
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ق( Streptopelia decaoctoEurasian Collared Doveالَفاِختة الأورا�سية )اليمام الـُمَطوَّ

اأ�سماء حملية: اليمام اأبو طوق، الُقوِق�سي، الَقي�سي، القماري

�لفاختة )�ليمام �ملطّوق( �أو �لفاختة �الأور��سية نوع �أ�سغر من )حمام �ل�سخور( مقيم يف 
كث���ري من مناطق �ململكة �لرية وبيئاتها �لزر�عي���ة، ومييزها طوق على �لرقبة. وثمة نوع �آخر 
�أفريقي م�س���ابه جدً� للفاختة �الأور��س���ية، ويعد �الأفريقي ز�ئرً� �س���يفيًا ياأتي �إىل غرب �ململكة 
مهاجرً� من �أفريقيا. ولي�س بني �لنوعني �إال فو�رق �سكلية دقيقة، وميكن متييز �الأفريقي بلونه 
�لرم���ادي �مل�س���وب بحمرة عل���ى �لظهر مع كونه �أ�س���غر قلياًل من �لنوع �الآ�س���يوي، كما هي يف 

�ل�سفحة �لتالية.
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Streptopelia roseogriseaAfrican Collared Doveالَفاِختة الأفريقية 

وياأت���ي �لنوع �الأفريقي �إىل �ململكة ز�ئرً� �س���يفيًا وبخا�س���ة يف جزي���رة �أم �لقماري بالبحر 
�الأحم���ر، ولذلك ُين�س���ب ��س���م �جلزي���رة �إىل هذ� �ليمام الن �س���كان �ملناطق �ل�س���احلية قرب 

�جلزيرة يطلقون على هذ� �لنوع ��سم �لقماري. يتغذى �لنوعان على �حلبوب و�لبذور.
وقد لوحظ يف �ل�س���نو�ت �الأخرية تكاثر �لفاختة �الآ�س���يوية يف �ململكة ب�سكل الفت وبخا�سة 
يف �مل���ز�رع �لتي تق���ع خارج �لتجمعات �ل�س���كانية ويف �الأودية و�ملناطق �لرية ذ�ت �الأ�س���جار، 
و�س���ارت تاألف �أ�س���جار �حلد�ئق �لعامة يف �ملدن و�لقرى، وهي �لتي ُت�سدر هدياًل مميزً� يرى 

�لبع�س �أن نغمته حزينة.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

113 112113 112

Oena capensisNamaqua Doveاحِلْمِحم )اليمام طويل الذنب(

اأ�سماء حملية: احلمحم، اليمام ال�سغري، القمري ال�سغري، ال�سي�سبان

ميام���ة �س���غرية �أبرز ما مييزها ذنب طوي���ل، وللذكر منقار برتقايل ووجه �أ�س���ود بخالف 
�الأنثى، وتعتر من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة، وتاأتي �أي�س���ًا ز�ئرة �سيفية. تتغذى على �حلبوب 

و�لبذور و�حل�سر�ت.

حممد اليو�سفي



113 112

طيور ال�سعودية

113 112

ْب�ِسي )فاختة النخيل( Streptopelia senegalensisLaughing Dove الدُّ

اأ�سماء حملية: ميام النخل، قمري النخل، فاخنة النخيل، الراعبية، اليمام الأحمر

ن���وع يقي���م يف كثري من بلد�ن �لعامل، ويعد طريً� مقيمًا ومنت�س���رً� يف �أغلب مناطق �ململكة، 
ويتكاثر يف �لعقود �الأخرية يف �ملدن و�لتجمعات �ل�س���كانية ب�س���كل الفت حيث يع�س�س ويفرخ يف 
�الأ�س���جار و�لنخيل وفتحات نو�فذ �ملنازل، لكنه يعي����س على هيئة �أزو�ج �أكرث من �أن يتجمع يف 
�أ�س���ر�ب، وال يفزع �س���ريعًا من �الإن�سان خا�س���ة عندما يبحث عن غذ�ئه من �حلبوب �أو بع�س 
خملف���ات �لطعام. ورغم �أن ��س���م �لر�عبية قد ُيطلق حالي���ًا يف بع�س مناطق �ململكة على �أنوع 
ْب�ِس���ي )ميام �لنخل( هو �لنوع �الأقرب ملا كان يق�س���ده قدماء �ل�س���عر�ء  م���ن �ليمام �إال �أن �لدُّ

�ل�سعبيني بالر�عبية.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

115 114115 114

افات الذباب َخطَّ
Muscicapa striataSpotted Flycatcher�سائد الذباب الأرقط

اأ�سماء حملية: الّذَبابي، دخلة الّذبان

نوع �س���غري بحجم طيور �لّدخل لكنه لي�س �أحد �أنو�عها رغم �أنه ي�س���مى )حمليًا( يف بع�س 
مناطق �ململكة )دخلة �لذبان(. فهذ� نوع يندرج حتت ما ي�سمى بخطافات �أو �سائد�ت �لذباب، 
ومنت�س���ر يف قارة �أوروبا ودول �آ�س���يا �لو�س���طى، ويهاجر �س���نويًا �إىل �أفريقيا عابرً� �ململكة يف 
مو�سم �لهجرة ثم يعر مرة �أخرى خالل رحلة �لعودة، ويالحظ �نت�ساره يف �لبيئات �لزر�عية 
و�لرية منفردً� بالتز�من مع هجرة �لّدّخل. ومن �ملظاهر �مللفتة يف �سلوك هذ� �لطري �أنه يحط 
على �الأغ�س���ان �لعارية �أو �الأ�سيجة، وينطلق يف هجمات متتابعة لي�سطاد �حل�سر�ت �لطائرة 
ويعود �س���ريعًا يف �أغل���ب �حلاالت �إىل نف�س �ملكان. وميكن مر�قب���ة قدرته يف حتديد و�قتنا�س 
ذباب يطري ويبعد عنه م�س���افة عدة �أمتار. وعندما يتغذى بهذه �لطريقة ال يفر يف �لغالب عن 

�ل�سخ�س �لذي يقرتب منه فيمكن م�ساهدة هذ� �ل�سلوك من م�سافة ب�سعة �أمتار.

حممد اليو�سفي



115 114

طيور ال�سعودية

115 114

Ficedula semitorquataSemi-collared Flycatcher�سائد الذباب �سبه املطّوق

نوع �سغري ي�ستوطن يف دول �أوروبية و�آ�سيوية، وُي�ساهد يف �ململكة باأعد�د لي�ست كثرية وذلك 
خالل مو�س���مي هجرة �لطيور �لعابرة خا�سة يف �ملناطق �لرية �ل�سمالية و�ل�سرقية و�لو�سطى 
يف �لفيا�س و�لرو�سات ذ�ت �ل�سجري�ت و�الأ�سجار �لق�سرية، ويقع �أي�سًا على �ل�سخور يرت�سد 

�حل�سر�ت �ل�سغرية ويقتن�سها مثلما تفعل �لطيور �الأبالق.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

117 116117 116

ُنونو(  اخَلطاِطيف )ال�سُّ

اف �أنو�ع من �لطيور �ل�سغرية �أبرز ما مييزها �أنها حتلق طو�ل �لنهار وال تتوقف �إال  �خُلطَّ
قلياًل جدً�، كما �أنها تطري يف �لغالب على هيئة �أ�س���ر�ب يف م�ستوى منخف�س تلتقط �حل�سر�ت 
�لطائرة مبهارة عالية وهي يف �جلو. ولي�س���ت من �خلفافي�س بل طيور ر�س���يقة �س���ريعة ومرنة 
���فور �الأ�س���ود �لذي تدعوه �لعامة:  اف: �لُع�سْ يف حركاتها. وورد يف معاجم �لعربية �أن: )�خُلطَّ
ع�س���فور �جَلّن���ة(. ويف معج���م مقايي�س �للغة ج���اء )و�خُلّط���اف طائر، الأّنه يخطف �ل�س���يء 
���ُنونو( لها مناقري ق�سرية ومدببة، وفم و��سع  مبخلبه(. و�حلقيقة �أن طيور �خَلطاِطيف )�ل�سُّ

هي �لتي تلتقط بها �حل�سر�ت، وت�سرب �أي�سًا وهي طائرة بغم�س مناقريها باملاء.

حممد اليو�سفي



117 116

طيور ال�سعودية

117 116

ُنونو اأحمر الَعْجز Cecropis dauricaRed-rumped Swallowال�سُّ

اأ�سماء حملية: اخلاطوف، الّرقيعي، اأبو رقع

نوع �سغري ينت�سر يف دول جنوب �أوروبا وما يليها من �ل�سرق حتى دول �سرق �آ�سيا، ويعد يف 
�ململكة من �لطيور �ملهاجرة �لعابرة. وياألف �الأر��سي �لرطبة و�ملناطق �لرية ذ�ت �حل�سائ�س 
�لكثيف���ة حيث يكرث غذ�وؤه من �حل�س���ر�ت �لطائرة. وميكن متييز هذ� �لطري �ل�س���ريع مبظهر 
ُنونو فتجعل �لفرق و��سحًا عن �لطيور �ل�سغرية �الأخرى، فخالل  ت�س���رتك فيه بع�س �أنو�ع �ل�سُّ
���ُنونو معظم �لنهار يف  طري�نها يتبني طول �أجنحتها وطول ري�س���تي �لذنب. وتق�س���ي طيور �ل�سُّ

طري�ن �سريع ومرن وم�ستمر الأنها تتغذى بخطف �حل�سر�ت وهي طائرة يف �جلو.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

119 118119 118

ُنونو ال�سائع Hirundo rusticaBarn Swallowال�سُّ

اأ�سماء حملية: اخلاطوف، الّرقيعي، اأبو رقع

ال يختلف �ل�ُس���ُنونو �ل�س���ائع كثريً� عن �ل�ُس���ُنونو �أحمر �لعجز �س���و�ء يف �ل�س���كل �أو �حلجم. 
وهذ� �لنوع من �أكرث �لطيور �نت�س���ارً� يف �لقار�ت وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وي�س���اهد يف 
معظ���م �أنحاء �ململكة يف نف�س بيئة �ل�ُس���ُنونو �أحمر �لعجز الأن لهما نف�س �خلو��س يف �ملعي�س���ة 

و�لتغذية.  

حممد اليو�سفي



119 118

طيور ال�سعودية

119 118

دجاج املاء والغر وال�سمان واملرع

Gallinula chloropusCommon Moorhenالُفْرُفر ال�سائع )دجاجة املاء(

نوع متو�سط �حلجم ي�سّنف يف �ململكة �أنه مهاجر عابر وز�ئر �ستوي وز�ئر �سيفي، ويوجد 
يف �ملناطق �لرطبة وحول �ملز�رع �لنائية �لقريبة من �مل�ستنقعات، وياألف جماري مياه �ل�سرف 
�ل�س���حي �لد�ئمة وم�ستنقعاتها، وتق�سي هذه �لدجاجة معظم �لنهار تبحث عن غذ�ئها م�سيًا 
على �الأقد�م يف حو�ف جتمعات �ملياه وبني نباتاتها، وت�س���تطيع �لطري�ن لكنها �سعيفة يف هذ� 
�جلانب فال تطري �إال مل�س���افات ق�س���رية هربًا من �أعد�ئها، وتتغذى على �حل�سر�ت و�لنباتات 
و�لبذور، وتف�س���ل �مل�س���تنقعات �لتي حتفها �الأ�س���جار وكثافة �الأع�س���اب حيث توفر لها خمابئًا 

تند�س فيها عند �سماعها �أدنى �سوت �أو حركة. 

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

121 120121 120

اُء الأْوَرا�ِسيَّة Fulica atra  Common Cootالَغرَّ

ْبْيِحي ْبَحة، ال�سّ اأ�سماء حملية: اأبو �سَ

نوع بحجم �لبط �لري تقريبًا، وم�س���نف يف �ململكة �أنه مهاجر عابر وز�ئر �س���توي وز�ئر 
�سيفي، ويوجد حول �ملياه ويف �أطر�ف �ل�سدود ذ�ت �لنباتات �لكثيفة ويف �مل�ستنقعات �لكبرية 
ملياه �ل�سرف �ل�سحي، ويتغذى على �لنباتات. وجاء يف ل�سان �لعرب �أن )�لُغّر َطرْي يف �ملاء..  

ة و�لُغْرُغَرة: َبيا�س يف �جَلْبَهة(. و�لُغرَّ

حممد اليو�سفي



121 120

طيور ال�سعودية

121 120

اَنى ال�سائعة مَّ Coturnix coturnixCommon Quail ال�سُّ

مان، املَْريعي، الِفّر، الِفرِّي اأ�سماء حملية: ال�سُّ

ن���وع مق���ارب يف حجمه لليمام، وي�س���به طيور �حلجل يف �س���كله �ملكور، ويتكاث���ر يف �أوروبا 
و�آ�س���يا و�أفريقي���ا، ويتغذى عل���ى �حلبوب وبر�عم �لنباتات و�حل�س���ر�ت. وتهاجر �أ�س���ر�به من 
مناطق تكاثرها يف �أوروبا وو�س���ط �آ�سيا لتق�سي �ل�ستاء يف �أفريقيا، وتعود يف ف�سل �لربيع �إىل 
مناطق ��س���تيطانها، وتعر �ململكة يف هاتني �لرحلتني، وحتط يف �ملز�رع و�ملناطق �لرية ذ�ت 
�الأع�س���اب �لكثيفة حيث تختبئ فيها نهارً� ومت�س���ي يف هجرتها لياًل لكن �أ�س���و�تها ال تنقطع 
ط���و�ل �ختبائها؛ حيث تطلق �لند�ء�ت فيما بينها مما ي���دل على وجودها يف �ملكان، وال تطري 
فزعا �إال يف حالة �القرت�ب منها مل�س���افة ق�س���رية جد�، و�إذ� فّرت فاإن ل�س���رعة خفق �أجنحتها 

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

123 122123 122

�سوتًا مميزً� وم�سموعًا، ويف �لغالب تفر على بعد م�سافات ق�سرية وتبقى يف �ملكان، وبخا�سة 
�إذ� كان كثيف���ًا باالأع�س���اب، ولهذ� تكرث �أعد�دها نهارً� يف �ملناط���ق �لرية خالل رحلة عودتها 

�لربيعية يف �لفيا�س و�لرو�سات �لتي �أ�سابها تعاقب �أمطار �خلريف ونبتت �أع�سابها بكثافة.

ويعتر �ل�س���مان من �أبرز �لطي���ور �ملطاردة يف �لدول �لتي يعرها لغر�س �س���يده بالبنادق 
و�ل�سباك، ومن �أ�س���رع �لطيور يف �ال�ستجابة للند�ء�ت فيما بني �لذكور و�الإناث، ولهذ� ي�ستغل 
�لبع�س ذلك في�س���تخدم �أجهزة تطلق �أ�س���و�ت �ل�سمان فتنجذب �أ�س���ر�به خالل هجرتها �إىل 

م�سدر �ل�سوت وتتجمع يف �ملكان.

حممد اليو�سفي



123 122

طيور ال�سعودية

123 122

Porzana porzanaSpotted Crakeاملَُرَعة الّرقطاء

ْقَهاء، الّطْر�َساء اأ�سماء حملية: الّد�ْسي�سة، ال�سّ

نوع �أ�س���غر من حجم دجاج �ملاء منت�س���ر يف م�س���احات و��س���عة من قارة �أوروب���ا وباإمتد�د 
نحو �ل�س���رق حتى دول �آ�س���يا �لو�س���طى ومنغوليا، وتهاجر �إىل �أفريقيا فتعر �ململكة يف رحلتي 
هجرتها وعودتها �ل�س���نوية، وتعتمد يف غذ�ئها على �حل�سر�ت. وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن �ملريعي 
��سم حملي ُيطلق يف بع�س مناطق �ململكة لي�س على هذ� �لنوع بل على طري �ل�ّسّمان؛ �لذي يعد 
�س���يدً� مرغوبًا يف كثري من بلد�ن �لعامل، لكن ه���ذه �ملرعة وغريها من �أنو�ع �ملَُرع �ملهاجرة ال 

تعد من طيور �ل�سيد �ملف�سلة يف �ململكة، ومثلها يف ذلك دجاج �ملاء و�لغر.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

125 124125 124

ل خَّ الدُّ

ل طيور �سغرية وكثرية �الأنو�ع ور�سيقة يف حركتها، وتاألف �الأ�سجار. ويوجد يف �ململكة  خَّ �لدُّ
�أن���و�ع منها حملي���ة ومهاجرة عابرة وز�ئرة، ومتثل �لديد�ن و�حل�س���ر�ت �ل�س���غرية ويرقاتها 
�لغ���ذ�ء �لرئي�س له���ا، ولهذ� فهي تعتر من �لطي���ور �لفّعالة يف �ملكافحة �لطبيعية للح�س���ر�ت 

كونها كثرية وال تتوقف عن �أكل �حل�سر�ت طو�ل �لنهار.
ورغم �أنها �س���غرية �إىل حّد �أن بع�س �أنو�عها ال يتجاوز وزن �لو�حد منها ع�س���رة غر�مات 
�إال �أن �ملهاج���ر منها يعد �س���يدً� مرغوبًا يف بع�س مناطق �ململكة حتى و�س���ل �الأمر �أخريً� �إىل 
�إن�س���اء مز�رع خم�س�س���ة فقط ل�س���يدها مع �أنو�ع �أخرى من �لطيور �ملهاجرة، وتقع �ملز�رع 
على �إمتد�د م�س���ار�ت هجرتها. ومنها مز�رع خم�س�س���ة للتاأجري وجتارة �ل�س���يد، فُتن�س���ب 
فيها �س���باك دقيقة �خليوط ت�س���يد مئات من �لطيور دفعة و�حدة، بل �آالف �إذ� كانت �ملزرعة 
ل، �أو  خَّ ل يكتفي فقط ب�سيد ما ُي�س���ّمى )�سيوخ �لدُّ خَّ و��س���عة. و�لقليل من �ملهتمني ب�س���يد �لدُّ

�ل�سحيميات(، وهذ�ن من �الأ�سماء �ملحلية �لتي ُتطلق على �الأنو�ع �لكبرية منها. 

حممد اليو�سفي



125 124

طيور ال�سعودية

125 124

Sylvia atricapillaEurasian Blackcapالَهاِزَجة املَُقْلَن�َسة الأَْوَرا�ِسيَّة )اأبو قلن�سوة(

اأ�سماء حملية: اأبو طاقية

نوع �س���غري لكنه متو�س���ط �حلجم مقارنة باأنو�ع �لّدخل، ومن �أكرث �لطيور �نت�سارً� يف دول 
�آ�س���يا �لو�سطى و�أوروبا. ويعر �ململكة يف مو�سمي هجرة وعودة �لطيور �لعابرة باأعد�د كثرية، 
ورمبا جعله ذلك مرغوبًا يف �ل�س���يد، وياألف �ملناطق �لرية و�ملز�رع �لغنية باالأ�سجار �ملثمرة، 

ويعتمد يف غذ�ئه على �حل�سر�ت. 
وهاتان �ل�سورتان لنف�س �لنوع، فقمة ر�أ�س �لذكر بلون �أ�سود بينما �للون �لبني يف �الأنثى. 

حممد اليو�سفي حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

127 126127 126

Sylvia nisoriaBarred Warblerالَهاِزَجة الَكْحالد

اأ�سماء حملية: الأْزَغر

ل ي�س����توطن دول �آ�س����يا �لو�سطى ودول جنوب  خَّ نوع متو�س����ط �حلجم من بني �أنو�ع طيور �لدُّ
غرب �أوروبا، ويعر �ململكة يف مو�س����مي 
�لهج����رة وينت�س����ر يف �ملناط����ق �لري����ة 
و�ملز�رع ذ�ت �الأ�سجار، ونادر� ما ي�ساهد 
عل����ى �الأر�����س، ومما ميي����زه �أن����ه يطلق 
با�ستمر�ر �س����وتًا مو�سيقيًا ي�سبه نغمات 
ط����ري �لقوب����ع. ويعد متنوع �لغ����ذ�ء فيما 

بني �أكل �حل�سر�ت و�لثمار �ل�سغرية.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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طيور ال�سعودية

127 126

ْف�ساِفّية َلة ال�سَّ خَّ Phylloscopus trochilusWillow Warblerالدُّ

َوة  اأ�سماء حملية: الَب�سْ

ل و�أو�س���عها �نت�س���ارً� يف قارتي �أوروبا و�آ�س���يا، وتعر �ململكة يف وقت  خَّ من �أ�س���غر �أنو�ع �لدُّ
مبكر وباأعد�د كثرية خالل مو�س���مي هجرة �لطيور �لعابرة و�أي�س���ًا هي ز�ئرة �ستوية. وتقارب 
ْيَوة، �لدخيخلة  يف �حلجم �لنوع �مل�س���توطن من �لدخل �ملعروف با�سم �لدخلة �لر�سيقة )�لْب�سَ
���و(. وتعتمد يف غذ�ئها على �حل�س���ر�ت �ل�سغرية ويرقاتها، ولهذ� تبقى طو�ل �لنهار  �أم �لَب�سْ
كثرية �حلركة تنظف �الأ�س���جار منها، وتهبط حتتها بني وق���ت و�آخر تفت�س عنها لتلتقطها من 
�الأر�س. وت�س���رتك مع �أنو�ع �أخرى من �لدخل �ملت�س���ابهة يف �ل�س���كل و�سغر �حلجم يف �الأ�سماء 

�ملحلية فُيطلق عليها )�لب�سو، و�لدخيخلة(. لي�ست مف�سلة يف �ل�سيد.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

129 128129 128

اأ�َساُء Sylvia mystaceaMenetries’s Warblerالَهاِزَجة الرَّ

نوع �سغري بحجم �لهازجة �ل�سحر�وية تقريبًا، ت�ستوطن ب�سكل رئي�س يف دول �آ�سيا �لو�سطى، 
وتاأتي �إىل �ململكة مهاجرة عابرة وز�ئرة �س����توية، وتنت�س����ر يف نطاق و��س����ع لكنها تتفرق فتبدو 
قليلة �الأعد�د، وتاألف �ملناطق �لرية وبخا�س����ة �لرو�سات ذ�ت �ل�سجري�ت و�الأ�سجار �لق�سرية 
كال�سدر مثل فيا�س ورو�سات بر�ري �سمال �سرق �ململكة، وتختفي عادة و�سط �الأ�سجار �أو تقع يف 
�أ�سفلها ثم تقوم بهجمات متكررة فيما حولها من �الأر�س لتلتقط �حل�سر�ت ثم تعود �سريعًا �إىل 
�ل�س����جرة الفتة �النتباه خالل ذلك ب�سلوك طريف �إذ حترك ذنبها با�ستمر�ر. و�ل�سائع �أن �أنو�ع 

طيور �لدخل �ل�سغرية جدً� ُيطلق عليها حمليًا يف عدة مناطق من �ململكة ��سم �لدخيخلة.

حممد اليو�سفي
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Prinia gracilisGraceful Priniaالَهاِزَجة الر�سيقة

و، الدخيخلة اآ�سماء حملية: الْب�َسْيَوة، اأم الَب�سْ

من �أ�سغر �أنو�ع �لطيور �ملقيمة يف �ململكة، وتنت�سر يف كثري من مناطقها يف �لبيئات �لزر�عية 
و�الأر��س���ي �لرطبة و�س���و�حي �مل���دن و�لقرى يف �الأماكن �لرية ذ�ت �الأ�س���جار و�ل�س���جري�ت 
�لكثيف���ة، وال ُت�س���اهد غالبًا الأنها �س���غرية وتنزوي د�خل �الأ�س���جار �إال �أنه���ا ذ�ت تغريد بنغمة 
مو�س���يقية مت�س���لة يك�س���ف عن وجودها يف �ملكان. ومتتد فرتة تز�وجها وتع�سي�سها وتفريخها 
من �أو�خر ف�س���ل �ل�ستاء و�لربيع حتى �أو�ئل �ل�س���يف. ورغم �سغر حجمها �إال �أنها من �أف�سل 
�لطيور �ل�سغرية �لتي ت�ساعد يف �حلد من تكاثر بع�س �الآفات �لتي ت�سر �ملحا�سيل �لزر�عية؛ 

حيث تتغذى طو�ل �لنهار باجلنادب و�حل�سر�ت ويرقاتها.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

131 130131 130

ائعة ْوَراٌء ال�سَّ Sylvia communisCommon Whitethroatالزَّ

نوع متو�س���ط �حلج���م من بني طيور �لدخل، ومن �أو�س���عها �نت�س���ارً� يف �أوروبا ودول �آ�س���يا 
�لو�س���طى، وتعر �ململكة باأعد�د كبرية خالل مو�س���مي هجرة �لطيور �لعاب���رة كما �أنها ز�ئرة 
�س���توية. وي�س���بهها يف �ل�س���كل �أنو�عًا مهاجرة من �لدخل تعر �ململكة �أي�سًا فتبدو تلك �الأنو�ع 
متطابقة �ل�س���كل با�س���تثناء فو�رق طفيفة من بينه���ا �أن هذه �لزور�ء بذنب �أط���ول من �الأنو�ع 

�مل�سابهة لها. وتعتمد يف غذ�ئها على �حل�سر�ت وتاأكل �لثمار �ل�سغرية.

حممد اليو�سفي
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طيور ال�سعودية
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ة الآ�ْسَيِويَّة ْحَراِويَّ Sylvia nanaAsian Desert Warblerالَهاِزَجة ال�سَّ

اأ�سماء حملية: دخيخلة اخلال، الدخيخلة

نوع �س����غري جدً� ي�س����توطن دول �آ�س����يا �لو�س����طى وما يليها من جهة �ل�س����رق، وتاأتي �إىل 
�ململكة مهاجرة عابرة، وز�ئرة �ستوية تبقى يف �سحاري �ململكة خالل فرتة �أو�خر �خلريف 
وف�س����ل �ل�ستاء، لكن �نت�سارها فيها يكون منفردً� ولي�س على هيئة �أ�سر�ب، وتاألف �الأ�سجار 
�لق�س����رية و�ل�سجري�ت لتبحث عن غذ�ئها من �حل�س����ر�ت. وهي مندجمة بلونها مع �لبيئة 
�ل�س����حر�وية بحيث ال ُت�س����اهد ل����وال �أنها تطلق تغري����دً� رقيقًا بني وقت و�آخر فتك�س����ف عن 

وجودها د�خل �الأ�سجار.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية
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َعَرات واجُل�َسن الذُّ

َعر�ت و�جُل�َس����ن جمموعتان من �لطيور �ل�سغرية ت�س����مان �لعديد من �الأنو�ع �ملت�سابهة  �لذُّ
يف �سلوكها �إذ تتغذى على �الأر�س باحل�سر�ت و�لديد�ن، وتندر م�ساهدتها على �الأ�سجار. وتاألف 
�لبيئ����ات �لزر�عية و�لرية وبخا�س����ة حول حو�ف �مل�س����تنقعات و�الأر��س����ي �لرطب����ة �أو �الأماكن 
�ملع�س����بة؛ حيث تبقى فيها فرت�ت طويلة تفت�س يف نباتاتها عن �حل�س����ر�ت وتلتهم منها ب�سر�هة 
ط����و�ل �لنهار، كما �أن لها �لقدرة على �لقفز الإلتقاط �حل�س����ر�ت �لطائرة �لقريبة من �الأر�س. 
وتاأتي �أنو�ع من �لذعر�ت و�جل�س����ن من مناطق ��س����تيطانها يف �أوروبا و�آ�س����يا �إىل �ململكة خالل 
مو��سم هجرة �لطيور، وياأتي �أي�سًا بع�س �أنو�عها ز�ئرً� �ستويًا �إىل �ململكة مثل �لذعرة �لبي�ساء 
�لت����ي كان ي�س����تدل بها �لفتيان من �س����كان �لقرى و�الأري����اف يف بع�س مناط����ق �ململكة ويعرفون 
)قدميا( �أن فرتة هطول �أمطار �لو�س����م قد حلت، الأنها تاأتي يف �خلريف وتقيم حتى يف ف�س����ل 

�ل�ستاء. ومل ُيعرف �سابقًا �أن �أنو�ع طيور �لذعر�ت و�جل�سن من �ملرغوبة يف �ل�سيد.

حممد اليو�سفي
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Anthus cervinusRed-throated Pipitاجُل�ْسَنة حمراء احللق

ْحَماء Anthus campestrisTawny Pipitاجُل�ْسَنة ال�سَّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Anthus pratensisMeadow Pipiُج�ْسَنة املُُروج

َعرة البي�ساء Motacilla albaWhite Wagtailالذُّ

َعَوة البي�ساء، املِ�ْسلَق، امل�سيلق، اأم حمدان، ال�سالحي اأ�سماء حملية: ال�سّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Motacilla flavaYellow Wagtailالذعرة ال�سفراء

ّر، الْقوْق�سة َعَوة ال�سفراء، الَفّتاح، اأم عجالن، ال�سّ َعَوة، ال�سّ اأ�سماء حملية: ال�سّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي حممد اليو�سفي
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���َعَوة( 17 غر�مًا تقريبًا، وت�س���تطيع؛ خ���الل هجرتها، �لطري�ن  يبلغ وزن )�ل�سّ
لفرتة 60 �ساعة متو��سلة؛ �أي يومني ون�سف بدون توقف!

  مت  زت رت ىبيب  نب  مب  زب  رب يئ  ىئ نئ  مئ  زئ رئ  ّٰ  7 8 ُّ 
 ٣٨: األنعام َّ  يث  ىث  نث  مث زث يترث  ىت  نت

 
 

  مم  خم حم جم ملهل خل  حل جل  مك  لك  خك حك  جك  مق حق مف 7 8 ُّ 
 ٧٩: النحل َّ  خن  حن  جن

 
 

  يي  ىي ني زيمي  ري ٰى  ين ننىن  من  زن رن  مم  ام يل 7 8 ُّ 
 ١٩: الملك َّ حئ  جئ

 

 
 

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي



137 136

طيور ال�سعودية
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ْرُزور واملاينا الزُّ

�لزرزور و�ملاينا طيور �سغرية �إىل متو�سطة �حلجم، ويندرج حتتها �أنو�ع خمتلفة. و�سيتناول 
هذ� �جلزء ثالثة �أنو�ع.

ْرُزور ْرُزور ال�سائع، الزُّ Sturnus vulgarisCommon Starlingالزُّ

نوع منت�س����ر يف معظم �أنحاء �لعامل، وُي�س����اهد يف �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ستويًا. ويعد 
ط����ريً� متنوع �لغذ�ء بني �حل�س����ر�ت و�حلب����وب و�لنباتات و�لثمار. ومن �لطريف �أين �س����اهدته 
م����ر�ت يف منطقة �لدهناء وهي ذ�ت طبيعة جافة، ويلفت �النتباه يف �ملر�ت �لتي ر�س����دته فيها 
�أنه ال يفزع بل ميكن �القرت�ب منه �إىل �أقل من ع�سرة �أمتار وال يطري، و�إذ� �أقبلت عليه يتخذ من 

�جلري و�الختفاء خلف �ل�سجري�ت و�سيلة للهرب مطلقًا تغريد بنغمات يغلب عليها �ل�سفري.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

139 138139 138

Acridotheres tristisCommon Mynaاملَاْيَنا ال�سائعة

اأ�سماء حملية: املينا، غراب املينا، غراب احلدائق، اليا�سمني

�ملاينا �ل�سائع نوع من �لعائلة �لزرزورية ي�ستوطن طبيعته يف غابات �لهند وباك�ستان و�لنيبال 
و�أندوني�س���يا، لكنه ينت�س���ر يف دول عديدة ب�س���ورة متعّمدة لرتبيته يف �ملنازل ومن ثم يت�سّرب 
وي�س���تقر متكيفًا مع بيئة جديدة ثم يفرخ ويتو�س���ع �نت�س���اره. ويتميز ب�س���رعة ن�سجه �جلن�سي 

وتكاثره �ل�سريع �إذ تتعدد ح�سنات بي�سه يف �ل�سنة �لو�حدة ف�ساًل عن �أنه طري معّمر.
ويعتر �ملاينا �س���ديقًا للمز�رعني يف بيئته �الأ�س���لية الأنه يتغذى على �حل�س���ر�ت �لتي ت�سر 
�ملحا�س���يل �لزر�عية، بينما �س���ار ميثل م�س���كلة حينما  ��س���تقر وتكاثر يف غري بيئته �الأ�س���لية 
فيعب���ث باملحا�س���يل ويهاجم �ملناح���ل مع كونه عدو�ين يف �س���لوكه جتاه �لطي���ور �ملحلية حيث 

يهاجم �أع�سا�سها وبي�سها و�أفر�خها ويقتلها فتقل يف �الأماكن �لتي يحتلها.

حممد اليو�سفي
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وعلى م�س���توى �لعامل، تعد �أ�س���رت�ليا من �لدول �لتي تنبهت مبكرً� ل�سرورة �ل�سيطرة على 
�س���رعة �نت�سار �أ�سر�ب �ملاينا �ل�سائعة وتكاثرها. وتتز�يد �أعد�ده يف �ململكة حيث �أ�سبح طريً� 

مقيمًا فيها حتى �سار يف و�سف �ملتخ�س�سني �سمن ما ُي�سّمى �لطيور �لغازية. 

ويتو�ّس���ع �نت�س���اره يف �لبيئات �لزر�عية للمملكة بل يتكاثر حت���ى يف �ملدن و�حلد�ئق �لعامة 
وحد�ئ���ق �لبي���وت. وُيوج���د يف �ململكة ن���وع �أقل من �ملاينا �ل�س���ائعة يف �النت�س���ار ��س���مه �مَلاْيَنا 
���َفاِفيَّة لكنهم���ا ي�س���رتكان يف �أنهما م���ن �لطيور �ملدخل���ة �أو �لدخيلة. ولق���د عرثت مر�ت  �ل�سّ
على �ل�س���فافية مفرخة ومقيمة على هيئة �أ�س���ر�ب كثرية �لع���دد يف �أطر�ف �ملز�رع وبحري�ت 

وم�ستنقعات �ل�سرف �ل�سحي �لو�قعة بني مدينتي �لريا�س و�خلرج.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

141 140141 140

َفاِفيَّة Acridotheres ginginianusBank Mynaاملَاْيَنا ال�سّ

ُيق�س���د بالطيور �لغازية: تلك 
�الأنو�ع �لدخيلة على منطقة لي�ست 
من بيئاتها �الأ�سلية، ولها خا�سية 
�س���رعة �لتكاثر و�النت�س���ار بحيث 
ت�سبب كرثتها يف �لطبيعة �أ�سر�رً� 

بيئية و�قت�سادية و�سحية.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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َبد Nightjarال�سُّ

اأ�سماء حملية: ملهي الرعيان، ِلّبْيد ال�ّسَحا، اأبو النوم

���َبد �أنو�ع م���ن �لطيور تكون غالب���ًا بحجم �ليم���ام و�أكر قلياًل، وذ�ت �أق���د�م ومناقري  �ل�سُّ
ق�س���رية و�أجنحة طويلة، وتن�س���ط يف �لليل لتتغذى باحل�س���ر�ت بينما تبق���ى يف �لنهار خاملة 
�س���به مغم�س���ة �لعينني، حتى �أنه ميكن �القرت�ب منها وال تطري �إال من م�س���افة ق�سرية، و�إذ� 
فّرت فهي يف �لغالب حتط على بعد ع�سر�ت �الأمتار، ولهذ� قيل �إن ت�سميتها )ملهّية �لرعيان( 
ن�ساأت باعتبار �أن خمولها وطري�نها مل�سافات ق�سرية يجعل ر�عي �لغنم يالحقها مت�سورً� �أنه 

�سيم�سك بها بينما ال ي�ستطيع ذلك فتكون �ملطاردة قد �ألهته عن عمله. 
���َبد فيما بني مهاجرة عابرة وز�ئرة �س���يفية ومقيمة،  ويف �ململكة عدة �أنو�ع من طيور �ل�سُّ
وتاأل���ف �لبيئ���ات �لزر�عي���ة و�لرية، وتنزوي يف �لنهار �أما يف ظالم �لليل فتن�س���ط خا�س���ة يف 
�مل���ز�رع �لكبرية خارج �ملدن و�لقرى ترت�س���د �حل�س���ر�ت وتاأكلها. ويخط���ئ �لبع�س يف �إطالق 

��سم )خفا�س( عليها بينما هي طيور ولي�ست ثدييات كاخلفافي�س.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

143 142143 142

ق�ش ن والأَباِلق والِبْ مَّ ال�سُّ

هذه جمموعات من �لطيور ت�س���م �لعديد من �الأنو�ع �لتي ميكن م�س���اهدة بع�س���ها مقيمًا 
يف �لبيئات �لزر�عية و�لرية من �ململكة لكن معظم �الأنو�ع �لتي �س���ياأتي عليها هذ� �جلزء هي 
مهاجرة �أو ز�ئرة، ولو بحثت يف �مل�س���ادر �ملتخ�س�س���ة لوجدت تباينًا و�إختالفًا يف �أ�س���مائها، 
وقد ين�س���حب هذ� �الختالف على �الأ�س���ماء �ملحلية ال�س���يما �أنك ت�س���اهد �لف���و�رق بني بع�س 
�الأنو�ع دقيقة خا�س���ة يف �لطيور �الأبالق، و�لَبَلق يف �للغة يعني �س���و�د مع بيا�س. �إمنا لكل طري 
��سم علمي ينفرد به. و�أرى �أن �لطبعة �لثانية من �لن�سخة �لعربية لكتاب طيور �ل�سرق �الأو�سط 
�ل�س���ادر ع���ن منظم���ة )BirdLife International( و�حد من �أبرز �مل�س���ادر �لتي �س���عت �إىل 
�لتاأ�س���يل �للغوي لالأ�س���ماء �لعربية للطيور ومنها �الأبالق. ويجدر �لتاأكيد على �أن هذه �الأنو�ع 
من �لطيور �ل�س���غرية ال ُينظر �إليها يف �ل�س���ابق �أنها من طيور �ل�سيد. و�ساأختار لهذه �لطيور 
�س���ورً� من زو�يا حتاكي روؤية �لعني �ملجردة وهي تقف على �الأغ�س���ان �أو �الأر�س حتى تت�س���ّور 

�أحجامها فتبدو كاأنك ت�ساهدها يف �لطبيعة.

حممد اليو�سفي



143 142

طيور ال�سعودية

143 142

Oenanthe leucopygaWhite-crowned Wheatearالأبلق اأبي�ش الُقنَّة

ْقَعا، الْغريرا اأ�سماء حملية: ال�سَّ

ة من كّل �س���يء: �أَعاله، هو طري �س���غري مقيم يف كثري من مناطق  �الأبلق �أبي�س �لقنة؛ و�لُقنَّ
�ململكة �لرية ذ�ت �لطبيعة �ل�س���خرية، ويعتمد يف غذ�ئه على �حل�س���ر�ت، وُيعرف يف �ململكة 
ْقَعا، و�لْغرير�(، وُيطلق ��سم )�ل�سقعاء و�أبو �سنقاعة( �أي�سًا على نوع  با�س���مني حمليني )�ل�سَّ
�آخر قريب �ل�س���به من ت�س���كيل لون ج�سمه. ويف �أ�سل �ال�س���مني معنى ف�سيح، فجاء يف معاجم 
ة: بيا�س يف  �لعربية �أن: )�الأ�س���قع من �لطري و�خليل وغريهما ما كان يف ر�أ�س���ه بيا�س. و�لُغرَّ

�جلبهة(. 

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

145 144145 144

الأبلق الأْغ�َسى ال�َسْرِقي 
)الأبلق اأ�سود الأذن(

Oenanthe hispanicaBlack-eared Wheatear

نوع �س���غري ي�س���توطن جنوب �أوروبا ودول �آ�سيا �لو�س���طى، ويعتر يف �ململكة مهاجرً� عابرً� 
وز�ئرً� �س���تويًا. ياألف �لر�ري �ملفتوحة ذ�ت �ل�سجري�ت �لق�سرية و�ملناطق �لزر�عية �لنائية، 

وُي�ساهد كثريً� وقد حط على �ل�سخور و�ل�سجري�ت �لق�سرية يرت�سد غذ�ءه من �حل�سر�ت.

حممد اليو�سفي



145 144

طيور ال�سعودية

145 144

Oenanthe pleschankaPied Wheatearالأْبَلق الأْبَقع

نوع �س���غري ي�س���توطن �سرق �أوروبا وو�سط و�سرق �آ�سيا، وياأتي �إىل �ملناطق �لرية يف �ململكة 
مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �س���تويًا، وياألف �ل�سهول �حل�سوية ذ�ت �الأ�سجار �لق�سرية و�ل�سجري�ت. 

ويتغذى على �حل�سر�ت.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

147 146147 146

Oenanthe lugensMourning Wheatearالأْبَلق احَلِزين ال�َسْرِقي

نوع �سغري يعد يف �ململكة طريً� مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ستويًا. وياألف �لطبيعة �ل�سحر�وية، 
وُي�ساهد يف �لغالب منفردً�، ويتغذى على �حل�سر�ت.

حممد اليو�سفي



147 146

طيور ال�سعودية

147 146

Oenanthe oenantheNorthern Wheatearالأْبَلق ال�سمايل

نوع �س���غري من �أكرث �الأبالق �نت�س���ارً� �إذ ي�س���توطن يف دول عديدة يف قار�ت �أوروبا و�آ�س���يا 
و�أمريكا، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �س���تويًا يف �ملناطق �لرية و�لزر�عية �لبعيدة 
عن �لعمر�ن، وي�سبه �الأبالق �الأخرى يف معي�سته و�سلوكه يف �لغذ�ء غري �أنه يلفت �النتباه بكرثة 

حركته.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

149 148149 148

Oenanthe desertiDesert Wheatearالأْبَلق ال�سحراوي

نوع �سغري ي�ستوطن م�ساحات و��سعة يف �سحاري �سمال و�سمال �سرق �أفريقيا وو�سط �آ�سيا 
و�س���رقها، وياأت���ي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �س���تويًا يف �ملناطق �لرية، ومُييزه �س���لوكه 
�لطريف يف تر�س���د �حل�س���ر�ت �إذ يحط غالبًا على �ل�سجري�ت و�ل�س���خور ير�قبها يف �الأر�س 
ويهبط بني فينة و�أخرى ليلتقطها ثم يعود �س���ريعًا �إىل مكانه مثلما يفعل طري �س���ائد �لذباب 

�الأرقط )�لذبابي(.

حممد اليو�سفي



149 148

طيور ال�سعودية

149 148

جمموعات �لطيور �ل�سغرية �لتي تاأتي �إىل �ململكة يف �أ�سر�ب مهاجرة عابرة �أو 
ز�ئرة كاالأبالق وتتفرق يف بر�ريها ال ت�سكل فقط مظهرً� ربيعيًا جمياًل يف رو�ساتها، 
بل �أنها حينما ت�س���تقر يف �س���حارينا ف���رت�ت حمدودة ت���وؤدي دورً� حيويا وخدمة ال 
تقدر مبال حيث تلتهم �أطنانًا من �حل�س���ر�ت فت�س���اعد يف �حلد من زيادة تكاثرها 

يف �أماكن نائية ال ت�سلها جهود �ملكافحة �لب�سرية باأمو�لها وطاقاتها و�آالتها.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

151 150151 150

Oenanthe melanuraBlackstarالأبلق اأ�سود الذنب

نوع �سغري مقيم يف �ملناطق �لرية من �ململكة ذ�ت �لطبيعة �ل�سخرية ويف �الأودية �لتي تقع 
بني �جلبال. وهو طري منفرد �أثناء �لتغذية ال يكون على هيئة �أ�سر�ب، ويتغذى على �حل�سر�ت 

و�لديد�ن. و�ساأنه �ساأن �لطيور �الأبالق �الأخرى ال ُيعتر من طيور �ل�سيد.

حممد اليو�سفي



151 150

طيور ال�سعودية

151 150

ْرَجي )الأبلق الرملي( Oenanthe isabellinaIsabelline Wheatearالأْبَلق الدُّ

اأ�سماء حملية: الرقيعي، الْف�َسي

نوع �ص���غري لكن���ه من �أكرب �لطيور �لأبالق �لتي ت�ص���اهد يف �ص���حاري �ململك���ة، وياأتي �إليها 
���َرد �ل�ص���غرية. وُي�ص���اهد يف  مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، ويقارب يف حجمه �أنو�ع طيور �ل�صُّ
�ملناطق �لربية �لنائية ويف �لأرياف و�ملز�رع، ويتميز بوقفته �ملنت�صبة وم�صيه �ل�صريع وقفز�ته 

عندما يطارد غذ�ءه من �حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

153 152153 152

Irania gutturalisWhite-throated Robin احِلّنائي الأزور

ن���وع �ص���غري مقارب حلجم �لكبري م���ن �أنو�ع �لّدّخل )�ص���يوخ �لدخل(. وي�ص���توطن يف دول 
جنوب �ص���رق �أوروبا ودول �آ�ص���يا �لو�صطى. وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� لكنه ل ينت�صر على 
هيئة �أ�ص���ر�ب متجمعة، وياألف �ملناطق �لربية ذ�ت �لأ�ص���جار �ملعمرة كالطلح و�ل�صمر و�ل�صدر 
كما ُي�ص���اهد يف �ملز�رع ذ�ت �لأ�ص���جار �لكبرية، ويبقى منزويًا د�خل �لأ�ص���جار يتتبع ح�صر�تها 

ليتغذى عليها، و�إذ� �بتعد عن �لأ�صجار يف مالحقته للح�صر�ت يعود �إليها �صريعًا.

حممد اليو�سفي



153 152

طيور ال�سعودية

153 152

ة  َواِديَّ Cercotrichas podobeBlack Scrub Robinال�سُّ

اأ�سماء حملية: اأم �ْسَوْيد، ال�ّسويداء، ال�ّسّوْيلة ال�سوداء

نوع �صغري ذو لون �أ�صود بالكامل عد� خطوط بي�صاء �أ�صفل ذنبه �لطويل، ويقيم يف مناطق 
و��ص���عة من �ململكة، وي�صاهد يف �لأماكن �لربية كثيفة �لأ�صجار �لقريبة من �ملدن و�لقرى، ويف 
�حلد�ئق �لعامة و�ملز�رع. ومييزه ن�ص���اطه �مل�صتمر وكرثة حركته و�صوت جميل �صبيه باأ�صو�ت 
�لبالبل، ويبقى مغردً� حتى بعد غروب �ل�ص���م�س بقليل، ومن �صلوكه �أنه ميرجح ري�صات �لذنب 
بنف�س طريقة �ل�ّصّولة )عطري� ذنب( ولهذ� يطلق �لبع�س ��صم �ل�ّصّويلة عليهما وعلى طري ثالث 
مقيم يف �ململكة هو �لبلن�صي )�لرثثار �لعربي( �لذي ي�صول مثلهما بذنبه؛ �أي يرفعه. وتتغذى 

)�أم �صويد( على �حل�صر�ت و�لبذور وثمار �لنباتات �ل�صغرية.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

155 154155 154

ْخِرّية ْمَنة ال�سّ Monticola saxatilisRufous-tailed Rock Thrushال�سُّ

ّفاَرا ال�ستاء ْيعة، �سُ َعة، الّدرِّ اأ�سماء حملية: الّدرَّ

ار�(، ينت�صر مقيمًا يف مناطق  فَّ ���َفاري، �ل�صُّ نوع �أ�ص���غر من طري �ل�صفارية �لذهبية )�ل�صّ
و��صعة من دول �آ�صيا �لو�صطى ويف جنوب �أوروبا، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صتويًا، 
وياألف �ملز�رع و�ملناطق �لربية ب�صكل عام وبخا�صة �لأودية �لو�قعة يف �لبيئات �ل�صخرية لكنه 

يكون منفردً� ولي�س على هيئة �أ�صر�ب. ويتغذى على �حل�صر�ت ب�صكل رئي�س.

حممد اليو�سفي



155 154

طيور ال�سعودية

155 154

اأنثى �سمنة ال�سخور
يك�ص���ف �أ د. حممد �ص���رب�ق �لأ�ص���تاذ يف جامعة �لطائف و�ملتخ�ص�س �لأبرز يف 
�ململكة يف عامل �لطيور �أنه قام بدر��صة مع طالب من جامعته بهدف مر�قبة ثالثة 
�أن���و�ع من �لطي���ور �ملتكاثرة يف �ململك���ة، وتبني �أن �أعد�د هذه �لأن���و�ع �لثالثة فقط 
ميكن �أن ت�صتهلك يف مو�صم و�حد )2.025( طن من �حل�صر�ت. و�إذ� عرفت �أن يف 
�ململك���ة 550 نوعًا م���ن �لطيور بني مقيمة ومهاجرة عابرة وز�ئرة يتغذى كثري منها 
على �حل�ص���ر�ت، فت�صّور �لأمو�ل �لطائلة �لتي توفرها �لطيور يف �لبيئات �لزر�عية 
وعلى �أ�ص���حاب �ملز�رع كونها ت�ص���اعد جمانًا يف مكافحة �حل�ص���ر�ت مبا فيها �أنو�ع 
ت�ص���ر �لإن�صان وحما�صيله فتحد من تكاثر بع�س �لآفات �لزر�عية بدًل من �لق�صاء 

عليها مببيد�ت �صناعية مكلفة ولن تخلو من �أ�صر�ر �صحية وبيئية.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

157 156157 156

ْمَنة ال�سخرية الزرقاء Monticola solitariusBlue Rock Thrushال�سُّ

نوع �أ�ص���غر من �ص���منة �ل�ص���خور ي�ص���توطن �جلبال يف دول غرب �آ�ص���يا، وياأتي �إىل �ململكة 
مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صتويًا، وينت�صر يف �ملناطق �لربية �ل�صخرية ويف �لأودية كثيفة �لأ�صجار. 

ويتغذى على �حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



157 156

طيور ال�سعودية

157 156

اَلة وَّ Cercotrichas galactotesRufous-tailed Scrub Robinال�سَّ

ْوْيَل، عطريا ذنب َلة، ال�سِّ اأ�سماء حملية: ال�ّسوَّ

نوع �ص���غري بحجم �لع�ص���فور �لدوري ي�صتوطن م�صاحات و��ص���عة من �أو��صط �آ�صيا و�صمال 
و�ص���مال �ص���رق �أفريقيا، وياأتي �إىل �ململكة مهاج���رً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، لكنه يتفرق منفردً� 
ف���ال يكون على هيئة �أ�ص���ر�ب متجمعة. وياأل���ف؛ خالل هجرته، �مل���ز�رع و�ملناطق �لربية ذ�ت 
�لأ�ص���جار، و�إذ� حط فيها فاإنه ُي�ص���اهد �أ�ص���فل �لأ�ص���جار وعلى �لأغ�ص���ان �ملت�صاقطة يرت�صد 
�حل�ص���ر�ت و�لديد�ن و�لنم���ل و�خلناف�س لياأكله���ا ممرجحًا ذنبه �لطوي���ل ويرفعه فوق ظهره 
لياأخذ �صكل �لرقم )7(، ول يعد من طيور �لّدّخل و�إن كان عند بع�صهم ي�صبه �أنو�عها �لكبرية. 
َوَلة من �لأ�صماء �ملحلية يف �ململكة لهذ� �لطائر �إل �أن هناك نوعني غريه ُيطلق عليهما يف  و�ل�صِّ

ْويَلة و�ل�صويال( هما )�ل�صو�دية و�لرثثارة �لعربي(. بع�س مناطق �ململكة ��صم )�ل�صِّ

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

159 158159 158

َق�ش الأْحَمر Saxicola rubetraWhinchatالِبْ

طري �صغري بحجم �لأنو�ع �ل�صغرية من طيور �لّدّخل منت�صر يف �أوروبا وو�صط �آ�صيا، وياأتي 
�إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، ويوجد يف �لأماكن �لتي تنت�ص���ر فيها طيور �لأبالق، 
ويقع يف �لغالب منفردً� على غ�ص���ن �أو �ص���جرية ول يتحرك �إل قلياًل، و�إذ� حرك ذيله حتريكًا 
�ص���ريعًا فهو يتبع ذلك بنزوله من �لغ�ص���ن ليلتقط ح�ص���رة من �لأر�س، ويعتمد يف غذ�ئه على 

�حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



159 158

طيور ال�سعودية

159 158

اء ال�سائعة Phoenicurus phoenicurusCommon Redstartاحُلَمْيَ

نوع �صغري جميل �لألو�ن ي�صتوطن قارة �أوروبا و�أو��صط �آ�صيا حتى �أطر�فها �ل�صرقية، ويعد 
يف �ململكة من �لطيور �ملهاجرة �لعابرة و�لز�ئرة �ل�ص���توية، وي�ص���به �لطيور �لأبالق و�ص���ائد�ت 
�لذباب يف �ص���لوكه �لغذ�ئي فيحط يف �أ�ص���فل �لأ�صجار �أو على �صياج يرت�صد �حل�صر�ت منطلقًا 
لياأكله���ا ث���م يعود �إىل مكانه. ويتعّر�س لل�ص���يد خالل عب���وره مع طيور �لّدّخ���ل بينما هو لي�س 
م���ن �أنو�عها. كم���ا يعرب �ململكة بنف�س �لتوقيت طري بحجم �حلمري�ء �ل�ص���ائعة وبنف�س �ألو�نها 
تقريبًا وُي�صمى �حلمري�ء �ل�صود�ء؛ �لتي تتميز بامتد�د �للون �لأ�صود من �لرقبة حتى منت�صف 

�لبطن.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

161 160161 160

اء ال�سوداء Phoenicurus OchrurosBlack Redstartاحُلَمْيَ

ْور Luscinia svecicaBluethroatزرقاء الزَّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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طيور ال�سعودية

161 160

ِقّراق ال�سِّ
���ِقّر�ق �أن���و�ع من �لطيور مقاربة حلجم �لغربان �ل�ص���غرية مييزه���ا روؤو�س كبرية و�ألو�ن  �ل�صِّ
�ق يف �ل�صوؤم وي�ص���مونه طري �لَعر�ِق�يب، ويف ل�صان �لعرب  ���ِقرَّ ز�هية. وي�ص���رب �لعرب �ملثل بال�صِّ
�ق طائر ي�صمى �لأْخَطب و�لأْخَيل، ورمبا قالو� �ِصِرْقر�ق، وتقول �لعرب: �أ�صاأم من  ِقرَّ جاء �أن )�ل�صِّ
�أْخَيل(. ورغم �أن هذ� �لطري ُي�ص���اد ويوؤكل عند بع�س �ل�ص���يادين يف �ململكة �إل �أن كثريً� منهم 
ل يرغبونه ب�ص���بب �أن طرف منقاره مقّو�س وذو بنية قوية يلحظها �ل�ص���ياد عند طبخ حلمه فال 

ين�صج ب�صهولة لأنه يحتاج �إىل �أ�صعاف �لوقت �لذي يخ�ص�صه لطبخ طيور �ل�صيد �لأخرى.

اق الأوروبي ِقرَّ Coracias garrulusEuropean Rollerال�سِّ

ور  اأ�سماء حملية: اخَلا�سُ

ن���وع �أكرب قلياًل من �لُقْمِري وي�ص���توطن ه���ذ� �لنوع دول جنوب و�ص���رق �أوروبا وميتد نطاق 
�نت�ص���اره �إىل دول �آ�ص���يا �لو�ص���طى، ويف �أجز�ء من �ص���مال �ص���رق �أفريقيا. وياأت���ي �إىل �ململكة 
مهاج���رً� عابرً�، ويحط على �لأ�ص���جار يف �لبيئ���ات �لربية و�ملناطق �لزر�عية ذ�ت �لأ�ص���جار، 
ويبق���ى عليها فرت�ت يرق���ب �لأر�س يف بحث عن غذ�ئه من �حل�ص���ر�ت و�لديد�ن و�ل�ص���فادع 

و�لقو�ر�س و�لزو�حف �ل�صغرية.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

163 162163 162

اق الهندي ِقرَّ Coracias benghalensisIndian Rollerال�سِّ

ور اأ�سماء حملية: اخَلا�سُ

�ق �لأوروبي وي�ص���توطن يف �لهند و�لدول �لو�قعة �ص���رقها كما  ���ِقرَّ نوع �أ�ص���غر قلياًل من �ل�صِّ
يوج���د يف �ل���دول �لو�قعة غربها و�ص���وًل �إىل �أجز�ء من �لعر�ق، ويعد من �لطيور �ل�ص���اردة يف 

�ق �لأوروبي يف �ل�صلوك �لغذ�ئي. ِقرَّ �ململكة. وهو مثل �ل�صِّ

حممد اليو�سفي
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طيور ال�سعودية

163 162

من �ملعتاد �أن يرتدد يف �ملجال�س بني �ملهتمني يف �لطيور و�ص���يدها حديث يتكرر 
�ق )�خلا�صور( ل�صيما  ِقرَّ يف كل مو��صم عبور للطيور �ملهاجرة عن جدوى �صيد �ل�صِّ

�أن يف حلمه ق�صاوة ملفتة، ولهذ� يرتكه �ملتمر�صون يف �لهو�ية ول ي�صيدونه.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

165 164165 164

َرد ال�سُّ

َرد طيور �صغرية ذ�ت مناقري مقو�صة �لأطر�ف وخمالب قوية وروؤو�س كبرية. وتت�صابه  �ل�صُّ
�أنو�عها يف �ل�صلوك و�لتغذية �إذ تاأكل �حل�صر�ت و�صغار �لطيور و�لزو�حف و�لقو�ر�س. ويوجد 
يف �ململكة �أنو�ع منها مهاجرة ومقيمة، ويعد �لنوع �لرمادي �لكبري �أكرب �لأنو�ع �مل�ص���توطنة يف 
�ململك���ة و�أكرثها ج���ر�أة يف مهاجمة �لطيور و�لقو�ر�س و�لزو�حف �ل�ص���غرية حتى �أنه يفرت�س 

�لثعابني.

َرد حممر الظهر( Lanius collurioRed-backed Shrikeُدْغَنا�ش اأْمَغر )�سُ

َراطي ي، الزُّ ْبِ اأ�سماء حملية: ال�ّسَرد، ال�سَّ

���ّرد �نت�ص���ارً� يف قارة �أوروبا ودول �آ�صيا �لو�ص���طى، وياأتي �إىل �ململكة  من �أو�ص���ع �أنو�ع �ل�صّ
مهاجرً� عابرً�، ويتغذى على �حل�صر�ت و�لزو�حف �ل�صغرية.

حممد اليو�سفي
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َرد ترك�ستان( Lanius phoenicuroidesTurkestan Shrikeُدْغَنا�ٌش ُتْرِك�ْسَتاِن )�سُ

راطي ي، الزُّ ْبِ اأ�سماء حملية: ال�ّسَرد، ال�سّ

���َرد حممر �لذنب( لكن �أبرز عالمة  �وري )�ل�صُّ نوع ي�ص���به يف �صكله وحجمه �لدغنا�س �لدَّ
للتفريق بني �لثنني �أن قمة ر�أ�س �لرتك�ص���تاين بلون رملي بينما تكون رمادية يف �أحمر �لذنب. 
يرتكز �نت�ص���ار �لرتك�ص���تاين يف دول �آ�ص���يا �لو�ص���طى و�لدول �ملجاورة لها، وياأت���ي �إىل �ململكة 

مهاجرً� عابرً�. يعتمد يف غذ�ئه على �حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

167 166167 166

َرد حممر الذنب( Lanius isabellinusIsabelline Shrikeُدْغَنا�ش َداْوِري )�سُ

َراطي ي، الزُّ ْبِ اأ�سماء حملية : ال�ّسَرد، ال�سَّ

نوع �ص���غري بحجم �لأنو�ع �لكبرية من طيور �لّدّخل، وي�ص���توطن م�ص���احة و��ص���عة من �آ�صيا 
�لو�ص���طى و�إىل �ص���رقها حتى منغوليا و�ل�صني، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صتويًا، 
وياألف �ملناطق �لربية ذ�ت �ل�ص���جري�ت �لق�ص���رية و�لبيئات �لزر�عية، ويعتمد يف غذ�ئه على 

�حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي
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َرد حممر القنة( Lanius senatorWoodchat Shrikeُدْغَنا�ش �َساِمّي )�سُ

َراطي ي احَلَمر، الزُّ ْبِ اأ�سماء حملية: ال�ّسَرد، ال�سَّ

نوع و��ص���ع �لنت�ص���ار يف و�ص���ط وجنوب �أوروبا ودول �لبح���ر �لأبي�س �ملتو�ص���ط و�أجز�ء من 
�لعر�ق و�إير�ن وبع�س دول �آ�صيا �لو�صطى ويف �صمال �أفريقيا. وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� 

فينت�صر يف �ملناطق �لربية و�لزر�عية. ويتغذى على �حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية
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َرد الرمادي ال�سغي( َرد ال�سغي )ال�سُّ Lanius minorLesser Grey Shrikeال�سُّ

ع، اأبا الْعل ي، ْمَكيحيل، املَْقطَّ ْبِ َراطي، ال�سَّ اأ�سماء حملية: ال�ّسَرد، الزُّ

���َرد �لكبري غري �أنه �أ�ص���غر حجمًا منه ف�ص���اًل عن عالمة فارقة يف  نوع رمادي ي�ص���به �ل�صُّ
�ل�ص���غري هي لون �صو�د �جلبني، وينت�صر يف �أوروبا و�آ�صيا �لو�ص���طى و�إير�ن، وياأتي �إىل �ململكة 

مهاجرً� عابرً�. ويتغذى على �حل�صر�ت و�لزو�حف �ل�صغرية.

حممد اليو�سفي
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َرد الرمادي الكبي( َرد الكبي )ال�سُّ Lanius excubitorGreat Grey Shrikeال�سُّ

ع، اأبا الْعل ي، ْمَكيحيل، املَْقطَّ ْبِ َراطي، ال�سَّ اأ�سماء حملية: ال�ّسَرد، الزُّ

َرد، وينت�صر يف �لعديد من �لدول يف قار�ت �أوروبا و�آ�صيا و�أفريقيا. ويعد  من �أكرب �أنو�ع �ل�صُّ
من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة ف�صاًل عن �أن �أعد�دً� منه تاأتي �إليها مهاجرة عابرة وز�ئرة �صتوية. 
ويعي�س يف �ملناطق �لربية خا�ص����ة يف �لأماكن �لتي يوجد فيها �أ�ص����جار �صوكية. ويتميز باجلر�أة 
يف مهاجمة �لزو�حف حتى �أنه يقتل �لثعابني غري �لكبرية وياأكلها، وي�صاعده يف ذلك �أن منقاره 
وخمالب����ه ح����ادة، ويفرت�س �لطيور و�لقو�ر�س و�لزو�حف �ل�ص����غرية وياأكل �أي�ص����ًا �حل�ص����ر�ت، 
و�ُص����جلت م�ص����اهد�ت ُر�ص����د فيها يطارد �لقطا و�ل�ص����مان و�حلجل و�لأر�ن����ب �لربية. يدخل يف 
مرحلة �لتز�وج و�لتفريخ يف ف�ص����ل �ل�ص����تاء و�لربيع حتى �أو�ئل �ل�ص����يف، لكنه يختار مو��ص����ع 

�صعبة لبناء ع�صه يف جوف �لأ�صجار �ل�صوكية في�صعب على �أعد�ئه �لو�صول �إىل �صغاره.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

171 170171 170

َرد املَُقّنع( َقع )ال�سُّ Lanius nubicusMasked Shrikeُدْغَنا�ش اأ�سْ

ي ْبِ اأ�سماء حملية: ال�ّسَرد، ال�سَّ

نوع �ص���غري يرتّكز �نت�ص���اره يف دول �صرق �لبحر �لأبي�س 
�ملتو�ص���ط، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عاب���رً�. ويتغذى على 

�حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي
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طيور ال�سعودية

171 170

فارّيات ال�سُّ
فاِرّية الأورا�سية Oriolus oriolusEurasian Golden Orioleال�سُّ

َعو، )ال�سليبية، اأم دفيف( )الزعريية، العبدة(. َفاِري، �سيخة ال�سّ اَرى، ال�سِّ فَّ اأ�سماء حملية: ال�سُّ

فاِرّية �لأور��صية ��صم هذ� �لطري يف �مل�صادر �حلديثة �ملتخ�ص�صة، وهو بحجم �أ�صغر  �ل�صُّ
قلياًل من �لقمري. ي�ص���توطن قارة �أوروبا وبامتد�د �ل�ص���رق حتى معظم دول �آ�ص���يا �لو�ص���طى، 
ويهاجر ليق�صي �ل�صتاء يف قارة �أفريقيا ثم يعود يف �لربيع �إىل مو�طنه �ل�صمالية فتعرب �ململكة 

�أ�صر�ب منه يف هاتني �لرحلتني. 
ويتمي���ز ه���ذ� �لطري �جلميل مبنقار قوي ي�ص���اعده على �أكل �لفو�كه �ل�ص���غرية �لتي يعتمد 
عليها يف غذ�ئه �إ�ص���افة �إىل �أنه ياأكل �حل�ص���ر�ت. وياألف �لأ�ص���جار �لكبرية فيحط يف و�صطها 

ويبقى حذرً� لكن له تغريد مو�صيقي جميل يك�صف عن وجوده يف �ملكان.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

173 172173 172

ويختل���ف �لذك���ر ع���ن �لأنثى بالعالم���ة �لأبرز وهي لون �أ�ص���ود يف �جلناح لي����س يف �لأنثى، 
ف�ص���اًل عن �أن �للون �لأ�ص���فر يكون ز�هيًا يف �لذكر بينما �لأنثى بلون �أ�ص���فر باهت. ويعد من 
�أ�ص���هر طيور �ل�صيد �ملرغوبة عند �لهو�ة يف �ململكة، ويفّرق �ل�صيادون يف بع�س مناطقها بني 

َكر وي�ص���مونه )�أم دفيف( بينما يطلقون على �لأنثى ��صم  �لذَّ
)�ل�ص���ليبية(، ويف مناطق �أخرى ي�ص���مون �لأنثى )�لعبدة( 
و�لذكر )�لزعريي(. ويف مناطق من �ص���مال �ململكة ُي�ص���مى 
ارى( هما  فَّ َفاري، و�ل�صُّ �لطري )�صيخة �ل�صعو( لكن )�ل�صِّ

�ل�صمان �ملحليان �لأكرث �نت�صار�.

حممد اليو�سفي
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طيور ال�سعودية

173 172

ّفارى( يف املرة الواحدة من ٣ اإىل ٥ بي�سات، ويتناوب الزوجان  ت�سع اأنثى )ال�سّ
على احل�سن ورعاية الأفراخ وتغذيتها باحل�سرات قبل اأن تبلغ مرحلة الطريان 
وت���رك الع����ش، وي�س���تغرق ذلك خم�س���ة اأ�س���ابيع تقريباً. ويف ال�س���جلت املن�س���ورة 
ملنظمة )BirdLife International( وتقارير الحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة 
وموارده���ا )IUCN( فاإن هذا الطري ُم�س���ّنف فيما ُيع���رف بالقائمة احلمراء اأنه 

منت�سر يف طبيعته ومل يبلغ درجات التعر�ش اأو التهديد بالنقرا�ش.

rg.ru



طيور ال�سعودية

175 174175 174

م���ن الطرائ���ف املحكي���ة اأن اأج���داداً يف بع����ش املناط���ق كان���وا اإذا �س���ادوا ط���ري 
ّفارى( يلعقون مادة دبقة حلوة الطعم يف املنقار زعماً اأنه من ع�سل اجلنة،  )ال�سّ
وكانوا يف�س���رون عبور الطيور املهاجرة يف موا�س���مها باأنها هبطت من اجَلّنة كي 
يظفر بها اجلياع. بينما هذا طري مهاجر عابر يعتمد يف غذائه على اأكل الفواكه 

كالتني والتوت والتمر، فيلت�سق يف منقاره �سيء منها.

حممد اليو�سفي
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175 174

رَّ�سات و�سمِعّيات املنقار الع�سافي والدُّ

�َسة ال�سعي  Emberiza hortulanaOrtolan Buntingُدرَّ

اأ�سماء حملية: البْزُبوز، بلبل ال�سعري

نوع �صغري بحجم �لع�صفور �لّدوري تقريبًا، ي�صتوطن �لعديد من دول �أوروبا بامتد�د و��صع 
باجتاه �ل�ص���رق حتى دول �آ�ص���يا �لو�ص���طى. ويهاجر يف مو�ص���مي �لهجرة فيعرب �ململكة، وياأتي 
�إليها �أي�صًا - بح�صب �صجالت �لهيئة �ل�صعودية للحياة �لفطرية- ز�ئرً� �صتويًا. وياألف �ملناطق 
�لربية �جلافة و�أطر�ف �ملز�رع وينزل �أحيانًا على هيئة �أ�صر�ب تنت�صر على �لأر�س حيث جتد 

غذ�ءها من �حلبوب و�لبذور.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

177 176177 176

Rhodospiza obsoletaDesert Finchاحَل�ّسون ال�سحراوي

طري �ص���غري بحجم �لع�صفور �لدوري، وي�صتوطن �آ�صيا �لو�صطى ممتدً� جنوبها حتى �لدول 
�لعربية كالعر�ق و�صوريا. ومل ُت�صّنف حالة تنقله يف �صجالت �لهيئة �ل�صعودية للحياة �لفطرية، 
لكني �أ�صاهده عادة يف �خلريف و�ل�صتاء يف بع�س �ملناطق �لربية يف و�صط �ململكة ويكون غالبًا 
غري منفرد بل على هيئة �أ�ص���ر�ب قليلة �لعدد يف �أماكن برية قليلة �لأ�ص���جار، وتتغذى جماعيًا 

باحلبوب و�لبذور و�حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



177 176

طيور ال�سعودية

177 176

ْوِري )ع�سفور املنازل( ُفور الدُّ Passer domesticusHouse Sparrowالُع�سْ

ُفور، الْكَحايل، الأَمّية اأ�سماء حملية: الُع�سْ

ْوِري من �أ�صهر �لطيور ومن �أكرثها �نت�صارً� يف �أنحاء �لعامل، ومن �أكرث �لطيور  �لع�صفور �لدُّ
ُفور، وُيفّرق �صكان بع�س  �ملقيمة و�ملتكاثرة يف معظم مناطق �ململكة، وُيعرف فيها با�صم �لُع�صْ
�ملناطق بني �جلن�صني با�صمني حمليني فالذكر ُي�صّمى )�لْكَحاِل( �أما �لأنثى فت�صمى )�لأميمة 
�أو �لأمّية(. ويتغذى بالبذور و�لثمار و�لف�صالت و�حل�صر�ت، ويبني ع�صه من �لق�س يف �لأ�صجار 

و�ل�صقوق وفتحات �صبابيك �ملنازل و�أي منفذ يجد فيه �لأمان ويتو�فر حوله �لغذ�ء.

ذكراأنثى
حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

179 178179 178

ُفور الأ�سبان Passer hispaniolensisSpanish Sparrowالُع�سْ

ُفور، الْكَحايل، الأَمَية الُع�سْ

نوع �صبيه بالع�صفور �لدوري ويف �صلوكه وغذ�ئه لكن لي�س كرثته و�صعة �نت�صاره، وُيوجد يف 
�ململكة -بح�ص���ب �ص���جالت �لهيئة �ل�ص���عودية للحياة �لفطرية - مقيمًا ومهاجرً� عابرً� وز�ئرً� 

�صيفيًا وز�ئرً� �صتويًا.

ذكراأنثى
حممد اليو�سفي



179 178

طيور ال�سعودية

179 178

ي املنقار الهندي Euodice malabaricaIndian Silverbillِف�سٍ

نوع �ص���غري بحجم �أ�صغر �أنو�ع طيور �لّدّخل، وي�صتوطن �لهند وباك�صتان ودول جنوب �صرق 
�جلزي���رة �لعربية، وهو م���ن �لطيور �ملقيمة يف �ململكة، و�أكرث ما �أ�ص���اهده يف منطقة �لريا�س 
يف �ملناطق �لربية ذ�ت �لأ�ص���جار �لق�صرية و�ل�ص���جري�ت، وُيوجد �أي�صًا يف �ملز�رع �لنائية عن 
�لعمر�ن. ويكون غالبًا على هيئة �أ�ص���ر�ب قليلة �لعدد تتقافز وتغرد، ول جتفل حتى �إذ� �قرتب 
�لإن�ص���ان منها م�صافة ب�ص���عة �أمتار، وتتغذى جماعيًا يف بحثها عن �حلبوب و�لبذور و�لرب�عم 

�ل�صغرية �لرقيقة يف �لأع�صاب.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

181 180181 180

Amandava amandavaRed Avadavatاملُوْنَيا احَلْمَراُء

نوع �صغري جدً� من �لطيور �لتي تعي�س يف �لهند وباك�صتان وجنوب �آ�صيا، ويعد طريً� مقيمًا 
يف �ململكة لكنه من �لأنو�ع �لدخيلة، و�ص���اهدته عدة مر�ت على هيئة �أ�ص���ر�ب خالل �ل�ص���يف 
يف �ملز�رع يف �ملنطقة �لو�ص���طى، وتتغ���ذى باحلبوب و�لبذور، ولعلها طيور هاربة ت�ص���ّربت من 

�لأقفا�س و��صتقرت يف �ملز�رع وتكاثرت.

حممد اليو�سفي



181 180

طيور ال�سعودية

181 180

الغراب

�لِغْرب���ان جمموعة من �لطيور ينتم���ي �إليها �لعديد من �لأنو�ع �ملتو�ص���طة وكبرية �حلجم، 
ومنت�ص���رة يف �لعامل. ومنها �أنو�ع يف �ململكة مثل �لُغر�ب �ل���دوري، و�لُغر�ب �لنوحي، و�لُغر�ب 
مروح���ي �لذنب. ويف �لغالب ل تغادر �ملناطق �لتي ت�ص���كنها ط���و�ل �لعام، وتتغذى على �للحوم 
)�جليف( وبقايا �لأطعمة، وتاأكل �أي�صًا �خل�صرو�ت و�لأ�صماك وت�صعى يف طلب غذ�ئها فت�صل 
�إىل �ملدن و�لقرى و�لتجمعات �ل�ص���كانية باحثة عن �لف�صالت ولذلك ُت�صاهد �أحيانًا يف �ملو�قع 
�لتي جُتمع فيها �لنفايات. و�لغر�ب مو�صوف بالذكاء و�لفطنة، ويف �ملثل �ل�صعبي يقال )�أذهن 
من �لغر�ب( للدللة على �لذكاء، وُي�صرب به �ملثل يف �صو�د �ل�صيء، ومن ذلك بيت من �لألغاز 
�ل�ص���عرية تناقلت���ه �لأجيال لو�ص���ف حالة تقدم �لرج���ال يف �لعمر وذهاب فتوة �ل�ص���باب، وهو 

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

183 182183 182

لو�حد من قدماء �ل�ص���عر�ء �ل�صعبيني هو �ل�صاعر عبد�هلل بن هولن �جلبلي ي�صف �للحية بعد 
تغرّي �صو�د �صعرها )غر�ب( �إىل �لبيا�س )غرنوق(:  

�أن�صدك عن �صي طوي��ل ومف��روق       دوم �لل�ي��ال يف مي�ي��ن�ك ت�ص��ده
طار �لغر�ب و�صار بالوكر غرنوق      يا ع�ونة �هلل كل �ص�ي و�ص���ل حده

يف �لغربان طر�ئف وغر�ئب منها �أنها ت�ص���لك �ص���لوكًا غري متوقع ل تفعله �لطيور �لأخرى، 
لكنها نافعة �إذ� كانت �أنو�عًا حملية يف حدود �نت�ص���ارها �لطبيعي، ومن نفعها �أنها تتغذى على 

�لأ�صماك �لنافقة يف �ل�صو�طئ.

حممد اليو�سفي



183 182

طيور ال�سعودية

183 182

ْوِري Corvus splendensHouse Crowالغراب الدُّ

غ���ر�ب �ص���ريع �لتكاثر ويعترب م���ن �لطيور �ملقيم���ة يف �ململكة لكنه من �لطي���ور �ملدخلة �أو 
�لدخيلة �لتي �إذ� ز�د �نت�ص���ارها يف غري بيئتها فاإن كرثتها ت�ص���بح م�صكلة ت�صبب �أ�صر�رً� بيئية 
يف بع����س مدن �ململك���ة. ويتغذى على جميع �مل�ص���ادر �لغذ�ئية و�حليو�نية، ومن م�ص���اوئه �أنه 

يهاجم �لطيور �ملحلية ويحتل مكانها.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

185 184185 184

Corvus ruficollisBrown-necked Ravenالغراب الأْدَرع

نوع كبري م�صتوطن ومنت�صر يف كل مناطق �ململكة، ويتغذى على �حليو�نات �لنافقة، ويتغذى 
على �لطيور و�لزو�حف �ل�صغرية و�حل�صر�ت و�لنباتات.

حممد اليو�سفي



185 184

طيور ال�سعودية

185 184

الَقاِرَية )اآكالت النحل، الَورَوار(

�لَقاِريات �أنو�ع �ص���غرية �إىل متو�ص���طة �حلجم. ويف معاجم �لعربية ورد �أن: )�لَقاِرَية طري 
ُخ�ص���ر، وهي �لتي ُت�صّمى �لقو�رير(. وُيطلق عليها يف �مل�صادر �حلديثة ��صم �لَوْرَو�ر �أو �آكالت 

�لنحل.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

187 186187 186

الَقاِرَية )الَوْرَوار، اآكالت النحل(

وتعت���رب عدوة للنحل فتطاردها وتاأكلها ب�ص���ر�هة وهي طائرة يف �جلو وبخا�ص���ة �إذ� نزلت 
عل���ى هيئة �أ�ص���ر�ب يف مرع���ى �لنحل. وتتميز باأل���و�ن ز�هية ومناقري طويلة و�أرجل ق�ص���رية. 
وتوج���د يف كل �لبيئات �لربية و�لزر�عية. و�أبرز نوعني يف �ململك���ة هما �لَقاِرَية زرقاء �خلدين 
و�لَقاِرَية �لأوروبية؛ حيث تهاجر �أ�ص���ر�بهما من مو�طنها �ل�ص���مالية يف قارتي �آ�صيا و�أوروبا يف 
�خلري���ف باجت���اه �جلنوب �إىل �أفريقيا ث���م تعود خالل �لربيع �إىل مو�طنه���ا، وتعرب �ململكة يف 
هاتني �لفرتتني باأعد�د كثرية، كما يوجد نوع �أ�ص���غر منهما ��ص���مه �لقارية �خل�صر�ء يعترب يف 

�ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صيفيًا، وتتغذى كلها بالنحل و�حل�صر�ت �لطائرة.

حممد اليو�سفي



187 186

طيور ال�سعودية

187 186

Merops persicusBlue-cheeked Bee-eaterالَقاِرَية زرقاء اخلدين

َغاَغة َقْرَقع، اأبو َوَرقة، ال�سَّ اأ�سماء حملية: الًقاُرور، الِقْرِقْر، اخل�سرياء، اجْلَواري، الْقَواري، ال�سّ

Merops orientalisGreen Bee-eaterالَقاِرَية اخل�سراء )الوروار ال�سرقى ال�سغي(

الَقارور ال�سغري، الَورَوار ال�سغري، الِقْرِقْر، اخل�سرياء، اجْلَواري، القواري

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

189 188189 188

Merops apiasterEuropean Bee-eaterالَقاِرَية الأوروبية

َغاَغة َقْرَقع، اأبو َوَرقة، ال�سَّ اأ�سماء حملية: الًقاُرور، الِقْرِقْر، اجْلَواري، القواري، ال�سّ

حممد اليو�سفي



189 188

طيور ال�سعودية

189 188

ات الُقبَّ

ة �سوداء الراأ�ش Eremopterix nigricepsBlack-crowned Sparrow-Larkالُقبَّ

ْنَقعة  اأ�سماء حملية: اأبو �سَ

نوع �صغري ي�صتوطن يف بع�س دول غرب �آ�صيا و�لعديد من �لدول يف قارة �أفريقيا، ويعد يف 
�ململكة طريً� مقيمًا ومهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صتويًا. ويتغذى على �حل�صر�ت و�حلبوب.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

191 190191 190

ة ال�سحراء( رة )ُقبَّ Ammomanes desertiDesert Larkالـُحمَّ

رة، الَقْنَبة اأ�سماء حملية: ال�ُحمَّ

نوع �ص���غري ي�صتوطن �ص���حاري غرب �آ�صيا و�لن�صف �ل�ص���مال من قارة �أفريقيا، ويعد من 
رة ��ص���م حملي يف �ململكة ي�صمل هذ� �لطري و�أنو�ع  �لطيور �ملقيمة يف �ص���حاري �ململكة. و�حُلمَّ
رة  �أخرى من �لقرب�ت مت�ص���ابهة يف �ل�ص���كل و�حلجم وت�صتوطن �ص���حاري �ململكة، ومنها �حُلمَّ

رة �لعربية. �ل�صبغاء، و�حُلمَّ
ومم���ا مييز طيور �حُلّمرة �لتغريد باأ�ص���و�ت رقيق���ة تطلقها يف نغمات متقطعة خالل مو�ص���م 
�لتز�وج و�لتفريخ ورعاية �صغارها، ورغم �نت�صارها يف �صحاري �ململكة فهي ل تتجمع بهيئة �أ�صر�ب 

بل ُت�صاهد يف �لغالب منفردة �أو �أزو�جًا. وتتغذى على �لبذور و�حل�صر�ت و�لديد�ن �ل�صغرية.

حممد اليو�سفي



191 190

طيور ال�سعودية

191 190

ْبَغاء  رة ال�سَّ Ammomanes cincturasBar-tailed Desert Larkالـُحمَّ

رة العربية  Eremalauda eremodites Arabian Larkالـُحمَّ

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

193 192193 192

َرة الَقْرَناء )قبة متنك القرناء( Eremophila bilophaTemminck’s Larkاحُلمَّ

نوع �صغري ي�صتوطن �صمال �أفريقيا و�لدول �لعربية �لو�قعة �صمال �ململكة، وتعد من �لطيور 
�ملقيمة يف �ص���حاري �ململكة �ل�صمالية و�ل�صمالية �ل�ص���رقية و�لو�صطى. وتتغذى على �حل�صر�ت 

و�لبذور.

حممد اليو�سفي



193 192

طيور ال�سعودية

193 192

ائعة ة ال�سَّ َ Galerida cristataCrested Larkالُقبَّ

اأ�سماء حملية: الُقوَبعة، الُقْوَبع، اأبو قبيع، اأم عريف

و�حدة من �أكرث �لطيور �ل�صحر�وية �ل�صغرية �ملقيمة يف �ململكة، كما �أنها ت�صتوطن يف دول 
�ص���مال �أفريقيا وو�صطها وجنوب �أوروبا وم�صاحات و��صعة من غرب �آ�صيا ودول �آ�صيا �لو�صطى. 
تاألف �لأر�س �ملك�ص���وفة و�حلقول �لزر�عية وتتميز بلون مندمج مع �لبيئة �ل�ص���حر�وية ولذلك 
ل ُت�ص���اهد �أحيانًا لول �أنها )طروبة( تعلن عن وجودها با�ص���تمر�ر يف تغريدها �جلميل ومتنوع 
�لنغمات، ويف مرحلة �لتز�وج يكون �لتغريد م�ص���ابهًا لعزف �آلت مو�ص���يقية. تعتمد يف غذ�ئها 

على �حل�صر�ت و�لديد�ن و�حلبوب.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

195 194195 194

اء Alaemon alaudipesGreater Hoopoe-Larkالـُمكَّ

اأ�سماء حملية: اأم �سامل

نوع �صغري مقيم يف �ململكة، وي�صتوطن �أي�صًا يف �صحاري غرب �آ�صيا و�صمال وو�صط �أفريقيا. 
ِف�ري. وُيعرف  اء، ومعنى �ل�ُمكاء �ل�صَّ وهو �لنوع �ملعروف يف م�صادر �لرت�ث �لعربي با�صم �ل�ُمكَّ
عن �أم �ص���امل؛ بامل�ص���اهدة �مليد�نية، جر�أته���ا يف دفاعها عن �ص���غارها وحمايتهم، ومن ذلك 
�ص���لوك تفعله �أي�ص���ًا �أنو�ع عدة من �لطيور، فتلجاأ �إىل �حليلة عندما يكون �لإن�ص���ان قريبًا من 
ع�صها فتعدو بني �ل�صجري�ت على مقربة منه مع ثني �أحد جناحيها لتبدو مبظهر طائر مك�صور 
�جلن���اح ك���ي تلفت �نتباه���ه و�إذ� طارده���ا �جتهت بعيدً� عن ع�ص���ها وبالتال فه���ي تبعده عن 
�ص���غارها، كما ُتقدم على �لندفاع و�لتظاهر مبهاجمة �لزو�حف و�حليو�نات �لتي تعتدي على 
�ص���غارها �أو تقرتب منها. تتغذى على �حلبوب و�لبذور و�حل�ص���ر�ت و�لديد�ن �ل�ص���غرية �لتي 

ت�صتطيع �إخر�جها من حتت �صطح �لأر�س بالنب�س مبنقارها �لطويل.

حممد اليو�سفي



195 194

طيور ال�سعودية

195 194

َكر عندما يبداأ بجذب  ومن ال�سلوك املميز يف فرتة تزاوج )اأم �سامل( َغَزل الذَّ
الأنثى اإليه بطريانه ال�ستعرا�سي حيث يحط على �سخرة اأو �سجرية ثم يندفع 
اإىل الأعل���ى بطريق���ة حلزوني���ة لع���دة اأمت���ار ث���م يه���وي كاأنه ي�س���قط م���ع تغريد 

كال�سفري ثم يعتدل قبيل ملم�سة الأر�ش.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية

197 196197 196

تدخ���ل �لُق���رّب�ت ومعظم �أن���و�ع �لطيور �لربي���ة )�ملقيمة( يف �ص���حاري �ململكة 
كاحلج���ل يف فرتة �لتز�وج و�لتكاثر ورعاية �ص���غارها بد�ية من �ص���هر فرب�ير حتى 
�ص���هور �ل�ص���تاء و�لربيع، بل متتد حتى منت�ص���ف �ل�ص���يف يف �أنو�ع �أخرى كالقطا. 
ولهذ� فالذين يتحلون باآد�ب �لهو�ية وفرو�ص���يتها يتجنبون ممار�صة ريا�صة �ل�صيد 

خالل هذه �لفرتة رحمة بها وب�صغارها لأنها متوت �إذ� فقدت رعاية �أمهاتها.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي حممد اليو�سفي
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ةال�ّسَماِوّية الأورا�سية َ Alauda arvensisEurasian Skylarkالُقبَّ

ع د، اجِلْرِج�ش، الِقْرِق�ش، املْ�َسوَّ اأ�سماء حملية: احِل�سَّ

قربة �ص���غرية �أكرب بقليل من حجم �حُلّمَرة، ومنت�ص���رة على نطاق و��ص���ع من �أوروبا وعلى 
�إمتد�د �ل�ص���رق باجتاه دول �آ�صيا �لو�صطى حتى �ص���رق �آ�صيا، وتاأتي �إىل �ململكة مهاجرة عابرة 
وز�ئرة �ص���توية، و�أكرث ما تتوزع يف �ملناطق �لربية يف �ل�ص���مال و�ل�ص���مال �ل�صرقي و�ل�صرق على 
هيئة �أ�ص���ر�ب كثرية �لعدد يف م�ص���هد من مظاهر جمال ف�صل �لربيع �إذ� �نت�صرت يف �لفيا�س 
و�لرو�ص���ات �لربية وعلى �أطر�فها مطلقة تغريدها �مل�صتمر خالل بحثها عن �حلبوب و�لبذور 

وثمار �لأع�صاب �لق�صرية و�حل�صر�ت.
ويعترب �لبع�س هذه �لأ�ص���ر�ب من �ص���يد �لربي���ع لكن مبتدئي �لهو�ية ل يفرق���ون بينها وبني ما 
يختلط معها من �أنو�ع �لقرب�ت �ملحلية �لتي تكون يف ذروة مو�ص���م �لتز�وج و�لتكاثر ورعاية �لأفر�خ 
�أثناء قدوم �لأ�ص���ر�ب �ملهاجرة و�لز�ئرة، ورمبا ل يفرقون بني قربة �ل�ص���ماء وبني نوعني مهاجرين 
���َبْيَعاء �لكبرية وهي مقيمة يف �ململكة باأعد�د قليلة وتاأتي �أي�ص���ًا  �آخرين هما نوع با�ص���م �لُقرَبة �ل�صُّ
�أ�صر�ب منها مهاجرة وز�ئرة �صتوية، ونوع �آخر من �لُقرّب�ت با�صم �لُعَلْيِعل ياأتي �إىل �صحاري �ململكة 
باأ�ص���ر�ب مهاجرة وز�ئرة �صتوية. لكن �ملتمر�ص���ني يحددون هدفهم ويختارون فقط �صيد �لُعَلْيِعل. 

ّوع(. د، �جِلْرِج�س، �لِقْرِق�س، �ملْ�صَ وُيطلق على كل هذه �لأنو�ع نف�س �لأ�صماء �ملحلية )�حِل�صَّ

حممد اليو�سفي
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َبْيَعاء الكبية ة ال�سُّ َ Calandrella brachydactylaGreater Short-toed Larkالُقبَّ

ة ال�سرقية( َ Melanocorypha bimaculataBimaculated Larkالُعَلْيِعل )الُقبَّ

حممد اليو�سفي
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ْفَراف، �سائد الأ�سماك( الِقِرلَّ )الرَّ

ْفَر�ف �أنو�ع من �لطيور �ل�ص���غرية �إىل متو�ص���طة �حلجم، وُت�ص���ّمى يف بع�س �مل�ص���ادر  �لرَّ
�ملتخ�ص�ص���ة �صائد�ت �لأ�ص���ماك، وهي ذ�ت مهارة يف �لنق�صا�س خالل طري�نها و�لغو�س يف 
�ملاء و��صتخد�م مناقريها �لطويلة يف ��صطياد �لأ�صماك �ل�صغرية �لتي ت�صكل غذ�ءها �لرئي�س. 
ومما جاء يف �ملعاجم �لعربية �أن )�لِقِرلَّ�ى طائر �ص���غري من طيور �ل�ماء ي�ص���يد �ل�صمك، وف�ي 
�لأمث���ال: �أح���زم من ِقِرلَّ�ى، و�أخطف من ِقرلَّ�ى، و�أحذر من ِقِرلَّ�ى، ومما قيل �أي�ص���ًا ُكْن َحِذرً� 

ك��الِقِرلَّ�ى، �إن ر�أى خريً� َتَدلَّ�ى، و�إن ر�أى �صّرً� َتَولَّ�ى(.
ْفَر�ف( �ململكة يف مو��صم �لهجرة، وتاألف �ل�صو�حل، و�لأماكن  وتعرب �أنو�ع من �لقرل )�لرَّ
�لزر�عية و�لأودية �لتي توجد بها برك وم�صتنقعات، وتلفت �لنتباه ب�صوت �صفريها. ومل ُيعرف 

�صابقًا �أنها من طيور �ل�صيد. ومن �أنو�عها �لتي ُت�صاهد يف �ململكة ما يلي:

حممد اليو�سفي
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َدر Halcyon smyrnensisWhite-throated Kingfisher الّرْفَراف الأ�سْ

Ceryle rudisPied Kingfisherالّرْفَراف الأْبَقع

حممد اليو�سفي
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الَقَطا

�لَقطا طيور بحجم �أكرب قلياًل من �ليمام، وممتلئة �جل�ص���م وذ�ت مناقري �صغرية و�أجنحة 
طويل���ة وري����ش باألو�ن مقاربة لطبيعة �لبيئة �لربية �لتي تعي�ش فيها، ويختلف �ص���كل �لذكر عن 
�لأنث���ى يف �لنوع �لو�ح���د مع كون �لذكر بعالمات و�ألو�ن مميزة بعك�ش �لأنثى، وتتغذى بالبذور 
و�حلبوب، ول حتط على �لأ�ص���جار ول تبني �أع�صا�ص���ها فيها بل تكون مفاح�صها على �لأر�ش. 
وُيطلق على �لقطا )�أم ثالث( لأنها ل تبي�ش �أكرث من ثالث بي�ص���ات يف �ملرة �لو�حدة، وميثل 
ف�ص���ل �لربيع و�ل�ص���يف مرحلة تز�وج �أنو�ع �لقطا وتفريخها ورعاية �ص���غارها، ولهذ� يرتكها 

خبري �ل�صيد يف هذه �لفرتة.

حممد اليو�سفي
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وتبقى �أفر�خ �لقطا؛ مثل كبارها، يف حاجة م�ص���تمرة �إىل �ص���رب �مل���اء قبل �أن تبلغ مرحلة 
�لطري�ن، ولأن �لفر�خ ل ت�ص���تطيع �لو�ص���ول �إىل م�ص���ادر �ملياه فاإن �لقط���ا �لبالغ يطري يوميًا 
م�ص���افات بعيدة عن �أماكن �لتفريخ يف بحث عن �ملاء لي�ص���رب، ثم يغمر ري�ش �ل�صدر و�لبطن 

باملاء فيعلق به قطر�ت يحملها لي�صقي �صغاره �لتي متت�ش �ملاء من ري�صه كاأنها تر�صع منه.

وكل �أنو�ع �لقطا حذرة جدً� يف معي�صتها �لفطرية، و�إن تفاوتت �صدة �حلذر بني نوع و�آخر، 
وت�صتطيع �لعودة �إىل م�صاكنها بدقة بعد �أن تذهب بعيدً� للبحث عن �لغذ�ء و�ملاء، ولهذ� يقال 

يف �لأمثال للدللة على �ملهارة يف معرفة �لدروب و�مل�صالك )�أدل من قطاة(.

ويف �ململك���ة ثمة �ص���تة �أنو�ع م���ن �لقطا كان معظمها ي�ص���توطن بر�ري �ململكة منت�ص���رً� يف 
مناطق مفتوحة لكنها توجد حاليًا ب�ص���كل حمدود باعتبار �أنها تتعر�ش لل�صيد با�صتمر�ر رغم 
�أنها حذرة و�ص���ريعة يف طري�نها. �أما �أ�ص���ر�ب بع�ش �أنو�ع �لقطا �لتي تزد�د م�صاهد�تها خالل 

�ل�صتاء يف �ململكة فهي �أ�صر�ب ز�ئرة �صتوية.

حممد اليو�سفي
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ة ِحَجاِزيَّة Pterocles lichtensteiniiLichtenstein’s Sandgrouse ُكْدِريَّ

اأ�سماء حملية: قطا احلجاز

من �أ�صغر �أنو�ع �لقطا �ملقيم يف �ململكة، وياألف �لأماكن �ل�صحر�وية و�لأودية �لقريبة من 
�ملناطق �ل�صخرية، ولهذ� فنطاق �نت�صاره يف �ململكة يف هذه �لبيئة �لو�قعة مبحاذ�ة �جلبال يف 
�صمال غرب �ململكة حتى جنوبها �لغربي. وهو من �أبرز �لأنو�ع �لتي ُتربى فيما ي�صمى �ملحميات 

�خلا�صة لدى �ملهتمني باملحافظة على �لطيور �لربية. يتغذى باحلبوب و�لبذور.

حممد اليو�سفي
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Pterocles alchataPin-tailed Sandgrouseَقَطاة َنْبَطاء

اق، املَْعاِعي اأ�سماء حملية: القطا العراقي، النَّغَّ

و�حد من �أجمل �أنو�ع �لقطا و�أح�صنها �صوتًا، ينت�صر يف �آ�صيا �لو�صطى ويف عدة دول �آ�صيوية 
منها باك�ص���تان و�أفغان�صان و�لعر�ق و�إير�ن و�ص���وريا، ويف جنوب �أوروبا و�صمال غرب �أفريقيا. 
وت�ص���اهد طو�ل �ل�ص���نة �أعد�د منه حمدودة جدً� مقيمة يف �ململكة حول �مل�ص���روعات �لزر�عية 

�لكربى، كما �أنه يعد ز�ئرً� �صتويًا �إىل �صحاري �ململكة. ويتغذى باحلبوب و�لبذور.
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ة َذُنوب )القطا املَُرّقط( Pterocles senegallusSpotted Sandgrouseُكْدِريَّ

اأ�سماء حملية: قطا جند، املَْقْطِقط، الأحيمر

طي���ور �لقطا؛ يف طبيعتها �لفطرية، معروفة بحذرها �ل�ص���ديد �إل �أن ه���ذ� �لنوع من �أقلها 
حذرً�، وكانت �أ�صر�به مقيمة ومنت�صرة يف عدة مناطق من �ململكة لكنها �صارت �أخريً� قليلة �أو 
�صبه نادرة، ب�صبب �أن طيور �لقطا تتعر�ش لل�صيد �مل�صتمر حتى يف مو��صم �لتز�وج و�لتفريخ. 
و�لقط���ا بطبيعت���ه �لفطرية يهج���ر �لأماكن �لتي يتز�ي���د فيها مطاردته وتهدي���ده. ويقيم هذ� 
�لنوع �أي�صًا يف كثري من دول �أفريقيا خا�صة يف �صمالها و�صرقها، كما يوجد يف �لعر�ق و�صوريا 

و�إير�ن. يتغذى باحلبوب و�لبذور.

حممد اليو�سفي



207 206

طيور ال�سعودية

207 206

Pterocles exustusChestnut-bellied Sandgrouseَغَطاَطة

اأ�سماء حملية: الَقطـًا الًغًطاط

نوع مقيم يف جنوب �آ�ص���يا وو�صط و�صرق �أفريقيا و�ليمن و�صلطنة عمان و�لإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة، كم���ا �أنه مقي���م يف �ململكة يف �ملناط���ق �لربية غ���ري �لبعيدة عن �مل���ز�رع لأنه يحتاج 
�ص���رب �ملاء يوميًا، لكن �أعد�ده �أخريً� �صارت قليلة يف �ملناطق �ملفتوحة )�أي يف غري �ملحميات 

�لطبيعية( ب�صبب مالحقتها وتعر�صها لل�صيد �ملكثف، ويتغذى باحلبوب و�لبذور.

حممد اليو�سفي
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Pterocles orientalisBlack-bellied Sandgrouseاجُلْون 

اأ�سماء حملية: الِكْدِري

يف  �لطي���ور  ملر�قب���ة  موق���ع  ن�ص���ر 
كاز�خ�ص���تان تقريرً� �صّمنه مالحظة �أن 
�جُل���وين، يتف���ّرق خالل �ص���هري مار�ش 
و�أبريل يف �أ�صر�ب قليلة �لعدد، ثم يكون 
كل زوج يف �ل�ص���رب منف�صاًل مبفح�ش 
)ع�ش( ومبتعدً� عن غريه مب�ص���افة بني 
150 �إىل 200 م���رتً�، وحت�ص���ن �لأنث���ى 

�لبي�ش يف �لنهار بينما يتوىل �لذكر �حل�صن يف �لليل.
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يعت���رب �جلوين �لأ�ص���د حذرً� من بني �أن���و�ع �لقطا �لتي توجد يف �ململك���ة، و�أكربها حجمًا، 
و�لأكرث تعر�ص���ا لل�ص���يد. وينت�ص���ر يف �آ�صيا �لو�صطى وباك�ص���تان و�أفغان�ص���تان و�إير�ن و�لعر�ق 
وتركيا، ودول يف جنوب �أوروبا و�ص���مال �ص���رق �أفريقيا، وتاأتي �أ�ص���ر�ب من���ه �إىل �ململكة ز�ئرة 
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�ص���توية وبخا�صة يف �صمال �ململكة و�ص���مالها �ل�صرقي. ومما ر�صدت يف �مليد�ن تغريً� يف �صلوك 
�لأ�صر�ب �لتي تزور �صمال �صرق �ململكة مع مرور �ل�صنني، فكانت تنت�صر خالل �ل�صتاء يف كثري 
من �لرب�ري �ملفتوحة، و�صارت �أخريً� تبتعد عنها ول حتط �إل يف حمى من�صاآت حكومية و��صعة 
وم�ص���يجة ومغلقة يف تلك �ملناطق �لربية، وهذ� مما يدل على �أنها بطبيعتها �لفطرية �ص���ديدة 

�حلذر فال تعود �إىل �لأماكن �لتي تتعر�ش فيها �إىل �ملطاردة و�لتهديد.

ج( ة �شاِئَعة )القطا املَُتوَّ Pterocles coronatusCrowned Sandgrouseُكْدِريَّ

يتوزع �نت�ص���ار هذ� �لنوع يف دول و�ص���ط و�ص���رق و�ص���مال �أفريقيا، ويف �لباك�ص���تان و�صلطنة 
عمان، ويقيم يف نطاق حمدود يف �ص���مال غرب �ململكة كما �أنه ياأتي �إليها ز�ئرً� �ص���تويًا، و�أبرز 
عالمة متيزه عن )�ملقطقط( �خلط �لأ�ص���ود يف جبهة جن�ش �لّذكر. يتغذى باحلبوب و�لبذور 

وبر�عم �لأع�صاب.

حممد اليو�سفي
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ْقَزاق الَقطَقاط والزَّ
قَز�ق جمموعتان ت�ص���مان �أنو�عا من �لطيور �ل�ص���غرية ومتو�ص���طة �حلجم، ومنها  �لَقطَق���اط و�لزَّ
�أنو�ع م�ص���توطنة ومهاجرة وز�ئرة للمملكة، و�أكرث ما ُت�ص���اهد على �صو�طئها، �أو باأعد�د �أقل يف �ملناطق 
�لربية حول �مل�ص���تنقعات وجتمعات �ملياه، ومييزها �ص���رعة �لعدو �إذ� حطت على �لأر�ش، وتتغذى على 
�حل�ص���ر�ت و�لديد�ن و�لأ�صماك �ل�ص���غرية. وُيطلق ��صمي )طيور �ملاء، ووز �لربيع( عند �ل�صيادين يف 
ْقَز�ق و�لّطْيَطَوى، خا�ص���ة �لأنو�ع �لز�ئرة �ل�ص���توية �لتي تاأتي  �ململكة على عدة �أنو�ع من �لَقطَقاط و�لزَّ
�إىل عم���ق �ملناط���ق �لربية �لد�خلية يف �ململكة غري �أن �ملتمر�ص���ني يف �لهو�ية ميي���زون و�حدً� من طيور 
�لزقز�ق فيكون هو )فقط( هدفًا لل�صيد وينفرد عندهم با�صم )وز �لربيع(، وله �أ�صماء حملية �أخرى 
منها )�جْلَهاِدي، و�لّدْحُروج(، وهو �لطري �ملعروف يف �مل�صادر �ملتخ�ص�صة با�صم �لزقز�ق �لقزويني.

Vanellus indicusRed-wattled Lapwingَقْطَقاط اأْحَمُر َلَغد

نوع متو�صط �حلجم منت�صر يف دول جنوب وغرب �آ�صيا، ويوجد يف �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صتويًا 
يف �لأر��صي �لرطبة وياألف �ملياه �لعذبة، ويتغذى على �حل�صر�ت و�لرخويات و�لق�صريات. يتميز بجر�أته يف 
�لدفاع عن �أفر�خه، حتى �أنه يو�جه �جلو�رح �إذ� �قرتبت منها فيندفع باجتاهها مع �إطالق �صوته �حلاد.

حممد اليو�سفي
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َقْطَقاط اأ�ْشَوك 
)قطقاط �شوكي اجلناح(

Vanellus spinosusSpur-winged Lapwing

نوع متو�ص���ط �حلجم ينت�ص���ر يف مناطق متفرقة يف دول �لبحر �لأبي�ش �ملتو�ص���ط و�متد�د 
و��صع يف و�صط قارة �أفريقيا، ويعد من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة كما ياأتي �إليها مهاجرً� عابرً� 
وز�ئرً� �ص���تويًا. وُي�ص���اهد يف �ل�ص���تاء حتى يف عمق �ملناطق �لربية حول �مل�صتنقعات و�لأر��صي 
�لرطبة و�ملناطق �لزر�عية �لنائية �لتي توجد فيها م�صتنقعات. يعتمد يف غذ�ئه على �حل�صر�ت 

و�لديد�ن.

حممد اليو�سفي
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Charadrius alexandrinusKentish Ploverَزْقَزاق اإ�ْشَكْنَدِري

نوع �ص���غري منت�ص���ر يف مناطق متفرقة يف قار�ت �أوروبا و�آ�ص���يا و�أفريقيا، ويعد من �لطيور 
�ملقيمة يف �ململكة، وياأتي �أي�صًا �إليها مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �صتويًا. ياألف �ل�صو�حل لكنه ُي�صاهد 

�أي�صًا يف �لأر��صي �لرطبة يف �ملناطق �لربية د�خل �ململكة. يتغذى على �حل�صر�ت. 

حممد اليو�سفي
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ق �شغري Charadrius dubiusLittle Ringed Ploverَزْقَزاق ُمَطوَّ

نوع �ص���غري من �أو�ص���ع �لطيور �نت�ص���ارً� يف قارتي �أوروبا و�آ�ص���يا، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� 
عابرً� وز�ئرً� �صتويا.

حممد اليو�سفي
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Charadrius asiaticusCaspian Ploverَزْقَزاق َقْزِويِني

اأ�سماء حملية: الّدْحُروج، حمريا �سدور، اجْلَهاِدي، وز الربيع

نوع �أ�صغر من حجم �ليمام، ي�صتوطن دول �آ�صيا �لو�قعة حول بحر قزوين، وياأتي �إىل �ململكة 
مهاج���رً� عابرً�. وياألف �ملناطق �لربي���ة �جلافة، ويعتمد يف غذ�ئه على �حل�ص���ر�ت ويرقاتها. 

مييز �لذكر حمرة يف �صدره لي�صت يف �لأنثى.

حممد اليو�سفي
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الُكرِكّي
ْهو Anthropoides virgoDemoiselle Craneالرَّ

لِّيج، الُغْور اأ�سماء حملية: الُكرِكي، الَكَرك، ال�سّ

ْه���و ��ص���م لهذ� �لطري يف م�ص���ادر �للغ���ة �لعربية وكثري من �مل�ص���ادر �ملتخ�ص�ص���ة يف  �لرَّ
�لطي���ور، وهو نوع كبري �حلجم ي�ص���تهر يف �ململكة �أخريً� با�ص���م )�لَكَرك(، وي�ص���توطن �أجز�ء 
من �ص���رق �أوروبا وم�صاحات و��صعة يف دول �آ�صيا �لو�صطى حتى �صرق منغوليا، ويهاجر ليق�صي 
�ل�صتاء جنوبًا يف �أفريقيا و�لهند، وتعرب �ململكة �أ�صر�ب منه يف مو�صمي هجرته وعودته، وت�صكل 

�حلبوب و�لبذور و�أور�ق �لنباتات غذ�ءه �لرئي�ش.

حممد اليو�سفي
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ْهو �أثناء طري�نها عن بل�ص���ونات م�ص���ابهة له،  م���ن �أبرز �ملظاهر �لت���ي متيز �لرَّ
�أن �لبل�ص���ونات تلوي �أعناقها خالل �لطري�ن بينما متد طيور �لّرهو �أعناقها ب�ص���كل 

م�صتقيم، وميكن متييز ذلك حتى يف طري�نها �ملرتفع.

بل�شون

وقد �أُجريت در��صات على �لرهو فتبني؛ �أنها عندما تقطع م�صافات �لهجرة، تتجمع يف �أ�صر�ب 
ل تبتع���د عادة عن بع�صه���ا، وعندما حتلق تبد�أ يف �لرتفاع �حللزوين فتب���دو كاأنها حتوم �إىل �أن 
ت�ص���ل �رتفاع �صبع���ة �ألف قدم تقريبًا، وهذ� هو متو�صط �لرتفاع �ملعت���اد �أثناء هجرتها غري �أنه 
مت ر�ص���دها عل���ى �رتفاع �أكرث م���ن 13000 قدم، ويف بع�ش �لدر��ص���ات �أ�ص���ري �إىل �أعلى من هذ� 
�لرتفاع، ويف تلك �لرتفاعات ي�صتفيد �لرهو من �لتيار�ت �لهو�ئية �ل�صاعدة فوق �صال�صل �جلبال 
لت�ص���اعده على حمله و�لطري�ن باأقل جهد ممك���ن فريتفع يف طري�نه ثم ينزلق �إىل �لأمام باجتاه 
خ���ط هجرته ف���اردً� �أجنحته بال رفرفة، ويرف���رف لفرت�ت طويلة �إذ� كانت �لتيار�ت �ل�ص���اعدة 
�ص���عيفة ويف هذه �حلالة يتخذ �ل�ص���رب يف �جلو �صكل رقم 7 كما هو �حلال يف بع�ش �أنو�ع �لطيور 
�لكبرية، فيكون �لطائر �لذي �أخذ موقع ر�أ�ش �حلربة قائدً� لل�ص���رب، وي�صتفيد �لطائر �لذي يليه 
من �لهو�ء �لناجت عن ت�صفيق قائد �ل�صرب بجناحيه مما ي�صاهم يف تقليل �جلهد �لذي يبذله يف 

حممد اليو�سفي
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�لطري�ن على عك�ش �لقائد �لذي يبذل �ملجهود �لأكرب، وهكذ� بالن�ص���بة لبقية �لطيور �لتي �صكلت 
رقم 7 حيث ت�صتفيد من رفرفة �لطائر �لذي ي�صبقها، و�إذ� تعب �لقائد يرت�جع ليتقدم طائر �آخر 
لقيادة �ل�ص���رب. كما �أن �لتيار�ت �لهو�ئية تزيد من �ص���رعته، ويبلغ �ملعدل �ملعتاد لطري�ن �لّرهو 
يف حالة �لرفرفة 50 كم يف �ل�ص���اعة بينما يبلغ �ملعدل يف �لنزلق )�لتحليق( مب�صاعدة �لتيار�ت 

�لهو�ئية 76 كم يف �ل�صاعة، وميكن �أن تقطع 800 كم يف �ليوم �لو�حد.

وحتط طيور �لّرهو خالل مرورها على مناطق �ململكة يف �لأر�ش �لرطبة �ملك�صوفة و�لأر��صي 
�لزر�عية و�لربية للبحث عن غذ�ئها ولكنها حذرة تنفر من �لب�ص���ر فال تنزل �إىل �لأر�ش �إل بعد 
�أن تتاأكد وهي على م�ص���افات بعيدة من خلو �ملكان من �أعد�ئها �أو حركة �لإن�ص���ان، كما �أن بع�صها 
ُي�ص���در خالل �لطري�ن �أ�ص���و�تًا عالية ومميزة ليحذر بقية �ل�ص���رب، وحتى عندما تنت�ص���ر على 
�لأر�ش يتوىل بع�صها �ملر�قبة و�لر�صد ويحّذر بقية �ل�صرب يف حال �قرت�ب عدو بو��صطة �إطالق 
�ص���يحات عالية، وهذ� �ل�صلوك يجعل من روؤية طيور �لرهو و��صطيادها �أمرً� �صعبًا، ولذلك يلجاأ 
هو�ة �صيدها موؤخرً� �إىل ر�صد �أ�صر�بها ومتابعتها بالرت��صل فيما بينهم من على م�صافات بعيدة، 

ويختبئون عادة يف �ملنطقة �لتي يتوقعون �أن ينزل فيها �لرهو فيباغتونها وي�صيدونها بالبنادق.

حممد اليو�سفي
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�ص���ور )ملتقطة يف �أبريل عام 2020م( بكاز�خ�ص���تان، وه���ي و�حدة من �لدول 
�لتي يتكاثر فيها �لّرهو. ويف �آخر تدوين فيما ُيعرف بالقائمة �حلمر�ء لدى �لإحتاد 
�لعاملي للحفاظ على �لطبيعة ومو�ردها )IUCN( �ُصجل يف 9 �أغ�صط�ش 2018م �أن 

�لّرهو غري معر�ش لالنقر��ش.
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�لرهو طري �ص���ديد �حلذر ل ُي�صاد ب�صهولة، ويتبع �أخريً� هو�ة �صيده يف مو��صم 
هجرته �لعابرة طريقة ن�ص���ب م�ص���بهات رهو بال�صتيكية يف م�ص���تنقع ماء بالقرب 
منها �أجهزة خم�ص�ص���ة تطلق �ص���وت �لرهو فينجذب �ل�صرب �إىل �ملكان، و�إذ� وقع 
يف �لف���خ يباغته �ل�ص���يادون رمي���ًا بالبنادق من خلف �ص���و�تر تر�بية. لكن �لو�ص���ع 
مغاير يف تعاي�ش فريد و�صط قرية كي�صان يف ولية ر�ج�صتان بالهند؛ حيث بد�أ رجل 
وزوجته باإطعام �ص���رب رهو ياأتيهم خالل �ل�ص���تاء مهاجر� من �آ�صيا �لو�صطى يقدر 
مبائة طري، ومع مرور ع�ص���ر�ت �ل�ص���نني، تعّود �ص���كان �لقرية عل���ى تقليد �لزوجني 
وجتمي���ع �حلبوب ونرثها يف �ص���احة بالقرية خالل توقيت �لهجرة، حتى �أ�ص���بحت 
هذه �ل�صيافة من عاد�ت �صكان �لقرية، و�صارت �أعد�د �لرهو تبلغ يف �ملو�صم �لو�حد 
)15000( تاأتي على هيئة �أ�صر�ب وت�صتقر يف �لقرية و�أطر�فها متخلية عن حذرها 
�ل�صديد ومُت�صي �أ�صهر �ل�صتاء تتغذى بينهم ول تهاب من �صكانها �إذ� �قرتبو� منها، 
بل �ص���ار م�صهد �لأ�ص���ر�ب وهي تتجمع وتتغذى من مظاهر �جلذب �ل�صياحي �ملفيد 

لقت�صاد �لقرية.
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َكَرَوان ال�شخر وَكَرَوان املاء

Burhinus oedicnemusEurasian Stone-curlewَكَرَوان اأْوَرا�ِشي )كروان ال�شخر(

اأ�سماء حملية: الَكَرَوان، ال�ّسَمق

نوع متو�ص���ط �حلجم مميز بوقفة منت�ص���بة وطول �ل�صاقني و�صفار �لعني، وقلة �حلركة يف 
�لنهار و�لن�صاط يف �لليل، وينت�صر بني قار�ت �أوروبا و�آ�صيا و�أفريقيا، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� 
عابرً�، وياألف �لأر�ش �لربية �ملنب�ص���طة ذ�ت �ل�ص���جري�ت �لق�ص���رية. ويعترب �ل�صيد �ملف�صل؛ 
بعد �حلبارى، عند هو�ة �ل�ص���يد بال�صقور. يتغذى باحل�ص���ر�ت و�لزو�حف �ل�صغرية و�لبذور 

و�لنباتات و�أي�صًا �لديد�ن ولهذ� ينجذب �إىل �حليو�نات �لنافقة ليتغذى من ديد�نها.

حممد اليو�سفي
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�لكرو�ن )�ل�ّص���َمق( يعد طريً� مف�ص���اًل لهو�ة �ل�صيد بال�ص���قور. و�ملعروف �أنه 
ينجذب؛ يف طبيعته �لفطرية، �إىل �جليف ليتغذى من ديد�نها.

حممد اليو�سفي

حممد اليو�سفي
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Numenius arquataEurasian Curlewَكَرَوان املاء )الّنْهَقة الأورا�شية(

ن���وع متو�ص���ط �إىل كبري �حلجم يتميز مبنق���ار طويل مقو�ش من �لأمام، وينت�ص���ر يف �أوروبا 
وو�ص���ط �آ�ص���يا، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، وياألف �ل�ص���و�طئ و�لأر��ص���ي 

�لرطبة. ويعتمد يف غذ�ئه على �لديد�ن و�حل�صر�ت و�لق�صريات.

حممد اليو�سفي
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ارات قَّ النَّ
اء اأْوَرا�ِشي Jynx torquillaEurasian Wryneckَلوَّ

َقا�ص، الْقّلَبة، الْقّلْيَبة، اأبو ل�سان اأ�سماء حملية: الرَّ

�ء ��ص���م هذ� �لطري يف بع�ش م�ص���ادر �للغة �لعربية و�مل�صادر �ملتخ�ص�صة يف �لطيور.  �للَّوَّ
له �صلوك فريد قد يف�صر �ل�صم و�أ�صماء حملية ُتطلق عليه يف �ململكة، فاإذ� وقع يف فخ �أو خطر 
�أو �أم�ص���كه �لإن�صان حيا فاإنه يلوي رقبته يف �أو�صاع خمتلفة حتاكي حركات �لأفعى، ولعل ذلك 
من �أمناط �لدفاع عن �لنف�ش وتخويف �أعد�ئه رغم �أنه �صغري بحجم �لأنو�ع �لكبرية من طيور 
�لّدّخ���ل، لكن���ه لي�ش منها، فهو من �لّنّقار�ت، و�إن كان ياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� يف نف�ش 
�ء �لأْوَر��ِصي يف قارة �أوروبا و�آ�صيا  توقيت عبور �لأنو�ع �ملهاجرة من طيور �لدخل. وينت�ص���ر �للَّوَّ
�لو�ص���طى و�صرق �آ�صيا، وُي�ص���اهد يف �لغالب منفردً� يف �ملناطق �لربية و�ملز�رع ذ�ت �لأ�صجار، 

وميكث فرت�ت طويلة �أ�صفل �لأ�صجار ليلتقط �لنمل و�حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي
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الُهدُهد

Upupa epopsEurasian Hoopoeالُهدُهد

من �أكرث �لطيور �ص���هرة، و�أو�ص���عها �إنت�ص���ارً� يف معظ���م دول �لعامل. ياأل���ف �لبيئات �لربية 
و�لزر�عية ومير على �ملنتزهات و�حلد�ئق يف �أطر�ف �لتجمعات �ل�صكانية.

وميكن �عتباره )متفردً� يف �ص���د�قته للبيئة وتطهري �لأر�ش( �إذ يتميز بقدرته على تفتي�ش 
�مل���كان �لذي ينزل �إليه ف���ال يتوقف طو�ل �لنهار ع���ن �إخر�ج �حل�ص���ر�ت و�لديد�ن ويخرجها 
مبنق���اره �لطويل من بني �لأع�ص���اب �لكثيفة �أو من حتت �ص���طح �لأر�ش وياأكلها في�ص���اعد على 

�حلد من تكاثرها.

حممد اليو�سفي
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الوقواق
�لوقو�ق �أنو�ع متو�صطة �حلجم مميزة باأجنحة طويلة ومناقري مقو�صة قلياًل، وتعتمد يف غذ�ئها 
على �حل�ص���ر�ت. ومن بينها نوع يعرب �ململكة يف مو�ص���مي �لهجرة وهو �لوقو�ق �ل�صائع �لذي ُيو�صف 
باأنه )�لطري �ملتطفل( ب�ص���بب �أن �لأنثى؛ يف مناطق ��ص���تيطانها، تتبع �ص���لوكًا فريدً� عندما ت�ص���ع 
خل�ص���ة بي�صها يف �أع�ص���ا�ش �لطيور �ل�ص���غري كطيور �لّدّخل، وتهرب بينما ي�صتمر �لّدخل يف ح�صن 
�لبي�ش فاإذ� فق�صت بي�صة �لوقو�ق �أول يبادر فرخ �لوقو�ق بفطرته برفع �لبي�ش �ل�صغار على ظهره 

ويلقيها خارج �لع�ش، فينفرد وحده برعاية �لأبوين من طيور �لدخل حتى يبلغ مرحلة �لطري�ن.

Cuculus canorusCommon Cuckooالَوْقَواق ال�شائع

اأ�سماء حملية: الالُزوق، ْخ�َسْيف الّنخل

نوع متو�ص���ط �حلجم ينت�ص���ر يف معظم قارت���ي �أوروبا و�آ�ص���يا، وياأت���ي �إىل �ململكة مهاجرً� 
عابرً�، وُي�ص���اهد منفردً� يف �ملناطق �لربية خا�ص���ة و�ص���ط �لأودية ذ�ت �لأ�ص���جار �لكبرية ويف 

مز�رع �لنخيل و�لأ�صجار، ويعتمد يف غذ�ئه على �حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي



طيور ال�سعودية
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اخلامتة )بعيدة عن ال�صيد(
�صيد �لطيور موروث ل ميكن جتاوزه �أو جتاهله حتى لو كرث �أن�صار حماية �لطيور وت�صاعدت 
�أن�ص���طة �ملحافظة عليها يف طبيعتها �لفطرية. وتنطوي هو�ية �أو ريا�ص���ة �ل�صيد على فرو�صية 
�إذ� �لتزم �لذي ميار�ص���ها بال�صو�بط و�لآد�ب �ل�ص���رعية. ولعل �ملتلقي؛ بعد قر�ءة �ل�صفحات 
�ل�صابقة، تاأكد �أين �صعيت �إىل عر�ش �ملعلومات يف قالب يتجرد من �لتوجيه ويختار من �ل�صور 

�لتي تقّرب �أو ت�صتدعي �لتاأمل بالدور �حليوي �لذي تقدمه �لطيور يف �لنظام �لبيئي.
�إذ� ُغّيبت �أخالق فر�صان �ل�صيد وجتاوزت �لهو�ية حدود �ل�صو�بط �ل�صرعية وطغت �ملمار�صات 
�خلاطئ���ة وز�د �لعبث فال منا�ش من �لتطبيق �مليد�ين �جلاد لالأنظمة و�لقر�ر�ت بهدف حماية 

�لطيور باعتبارها مكون رئي�ش يف �لتنوع �لأحيائي ولها �أدو�ر وفو�ئد بيئية و�قت�صادية 
�إذ� متّعن �لهاوي �حلقيقي ل�ص���يد �لطيور وز�د ر�ص���يده �ملعريف عن �صلوكها و�لغذ�ء �لذي 
تعتمد عليه �صيدرك �أن �لقليل جدً� من �أنو�ع �لطيور يف �ململكة؛ �لتي �أتيت عليها يف �ل�صفحات 
�ل�صابقة؛ هي �لتي ميكن �عتبارها طيور �صيد يف �حلدود �لتي ُتبقي �لهو�ية �أو �لريا�صة �صاحة 
للمتع���ة �ملباحة بال �إ�ص���ر�ف ول جور ول عبث ول �إ�ص���ر�ر، ولن �أبالغ �إذ� قل���ت �إن �لأنو�ع �لتي 

توجد يف �ململكة وميكن ت�صنيفها �أنها طيور �صيد لن تتجاوز ع�صرة �أنو�ع �أو تزيد قليال.
لق���د �ص���ار كثري من �أنو�ع �لطي���ور �أخريً� هدفًا للرماي���ة و�لقتل ثم ُترتك نافقة بعد �ص���يدها 
ب�صبب �لرو�ئح �لكريهة �لتي تنبعث من �أج�صادها حتى لو كانت حّية يف طبيعتها �لفطرية، خا�صة 
�لطيور �لتي تاألف �لبحار و�مل�ص���تنقعات مثل �لغر�نيق و�لبل�صونات ودجاج �ملاء وغريها، و�صاأختم 
�لكتاب باأنو�ع ت�صرتك معها يف هذه �ل�صفة من تلك �لتي تاألف �ل�صو�حل و�ل�صو�طئ فتكون بعيدة 
عن �ل�صاحات �لتقليدية لل�صيد، لكن بع�صها يعرب �أحيانًا �لأماكن �لربية و�ملز�رع يف عمق �ملناطق 
�لد�خلية من �ململكة، ولهذ� �أعر�صها د�عيًا �إىل تركها وترك �لأنو�ع �لأخرى �لتي لي�صت من طيور 
�ل�ص���يد لتنطلق �إىل حال �ص���بيلها بعيدة عن ممار�صة )�لعبث و�لقتل و�لإف�صاد(، و�أدعو �أ�صحاب 
�لقر�ر �إىل �لتوجيه بالعمل على �إعادة �لنظر يف �لت�ص���ريعات �لتي تقنن ممار�صات �ل�صيد بحيث 
ُي�ص���مح به فقط با�صتخد�م �ل�ص���قور و�لبنادق �لهو�ئية وبنادق �ل�صيد ذ�ت �لطلقة �لو�حدة، مع 
�لتحديد �لدقيق لالأنو�ع �لتي ميكن �صيدها خالل فرت�ت معينة ل تكون خاللها يف مو��صم تز�وج 
وتكاثر، و�أن يوؤخذ يف �لعتبار �لتحديث �مل�ص���تمر لالأنظمة ذ�ت �ل�ص���لة بال�ص���يد بحيث تر�عي 
نتائج در��ص���ات وم�ص���وحات تقييم حالت �أنو�ع �لطيور يف �ململكة، وتر�ع���ى بنود �ملعاهد�ت �لتي 
تن�ص���م �إليها �ململكة و�لإلتز�م���ات �لدولية �ملتعلقة بحماية �لطي���ور، و�أمتنى على �جلهات �ملعنية 
�أن تتو�ص���ع يف �أعد�د وم�ص���احات �ملحميات �لطبيعية �خلا�صة بالطيور مع تنظيم وت�صهيل �ل�صماح 

لعامة �لنا�ش بزيارتها و�لتنزه فيها على �أن مُينع يف هذه �ملحميات �ل�صيد طو�ل �لعام.
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Sula leucogasterBrown Boobyالأْطَي�ش البني

نوع متو�ص���ط �حلجم ياأتي �إىل �ململكة ز�ئرً� �ص���يفيًا �إىل جزر �لبحر �لأحمر، ويتغذى على 
�لأ�ص���ماك �ل�ص���غرية. ويتخذ �ص���لوكًا طريفًا كالنو�ر�ش عندما تالحق قو�رب �ل�صيد و�ل�صفن 

لياأكل ما يت�صاقط منها.

حممد اليو�سفي
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Pelecanus rufescensPink-backed Pelicanَبَجَعة َوْرَدة َظْهر

ن���وع كب���ري �حلجم من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة، وياأتي �أي�ص���ًا �إليها ز�ئرً� �ص���يفيًا. وياألف 
�ل�صو�حل و�جلزر، ويتغذى على �لأ�صماك.

حممد اليو�سفي
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Dromas ardeolaCrab-ploverاحُلنُكور

نوع متو�صط �حلجم من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة، وياأتي �إليها �أي�صًا ز�ئرً� �صيفيًا.

حممد اليو�سفي
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Gallinago gallinago Common Snipe�ُشْنُقب �شائع

نوع متو�صط �حلجم و��صع �لإنت�صار يف قارتي �آ�صيا و�أفريقيا، وياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� 
وز�ئرً� �صتويًا، وُي�صاهد يف �لأر��صي �لرطبة. ويعتمد يف غذ�ئه على �حل�صر�ت و�لديد�ن.

حممد اليو�سفي
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ل اأْجَنح )اأبو املغازل( Himantopus himantopusBlack-winged Stiltُطوَّ

اأ�سماء حملية: باُعود، اأبو َمَغازل

طري متو�صط �حلجم يلفت �لنتباه بطول �صاقيه، ويعد من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة، وياأتي 
�أي�ص���ًا �إليها مهاج���رً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، ويالحظ �أخريً� كرثة م�ص���اهدته يف جتمعات مياه 
�ل�ص���رف �ل�صحي و�مل�ص���تنقعات يف عمق �ملناطق �لربية د�خل �ململكة، ويعتمد يف غذ�ئه على 

�حل�صر�ت و�لكائنات �ل�صغرية �لتي توجد على �صطح �ملاء. 

حممد اليو�سفي
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Actitis hypoleucosCommon Sandpiperِطْيَطَوى �شائعة

اأ�سماء حملية: املّْعْيَزا، وّز الّربيع

نوع �ص���غري ياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا. وهو من بني عدة �أنو�ع من طيور 
يَطوى �ملت�صابهة يف �صكلها و�ملتفاوتة يف �أحجامها بني �صغرية �إىل متو�صطة، وتاأتي �إىل �ململكة  �لطِّ
بني ز�ئرة ومهاجرة عابرة. وتنت�ص���ر يف �لأماكن �لرطبة وم�ص���تنقعات مياه �لأمطار يف �صحاري 
�ململكة، وتكون �أحيانًا على هيئة �أ�ص���ر�ب ي�صم �ل�صرب ع�صر�ت �لطيور. وتتغذى على �حل�صر�ت 
يَطوى  وم���ا يعلق باملياه من كائنات. وتنقل بع�ش معاجم �لعربية كل�ص���ان �لع���رب �لقول �أن )�لطِّ
�صرب من �لقطا طو�ل �لأرجل( لكن هذه �لطيور تختلف يف ت�صنيفها و�صكلها وطبيعة معي�صتها 
وغذ�ئه���ا عن �لقطا �ملعروف، ول عالقة لها بالوز و�إن كان �لبع�ش يطلق عليها ��ص���مًا حمليًا هو 

)وز �لربيع، �أو وز �ل�صتاء(، وهذ� �ل�صم �ملحلي �أكرث ما ين�صرف �إىل �لزقز�ق �لقزويني.

حممد اليو�سفي
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Phalacrocorax carboGreat Cormorantَغاق َكِبري )غراب البحر الكبري(

اأ�سماء حملية: غراب البحر، اللَوَهة

طري كبري �حلجم ياأتي �إىل �ململكة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، ياألف �لبحار و�لأر��ص���ي 
�لرطب���ة، ول تنقط���ع زيار�ته �ص���نويًا يف �متد�د ع�ص���ر�ت �لكيلومرت�ت و�ص���ط مياه �ل�ص���رف 
�ل�صحي �جلارية بني مدينتي �لريا�ش و�خلرج. يتغذى على �لأ�صماك حيث يقتن�صها بالغو�ش 

يف عمق �ملياه.

حممد اليو�سفي
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ة مائيَّة Arenaria interpresRuddy Turnstoneُقْنُبَ

نوع �أ�ص���غر من �ليمام، ومن �لطيور �ل�ص���احلية �ملنت�ص���رة يف كثري من �صو�طئ دول �لعامل، 
وياأت���ي �إىل �ململك���ة مهاج���رً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا. مي�ص���ي نه���اره ينقب �حل�ص���ى باحثًا عن 

�لرخويات و�لكائنات �لبحرية �ل�صغرية �ملختبئة بينها.

حممد اليو�سفي
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Platalea leucorodiaEurasian Spoonbillِمْلَعِقي ِمنَقار اأْوَرا�ِشي

ط���ري كبري �حلجم ي�ص���به لأول وهلة �لغر�ني���ق �لكبرية، ومييزه طرف منقاره �لذي ُي�ص���ّبه 
�مللعقة. ُيعد من �لطيور �ملقيمة يف �ململكة كما ياأتي �إليها مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا، يتغذى 

على �لأ�صماك �ل�صغرية و�ل�صفادع و�لديد�ن و�حل�صر�ت.

حممد اليو�سفي
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Phoenicopterus roseusGreater Flamingoُنَحام كبري )ِفْنِترْي كبري(

اأ�سماء حملية: النََّحام، الفنتري )الفناتري(

�لنُّحام �لكبري �أو )�لِفْنِترْي �أو �لفالمنجو( ينت�ص���ر يف م�ص���احات متفرقة من قار�ت �أوروبا 
و�آ�ص���يا و�أفريقيا، ويتجمع غالبًا على هيئة �أ�ص���ر�ب، وقد يغطي �ل�صرب �لو�حد م�صاحة و��صعة 
على �ص���اطئ �أو بح���رية. ياأتي �إىل �ململك���ة مهاجرً� عابرً� وز�ئرً� �ص���تويًا. يتغ���ذى على �لبذور 
و�لنباتات و�لأ�ص���ماك �ل�صغرية، ويتفّرد بطريقة �ل�ص���تفادة من �لأحياء �ل�صغرية يف �ملاء �إذ 
يغم�ش منقاره يف تربة �مل�صتنقع وميالأ فمه من �لرتبة ويجعلها ت�صتقر يف �ملنقار ثم يقوم بدفع 
�ملاء �إىل �خلارج في�ص���قط معه �لطني عرب حو�ف م�ص���ننة تعمل عمل �مل�ص���فاة وتبقى �لأجز�ء 

�ل�صاحلة لالأكل.

حممد اليو�سفي
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