
 :)ISBN( الرقم الدولي املوحد

يشار لهذه الوثيقة املنشورة كالتالي:
هشام أزفزف، بيير ديفوس دوراو، كالوديا فلتروب أزفزف، جان إيف موندان مونفال، أوليفيا جيرار )2012(.

الدليل احلقلي للتعرف على الّطيور املائّية املهاجرة بشمال إفريقيا.
جمعية أحباء الّطيور )تونس( و الديوان الوطني الفرنسي للصيد واحلياة البرية )فرنسا(. 

تصميم من قبل:
املطبعة:

الرّسوم:

جان شوفلياي

سارج نكول
سيريل جيرار

978-9938-9528-0-3



شكر

يتوّجه املؤلفون بالشكر ملؤسسة مافا للطبيعة و باخلصوص السّيد بول قرو و إلى الوزارة 
الفرنسية للبيئة و التنمية املستدامة و الطاقة و باخلصوص السيدة ماريان كوروبل

و السّيد بول دالديك، على دعمهم املادي و حماسهم. يّسر السّيدان لوك هوفمان
و جان بول تاريس إجناز هذا الدليل بفضل ظروف عمل و إحاطة ممّيزة من قبل تور دي فاال.
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9 الزاوية  حجر  ُيعتبر  )العشائر(  احلّية  األنواع  متابعة  و  الصحيح  التعريف  على  القدرة  إّن 
للمحافظة و اإلدارة املستدامة الناجحة. و ُيعّد هذا حال األنواع احليوانية العابرة للحدود الوطنية 
خالل هجراتها السنوّية، حيث تكون احلاجة ماسًة للتعاون الدولي بني البلدان لضمان الرصد 

الفّعال لعشائر هذه األنواع.
و أحد األهداف الرئيسية لإلتفاقّية األفروأوروآسيوية للّطيور املائّية املهاجرة )AEWA( هو دعم 
تطوير أدوات تعريف الّطيور املائّية، من أجل تعزيز نشاطات التعريف و الرصد للّطيور املائّية 

املهاجرة التي يتضمنها مجال اإلتفاقّية.
من هذا املنطلق، فإّنه من عظيم إمتناني الترحيب بهذا الدليل احلقلي الذي ُيعنى بتعريف 
أنواع الّطيور املائّية في إفريقيا الشمالّية، و هو األّول من نوعه الذي يتّم إصداره بالّلغة العربية

و املصّمم لُيستعمل في منطقة إفريقيا الشمالّية. و يأتي هذا بعد مرور بضعة أشهر على إنعقاد 
إجتماع الدول األطراف في اإلتفاقّية األفروأوروآسيوية للّطيور املائّية املهاجرة، الذي إستضافته 
مدينة الروشيل الفرنسية )14-18 مايو 2012(، ومّت خالله إعتماد خّطة عمل طموحة تهتّم بالّطيور 
املائّية في القارّة اإلفريقّية، و ُتعتبر أبرز ميزات تلك اخلّطة رفع معدالت املعرفة بالّطيور املائّية

و مجاميعها.
أتقّدم بأحّر التهاني إلى جمعّية أحباء الّطيور )AAO( شريك املجلس العاملي حلماية الّطيور
)Birdlife( في تونس، و إلى الديوان الوطني الفرنسي للّصيد و احليوانات البرّية )ONCFS(، و 
ذلك على جهودهم و جناحهم في جتميع هذا الدليل احلقلي و الذي نأمل أن يعمل كحافز 

للمزيد من صقل القدرات في مجال تعريف أنواع الّطيور في املنطقة التي يغطيها. 
األوقات  من  الكثير  مستقباًل  احلقلي  الدليل  هذا  يستعمل  ملن  أمتّنى  ذلك،  إلى  باإلضافة 

املمتعة في تعريف و رصد أنواع الّطيور املائّية في منطقة إفريقيا الشمالّية !

ييري ماركو بارب
األمني التنفيذي املكلف لإلتفاقّية
األفروأوروآسيوية للّطيور املائّية املهاجرة
)AEWA(

ـيد ـ ـ ـ الّتمهـ
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الغربية  املائّية املهاجرة بإفريقيا  بالّطيور  التعريف  هذا الدليل الصغير، ملحق و تتمة لدليل 
الذي أجنزه السيد أوليفياي جيرارد سنة 2003 )الديوان الوطني الفرنسي للصيد واحليوانات 

البرية( واملشفوع بلوحات الّسادة: سارج نيكول و جان شوفلياي و أوليفياي جرارد.
إلى  يهدف  الشمالّية،  بإفريقيا  املهاجرة  املائّية  بالّطيور  ُيعنى  الذي  و  اجلديد  الدليل  هذا 
أنواع  مختلف  تبنّي  و  التعرف  على  العربية،  باللغة  الناطقني  الطبيعة  مراقبة  هواة  مساعدة 
التعرّف عليها. و يندرج متاما في إطار إسهام كّل من فرنسا و تونس في  الطّيور املهاجرة ، 
الدليل هي  إّن غاية هذا   .)AEWA( بإفريقيا و أوروآسيا  املهاجرة  الّطيور  إتفاقّية احملافظة على 
أداة وصل ضاربة  بإعتبارها  املهاجرة  املائّية  الّطيور  بخصوص  العاملي  اإلحصاء  تطوير  و  تعزيز 
في القدم و من الروعة مبكان، بني أوروبا و إفريقيا. إذ بفضل رصد مثالي يجند خالل الشهر 
العاملي  التعداد  لهذا  امليدانيني  املراقبني  آالف  يناير،  أواسط  بالتحديد  و  سنة  كل  من  األول 
العاملية الرطبة  املناطق  مؤسسة  مع  بتنسيق  األوروآسيوي  و  اإلفريقي  املستوى  على  وذلك 

ى املتابعة منسق وطني عن كّل بلد بالتعاون بني اجلهات   )www.wetlands.org( حيث يتولّ
احلكومية ذات العالقة و اجلمعيات غير احلكومية )صفحة 21(.

بوجه  تشّجع   )AEWA( أوروآسيا  و  بإفريقيا  املهاجرة  املائّية  الّطيور  على  احملافظة  إتفاقّية  إن 
خاص الّتعاون الدولي، وبالفعل فإّن نبل مثل هذا التعاون بني بلدان شمال و جنوب املتوّسط، 
الّطيور أحباء  جمعية  قبل  من  مسؤول،  تنسيق  و  بإشراف  الدليل  هذا  إلعداد  يّسر  قد 
البرية واحلياة  للصيد  الفرنسي  الوطني  الديوان  و  بتونس   )www.aao.org.tn(

.)www.oncfs.gouv.fr(

ولإليفاء مبقتضيات التوثيق و الضبط العلمي فقد مّتت مراجعة هذا الدليل و تثبته من قبل 
جلنة مكونة من خبراء عامليني هم الّسادة:

با امادو ديام – جمعية نافور حلماية البيئة )NAFORE( - موريتانيا  •
ينبة – جامعة محمد اخلامس، أكدال، ار قن عبد اجلب  •

د العلمي الرباط )CEMO( - املغرب املعهـ  
عيسى موالي – جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية )UAMB( - اجلزائر  •

عبد املولى عبد املجيد حمزة - إدارة احملافظة على الطبيعة بالهيئة العامة للبيئة،  •
طرابلس )EGA( - ليبيا  

ود عبد اللطيف إبراهيم عبدة – جهاز شؤون البيئة املصري )EEAA( - مصر  •
ابراهيم محمد هاشم - اجلمعية السودانية للحياة )SWS( - السودان  •

موريس بنمرقي - الديوان الوطني الفرنسي للصيد واحلياة البرية )ONCFS( - فرنسا  •
بول ايزمنان - خبير متقاعد من املركز الوطني للبحث العلمي )CNRS( - فرنسا  •

)MAVA( للطبيعة  مافا  مؤسسة  من  كّل  قبل  من  مادي  بدعم  املؤلف  هذا  حظي  لقد 
)MEDDE( و الوزارة الفرنسية للبيئة والتنمية املستدامة و الّطاقة www.fr.mava-foundation.org

 www.developpement-durable.gouv.fr

ّدمة ـ املقـ
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صى الّطيور املهاجرة ملاذا تحُ  >
خالل منتصف يناير في جميع البلدان   

الّطيور  عبور هذه  يشملها  التي  البلدان  تتقاسمها كل  ثروة مشتركة)1(  املهاجرة  الّطيور  إّن 
ا و ألجل ضمان حسن متابعة وجهاتها و أعدادها و أنواعها، كان من الضروري إحكام  سنوّي
عمليات الرصد و التعداد بشكل منّسق في كافة البلدان التي تشملها مسارات الهجرة لهذه 

األنواع حيث ميّكن هذا التعداد من:

على املستوى العاملي

دعم املعرفة بخصوص األنواع و توزيعها ضمن موائلها و فضاءاتها إلى جانب متابعة تطور   -
كثافتها و تغّير أعدادها.

حتديث املعلومة الالزمة للمعاهدات و اإلتفاقيات الدولية العاملية حول األنواع املهاجرة مثل   -
.)AEWA(

إقتراح املناطق الرطبة ذات األهمية العاملية حلمايتها حتت بنود معاهدة احملافظة على املناطق   -
الرطبة )رامسار(.

على املستوى الوطني

تقييم الدور و احلالة الصحّية و األهمّية البيئّية للمناطق الرطبة في البالد.   -
املستدام  و  الرشيد  اإلستغالل  ألجل  احملافظة  إجراءات  و  تدابير  إتخاذ  و  التوجهات  توفير   -

للموارد الطبيعية. 
توفير املعلومة مبا يفي و تشريع يحمي الطبيعة و سياسة وطنية حتافظ على املناطق الرطبة   -

و الطيور املقيمة و املهاجرة التي ترتادها.

على املستوى احمللي

ـ: فإن التعداد للّطيور املائّية املهاجرة و رصدها يسمح ب
املعرفة األفضل للحالة و األوضاع البيئية وطاقة اإلستيعاب للمنطقة الرطبة.  -

مقارنة نتائج التعداد مبختلف املواقع باجلهة أو البلد، لترتيب األهمية البيئية لكل منطقة   -
رطبة.

تيسير  و  الصون  بغرض  ترديها  أو  البيئية  للتغيرات  احملتملة  احلاجة  تبينينَ  في  املساهمة   -
إجراءات احملافظة عند اإلقتضاء. 

للمنطقة  والعقالني  املستدام  اإلستغالل  و  التصرّف  حسن  سالمة  من  املنتظم  التحّقق   -
الرطبة ومواردها الطبيعية.

تقييم تأثيرات بعض األنشطة البشرية والعوامل املناخية على املناطق الرطبة.  -
مثال في بعض اجلهات ال سيما الشمالّية واإلستوائية فإن الّطيور املهاجرة تساهم بشكل معنوي في النظام الغذائي للسكان احملليني،  )1(

وعليه فمن الهام جّدا التأكد من استدامة هذه املوارد الغذائية.  
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الّنطاق اجلغرافي  >
الذي يشمله الدليل   

يهدف هذا الدليل إلى املساعدة على معرفة الّطيور املائّية املهاجرة و املشاهدة بإنتظام بالبلدان 
إلى موريتانيا غربا وذلك مرورا  السودان شرقا  بداية من شمال  الّشمالّية،  إفريقيا  العربية في 
مبصر و ليبيا و تونس و اجلزائر و املغرب. يكمل إذا هذا الدليل جغرافيا، مؤلف الّسيد أوليفياي 

جرارد )سنة 2003(.

مالحظة

إن اإلشارات اجلغرافية و اخلرائطية البيانية املستعملة هنا ال متثل بأي صفة كانت وبأي شكل 
وجهة نظر أو رأي املؤلفني أو املشاركني أو املمولني و ذلك في جميع ما يتعّلق بقوانني الدول 

و تشريعاتها و حدودها و رسومها و حرمة ترابها الوطني.
>

خريطة بلدان إفريقيا الّشمالّية اّلتي يشملها الدليل
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أهم أنواع املناطق الرطبة  >
في إفريقيا الشمالّية   

املائّية  الفضاءات  و  )اليابسة(  األرضية  الفضاءات  بني  الوسيطة  الفضاءات  هي  الرطبة  املناطق 
 ،)RAMSAR( العاملية  األهمية  ذات  الرطبة  املناطق  على  للمحافظة  رامسار  معاهدة  اخلالصة. 
تعرّف املناطق الرطبة وفق الضوابط التالية: املناطق الرطبة هي مساحات املستنقعات والبحيرات 
الشاطئية واملخّثات أو مساحات املياه الطبيعية أو اإلصطناعّية الدائمة أو املؤقتة ذات املياه الراكدة 
عمقها  يتجاوز  ال  التي  البحرية  املياه  مساحات  و  ماحلة  أو  عسرة  أو  كانت  عذبة  اجلارية،  أو 
السودان إفريقيا، شمال  الدليل )شمال  الّتي يستهدفها هذا  املناطق  في  عند اجلزر 6 أمتار. 
و موريتانيا( أنواع متعددة و كثيرة من املناطق الرطبة و في الّتالي مختصر الوصف ألهّمها. 

املرجع األساسي مرصد املناطق الرطبة املتوّسطية.

البحيرات الشاطئية

البحيرات والبرك الشاطئية، األجاجية، مساحات مائّية ضحلة يفصلها عن البحر كثبان أو 
بحسب  امللوحة  متفاوتة  وهي  مائّية  ممرات  عبر  بالبحر  دائم  إتصال  على  وهي  رملي  لسان 
الّسنة ال  وفق فصول  املختلفة  و  اإلنحدار  املتأتية من حوض  العذبة  املياه  ومنسوب  كميات 

سيما وأن بعض البحيرات مستغلة كمالّحات طبيعية.

املستنقعات، العذبة، املاحلة والعسرة

املستنقع، منطقة ذات تضاريس قليلة التباين، حيث تغمر األرض أحيانا أو بإستمرار طبقة 
مياه راكدة، عموما قليلة العمق مغطاة بنباتات. إن أعشاب مستنقعات املياه العذبة تختلف 
بحسب عمق املياه وأهمية فترات نزوحها والتي تتراوح من املقاصب احمليطة بالبحيرات إلى 
املروج الرطبة والرعوية بالدلتا أو بضفاف مجاري األنهار. إن أعشاب املستنقعات ذات املياه املاحلة أو 

العسرة مكّونة من نباتات تتحمل امللح )هيلوفيلية(.

يا بني درقن، موريتان
ـل صورة هيليو فاننقـ

أكتوبر 2006
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املالحات

هي مناطق رطبة مصطنعة يتّم فيها إنتاج امللح عن طريق التبخر وتركيز املياه املاحلة املتأتية 
عموما من البحر. شساعة هذه املناطق إلى جانب قّلة احلركة وهدوئها يجعلها ذات أهمية 

كبرى للّطيور املائّية، كما توجد أيًضا مالّحات قارية بعيدة عن ساحل البحر.

البحيرات و اخلزانات

البحيرات هي مسطحات مائّية شاسعة و عادة ما تكون مياهها عذبة.

البحيرات الطبيعية

قرب  أيًضا  يتكون  البعض  ولكن  األراضي  داخل  توجد  العذبة  املياه  ذات  البحيرات  أغلب 
مياه  من  تغذيها جداول  البحر،  عن  معزولة  قدمية  بحرية  بحيرة شاطئية  بتحلية  السواحل، 
عذبة. و بتعاقب الزمن فإّن املياه املنحدرة من الّسيول و مبا حتمل من أمالح معدنّية تنتهي 

بتحويلها إلى بحيرات ماحلة.

بحيرة تونغا، اجلزائر
احلديقة الوطنية بالقالة

صورة آمال لزلي
يونيو 2010

املرجة الزرقاء، املغرب
صورة عبد اجلبار قنينبة

يناير 2008



15

بحيرات السدود أو اخلزانات

بحيرة السد أو اخلزان متّثل تهيئة على سطح األرض جتمع مياه الّسيول من مجرى مياه بواسطة 
هذه اخلزانات و التي لها إستعماالت عدة )كهرومائّية، فالحية الخ..(

مصبات األنهار والدلتا

املصب هو اجلزء األخير الذي ينتهي فيه النهر )فم الوادي( إلى البحر أو احمليط. يتبني املصب 
خاصة في البحار واحمليطات مرتفعة احلركة )املد واجلزر( في حني أن داللة الدلتا يكون أكثر 
في البحار ضعيفة احلركة على غرار البحر املتوّسط. إن الدلتا و املصبات مناطق رطبة معقدة 
التركيبة بقدر تعددها. جتّدد عناصرها و هي حتوي فسيفساء من املناقع عذبة كانت أو ماحلة 
أو عسرة و ذلك مبتعرجات األودية و البحيرات الشاطئية و اجلزر و االذرع امليتة، و ال تنفك تعيد 
تشّكلها بحسب التيارات و الفيضانات و الرواسب التي تأتي بها األودية و األنهار إلى جانب 

الرياح و تدخل اليد البشرية.

املستنقعات والسهول الفيضّية

على طول األنهار و بخاصة النيل، تغمر مياه الفيضان مساحات كبرى. عند تراجع الفيضان 
تنحسر املياه لبعض الوقت بأسفل املنخفضات ثم جتّف تدريجيا. ونتيجة ملا يحجز واملنسوب 
الذي يترك وفق نظام السدود باألنهار و األودية فإّن العديد من املستنقعات املماثلة والتي فقدت 

إرتباطها بالنهر قد إندثرت متاما نتيجة التدخل البشري في إدارة املياه عبر إنشاء السدود.

البرك املؤقّتة

هي مناطق منخفضة تتعرّض سنوّيا  لفترات من اجلفاف و تغّيرات أخرى تفيض فيها املياه 
خالل السنوات املطيرة. تشهد البرك و السبخات املؤقّتة تراجًعا ملحوًظا على إعتبار سهولة 
حتّولها خالل مراحل نزوح مياهها و جفافها. إّن تنوعها احليوي الرائع وامللفت لإلنتباه، تكيّف 
ليالئم مثل هذه التغيّرات و فعال فإّن اجلفاف في وضع احلال ضروري و له دور مفصلي في 

بحيرة ناصر، مصر
صورة موريس بنمرقي
)ONCFS( 2010 فبراير
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مكونات و تركيبة عناصر هذا التوازن الطبيعي. هذا و جتدر اإلشارة إلى تواجد العديد من أنواع 
البرك املؤقّتة بأسماء محلية مختلفة.

حقول األرز

هي مساحات أراضي مخّصصة لغراسة األرز وهي زراعة في أغلب األحيان تقوم على الغمر ملدة 
تتراوح بني 5 و 6 أشهر في السنة و بذلك توفر خدمة بيئية رائعة هذا باإلضافة إلى ما يفّعل 

من حّد إستعماالت املواد الدخيلة الفالحية.

الشطوط، السبخات، الدية والقرعة

هذه البحيرات املتفاوتة امللوحة تتكون حتت تأثير مزدوج، أمطار جارفة مفاجئة و سيول سريعة 
قارية منخفضات  في  املياه  من  تكون مساحات  إلى  تفضي  قاحل  في مشهد طبيعي جّد 

و بإستثناء الدلتا فهي تعد من بني أكبر املناطق الرطبة في احلوض املتوّسطي. جتدر اإلشارة إلى 
ـ »الشط« في تونس. أّن مصطلح »سبخة« في املغرب تتطابق مع تعريفنا  ل

الشط

تكون النباتات الدائمة متناثرة بجزيرات من اخلضرة متى تواجد املاء. تتميز بعدد محدود 
من أنواع الالفقاريات تكيفت ضمن الظروف القصرية القحطة )املمّيزة بقسوة اجلفاف( أّما 

الّطيور املائّية فهي نادرة.

السبخة

فيها  تتجّمع  حيث  مغلقة،  و  العمق  قليلة  منخفضات  هي  و  الشط  من  ملوحة  أشد 
املياه بشكل أفضل ولفترات أطول وال جتف عموما ماعدى في أوج فصل الصيف. بعضها 

يشتمل على نباتات عادة أصغر بكثير من مثيالتها في البيئات األخرى.

الدية

وهي تبدو مثل الشط و لكن مياهها عسرة و دائمة أكثر.

القرعة

وهو من مصطلحات الصحراء ويتعلق األمر مبثال دقيق للمساحات املائّية باملنخفضات.

الوادي

إسم يدل على مجاري املياه في إفريقيا الّشمالّية و باملناطق شبه القاحلة. هي مجاري مائية 
البحر  إلى  الّسيل  فيها  يصل  ال  التي  باجلهات  خاصة  منتظم  غير  هيدرولوجي  نظام  ذات 
معظم  في  األودية جافة  وتبّقى  القوية  األمطار  باألساس  تغذيها  مغلقة  لتنتهي مبنخفضات 
ا إلى تغييرات في بطون األودية جارفة  شهور السنة وقد تشهد فيضانات مذهلة تؤدي أحياًن

كل مافيها بإجّتاه سير السيل.
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الواحة

أرض ذات غرس، منعزلة ضمن مشهد طبيعي قاحل، حدودها في غطائها النباتي. قد تكون 
الواحة ساحلّية، شطية، كثبانية أو جبلية ولكنها قبل كّل شيء مزدرع كّونه اإلنسان حول 
املائدة  العذب( قرب أو عند مصدر مياه أو متى تيسر إستغالل  املاء  )يحكمه  نظام تصرف 

املائّية أو أحيانا أخرى في حواف مجرى أو بطن واٍد ينتهي في الصحراء.

>
مالحظة

هذا و ملزيد اإلطالع واإلفادة ميكن الرجوع الى: مرصد املناطق الرطبة املتوّسطية

يبيا سبخة الكوز، ل
 صورة هشام أزفزف

فبراير 2007

واحة و منطقة رطبة
دوز، تونس

صورة هشام أزفزف
ديسمبر 2011

دية، السودان
صورة جان إيف موندان مونفال و بيير ديفوس دوراو

)ONCFS( 2011 فبراير
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إختيار األنواع  >

إّن أنواع الّطيور املائّية املهاجرة الواردة في هذا الدليل هي ذاتها في آن واحد:
الواردة بامللحق 2 )2( من اإلتفاقّية حول احملافظة على الّطيور املائّية املهاجرة األفروأوروآسيوية   -

.)AEWA(
)ABC( إفريقيا  طيور  نادي  و  الدليل  هذا  يشملها  التي  البلدان  لكل  املسجلة   -

و وفق ترتيبها التصنيفي )أبريل 2010( )3( بإستثناء الّطيور أو األنواع املنقرضة.

التعرض لها  مّت  التي لم يقع إدراجها مبلحق اإلتفاقّية قد  الّطيور املهاجرة  غير أّن بعض أنواع 
الكراكر  لعائلة  األربعة  األنواع  الدليل  هذا  يتضّمن  املثال  سبيل  فعلى  الكتاب،  هذا  ضمن 
فقط  إثنان  نوعان  كان  إن  و  حّتى  الّشمالّية  بإفريقيا  بإنتظام  املوجودة  و   stercorariidae
نوع من  العسلي  الكروان  فإّن  باملقابل  و  لإلتفاقّية.   2 امللحق  بقائمة  مدرجان  العائلة  لهذه 
مدرج  املجموعة  هذه  من  نوع  أي  املؤلف، ألن  هذا  في  مدرج  غير   Cursorius و   Rhinoptilus
أّن مواقع  األنواع ليست جميعها مهاجرة، خاصة  أّن هذه  إلى  باإلضافة  لإلتفاقّية   2 بامللحق 

ترددها بالذات ليست و بالتأكيد بضواحي و محيط املناطق الرطبة.

من بني 200 نوع من الّطيور املائّية املهاجرة التي تضمنها هذا الدليل فإّن 16 منها تعتبر من 
املستوى  على  كليا  مهددة  أو  مهددة   )IUCN( الطبيعة  على  للمحافظة  العاملي  االحتاد  قبل 
العاملي)4(، هذه األنواع السّتة عشرة تتطّلب مزيد االنتباه والتحسب وبذلك فهي متثل سببا 
يشملها  التي  البلدان  بني  املهاجرة  املائّية  للّطيور  الدولية/العاملية  واملتابعة  للتنسيق  إضافيا 

نفس مسار الهجرة.

و كذلك و ألجل إستباق إحتمال تغيير تصنيفي، فإن نوعا غير مدرج من قبل نادي طيور 
بالنورس  يتعلق  و  الدليل،  هذا  في  خاصة  عناية  موضوع  شكل  ذلك  مع  و   )ABC( إفريقيا 
القزويني Larus cachinnans. و فعال فإن هذا النوع معترف به لدى املؤلفني و جهات تصنيف 
الّساق أصفر  نورس  التوأم،  مثله  و  النوع  هذا  عديدة،  سنوات  منذ  الكامل  باملعنى  كنوع 

Larus michahellis كالهما متواجدان ضمن املجال الذي يشمله دليلنا و هما يختلفان في 
أغلب األحيان ميدانيا، متى حظيا بالعناية املطلوبة أثناء عمليات التعداد.

قبل  املقترح من  بالتصنيف  و  الدليل، مت حتديثها إجماال مقارنة  األنواع ضمن هذا  تسلسل 
نادي طيور إفريقيا و لكنها تخضع و أولوية مقتضيات الترتيب و التماثل لألنواع املشابهة. 
هكذا فإن بعض األنواع املتفرعة عن العائالت املفترض تصنيفها بعيدة، ميكنها أن تتواجد 

جنبا إلى جنب في هذا الدليل و الذي ال يدعي البتة إلى إعتباره مرجعًا تصنيفيًا لوحده.

http://www.unep-aewa.org/documents/agreement_text/species-overview.htm  )2(

www.africanbirdclub.org/resources/checklist.html  )3(

 www.iucnredlist.org  )4(
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الأنواع

x x x EN بط أبيض الّرأس

x x x x x VU حذف رخامي

x x x x x x x x NT حمراوي أبيض العني

x x VU  غرنوف أبو جناح

x x x x x NT شنقب كبير

x x x x x x x x NT بقويقة سوداء الذيل

x x x CR كروان املاء رفيع املنقار

x x x x x x x x NT كروان املاء الّرمادي

x CR سقد إجتماعي

x x x x x NT أبو اليسر أسود اجلناح

x x x NT أبو مقص إفريقي

x x NT نورس عجمة

x x x x x x NT نورس أدوين

x x NT البشاروش الصغير

x x x x CR أبو منجل األصلع

x VU بجع دملاشيا
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CR: مهدد باإلنقراض من الدرجة األولى
EN: مهدد باإلنقراض

VU: معرض لإلنقراض
NT: حتت التهديد

األنواع املهّددة باإلنقراض في إفريقيا الّشمالّية



20

خرائط التوزيع  >

مّت إعداد خرائط التوزيع لكل نوع إنطالقا من املراجع و مواقع الشبكة العنكبوتّية املبّينة بالفهرس
و هي متثل مناطق التجمع احملبذة للّطيور التي تبّقى بحسب طبيعتها املهاجرة على سبيل املثال،

و بالتأكيد يحتمل تواجدها بعيدا خارج احلدود املقترحة في هذا املؤلف. متثل مناطق التوزيع 
هذه فضاءات الهجرة و الّتشتية أو في بعض احلاالت مناطق التكاثر، الّتي يتردد عليها النوع 

املستهدف مبوطنه اخلاص غالًبا.
لقد مّت اإلّتفاق على عدم متييز فضاءات الهجرة عن فضاءات الّتشتية أو التكاثر ضمن خرائط 
التوزيع نظرا إلى صغر مقياس رسم اخلرائط و نتيجة محدودية املعلومة للتبسيط و الوضوح

و ألن هذه الفضاءات ليست دائما مالئمة للّطيور املائّية املهاجرة و لذلك و على سبيل املثال، 
فإّن بعض الّطيور اليافعة غالبا ما تتوقف بفضاءات تشتيتها خالل فترة التكاثر.

النقص أو اللبس في هذه اخلرائط أمر وارد، خصوصا إذا ما حّملنا املؤلفني اخلطأ و لكن من 
املعروف أن الطائر في حركّية مستمرة و قد يتواجد في مواقع لم يسجل بها سابقا. إن املؤلفني 
بطبيعة احلال جّد مهتمني مبالحظات القراء و لفت النظر حول هذا التوزيع و ذلك في سياق 

التحضير، لطبعة مستقبلية أو مؤلف آخر أكثر تفصيالً.

1 - توزيع في املناطق الّداخلّية
2 - توزيع ضّيق و معزول

3 - توزيع في املناطق البحريّة قرب الّسواحل

4 - توزيع في املناطق الّساحلّية
5 - توزيع في املناطق البحريّة بعيًدا عن الّسواحل

6 - توزيع غير مؤكّد

خريطة توضيحّية لتوزيع الّطيور املشّتية
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قائمة املنسقني الوطنيني  >
لبرنامج احلصر الشتوي   

للّطيور املائّية بإفريقيا الشمالّية   

بلد املنظمةاملنسقال

ا ي سيد محمد عبد ولد حللوموريتان
lehlou2007@yahoo.fr

مديرية احملميات الطبيعية و الساحل،
وزارة التنمية الريفية و البيئة

ـياملغرب محمد داكـ
dakkiisr@gmail.com

 جامعة محمد اخلامس أكدال،
د العلمي الرباط  املعهـ

حميدة صاحلياجلزائر
salhi_hamida@yahoo.fr

ة للغابات املديرية العامـ

هشام أزفزفتونس
azafzaf@gnet.tn

جمعية أحباء الّطيور

يا ب ي خالد سالم التائبل
khaledetayeb@yahoo.com

قسم علم احليوان، كلية العلوم
جامعة طرابلس

ود عبد اللطيف إبراهيم عبدةمصر
wed_abdou@yahoo.com

جهاز شؤون البيئة املصري

ابراهيم محمد هاشمالسودان
sudanwild@yahoo.com

اجلمعية السودانية للحياة

www.wetlands.org
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طوبوغرافيا أجزاء جسم الطير
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الّلوحات
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
53 - 45

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
75 - 72

الحالة

بموريتانيا ت�شاهد  حيث  ال�شحراء  جنوب  ببلدان  الطيور  هذه  تتواجد  باإفريقيا 

و ال�شودان عند هجرتها.

األوصاف

ط ذو هيئة هيفاء اإن�شيابية و مرتفعة على قوائمها. العنق غالبا 
ّ
هو بط بحجم متو�ش

منت�شب. حاط: الظهر اأ�شمر داكن متماثل. الري�ش �شارب للأ�شهب على جزء كبير 

و حزز  الخـا�شرة  ة 
ّ
بموؤخر فاتحة  و حزز  مبي�شة  ال�شفلّية  الكوا�شي  و  الج�شم  من 

الملئمة  الظروف  �شمحت  متى  تبينها  يمكن  و  العنق  جانبي  على  داكنة  رقيقة 

للغاية,  نحيفة  و  ر�شيقة  الطيران:  عند  بط.  لطائر  طويلة  يقان 
ّ
ال�ش للم�شاهدة, 

الذيل.  تتجاوز  الأقدام  جّدا.  وا�شحة  البي�شاء  العلوية  كذلك  و  ال�شفلّية  الكوا�شي 

الترّدد: تتغّذى  اأماكن  اأثناء الطيران »ت�شوي«.  ال�ّصوت: �شاخب, ت�شوت باإ�شتمرار 

الأنهار.  و  البحيرات  �شفاف  على  مك�شوفة  ت�شتريح  المرزات.  و  بالم�شتنقعات 

الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية جّدا, اأحيانا بمعية ال�شوايات الأرامل. تقف منت�شبة 

على الأر�ش.

األنواع المشابهة

اأ�ش و المنقار الأ�شود, 
ّ
ة الر

ّ
اأم �صليلي بي�صاء الوجه: الوجه اأبي�ش متباين مع موؤخر

اأ�شغر العين:  اأبي�ص  حمراوي  داكنة.  الج�شم  ة 
ّ
موؤخر بكثافة,  مجعدة  الخا�شرة 

اأ�ش مكّور. اأنواع 
ّ
و مكورة, اأ�شمر و محمر و كوا�شي �شفلّية بي�شاء, البطن مبي�ش, الر

طح.
ّ
اأخرى من اإيناث البط: لوجود لكوا�شي �شفلّية بي�شاء اإطلقا لدى اإيناث بط ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأم �شليلي

Dendrocygna bicolor

أم شليلي

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
48 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
78 - 67

الحالة

نوع من جنوب ال�شحراء,  يع�ّش�ش بموريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

الوجه حاط:  قوائمه.  على  مرتفع  اإن�شيابي  اأهيف  ط, 
ّ
متو�ش البط  هذا  حجم 

و الزور اأبي�شان متباينان مع القفن الأ�شود و الرقبة البنية. الظهر مجعد بالأ�شهب

يقان 
ّ
در ك�شتنائي و الخا�شرة مجعدة بو�شوح �شكري على اأ�شود. ال�ش و الأ�شمر, ال�شّ

وا�شح  اأ�ش 
ّ
الر بيا�ش  و  داكنة  هيئة  ذو  بط  هو  الطيران:  عند  بط.  لطائر  طويلة 

�شاخب,  ال�ّصوت:  تكاد.  اأو  الذيل  بقليل  تتجاوز  الأقدام  مقّو�شة,  الأجنحة  جّدا, 

الترّدد:  اأماكن  حاطة.  هي  و  غالبا  و  »ت�شوي«  الطيران  اأثناء  باإ�شتمرار  ت�شفر 

البحيرات �شفاف  على  مك�شوفة  ت�شتريح  المرزات,  و  الم�شتنقعات  عند  تتغّذى 

و الأنهار و الم�شبات. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية جّدا غالبا بمعية بط اأم �شليلي 

على الأر�ش تقف منت�شبة.

األنواع المشابهة

اأم �صليلي: الظهر اأ�شمر داكن متماثل, بقّية الري�ش م�شهب, الكوا�شي ال�شفلّية مبي�شة 

)وا�شحة اأثناء الطيران(. حمراوي اأبي�ص العين: اأ�شغر و هيئة مكورة. اأ�شمر محمر 

اأ�ش مكّور دون بيا�ش على الوجه.
ّ
مع كوا�شي �شفلّية بي�شاء. البطن مبي�شة, الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأم �شليلي بي�شاء الوجه

Dendrocygna viduata

أم شليلي بيضاء الوجه

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
160 - 145

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
240 - 200

الحالة

تعي�ش  كبير,  لقلق  يدعو  ول  م�شتقر  العالمي  الم�شتوى  على  واأعدادها  تواجدها 

اأو  نادرا  اآ�شيا.  و�شمال  بو�شط  وكذلك  اأوروبا  و�شمال  بو�شط  و  العظمى  ببريطانيا 

م�شادفة اإذا ما �شتت باإفريقيا ال�شمالّية.

األوصاف

ذات لون اأبي�ش ثلجي. المنقار برتقالي محمر. تتميز بحديبة �شوداء تعلو قاعدة 

المخطم العلوي قبالة الجبهة و في الربيع فقط يمكن اأن نتبّين الأنثى من الذكر متى 

ت�شخمت تلك الحديبة. الّطيور اليافعة: �شبغ لون الري�ش قمحي �شارب للرمادي 

اأ�ش, ممتدة جيدا 
ّ
ليتحول, اإلى اأبي�ش خلل ال�شتوّية الأولى. عند الطيران: العنق والر

نحو الأمام. ال�ّصوت: عادًة كتوم. �شراخها العدواني ي�شبه �شفير وفحيح الحيات اأو 

الثعابين. الأ�شوات المنبعثة من الجناحين عند خفقها خلل التحليق, ذات اأزيز اأو 

طنين مو�شيقي ي�شمع جيدا. اأماكن الترّدد: المياه الحلوة, الراكدة اأو بطيئة ال�شيلن 

وهي �شائعة عند م�شبات الأنهار و الخلجان المحمية جيدا, اإلى جانب البحيرات 

ت�شبح  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شاحلّية.  المناطق  و  المياه  مجاري  و  المك�شوفة 

تترنح  الياب�شة,  على  ر�شاقة  اأقّل  وهي  مقو�ش  العنق  قليل,  ذيلها  ترفع  باأناقة, 

في م�شيتها, ل تجفل ب�شرعة وهي عدوانية عند اإزعاجها وت�شتعمل لذلك اإ�شارات 

وا�شحة من خلل و�شعية ج�شمها.

األنواع المشابهة

و�شع  في  القاعدة.  عند  الإنتفاخ  غياب  مع  واأ�شود  اأ�شفر  المنقار  ال�صداح:  التم 

الإ�شترخاء يكون العنق عموديا وغير مقو�ش.

Cygnus olor

مت صامت

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا
الوز العراقي

مصر
مت اأبي�ش

السودان
التم ال�شامت

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
76 - 56

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
125 - 90

الحالة

ال�شودان  و  بكّل من موريتانيا  بالمنطقة  يتواجد  و  ال�شحراء  ينتمي لجنوب  نوع 

اأين يع�ّش�ش باإنتظام.

األوصاف

طح اأ�شود مع لمعان نحا�شي 
ّ
هو بط كبير الحجم ذو هيئة ق�شيرة مكتنزة. حاط: ال�ش

العنق اأبي�ش.  در  ال�شّ و  الأ�شفل  للرمادي,  �شاربة  الخا�شرة  اأخ�شر,  و  )برونزي( 

اأ�ش اأبي�شان مرّق�شة بالأ�شود. المنقار ق�شير للغاية و قوي تعلوه حدبة �شخمة 
ّ
و الر

اأ�شودان موحدان يتباينان مع  الطيران: الأجنحة و الظهر  عند  م�شودة لدى الذكر. 

هي  للرمادي  ال�شاربة  والخا�شرتين  الزمك  البي�شاء,  و  مادّية 
ّ
الر الحّلة  باقي 

و  الم�شتنقعات  الترّدد:  اأماكن  الوقت.  ال�ّصوت: �شامت معظم  عموما وا�شحة جّدا. 

المناطق الفي�شّية, المرزات و م�شبات الأنهار. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية.

األنواع المشابهة

اأحمران,  نتاأة  و  الوجنة بي�شاء. منقار  و  اأ�شودان  اأ�ش 
ّ
الر و  العنق  اأ�شخم,  قرن:  اأم 

اأثناء الطيران مقّدمة الجناح اأبي�ش, اأعلى الخا�شرة اأ�شود.

Sarkidiornis melanotos

أم زملة

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بطة

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأم زملة

ذكر

ذكر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
78 - 64

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
130 - 110

الحالة

مهاجر من الحيز ال�شمالي يعي�ش باأق�شى �شمال �شرق اأوروبا و ي�شّتي بغرب 

و و�شط و �شرق اأوروبا. ي�شّتي نوعا ما باإنتظام بتون�ش و م�شر. زائر عر�شي 

بالمغرب و الجزائر و ال�شودان.

األوصاف

بالخطوط  و  البي�شاء  بجبهتها  معروفة  هي  و  مادي 
ّ
الر الإوز  لمجموعة  تنتمي 

مكتنز.  و  ق�شير  العنق  ط, 
ّ
متو�ش حجم  حاط:  الج�شم.  اأ�شفل  عند  ال�شوداء  العري�شة 

متماثل,  اأبي�ش  البطن  اأكثر,  فاتح  در  ال�شّ لون  فاتح,  اأ�شمر  رمادي  ك�شاء  بالغ: 

المنقار  الج�شم,  بقّية  من  التباين  قليلة  ن�شبيا  لكن  و  اأكثر  داكنة  العنق  و  اأ�ش 
ّ
الر

رمادي  اليافعة:  الّطيور  حظاب.  ذات  برتقالية  اق 
ّ
ال�ش وردي,  لون  ذو  قوي 

فاتح وردي  المنقار  بّنّية,  خطوط  اأو  جبهية  لبقع  وجود  ل  تماثل,  اأكثر  اأ�شمر, 

و طرفه داكن. عند الطيران: طيران قوي و ت�شكيلة ممّيزة كحرف »V« مع التناوب 

اق ل تتجاوز الذيل, مقّدمة الجناح داكن تماما, حواف 
ّ
على القيادة. العنق ممتد, ال�ش

در وا�شحة  الغطائيات ذات لون فاتح و قليلة الو�شوح, الخطوط ال�شوداء على ال�شّ

مادي كاكات و �شر�شرة اإوز و ت�شفير, اأكثر 
ّ
جّدا. ال�ّصوت: م�شابه ل�شوت الإوز الر

�شرعة و اأعلى من بقّية الإوز. �شراخ حاّد و مو�شيقي, تطلق »كليك - كليك« و »كو - 

ليو« اأ�شبه اإلى �شدى ال�شحك اأحيانا ما يمنحها ت�شميتها بالوزة ال�شحوكة. اأماكن 

التندرا  على  تتردد  �شيبيريا(  و  رو�شيا  �شرقي  )�شمال  تع�شي�شها  مواقع  في  الترّدد: 

المنقعية منها ذات الأع�شاب و ال�شجيرات المتفرقة و الم�شطحات المائّية, تق�شي 

الخ�صائ�ص ال�شواحل.  من  القريبة  المياه  م�شطحات  و  الرطبة  المروج  في  ال�ّشتاء 

ع�شبية  الّتع�شي�ش,  فترة  اإجتماعية خارج  و  الّتزاوج  فترة  نفورة خلل  العادات:  و 

تتغّذى بالمياه قليلة العمق بالبحث على النباتات الع�شبية و براعمها.

األنواع المشابهة

خطوط  دون  لكن  و  ال�شوداء  ال�شغيرة  البقع  بع�ش  حجمًا,  اأكبر  الرّمادّية:  الإوزة 

اق ذات لون �شارب 
ّ
�شوداء على البطن, منقار �شخم برتقالي �شارب للوردي. ال�ش

للوردي �شاحب. اأثناء الطيران مقّدمة الجناح رمادي ر�شا�شي فاتح يتباين ب�شدة 

ة الجناح و الظهر الداكن اأكثر.
ّ
مع لون موؤخر

Anser albifrons

وزة بيضاء اجلبهة

التسمية حسب البلد

موريتانيا
وزة

املغرب
وزة بي�شاء اجلبهة

اجلزائر
وزة

تونس
الوزة ال�شحوكة

ليبيا
وزة غًراء

مصر
اإوز اأبي�ش اجلبهة

السودان
الإوزة الغراء

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
84 - 74

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
168 - 149

الحالة

وب�شكل  تون�ش,  و  الجزائر  )المغرب,  ال�شمالّية  باإفريقيا  مادّية 
ّ
الر الإوزة  ت�شتي 

عر�شي �شجلت �شمال غرب ليبيا (.

األوصاف

في  ثقيلة  ن�شبيا,  كبير  راأ�شها  و  �شميك  عنق  لها  الحجم  كبيرة  رمادّية  اإوزة  هي 

م�شيتها و اأثناء الطيران. حاط بالغ: ك�شاء رمادي اأ�شمر موحد دون تباين وا�شح, 

البطن و اأ�شفل الذيل الق�شير اأبي�ش و�شطح هذا الأخير اأبي�ش و رمادي, غالبا بع�ش 

اأ�ش و العنق �شاحب للغاية, منقار كبير برتقالي 
ّ
البقع ال�شوداء على البطن. لون الر

اق �شاربة للوردي الكامد, يظهر تغيرات جغرافية. 
ّ
�شارب للوردي اأو وردي, ال�ش

عند الطيران: اأجنحة عري�شة, طيران ثقيل و لكن �شريع و مبا�شر )م�شتقيم(, مقّدمة 

الأكثر  الظهر  و  الجناح  ة 
ّ
ب�شدة مع موؤخر يتباين  الجناح رمادي ر�شا�شي فاتح 

القوادم  مع  تتباين  فاتحة  رمادّية  داخلية  حافة  و  داكن  الجناح  بطن  قتامة, 

مادي غالبا في ت�شكيلة 
ّ
ال�شغري و الظهر الأ�شمر الداكن. عند الهجرة يطير الإوز الر

حرف »V«. ال�ّصوت: كاكات اإوز و �شر�شرة و ت�شفير تبعث ب�شوت منخري متكرر 

وت  »اأونق - اأُنق - اأُنق« اأو »قا - قا - قا«. عند عبورها و اأثناء الهجرة, يكون ال�شّ

قويا و حادا. اأماكن الترّدد: مختلف, اأنواع المناطق الرطبة التي يتوفر فيها الغطاء 

البحيرات,  ُجزيرات,  و  البرك  المقا�شب,  ذات  العمق  قليلة  الم�شتنقعات  النباتي, 

ال�شفاف حّتى ذات المياه الع�شرة, الم�شبات و اأرا�شي البور اإلخ... ت�شتي بالجنوب 

الغربي و ال�شرقي من اأوروبا و كذلك ب�شمال اإفريقيا. الخ�صائ�ص و العادات: تن�شط 

في الليل كما في الّنهار, تق�شي وقتا طويل على الأر�ش لتتغّذى و ترعى )تق�شم( 

اأ�شراب كبيرة قد تبلغ اأحيانا  اإثر فترة الّتع�شي�ش, تهاجر في  الأع�شاب. اإجتماعية 

المئات اإلى الآلف.

األنواع المشابهة

وزة بي�صاء الجبهة: �شريط عري�ش اأبي�ش عند قاعدة المنقار, اأ�شفل الج�شم نوعا ما 

اق برتقالية, المنقار وردي.
ّ
مخطط ب�شدة بالأ�شود. ال�ش

Anser anser

وزة رمادّية

التسمية حسب البلد

موريتانيا
وزة رمادّية

املغرب
وزة رمداء

اجلزائر
وزة

تونس
مادي

ّ
الوز الر

ليبيا
مادي

ّ
الوز الر

مصر
اإوز رمادي

السودان
اإوز اأربد

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
73 - 63

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
154 - 134

الحالة

هي مع�ّش�شة مقيمة بموريتانيا و م�شر و ال�شودان, تقوم بتحركات و تتنّقل بح�شب 

جفاف المناطق الرطبة التي تترّدد عليها.

األوصاف

اأنيقة الج�شم. حاط: الري�ش اأ�شمر فاتح و ظهر داكن اأكثر, بقعة ك�شتنائية حول العين 

مراآته مخ�شرة  و  الجناح  اأبي�ش على  �شريط  الجانب  و من  در.  ال�شّ اأخرى على  و 

يقان وردية. عند الطيران: الأغ�شية الكبرى 
ّ
نوعا ما هما وا�شحتان. المنقار و ال�ش

ممّيزة.  عموما  هي  در  ال�شّ اأ�شفل  عند  الك�شتنائية  البقعة  جّدا.  وا�شحة  البي�شاء 

المرزات  الفي�شّية,  المناطق  و  الم�شتنقعات  الترّدد:  اأماكن  ال�شخب.  قليلة  ال�ّصوت: 

الخ�صائ�ص الياب�شة.  بالأرا�شي  اأحيانا  بالأنهار.  الرملّية  الجزيرات  �شفاف  و 

ت�شاهد  الّطيور,  مئات  اإلى  ع�شرات  من  مجموعة  �شمن  عموما  �شربّية  العادات:  و 

جاثمة اأحيانا.

األنواع المشابهة

اأ�ش 
ّ
الر در,  ال�شّ على  البّني  العري�ش  ال�شريط  مع  متباين  اأبي�ش  لون  �صهرمان:  بط 

داكن. بط �صفار: اأ�شغر, بطن اأبي�ش, ظهر رمادي و راأ�ش اأ�شهب.

ا بي�شاء. < عند الطيران بع�ش الأنواع الأخرى �شطح اأجنحتها اأي�شً

التسمية حسب البلد

املغرب

موريتانيا
وزة م�رصّية

ليبيا

تونس

اجلزائر

مصر
الإوز امل�رصي

السودان
الإوز امل�رصى

Alopochen aegyptiaca

اإلوز املصري

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
145 - 110

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
70 - 58

الحالة

مع�ّش�ش مقيم بالمغرب و الجزائر و تون�ش. مهاجر عابر ي�شّتي بم�شر. ينتمي للّطيور 

الآ�شيوية. 

األوصاف

اأفتح. نف�ش حجم بط �شهرمان  اأ�ش 
ّ
اأ�شقر برتقالي باأكمله, الر هو بط �شخم, ري�شه 

الحظاب(,  ذات  )الم�شودة  اق 
ّ
ال�ش كذلك  و  طويل  العنق  مت�شابهة,  ن�شب  و  تقريبا 

اأو  فاتح  قرفي  بلون  اأفتح  اأ�ش 
ّ
الر برتقالي.  اأ�شمر  الج�شم  �شيقة,  طويلة  الأجنحة 

اأبي�ش اأ�شمر فاتح و وجه اأفتح. اأطراف الأجنحة و الذيل ن�شبيا ذات لمعان اأخ�شر, 

بين  قنة  ذو  )الذكر(:  حاط  الجناح.  الأو�شط من  الجزء  في  مرايا �شغيرة خ�شراء 

اأ�ش و الج�شم, حلقة �شيقة �شوداء, الو�شاح اأ�شمر برتقالي داكن اأكثر و كذلك عند 
ّ
الر

اليافعة:  الّطيور  البيا�ش.  الوجه وا�شح  العنق,  )اأنثى(: غياب حلقة  حاط  در.  ال�شّ

م�شابهة للأنثى و لكن تدرج رمادي على المنطقة البي�شاء للجناح. عند الطيران: 

الأ�شفل  و  الأعلى  من  الأجنحة  مقّدمة  و  اأ�شود  و  اأبي�ش  اللون  ثنائية  الأجنحة 

مادّية, اأثناء الطيران 
ّ
اأبي�ش. ال�ّصوت: �شراخ قوي منخري ي�شابه �شوت الإوزة الر

يبعث ب�شدي »اأنق - اأنق« بوقي »ااآه - اأونق« يطلق كل من الزوجين و باإنتظام 

الوا�شعة  ال�شبا�شب  الداخلية,  الأماكن  مختلف  الترّدد:  اأماكن  متوا�شل.  �شراخا 

المحاذية للبحيرات, الم�شتنقعات الع�شرة, مجاري المياه, المرتفعات و منحدرات 

الجبال, ال�شواطئ ال�شخرّية بال�شفاف و الأ�شجار و المباني المنهارة و الأطلل. 

الّتع�شي�ش  اإجتماعية بعد  التزاوج و  العادات: نفورة جّدا خلل فترة  و  الخ�صائ�ص 

وهي اأحادية الأزواج.

األنواع المشابهة

اأ�شفل  و  العين  محيط  اأطول,  يقان 
ّ
ال�ش و  العنق  �شمرة,  اأكثر  اأكبر,  الم�صرّية:  الإوزة 

اأ�شغر,  �صليلي:  اأم  ممتقع.  لحمي  لون  ذات  ال�شيقان  و  المنقار  بّني,  اأ�شمر  در  ال�شّ

الري�ش ال�شفلي اأ�شفر م�شهب, القلن�شوة و القفن و الظهر اأ�شمر داكن, الزمك اأبي�ش, 

يقان و العنق اأطول.
ّ
ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا
جرمان مك�شي

املغرب
�شهرمان اأ�شداأ

اجلزائر
بو فريوة

تونس
بط اأبو فروة

ليبيا
بط اأبو فروة

مصر
اأبو فروة

السودان
بط اأبوفروة

Tadorna ferruginea

بط أبوفروة

ذكر بالغ 

أنثى

رسم



ذكر

أنثى
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
67 - 58

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
153 - 110

الحالة

ال�ّشتاء و خلل  الهجرة  عند  المنطقة  بكامل  تتواجد  قطبّية,  اأ�شول  ذات  مهاجرة 

و هو نوع نادر بجنوب ال�شحراء, بع�شها مع�ّش�ش.

األوصاف

اأ�ش و العنق اأخ�شر داكن, �شريط �شدري 
ّ
اأبي�ش, لون الر ط. 

ّ
هو بط ذو حجم متو�ش

اأ�شهب و �شريط اأ�شود بين الخا�شرة و الظهر, دمغة المرايا خ�شراء برنزّية, القوادم 

بارزة  نتاأة  تعلوه  اأحمر  المنقار  )الذكر(:  حاط  وردية.  يقان 
ّ
ال�ش �شوداء,  الكبرى 

اأو  النتاأة  الذكر و غياب  اأكثر من  المنقار داكنة  اأ�ش و 
ّ
الر األوان  )اأنثى(:  حاط  جّدا. 

و  الوجه  اأ�شهب.  �شدري  ل�شريط  وجود  ل  م�شمر.  طح 
ّ
ال�ش اليافعة:  الّطيور  تكاد. 

يقان رمادّية و المنقار وردي. عند الطيران: يبدو مبرق�شا ب�شدة 
ّ
الزور مبي�شة. ال�ش

اأبي�ش و اأ�شود و اأ�شهب. اأغ�شية الأجنحة بي�شاء. الخط الأو�شط باأ�شفله وا�شح جّدا. 

ال�ّصوت: �شجوجة فقط خلل فترة الّتع�شي�ش. اأماكن الترّدد: عموما على حافة البحر 

اأو بالبحيرات ذات المياه الع�شرة.

األنواع المشابهة

اأم زلمة: دون �شريط �شدري. راأ�ش و عنق اأبي�شان مرّق�شة بالأ�شود. المنقار اأ�شود 

اأ�ش 
ّ
الر الم�صري:  الإوز  الجناح داكن متماثل.  الطيران �شطح  اأثناء  نتاأة �شخمة,  و 

طح 
ّ
در )ل ت�شكل �شريطا �شدريا كامل(, اأثناء الطيران ال�ش فاتح. بقعة بّنّية على ال�شّ

اأ�شهب  اأ�ش 
ّ
الر برق�شة,  اأقّل  اأ�شغر,  )الذكر(:  ال�صفار  البط  متماثل.  البطن  و  داكن 

اأقّل  الطيران  اأثناء  اأ�شود,  الج�شم  ة 
ّ
موؤخر و  رمادي  الج�شم  �شكريا,  �شريطا  يحمل 

بيا�شا على الجناح, الج�شم رمادي.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
اأ�ش

ّ
جرمان اأخ�رص الر

املغرب
�شهرمان

اجلزائر
اأ�ش

ّ
جرمان خ�رص الر

تونس
بط �شهرمان

ليبيا
بط �شهرمان

مصر
ال�شهرمان

السودان
ال�شهرمان

Tadorna tadorna

بط شهرمان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
100 - 75

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
175 - 135

الحالة

نوع من جنوب ال�شحراء, تع�ّش�ش هذه الإوزة بموريتانيا و ال�شودان, تتنقل مو�شمّيا 

مئات الكيلومترات, تّم ر�شدها م�شادفة بم�شر و المغرب.

األوصاف

اأكبر بطيات المنطقة. حاط: الري�ش اأ�شود )لمعان اأخ�شر على الظهر( ما عدى الكوا�شي 

المنقازحمراوان  ال�شاقان و  الوجنتين فهي ذات لون مبي�ش,  البطن و  ال�شفلّية و 

وكذالك النتاأة التي تعلوه. عند الطيران: مقّدمة الجناح, البطن و الكوا�شي ال�شفلّية 

البي�ش تتباين مع بقّية حلتها ال�شوداء. ال�ّصوت: ت�شوت فقط خلل فترة التكاثر. 

العادات:  الخ�صائ�ص و  الترّدد: الم�شتنقعات, المناطق الفي�شّية و المرزات.  اأماكن 

�شربّية غالبا تجثم بالأ�شجار اأو على الأ�شرطة و الأل�شنة الرملّية  في مجاري المياه 

بغر�ش الإ�شتراحة. خلل فترة التزاوج تت�شارع الذكور بعنف.

األنواع المشابهة

اأ�ش و العنق الأبي�شان مرّق�شة بالأ�شود على المنقار حدبة 
ّ
البط المخوذ: اأ�شغر, الر

�شخمة م�شودة.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اإوز غاميبيا

السودان
اأم قرن

Plectropterus gambensis

أم قرن

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
33 - 30

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
60 - 50

الحالة

نوع من جنوب ال�شحراء, مع�ّش�ش مقيم بموريتانيا, ي�شاهد اأي�شا بال�شودان و ذلك 

خلل تنقلته المو�شمّية.

األوصاف

بلمعان  اأ�شود  طح 
ّ
ال�ش )الذكر(:  حاط  مكورة.  هيئة  ذات  الحجم  �شغيرة  بطة  هي 

�شهلة  ال�شفات  هذه  جميع  اأبي�ش,  البطن  و  �شهباء  الخا�شرة  و  در  ال�شّ مخ�شر, 

عند  بالأ�شود  المحو�شة  الخ�شراء  العري�شة  البقعة  و  اأبي�ش  الوجه  الملحظة, 

اأ�ش المبي�ش 
ّ
اأ�ش و العنق وا�شحة جّدا و المنقار اأ�شفر. حاط )اأنثى(: الر

ّ
ة الر

ّ
موؤخر

المنقار  جّدا,  ممّيزة  �شفات  موؤخرته  و  اأعله  في  للأخ�شر  ال�شارب  مادي 
ّ
الر و 

مع  بجلء  يتبين  الأبي�ش  الجناحي  ال�شريط  الطيران:  عند  للبرتقالي.  �شارب 

اأماكن  خافت.  �شفير  ال�ّصوت:  بي�شاء.  البطن  و  �شهباء  الخا�شرة  الداكن,  طح 
ّ
ال�ش

الترّدد: الم�شتنقعات ذات النباتات العائمة الكثيفة )خا�شة نيلوفارية(. الخ�صائ�ص

و العادات: زوجي اأو في مجموعات �شغيرة, نادرا ما ي�شاهد و هو حاط, طيران 

�شريع و منخف�ش.

األنواع المشابهة

حذف �صيفى: اأكبر قليل, الخا�شرة فاتحة و حاجب الذكر اأبي�ش. ري�ش الأنثى اأقّل 

اأ�ش غير اأبي�ش.
ّ
تباينا و الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اإوز اإفريقي قزم

Nettapus auritus

إوز إفريقي قزم

ذكر

أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
51 - 45

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
86 - 75

الحالة

ال�ّشتاء  ف�شل  و  الهجرة  خلل  المنطقة  بكامل  ي�شاهد  قطبّية,  اأ�شول  ذو  مهاجر 

باأعداد هاّمة.

األوصاف

ا  اق اأي�شً
ّ
ط, راأ�شه م�شتدير و المنقار الق�شير رمادي اأزرق, ال�ش

ّ
هو بط ذو حجم متو�ش

اأ�ش الأ�شهب و على الجبهة  �شريط 
ّ
ق�شيرة و في ذات اللون. حاط )الذكر(: باأعلى الر

ة الج�شم الرمادي �شوداء. حاط 
ّ
در وردي و البطن بي�شاء و موؤخر �شكري اللون, ال�شّ

)اأنثى(: ال�شبغ العام اأ�شهب, �شريط فاتح على الجانب ل يلحظ دائما جيدا. عند 

الطيران: الظهر �شارب للرمادي و مقّدمة الجناح فاتح )اأبي�ش لدى الذكر البالغ( 

الترّدد:  اأماكن  الذكر.  يطلقه  �شفير  ال�ّصوت:  رمادّية.  الخا�شرة  و  بي�شاء  البطن 

اأو  الأر�ش  على  تتغّذى  العادات:  و  الخ�صائ�ص  القارّية.  المياه  اأو  البحر  �شفاف 

بالمياه قليلة العمق.

األنواع المشابهة

الإوز الم�صري: اأ�شخم, الج�شم اأ�شمر فاتح و ظهر داكن اأكثر, بقعة ك�شتنائية حول 

مبرق�ش  و  اأ�شخم  �صهرمان:  بط  وردية.  المنقار  و  اقان 
ّ
ال�ش در.  ال�شّ على  و  العين 

الج�شم  اأ�شهب.  اأبي�ش و �شريط �شدري  در  ال�شّ اأخ�شر داكن  العنق  اأ�ش و 
ّ
الر ب�شدة. 

اأثناء الطيران �شديد التباين و  اقان ورديتان و المنقار اأحمر, 
ّ
اأ�شود, ال�ش اأبي�ش و 

مجعد اأبي�ش و اأ�شود و اأ�شهب.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
برك

املغرب
بط �شفار

اجلزائر
زواي

تونس
ال�شفار

ليبيا
�شواي

مصر
�شوا اأو ظاي

السودان
ال�شواى 

Anas penelope

بط صفار
ذكر

أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
58 - 46

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
94 - 84

الحالة

بط من الحيز ال�ّشمالي, ي�شّتي بكامل المنطقة المعنّية ماعدى بموريتانيا.

األوصاف

المنقار طويل رقيق  المرايا بي�شاء وا�شحة جّدا.  ط, دمغة 
ّ
هو بط ذو حجم متو�ش

و رمادي اللون. ال�شّاقان �شاربتان للبرتقالي. حاط )الذكر(: لون الري�ش في جزء 

ة الج�شم الأ�شود و �شريط 
ّ
كبير منه رمادي. البطن الأبي�ش متباين ب�شدة مع موؤخر

اأ�شهب على الجانب ل ُيرى دوما بو�شوح. حاط )اأنثى(: جوانب المنقار برتقالية. 

ا  اأي�شً اأ�شمر رمادي و دمغة المرايا بي�شاء وا�شحة جّدا. البطن هي  الطيران:  عند 

الترّدد:  اأماكن  خافت.  الذكر  ت�شويت  قويا,  جر�شا  الأنثى  تطلق  ال�ّصوت:  بي�شاء. 

جميع اأنواع المناطق الرطبة القارّية, ذات الغطاء النباتي. الخ�صائ�ص و العادات: 

اأ�ش و العنق.
ّ
يتغّذى على الأر�ش اأو على الماء, و ل يغط�ش من ج�شمه �شوى الر

األنواع المشابهة

الذكر  ري�ش  بنف�شجي.  اأزرق  لون  ذات  المرايا  دمغة  بقليل.  حجما  اأكبر  خ�صاري: 

در اأ�شمر. البلبول  اأ�ش و العنق اأخ�شر داكن و ال�شّ
ّ
اأكثر تباينا عند مقّدمة الج�شم. الر

لمعان  المرايا خ�شراء ذات  المنقار رمادي. دمغة  اأطول,  و  اأثخن  العنق  )الأنثى(: 

برونزي و هي محو�شة بالأبي�ش من الخلف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بركة

املغرب
بط �شمرى

اجلزائر
اأ�شود دارة

تونس
بط �شماري

ليبيا
بط �شماري

مصر
�شماري

السودان
بط �شماري

Anas strepera

بط سماري

ذكر

أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
65 - 50

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
100 - 75

الحالة

مع�ّش�ش مقيم بالمغرب و الجزائر و تون�ش, خلل ال�ّشتاء تت�شخم اأعدادها بالوافدة 

من مثيلتها الأوروبية وذالك للّت�شتية بكامل المنطقة.

األوصاف

ط. دمغة المرايا ذات لون اأزرق بنف�شجي و هي محاطة بخطين 
ّ
 بط ذو حجم متو�ش

حاط  للبرتقالي.  اقان حمراء �شاربة 
ّ
ال�ش المنقار طويل و �شميك ن�شبيا.  اأبي�شين. 

ة 
ّ
اأ�ش الأخ�شر الداكن طوق رقيق اأبي�ش. موؤخر

ّ
در اأ�شمر يف�شله عن الر )الذكر(: ال�شّ

الج�شم �شوداء, الذيل اأبي�ش و كوا�شي �شفلّية و�شطى �شوداء رفيعة )م�شمرة(. حاط 

)اأنثى(: �شبغ الري�ش اأ�شمر و مبقع. المنقار مخ�شر و جوانبه غالبا ذات لون اأ�شفر 

محو�شة  و  بنف�شجي  اأزرق  المرايا  دمغة  لون  الطيران:  عند  للبرتقالي.  �شارب 

ب�شريطين اأبي�شين, خفق ودفيف �شريع للأجنحة. ال�ّصوت: ت�شويت منخري رقيق 

جميع  الترّدد:  اأماكن  الأنثى.  من  رنيني  كوان«   - »كوان  و  الذكر  يطلقه  »كواك« 

اأو بالترّجح  �شربّية تتغّذى على الأر�ش  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الرطبة.  المناطق 

ة الج�شم فقط بارزا(.
ّ
داخل الماء )تبقى موؤخر

األنواع المشابهة

اأ�شد  البلبول:  حجما.  اأقّل  و  �شمرة  اأقّل  الري�ش  بي�شاء  المرايا  دمغة  �صماري:  بط 

هيافة, العنق نحيف اأكثر, المنقار رمادي, دمغة المرايا اأخ�شر و لمعان برونزي. 

اأقّل ذات هيئة  اأبو مجرف: الحجم  بط  ة. 
ّ
اأبي�ش وحيد عند الموؤخر محو�ش ب�شريط 

مكورة. منقار اأطول و اأقوى.

< قد ي�شعب تبين اأنثى خ�شاري عن بقّية اإيناث البطيات الم�شابهة.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
جرمان بركة

املغرب
بركة

اجلزائر
اإهور

تونس
عنق الولل

ليبيا
خ�شاري

مصر
خ�شاري

السودان
اخل�شاري

Anas platyrhynchos

خضاري

ذكر

أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
43 - 34

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
64 - 58

الحالة

مهاجر من اأ�شل قطبي, ي�شّتي بكامل المنطقة و اّلتي تمثل الجزء الجنوبي الأق�شى 

لف�شاء �شتوتيه.

األوصاف

بط �شغير الحجم. حاط )اأنثى(: مرقطة بالأ�شمر و م�شفرة, الوجنتان و اأ�شفل الج�شم 

اأ�ش اأ�شهب و حاجب عري�ش اأخ�شر ينزل حّتى اأ�شفل 
ّ
�شاحبة اأكثر. حاط )الذكر(: الر

اأبي�ش باأعلى الخا�شرة و بقعة  اأفقي  الرقبة, لون الري�ش �شارب للرمادي و خّط 

ة الج�شم. عند الطيران: الجناح �شارب للرمادي و دمغة المرايا 
ّ
مثلثة �شفراء بموؤخر

ال�ّصوت:  اأبي�ش.  البطن  و  داكن  اأ�ش 
ّ
الر فاتحين,  بخطين  محاطة  داكنة  خ�شراء 

�شجوج, يطلق الذكر �شوتا ق�شيرا »كريوك« اأو »كريك« �شعيف و مو�شيقي بينما 

تطلق الأنثى �شوتا قوّيا »كااإكك - كااإكك«. اأماكن الترّدد: الم�شتنقعات و البحيرات 

ذات المياه الحلوة اأو الع�شرة قليلة العمق و بها نباتات و كذلك بال�شفاف البحرية. 

الخ�صائ�ص و العادات: طيران �شريع في مجموعات مترا�شة مع تغيرات فجئية في 

الإّتجاه, �شربّية جّدا, تتواجد اأ�شا�شا في الأحوا�ش الكبرى.

األنواع المشابهة

حذف �صيفى: الحاجب و الوجنة ممتقعة. الدمغة داكنة واأ�شغر. حذف هوتنتوت: 

قلن�شوة داكنة و وجنة �شكرية اللون, اأثناء الطيران الدمغة محو�شة بالأبي�ش فقط 

من الخلف.

< اأنثى الحذف ال�شتوي �شبيهة باإناث حذف اآخر اإلى حّد الإلتبا�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بذاك اأو برك

املغرب
حذف �شتوي

اجلزائر

تونس
حذف �شتوي

ليبيا
�رص�شري �شتوي

مصر
�رص�شري

السودان
حذف �شتوي

Anas crecca

حذف شتوي

ذكر أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
48 - 44

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
82 - 78

الحالة

نوع اإفريقي اإ�شتوائي منت�شر ومو�شعي, موجود بال�شودان

األوصاف

بط �شغير مكتنز ق�شير ذو ري�ش ممتقع ومبّقع ب�شدة من الأ�شفل. حاط بالغ: يمثل 

الأحمر  بمنقارها  وا�شح  باإختلف  ولكن  الرخامي  الحذف  مع  �شطحية  م�شابهة 

العين  بالأ�شود.  برقة  ومنقط  متماثل  رمادي  لون  ذو  اأ�ش 
ّ
الر للوردي.  ال�شارب 

حمراء. مراآتها الجناحية ذات لون اأخ�شر و محاطة بحواف عري�شة بي�شاء. ري�شات 

 داكن ما يمنحها مظهرا �شديد 
ّ
حذف النيل رمادّية ممتقعة يتو�شطها رمادي م�شمر

الق�شرية وجّد ممّيز. الّطيور اليافعة: هي مثل البالغة ولكن اأ�شفلها وب�شكل وا�شح 

اأقّل ترقيط وهي تكت�شب حلتها النهائية منذ ال�شتوّية الأولى. عند الطيران: طيران 

بطيء جّدا لي�شبح ر�شيقا و�شريعا متى انطلقت في م�شارها. ال�ّصوت: �شفير ق�شير 

الم�شطحات  عموما  تف�شل  الترّدد:  اأماكن  ومدوي.  اأ�شّم  هدير  اأحيانا  ي�شاحبه 

والأرا�شي  ال�شاطئية  والبحيرات  المالحة  البحيرات  مثل  العمق  قليلة  المائّية 

والم�شاحات  والأودية  والم�شتنقعات  الخزانات  بالفي�شانات,  موؤقتا  المغمورة 

اإجتماعي  طائر  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الم�شتعملة.  المياه  لمعالجة  المخ�ش�شة 

تكّون  التح�شير,  خلل  �شغيرة.  مجموعات  في  اأو  اأزواج  في  عموما  يعي�ش  األيف 

مجموعات كبيرة قد ت�شل اإلى حوالي 2000 طائًرا في بع�ش الم�شاحات المائّية. 

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
حذف النيل

Anas capensis

حذف النيل

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
66 - 51

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
95 - 80

الحالة

بتون�ش عر�شّيا  مع�ّش�شا  بع�شها  ر�شد  تم  المنطقة,  بكامل  الّنوع  هذا  ي�شّتي 

و المغرب.

األوصاف

اأ�ش 
ّ
الر اأبي�ش نحيف و طويل,  العنق  )الذكر(:  حاط  الهيافة.  �شديد  ذو حجم كبير, 

يرتفع  �شيق  ل�شان  �شكل  في  اأبي�ش  �شريط  الفاتح,  للك�شتنائي  �شارب  قمحي 

طح و الخا�شرة رمادّية, 
ّ
اأ�ش, ال�ش

ّ
منح�شرا من العنق و اأ�شفل الزور حّتى ماأخرة الر

الري�ش  ال�شوداء,  ال�شفلّية  الكوا�شي  مقّدمة  عند  يظهر  �شاحب  اأ�شفر  �شريط عمودي 

الأو�شط للذيل ممّيز فهو اأ�شود و �شلكي وم�شتدّق للغاية اأّما جوانبه فبي�شاء. حاط 

)اأنثى(: الهيئة �شديدة الهيافة, المنقار رمادي. عند الطيران: تتميز بنحافة الج�شم 

در اأبي�شان, دمغة المرايا خ�شراء ذات بريق برونزي و ذيل م�شتدّق, البطن و ال�شّ

ة بخط اأبي�ش. ال�ّصوت: �شوت 
ّ
و هي محو�شة في مقدمتها بخط م�شفر و من الموؤخر

الفي�شّية المناطق  و  بالم�شتنقعات  تتغّذى  الترّدد:  اأماكن  باإفريقيا.  للغاية  خافت 

و البحيرات ال�شاطئية. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية جّدا, تتواجد نهارا بالبحيرات 

و المناطق الفي�شّية و البحيرات ال�شاطئية. 

األنواع المشابهة

بالن�صبة للذكر

اأ�ش 
ّ
در اأبي�ش و منقار �شخم م�شطح, البطن و الخا�شرة �شهباء و الر اأبومجرف: ال�شّ

اأ�ش اأبي�ش مبّقع بالأ�شود و حدبة 
ّ
در اأبي�ش, الظهر اأ�شود, الر اأخ�شر. اأم زلمة: ال�شّ

كبيرة على المنقار.

بالن�صبة للأنثى

اأثخن,  عنق  �صماري:  بط  اأق�شر.  الذيل  و  العنق  و  المنقار  اأكثر,  �صفار: مكورة  بط 

المنقار �شارب للبرتقالي, دمغة المرايا بي�شاء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
برك

املغرب
بط ذنوب

اجلزائر
ب�شبلة

تونس
بو�شبولة

ليبيا
البلبول

مصر
بلبول

السودان
البلبول

Anas acuta

البلبول

ذكر

أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
41 - 37

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
69 - 58

الحالة

بالمنطقة  ي�شاهد  اإفريقيا,  �شحراء  بجنوب  ي�شّتي  قطبي,  اأ�شل  من  مهاجر  طائر 

المعنّية عابرا خلل الهجرة.

األوصاف

بط �شغير الحجم, دمغة المرايا خ�شراء ممتقعة محو�شة بالأبي�ش من الخلف و من 

الأمام. حاط )الذكر(: حاجب عري�ش على �شكل هلل ينزل حّتى القفن, الخا�شرة 

الفاتحة اللون و البطن المبي�شة تتباين مع باقي الج�شم الداكن, ري�ش كتفي اأ�شود 

الحذف  اأنثى  من  تمييزها  ي�شعب  )اأنثى(:  حاط  الخا�شرة.  على  يتدلى  اأبي�ش  و 

اأ�ش مجعد اأكثر و الحاجب و الوجنة مبي�شة, المع�شم ممتقع اأكثر و دمغة 
ّ
ال�شتوي. الر

المرايا داكنة قليلة الو�شوح. عند الطيران: طيران �شريع جّدا. عند الطيران )الذكر(: 

ال�ّصوت:  الطيران.  اأثناء  الأبي�ش وا�شحين حّتى  الفاتح و الحاجب  الأزرق  الكتف 

غير �شجوج, ت�شويته ممّيز �شبيه بنوع من الخ�شخ�شة. اأماكن الترّدد: الم�شتنقعات و 

البحيرات قليلة العمق و ذات نباتات. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية للغاية, تتجّمع 

اأحيانا بالآلف, خلل الّنهار تكون بالم�شطحات المائّية الكبرى و �شفاف الأنهار

و خلل الليل تتغّذى بالمناطق الفي�شّية قليلة العمق و بالمرزات.

األنواع المشابهة

حذف �صتوي: الذكر �شارب للرمادي و راأ�ش داكن و حاجب اأخ�شر. اأثناء الطيران, 

حذف  لّماعة.  داكنة  خ�شراء  المرايا  دمغة  و  للرمادي  �شارب  الجناح  �شطح 

المنقار  الداكنة,  القلن�شوة  و  ال�شكرية  الوجنة  بين  كّلي  تباين  اأ�شغر,  هوتنتوت: 

رمادي اأزرق. اأثناء الطيران, دمغة المرايا خ�شراء و ّجد محو�شة من الخلف بكثير 

من الأبي�ش, الذيل داكن. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بدك �شيفية

املغرب
حذف �شيفي

اجلزائر
بطيط

تونس
حذف �شيفي

ليبيا
�رص�شري �شيفي

مصر
�رص�شري �شيفي

السودان
حذف �شيفى

Anas querquedula

حذف صيفي

ذكر

أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
48 - 43

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
82 - 76

الحالة

وا�شع  و  �شائع  نوع  بال�شودان,  متواجد  هو  و  اإفريقيا  بجنوب  البط  هذا  يعي�ش 

الإنت�شار.

األوصاف

اأ�شفر  الري�ش  حا�شية  داكنة,  �شمراء  العلوية  الأجزاء  حاط:  ط. 
ّ
متو�ش حجم  ذو  بط 

مع  اأفتح  و  �شمراء  ال�شفلّية  الأجزاء  الق�شرية,  �شديد  ممّيزا  مظهرا  تمنحها  فاتح 

مع  تتباين  داكن  اأ�شمر  قفن  و  قلن�شوة  اأ�ش 
ّ
بالر عري�شة,  بي�شاء  حواف  ذو  ري�ش 

خد �شكري ممتقع ب�شّدة, المنقار اأحمر �شارب للوردي مع وجود خّط اأ�شمر داكن 

بو�شط المخطم العلوي, الأقدام الرحوية و الأ�شابع و اأغ�شيتها م�شودة. حاط )اأنثى(: 

اأكثر,  البالغة, منقار باهت  اليافعة: ت�شبه  الّطيور  اأكثر.  اأ�شغر قليل, منقار داكن 

در محّزز اأكثر منه مبقعا. عند الطيران: طيران �شريع, القوادم الو�شطى �شكرية  ال�شّ

الداكن,  الأ�شمر  الجناح  بقّية  مع  ب�شّدة  تتباين  ممتقعة  فاتحة  �شفراء  اأو  تماما 

مرايا الجناح ممتقعة. ال�ّصوت: نوع ن�شبّيا كتوم, عند عرو�ش التزاوج يطلق الذكر 

�شفيرا منخرّيا لطيفا و تبعث الأنثى �شل�شلة �شراخات تنازلّية بطيئة خ�شنة. اأماكن 

الترّدد: البحيرات و الم�شتنقعات ذات المياه الحلوة و قليلة العمق اّلتي ت�شتمل على 

في  اأو  زوجّيا  عادة  يتغّذى  العادات:  و  الخ�صائ�ص  البارزة.  و  الطافية  النباتات 

مجموعات �شغيرة.

األنواع المشابهة

اأ�ش اأقّل تباينا.
ّ
ا منقار اأحمر و لكن األوان الر حذف النيل: له اأي�شً

Anas erythrorhyncha

برك

التسمية حسب البلد

موريتانيا
برك

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
بط ذو املنقار الأحمر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
36 - 30

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
70 - 58

الحالة

يحتل هذا الحذف م�شاحة وا�شعة و هي موزعة ب�شكل مت�شتة في كل �شرق اإفريقيا

و مدغ�شقر و في المنطقة المعنّية تمت ملحظتها فقط بال�شودان خلل فترة الهجرة.

األوصاف

بط ممّيز بقلن�شوة داكنة الوجنة فاتحة و بقعة داكنة على جوانب العنق و منقار 

اأزرق رمادي. حاط: كل الري�ش مت�شابه و لكن عند الذكر فاقع اأكثر و هو في العموم 

اأ�شمر م�شود يتباين مع اللون  اأكثر من الأنثى و اليافعة. القلن�شوة و القفن  اأ�شهب 

در و البطن  الم�شفر الممتقع عند الوجنة و الحنجرة, الجزء ال�شفلي من العنق و ال�شّ

ة الخا�شرة م�شفرة, منطقة المنف�ش و الكوا�شي 
ّ
م�شفر و مبّقع بالأ�شمر الداكن, موؤخر

طح اأ�شمر داكن مع ري�ش محو�ش 
ّ
ال�شفلّية و العلوية مدودة بالم�شفر و الأ�شود, ال�ش

اق و القدم رمادي اأزرق داكن, القزحية 
ّ
مادي, الظهر و الزمك م�شود اللون, ال�ش

ّ
بالر

و  �شفراء  خفيفة  اإنعكا�شات  مع  م�شود  اأ�شمر  الأجنحة  �شطح  الطيران:  عند  �شمراء. 

زرقاء, مرايا خ�شراء محو�شة من الخلف و بكثافة باللون الأبي�ش, اأ�شفل الأجنحة و 

الإبط بي�شاء بحوا�شي و قوادم داكنة. ال�ّصوت: بطبطة حاّدة �شريعة و منخرية تطلقها 

اأحيانا عند الإقلع, متى اأزعجت تبعث بكاكة اإوز ثنائية اأو ثلثية »كاي - كاي« 

اأو �شل�شلة من ال�شراخ الجاف. اأماكن الترّدد: مختلف المناطق الرطبة خا�شة بالمياه 

الحلوة الداخلية قليلة العمق و المحّو�شة بالنباتات في الو�شط المفتوح على البحيرات

و الخزانات المك�شوفة. الخ�صائ�ص و العادات: تعي�ش عموما زوجّية اأو في مجموعات 

ة  �شغيرة, بعد التفريخ فاإّن مجموعات هاّمة يمكنها اأن تتكون محلّيا, نا�شطة خا�شّ

عند الغ�شق, تق�شي اليوم في مجموعات �شغيرة على ال�شفاف و بالمنباتات المنقعية 

بتنقلت  يقوم  بع�شها  اأّن  على  مقيم,  بالأحرى  اأخرى, طائر  �شطح  بطيات  بمعّية 

محلّية ق�شيرة و لم تعرف بعد جّيدا.

األنواع المشابهة

الحذف ال�صيفي: اأكبر, الحاجب اأبي�ش, الو�شاح �شارب للأزرق. اأثناء الطيران البطن 

بي�شاء, مقّدمة الجناح اأزرق فاتح, مرايا خ�شراء مع حافة رقيقة بي�شاء من الخلف. 

القفن,  اأ�شفل  حّتى  ينزل  اأخ�شر  عري�ش  حاجب  و  اأ�شهب  اأ�ش 
ّ
الر ال�صتوي:  الحذف 

ة الج�شم.
ّ
الج�شم �شارب للرمادي, البطن بي�شاء, بقعة مثلثة �شفراء عند موؤخر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
حذف هوتنتوت

Anas hottentota

حذف هوتنتوت

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
56 - 43

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
85 - 70

الحالة

بكامل  ذلك  و  الّت�شتية  و  الهجرة  ي�شاهد خلل  القطبّية  الأ�شول  ذو  المهاجر  هذا 

بلدان المنطقة المعنّية.

األوصاف

ممّيز بمنقار طويل و �شخم على �شكل ملعقة, دمغة المرايا خ�شراء. حاط )الذكر(: 

در اأبي�ش, البطن و الخا�شرة �شهباء,  طح اأ�شمر داكن, ال�شّ
ّ
اأ�ش اأخ�شر داكن, ال�ش

ّ
الر

�شريط �شارب للزرقة عموما وا�شح جيدا على الجانب, العين �شفراء حّتى و هو في 

حّلة التح�شير. حاط )اأنثى(: يمكن تبينها من بقّية اإيناث البط من خلل منقارها 

الم�شوطي ال�شخم على �شكل ملعقة و هيئتها ال�شخمة اإلى جانب العنق الق�شير و 

اإيناث  من الجانب �شريط �شارب للزرقة و بارز نوع ما ي�شمح بتميزها عن بقية 

جّدا,  وا�شح  ال�شخم  المنقار  زرقاء,  الجناح  مقّدمة  من  جزء  الطيران:  عند  البط. 

الذكر ينفرد عن جميع البطيات ببطن داكنة و�شدر اأبي�ش. ال�ّصوت: ل ت�شوت بتاتا 

باإفريقيا. اأماكن الترّدد: م�شتنقعات المياه الحلوة اأو الع�شرة, قليلة العمق و الغنّية 

باللفقريات. الخ�صائ�ص و العادات: منفردة اأو في اأ�شراب �شغيرة, و اأحيانا �شمن 

مجموعات هاّمة و هي في الم�شتراحات, ت�شبح و مقّدمة ج�شمها منغر�شة في الماء 

و تميل براأ�شها اإلى الأمام.

األنواع المشابهة

بالن�صبة للذكر

در و البطن اأبي�ش, الهيئة �شديدة الإختلف. البلبول و اأم زلمة: لون ال�شّ

بالن�صبة للأنثى

ل وجود لأنثى بط غيرها لها منقار قوي مماثل و على �شكل م�شوط )ملعقي(.

و ل غيرها ذات �شريط على الجانب �شارب للزرقة. اأثناء الطيران الأنثى اأبومجرف 

وحدها, مقّدمة جناحها اأزرق.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بدك �شفار

املغرب
بط مغريف

اجلزائر
خمخام

تونس
بط بومغرفة

ليبيا
اأبوجمرف

مصر
كي�ش

السودان
اأبو جمرف

Anas clypeata

أبومجرف

ذكر
أنثى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
42 - 39

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
70 - 63

الحالة

اآ�شيا الغربية و الجنوبّية. بالمنطقة  توزيع منق�شم, بين غرب و�شرق المتو�شط ثم 

الم�شتهدفة في هذا الدليل فاإّن هذا الّنوع مقيم و مع�ّش�ش و ذلك بالمغرب و الجزائر 

و تون�ش و م�شر. اأّما الوارد من هذه الّطيور خلل ف�شل ال�ّشتاء من اأوروبا و اآ�شيا 

فاإّنها ت�شّتي بالفعل بكامل المنطقة ما عدى بموريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

بط �شغير, �شطحي اأهيف و ر�شيق, الأجنحة و الذيل طويلن اأّما المنقار فداكن بالغ 

اإلى  اأ�شمر فاتح و ظهر �شارب لل�شمرة و بقع �شكرية  حاط: ج�شم رمادي  ال�شيق. 

بي�شاء وا�شحة جيدا على �شطحه, قنزعة �شغيرة و كثيفة على راأ�ش  الذكر تتوا�شل 

اأ�ش �شخما و م�شتطيل, محيط العين اأ�شمر 
ّ
اإلى القفن و لأجل هذه القنزعة يبدو الر

داكن يتباين مع جبهة اأكثر اإمتقاعا, المنقار و الأقدام داكنة. الّطيور اليافعة: �شاحبة

و رمادّية اأكثر و هي دون قنزعة, بقع الخا�شرة اأفتح و اأكثر اإنت�شارا. عند الطيران: 

المرايا.  غياب  مع  الأمامية  الحافة  و  بالمع�شم  ممتقعة  بقع  و  فاتحة  الأجنحة 

ال�ّصوت: عموما كتوم, عند عرو�ش التزاوج يطلق الذكر �شفيرا �شعيفا منخريا و له 

�شدى »في - فيه«. اأماكن الترّدد: خلل فترة التكاثر بالمناطق الرطبة ذات المياه 

المائّية الم�شطحات  ال�ّشتاء على  بالنباتات, و في ف�شل  الغنّية  الع�شرة  اأو  العذبة 

نفورة,  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شحراوية.  الموؤقتة  البرك  اأكثر,  المفتوحة  و 

تغيرات هاّمة في مجتمعات هذه الّطيور �شببها بالأ�شا�ش التغيرات ال�شنوّية لهطول 

فيه,  تعي�ش  الذي  للو�شط  المتنّوعة  للظروف  يتلءم  اأن  يجب  الّنوع  هذا  الأمطار. 

تتجّمع خلل ف�شل ال�ّشتاء في مجموعات هاّمة يمكن اأن تبلغ عدة اآلف.

األنواع المشابهة

حذف النيل: رمادي و اأ�شمر مبّقع ب�شّدة, المنقار خان�ش قليل, و هو وردي ي�شبح 

فاقعة  و خ�شراء  �شوداء  مرايا  الطيران,  اأثناء  ال�شن.  نحو  للأزرق  رمادي �شارب 

محاطة بخط اأبي�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
حذف رخامي

اجلزائر

تونس
احلذف املرمري

ليبيا
�رص�شري خمطط

مصر
�رص�شري خمطط

السودان
حذف خمطط

Marmaronetta angustirostris

حذف رخامي

رسم



ذكر

أنثى

46

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
57 - 53

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
90 - 85

الحالة

ي�شّتي  و  بالمغرب  ا  اأي�شً يع�ّش�ش  الّنوع  هذا  الأورواآ�شياوية  المنطقة  من  مع�ّش�ش 

بكامل المنطقة المعنّية ماعدا موريتانيا وال�شودان.

األوصاف

و�شاقان  بالمنطقة ذو منقار  الوحيد  الغطا�ش, ج�شم طويل وقوي وهو  البط  لهذا 

اأ�ش 
ّ
حمراء برتقالي وراأ�ش �شخم مكّور اأحمر فاقع. حاط في حلّة الّتزاوج )الذكر(: الر

العين حمراء,  اأحمر مرجاني لمع,  المنقار  القلن�شوة,  اأفتح على  اأ�شمر برتقالي و 

در وجزء من الذيل و و�شط البطن اأ�شود. الخا�شرة بي�شاء بقعة بي�شاء �شيقة  ال�شّ

العنق  ومقّدمة  الوجنة  )اأنثى(:  حاط  متماثل.  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش الخا�شرة  على  ممّيزة 

ة العنق اأ�شمر داكن, الج�شم اأ�شمر, الظهر 
ّ
اأبي�ش مت�شخ, الجبهة و القلن�شوة و موؤخر

قاتم اأكثر من بقّية الج�شم, المنقار رمادي داكن طرفه وردي, العين �شمراء. عند 

التح�صير )الذكر(: مثل الأنثى و لكن المنقار اأحمر. الّطيور اليافعة: هي مثل الأنثى

ي�شاهد  اأبي�ش  �شريط جناحي عري�ش  الطيران:  عند  باأكمله.  المنقار داكن  لكن  و 

اأبي�ش بي�شوي محاط بالأ�شود و�شط  من بعيد تحت الجناح, على الخا�شرة لون 

اق تتجاوز اأو تكاد الذيل الق�شير. ال�ّصوت: بالغة 
ّ
در و العنق اأ�شود, ال�ش البطن و ال�شّ

ال�شمت, يطلق الذكر »باهت« رنيني م�شموع وغالبا ما يكرره مع نوع من العطا�ش 

المكتوم. اأّما الأنثى فتطلق �شراخا اأج�شا »فراه - فراه«. اأماكن الترّدد: البحيرات

الع�شرة البرك  و  الم�شبات  المقا�شب,  الكبرى,  الم�شتنقعات  بال�شهول,  البرك  و 

الّتزاوج  فترة  اإثر  اإجتماعي  مهاجر,  نوع  العادات:  و  الخ�صائ�ص  العمق.  قليلة  و 

يتغّذى من �شطح الماء اأو بالغط�ش.

األنواع المشابهة

حمراوي �صائع: للذكر راأ�ش بّني داكن, الظهر رمادي, المنقار اأ�شود و رمادي. خلل 

الطيران, الأجنحة رمادّية دون �شريط جناحي اأبي�ش. بط بحري اأ�صود: الأنثى في 

طح, منغر�شة في الماء اأكثر. اأثناء الطيران, 
ّ
الجملة داكنة اأكثر واأقل تباينا على ال�ش

لوجود ل�شريط جناحي اأبي�ش و لكن القوادم الكبرى ممتقعة اأكثر.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
بط روؤا�شي

اجلزائر
ون�ش

تونس

ليبيا
عفا�ش متوج

مصر
ون�ش

السودان

Netta rufina

بط رؤاسي

رسم



ذكر

أنثى

47

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
51 - 48

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

راأ�ش  اأثيوبيا حّتى  اإفريقيا, من  الدارجة ب�شرق و جنوب  المحلية  الأنواع  هي من 

�شمال  باإّتجاه  لتتنقل  بتحركات  القيام  يمكنها  الجفاف  مو�شم  خلل  الرجاء. 

اإفريقيا و عندها ت�شاهد بال�شودان.

األوصاف

هو بط غطا�ش �شخم ذو لون بّني قاتم. حاط )الذكر(: بّني م�شود بكامله ما عدى 

الخا�شرة و البطن فهما بلون بّني قرفي, الحدقة حمراء, المنقار رمادي �شارب 

اق داكنة, القلن�شوة تبدو ن�شبيا م�شتدّقة. حاط )اأنثى(: ت�شبه جيدا الذكر و 
ّ
للزرقة, ال�ش

لكن لونها البني اأكثر اإمتقاعا و في العموم لونها باهت اأكثر, ر�شوم الوجه متباينة 

الوجنة ة 
ّ
بموؤخر اإنت�شاًرا  اأكثر  اأخرى  و  المنقار  حول  مبي�شة  بي�شاء  بقعة  مع 

لكن  و  للأنثى  مماثلة  اليافعة:  الّطيور  محمرة.  ال�شمراء  الحدقة  العنق,  على  و 

عند  �شمرة.  اأكثر  الج�شم  بالأحرى م�شفرة,  تبدو  و هي  اأ�ش 
ّ
الر على  اأقّل  بعلمات 

الطيران: �شطح الج�شم و الأجنحة اأ�شمر داكن, �شريط جناحي عري�ش اأبي�ش وا�شح 

جّدا من خلل القوادم الكبرى و اأغلب القوادم الو�شطى, طيران �شريع, العنق ممتد 

ب�شكل ممّيز. ال�ّصوت: �شامت للغاية, اأثناء الطيران يبعث الطائر اأحيانا بـ »برر - 

برر - برر« اأو »وهرر - اأاأاأ - ررر« اأنفي طنيني يكاد ي�شمع. اأّما الأنثى فتطلق بـ 

»كوارررك« خافت و مقت�شب. اأماكن الترّدد: مختلف اأنواع البحيرات و الخزانات 

في  الّتع�شي�ش  اإثر  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الع�شرة.  اأو  الحلوة  المياه  ذات  العميقة 

مجموعات من 7 اإلى 10 طيور على الم�شطحات المائّية ال�شغيرة. يلزمها الكثير 

تتغّذى  الإقلع.  من  لتتمكن  الماء  فوق  تجري  فهي  تطير  لكي  الإ�شتعداد  من 

و  ال�شفاف  الّنهار على  بقّية  ت�شتريح  و  الم�شاء  و عند  ال�شباح  باكرا في  خا�شة 

في مجموعات.

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
حمراي

السودان
البط الأحمر

Netta erythrophthalma

البط األحمر

رسم



ذكر

أنثى

48

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
42 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
67 - 63

الحالة

مهاجر من الحيز ال�ّشمالي, المع�ّش�شة منها متواجدة بالمغرب و الجزائر و تون�ش

و م�شر, نوع ي�شّتي و يهاجر في كامل بلدان �شمال اإفريقيا.

األوصاف

خا�شرة  و  �شدر  و  عنق  و  براأ�ش  ينفرد  )الذكر(:  حاط  الحجم.  �شغير  غطا�ش  بط 

ذات لون اأ�شمر محمر. الظهر اأ�شمر داكن. الكوا�شي ال�شفلّية نا�شعة البيا�ش تتباين 

هي  و  تماما  وا�شحة  غير  البي�شاء  المرايا  دمغة  الطائر.  ري�ش  بقّية  مع  ب�شدة 

حاطة, غير اأن قزحية العين البي�شاء تلحظ جيدا. حاط )اأنثى(: هي م�شابهة للذكر

و لكن حلتها داكنة اأكثر, القزحية �شمراء. عند الطيران: بطن الجناح فاتح, البطن 

و الكوا�شي ال�شفلّية بي�شاء تتباين ب�شدة مع بقّية الج�شم الداكن. ال�شريط الجناحي 

العريـــ�ش الأبي�ش �شديد الو�شـــوح. ال�ّصوت: لت�شوت باإفريقيـــا. اأمــاكن الترّدد: 

تتخللها  كثيف  نباتي  غطاء  ذات  و  الملوحة  قليلة  اأو  الحلوة  المياه  م�شتنقعات 

تجري على �شطح الماء قبل  العادات:  الخ�صائ�ص و  فراغات مائّية دون نباتات. 

اأن تقلع, تغط�ش لتتغّذى. 

األنواع المشابهة

اأكثر من  اأحيانا كوا�شي �شفلّية مبي�شة, الخا�شرة فاتحة  اأبو خ�صلة: للأنثى  بط 

الج�شم. قنزعة �شغيرة. اأم �صليلي: اأ�شخم و هيئة اإن�شيابية, الحّلة �شهباء بما في 

ذلك البطن, اأثناء الطيران الجناح من الأ�شفل داكن ب�شدة اأما�شطحه فداكن متماثل 

و هو دون �شريط جناحي. البطن �شاربة للأ�شهب.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بط

املغرب
غريرة �شداآء

اجلزائر
حلر�شة

تونس
الزرق الأحمر

ليبيا
حمراوي اأبي�ش العني

مصر
زرقاي اأحمر

السودان
حمراوي اأبي�ش العني

Aythya nyroca

حمراوي أبيض العني

رسم



ذكر

أنثى

49

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
47 - 40

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
73 - 67

الحالة

يمّثل �شمال اإفريقيا الحّد الجنوبي لف�شاء ت�شتية المهاجرة ذات الأ�شول القطبّية, 

خلل الّت�شتية نلحظ هذا الّنوع بكامل بلدان المنطقة المعنّية.

األوصاف

اأ�ش كروي. قنزعة �شغيرة في �شكل خ�شلة ظاهرة 
ّ
ط, الر

ّ
بط غطا�ش ذو حجم متو�ش

اأ�شود يتباين بو�شوح مع الخا�شرة و البطن  )الذكر(: الج�شم  حاط  لدى الزوجين. 

)اأنثى(: لون الخا�شرة فاتحة اأكثر من بقّية الري�ش الأ�شمر الداكن.  الأبي�ش. حاط 

عن كثب تتحلى قزحية العين ال�شفراء. عند الطيران: من الأعلى الظهر اأ�شود و �شريط 

ة الجناح. من الأ�شفل تباين جلي بين البطن الأبي�ش و مقّدمة
ّ
عري�شا اأبي�ش بموؤخر

ة الج�شم الأ�شود الممّيزة. بطن الجناح فاتح اللون. ال�ّصوت: �شامت تماما 
ّ
و موؤخر

باإفريقيا بمواقع الّت�شتية. الخ�صائ�ص و العادات: تجري على �شطح الماء لتنطلق 

في الطيران. تغو�ش بحثا عن الغذاء.

األنواع المشابهة

حمراوي اأبي�ص العين: الكوا�شي ال�شفلّية نا�شعة البيا�ش, لون الخا�شرة داكن اأ�شمر 

اأقّل  اأ�ش فاتح و 
ّ
الر اإن�شيابية,  اأكثر  �صائع: هيئة  حمراوي  محمر, ل وجود لقنزعة. 

تكورا. ل اأثر للتباين بين �شطح الج�شم و الخا�شرة. دون قنزعة.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
غريرة �شمراء

اجلزائر
بو خ�شلة

تونس
اأبو �شو�شة

ليبيا
بط اأبو خ�شلة

مصر
بط بحري اأخ�رص

السودان
الزرق الأ�شود

Aythya fuligula

بط أبوخصلة

رسم



ذكر

أنثى

50

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
58 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
82 - 72

الحالة

خلل  بالجزائر,  اإنتظاما  اأكثر  و  تون�ش  و  بالمغرب  م�شادفة  الّنوع  هذا  يع�ّش�ش 

الهجرة و الّت�شتية يتواجد هذا الّنوع في كامل المنطقة.

األوصاف

�شارب  و�شريط  للغاية  طويل  و  اأ�شود,  المنقار  ط. 
ّ
متو�ش حجم  ذو  غطا�ش  بط  هو 

اأ�ش الم�شتدّق. 
ّ
للزرقة في الو�شط. الجبهة منحدرة ب�شدة, متميز بغياب القنزعة و الر

در الأ�شود و الج�شم  اأ�ش و العنق ذات لون اأ�شهب متباينة مع ال�شّ
ّ
حاط )الذكر(: الر

در ذات لون اأ�شمر داكن و  اأ�ش وال�شّ
ّ
مادي, قزحية العين حمراء. حاط )اأنثى(: الر

ّ
الر

بقّية الج�شم رمادي اأ�شمرعن كثب. يلحظ في منت�شف المنقار �شريط �شارب للزرقة 

الطيران:  عند  �شمراء.  العين  المنقار,  قاعدة  عند  و  العين  حول  م�شفرة  منطقة  و 

ال�شريط الجناحي ال�شارب للرمادي وا�شح جّدا, البطن بي�شاء و بطن الجناح فاتح 

اأو  باإفريقيا  تماما  ال�ّصوت: �شامت  ال�شوداء.  الج�شم  و مقّدمة  ة 
ّ
تتباين مع موؤخر

ت�شويت خافت جّدا ل ي�شمع اأو يكاد. اأماكن الترّدد: الم�شطحات المائّية المفتوحة

م�شتراحاتها  �شربّية,  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الع�شرة.  اأو  الحلوة  الم�شتنقعات  و 

اأحيانا على �شطح الماء خلل الّنهار. تجري مندفعة فوق �شطح الماء قبل اأن تقلع, 

تتغّذى بالغط�ش. ت�شبح منغر�شة في الماء.

األنواع المشابهة

بالن�صبة للذكر

المنقار  باأعله,  �شكري  �شريط  مع  اأ�شهب  اأ�ش 
ّ
الر تكورا.  اأكثر  هيئة  ال�صفار:  البط 

ق�شير.

بالن�صبة للأنثى

اأنواع البط الغطا�ص: الإناث الأخريات ذات �شكل مربوع اأكثر و الظهر داكن اأكثر.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بط اأحمر

املغرب
غريرة حدئية

اجلزائر
بو كرومة

تونس
البط الأحمر

ليبيا
حمراوي �شائع

مصر
حمراي �شائع

السودان
حمراوي

Aythya ferina

حمراوي شائع

رسم



ذكر

أنثى

51

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
54 - 44

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
84 - 70

الحالة

في  باإنتظام  ي�شّتي  هو  و  الأر�شية,  للكرة  ال�شمالي  الجزء  من  مهاجر  مع�ّش�ش 

ا ب�شفة عر�شية بالجزائر و تون�ش و  موريتانيا و المغرب. هذا الّنوع تم ر�شده اأي�شً

ليبيا و ذلك خارج فترة التكاثر.

األوصاف

ما  غالبا  و  طويل  ن�شبيا  الذيل  ق�شير,  و  مكتنز  ط 
ّ
متو�ش حجم  ذو  غطا�ش  بط  هو 

يكون منت�شبا و الطائر حاط على �شطح الماء. حاط: الك�شاء داكن بتمامه, منقار 

اأ�شود تماما بما  )ذكر(:  بالغ  الأجنحة ملت�شقة بالج�شم.  و  بالقفز  �شغير, تغط�ش 

في ذلك معظم المنقار و الحدبة الأنفية, بقعة �شفراء على المخطم العلوي وا�شحة 

حّتى من بعيد. بالغ )اأنثى(: الك�شاء اأ�شمر مت�شخ مع وجنة و جانب وجه العنق اأكثر 

اإمتقاعا. الجبهة و القلن�شوة �شمراوان داكنتان, المنقار قاتم. الّطيور اليافعة: ت�شبه 

الوجنة على  الأفتح  الك�شاء  الأنثى,  لدى  اأفتح.  البطن  لكن  و  داكنة  كلها  الأنثى, 

و العنق تبرز �شيئا ف�شيئا اأّما لدى الذكور فاإن البقعة ال�شفراء على المنقار تظهر 

تبدو  الأجنحة  اأفتح,  الكبرى  القوادم  اأطراف  الطيران:  عند  الأولى.  ال�شائفة  منذ 

لكن خلل  و  ال�ّصوت: عادة �شامت  الكاملة.  الإ�شاءة  الألوان خا�شة في  ثنائية 

ي�شمع  ثانية  كل  واحد  بمعدل  ومنتظما,  »بيو«  رقيقا  �شفيرا  الذكر  يطلق  الربيع 

خفيفا  �شفيرا  الأجنحة  تحدث  عابرة,  مجموعات  من  اآتية  و  الليل  في  خا�شة 

الغابات  المياه و  البحيرات و مجاري  الّتع�شي�ش,  الترّدد: عند  اأماكن  عند الإقلع. 

ال�شمالّية و الم�شتنقعات و برك التندرا. خارج فترة التكاثر, رهين الو�شط البحري و 

يبقى في البحر ب�شفة م�شتمرة ليل و نهارا مهما كان الطق�ش دون اأن ياأتي اإطلقا 

م�شاطب  فوق  و  ال�شاطئّية  بالمياه  كبيرة  مجموعات  في  ت�شاهد  الياب�شة.  اإلى 

المحار. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية و اأحيانا في مجموعات كبيرة جّدا, ت�شّتي 

بالبحر. مهاجرة, تهاجر في الربيع ليل و على جبهة عري�شة, اأّما في الخريف فهي 

تهاجر في الّنهار خا�شة على اإمتداد ال�شواطئ و فوق البحر.

األنواع المشابهة

بط روؤا�صي: الأنثى اأكبر, الك�شاء اأفتح و اأقّل تباينا. المنقار اأفتح و هو رمادي داكن 

و طرفه وردي. اأثناء الطيران �شريط جناحي عري�ش و اأبي�ش اللون.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شمطية

املغرب
بط بحري اأ�شود

اجلزائر

تونس

ليبيا
ال�شقطور

مصر

السودان

Melanitta nigra

بط بحري أسود

رسم



ذكر

أنثى

52

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
44 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
69 - 56

الحالة

نادر  زائر  و هو  بم�شر  المعنّية  بالمنطقة  ي�شّتي  ال�شمالي  الحيز  نوع مع�ّش�ش من 

وعر�شي بليبيا وتون�ش والجزائر.

األوصاف

بقع  و  تماما  بي�شاء  بحّلة  الذكر  يتمّيز  الإكتناز,  بالغة  هيئة  ذو  البلق�ش  اأ�شغر 

من  الأو�شط  الجزء  �شوداء,  بقع  مع  تماما  اأبي�ش  )الذكر(:  حاط  متناثرة.  �شوداء 

الظهر اأ�شود يتوا�شل اإلى الخلف مع ملب�ش رمادي, لون اأ�شود يحيط العين مبا�شرة 

اأ�شفل القنزعة البي�شاء. حاط )اأنثى(: اللون رمادي �شارب للأ�شمر المت�شخ, الوجنة 

ال�شمرة  اإلى  اللون م�شود يميل  اأ�شهب داكن  و  القلن�شوة رمادي  و  الجبهة  بي�شاء 

اأبي�شان, بمقّدمة الجناح  خلل فترة الّتع�شي�ش, العنق رمادّية, الذقن و الحنجرة 

�شكل بي�شوي ذو لون اأبي�ش. الّطيور اليافعة: �شبيهة جّدا بالأنثى ولكن البطن اأقّل 

اأ�شمر و على الأقل حّتى الخريف الثاني.  مادي. اللون 
ّ
بيا�شا وممتزجة اأكثر بالر

اأجنحة  و�شربات  �شريع  طيران  ماء,  �شطح  من  الأوقات  اأكثر  تقلع  عندالطيران: 

مت�شارعة. عندالطيران )الذكر(: يبدو زوجي الألوان, المظهر الأبي�ش يدعمه ال�شكل 

)اأنثى(: الأجنحة مماثلة للذكر  البي�شوي اأو الأبي�ش بمقّدمة الجناح. عندالطيران 

التزاوج  عرو�ش  عند  �شامت,  عادة  ال�ّصوت:  اإنت�شاًرا.  اأقّل  الأبي�ش  اللون  لكن  و 

يطلق الذكر و نادرا نعيقا خفي�شا باإيقاع مت�شارع و مكتوم. اأماكن الترّدد: خلل 

عند  ال�شيلن.  البطيئة  المياه  مجاري  البحيرات,  الرطبة,  الغابات  فترةالّتزاوج, 

بالمواقع  الإ�شطناعّية  الخزانات  اأو  الداخلية  البحيرات  ب�شفاف  يتواجد  الّت�شتية 

المحمية, المياه قليلة العمق, الم�شبات والخلجان. العادات والخ�صائ�ص: مهاجرة 

نفورة. الأزواج اأو المجموعات ال�شغيرة بمواقع الّت�شتية تميل اإلى التفرق. تتغّذى 

ة بتجاويف الأ�شجار. غالبا بحوا�شي المقا�شب بالمياه قليلة العمق, تع�ّش�ش خا�شّ

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس
بلق�شة بي�شاء

ليبيا
بلق�شة بي�شاء

مصر
بلق�شة بي�شاء

السودان
بل�شقة بي�شاء

Mergellus albellus

بلقشة بيضاء

رسم



ذكر

أنثى

53

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
58 - 52

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
86 - 68

الحالة

يع�ّش�ش هذا الّنوع في الحيز ال�شمالي و في ال�ّشتاء يتجه نحو الجنوب حيث ي�شّتي 

بالمنطقة المعنّية و ذلك بكل من المغرب و الجزائر و تون�ش و ليبيا و م�شر.

األوصاف

الأحمر,  ال�شاهر  ال�شلكي  ط معروف بمنقاره 
ّ
المتو�ش الحجم  الغوا�ش ذو  البط  هذا 

�شوداء.  قنزعة  و  اأبي�ش  عرب�ش  عنقي  طوق  و  اأخ�شر  بريق  ذو  و  اأ�شود  اأ�ش 
ّ
الر

بي�شاء  بقع  ذات  �شوداء  منطقة  رمادّية,  الخا�شرة  و  اأ�شود  طح 
ّ
ال�ش )الذكر(:  حاط 

در اأ�شمر م�شهب مبّقع بالأ�شود,  وا�شحة عند مقّدمة الخا�شرة. الطوق اأبي�ش, ال�شّ

قنزعتان مت�شّعثتان. الأنثى و اليافعة: الخا�شرة رمادّية, الظهر داكن اأكثر يميل 

الأبي�ش  العنق  و  اأ�ش 
ّ
الر بين  اللون  في  الفا�شل  غياب  مع  اأ�شمر  اأ�ش 

ّ
الر لل�شمرة, 

المت�شخ, المنطقة الفاتحة بالعنق غير وا�شحة, المنقار نحيف عند القاعدة, قنزعة 

الذكر  داكنة,  العين ممتقع محاط بخطوط �شغيرة  مت�شّعثة, خّط تحت  و  ق�شيرة 

الطيران:  عند  بي�شاء.  كبيرة  جناحية  رقع  مع  لكن  و  الأنثى  مثل  التح�صير:  عند 

طيران �شريع و م�شتقيم, يطير غالبا فوق �شطح الماء, العنق ممتد و كذلك الج�شم, 

اأ�شمر  رمادي  الجناح  مقّدمة  وا�شح,  اأ�شود  خّط  فيه  يتداخل  اأبي�ش  ال�شاعد  بطن 

داكن باأعله. ال�ّصوت: عموما �شامت, عند عرو�ش التزاوج �شهيق اإيقاعي �شعيف 

ال�شواحل و الأرخبيلت, البحيرات  الترّدد:  اأماكن  نادر و عط�شات من حين لآخر. 

ة في ال�ّشتاء.  ذات المياه ال�شافية, تحبذ المياه المالحة على المياه الحلوة خا�شّ

الخ�صائ�ص و العادات: مهاجرة, �شربّية, نادرا ما تكون �شمن مجموعات كبيرة.

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
در بلق�شة حمراء ال�شّ

اجلزائر

تونس
در بلق�شة حمراء ال�شّ

ليبيا
در بلق�شة حمراء ال�شّ

مصر
در بلق�شة حمراء ال�شّ

السودان
در بل�شقة حمراء ال�شّ

Mergus serrator

بلقشة حمراء الّصدر

رسم



ذكر

أنثى أو يافع

54

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
43 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
62 - 53

الحالة

ذات اأ�شول اأمريكية �شمالّية اأدخلت اإلى اأوروبا وهي في اإنت�شار, تهجنت مع البط 

اأ�ش, المهّدد بالإنقرا�ش.
ّ
اأبي�ش الر

األوصاف

اأ�ش �شخم. المنقار �شلب دون قاعدة م�شخمة. الج�شم 
ّ
بط �شغير مكتنز وق�شير, الر

اأ�ش اأ�شود 
ّ
طويل مكّور. حاط )الذكر(: يغلب عليه اأو يكاد, لون ك�شتنائي اأ�شهب. الر

مادّية ح�شابية, 
ّ
الر القدم  بي�شاء.  ال�شفلّية  الكوا�شي  �شوداء.  والعين  اأبي�ش  والخد 

اأ�ش 
ّ
غ�شاء جلدي بين اأ�شابعها الكبيرة. خلل ف�شل ال�ّشتاء, يكون لونها اأ�شمر و الر

اأ�شود واأبي�ش. الإناث و الّطيور اليافعة: ذات لون رمادي اأ�شمر, �شريط �شيق اأ�شمر 

خلل  كتوم.  ن�شبيا  ال�ّصوت:  م�شخمة.  غير  والقاعدة  داكن  المنقار  الخدين.  على 

بمنقاره  ل�شدره  �شربه  عن  ناجمة  باأ�شوات  الذكر  يبعث  الّتزاوجي  اإ�شتعرا�شها 

محدثا بذلك نوعا من التطبيل. �شراخ الذكر »�شك - �شك - �شك - �شك - �شور«. 

اأماكن الترّدد: يتكاثر بالبحيرات ذات المياه الحلوة المحو�شة �شفافها بالنباتات. 

ا العي�ش قرب الم�شتنقعات والمناقع الأجاجية.  خارج فترات الّتع�شي�ش, يمكنه اأي�شً

الخ�صائ�ص و العادات: يغط�ش ولكنه ل يم�شي كثيرا.

األنواع المشابهة

اأ�ش 
ّ
بط اأبي�ص الرّاأ�ص: لون الج�شم رمادي اأ�شمر عليه حزز دودية رقيقة �شوداء, الر

اأبي�ش, القلن�شوة �شوداء, المنقار اأزرق فاتح م�شخم عند القاعدة.

Oxyura jamaicensis

بط بوسن أصهب

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

رسم



ذكر

أنثى أو يافع

55

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
48 - 43

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
70 - 62

الحالة

ة مقيم, نادر ومحدد المو�شع. نوع مهّدد بالإنقرا�ش. خا�شّ

األوصاف

قاعدة  و  جّدا  �شميك  المنقار  اأ�ش. 
ّ
الر �شخم  وق�شير,  مكتنز  �شغير  غطا�ش  بط 

ذو  )الذكر(:  حاط  اإلى الأعلى.  العوم غالبا ما يم�شك بذيله مقّوما  اأثناء  م�شخمة. 

اأ�ش اأبي�ش, 
ّ
در اأ�شهب ك�شتنائي, الر اأ�شمر و مدّود برقة بالأ�شود, ال�شّ لون رمادي 

المخطم  عند  م�شخمة  قاعدة  ذو  فاتح  اأزرق  المنقار  اأ�شودان,  العنق  و  القلن�شوة 

العلوي. خلل ف�شل ال�ّشتاء, المنقار رمادي ومزيد من ال�شواد على القلن�شوة. حاط 

)اأنثى(: ذات لون اأ�شمر اإّل �شريط فاتح على الخدين و هو محاط باأ�شمر داكن, المنقار 

رمادي. الّطيور اليافعة: هي مثل الأنثى و لكن اأفتح. عند الطيران: تتميز ب�شخامة 

اأ�ش و ذيل م�شتدّق في �شكل �شهم, رديئة الطيران و اإن قّل. ال�ّصوت:نوع عموما 
ّ
الر

كتوم, يطلق الذكر اأحيانا نخيرا و طنينا خلل اإ�شتعرا�شه الّتزاوجي, تطلق الأنثى 

اأحيانا �شراخا حادا و خ�شًنا. اأماكن الترّدد: تع�ّش�ش بين نباتات البحيرات الطبيعية

و الخزانات و بال�شهول ذات المياه قليلة العمق الحلوة اإلى الأجاجية و خلل ف�شل 

بالنباتات.  دوما  المحاطة  و  اإت�شاعا  الأكثر  و  المك�شوفة  البحيرات  تحبذ  ال�ّشتاء 

غير  للتخفي,  العوم  تف�شل  تطير,  ما  قّل  غطا�ش,  غالبا  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

اإجتماعّية في فترة التكاثر, و لكنها تلتقي �شمن مجموعات هاّمة خارج مو�شم 

الّتع�شي�ش.

األنواع المشابهة

ال�شواد  من  مزيد  مع  القاعدة  عند  م�شخم  غير  المنقار  اأ�شغر,  اأ�صهب:  بو�صن  بط 

اأ�ش.
ّ
وبيا�ش اأقّل على الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
بط �شوال

اجلزائر
بو خنفري

تونس
اأ�ش

ّ
بط اأبي�ش الر

ليبيا

مصر
بط اأبي�ش الوجه

السودان
اأبو مروحة

Oxyura leucocephala

بط أبيض الّرأس

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
67 - 55

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
110 - 91

الحالة

طية خلل 
ّ
ال�شواحل المتو�ش اأحيانا  ال�شمالي للكرة الأر�شية, يبلغ  ال�شطر  نوع من 

فترة هجرته ال�شتوّية. يعتبر زائرا عر�شيا في المغرب و الجزائر و تون�ش و م�شر.

األوصاف

بالغ:  حاط  مجموعته.  �شمن  الأ�شغر  هي  جّدا,  ق�شير  ذيلها  و  اإ�شطواني  ج�شمها 

المنقار خان�ش و مرفوع قليل, الجبهة مائلة, القزحية حمراء, العنق نحيف, المناخير 

�شيقة و م�شتطيلة. الذكر اأكبر حجما براأ�ش اأ�شخم و منقار اأقوى. حاط بالغ في حلّة 

اأ�ش و اأعلى العنق �شارب للرمادي 
ّ
الّتزاوج: �شطح الج�شم اأ�شمر داكن مت�شل, لون الر

الوجه الّت�صتية:  ك�صاء  في  اأ�شود.  الذيل  اأبي�ش,  الأ�شفل  بمقدمته,  حمراء  بقع  مع 

طح اأ�شمر داكن مبّقع برقة بالأبي�ش, الخا�شرة 
ّ
و مقّدمة العنق بي�شاء �شافية, ال�ش

عادة ممتقعة على اإمتداد خّط الطفو, العين محاطة بقليل من الأبي�ش خا�شة من 

ك�شاء  دون  البالغ  مثل  هي  الأولى,  �شتويتها  اأوا�شط  اإلى  اليافعة:  الّطيور  الأمام. 

مادي
ّ
الر باللون  برقة  محّززة  العنق  و  اأ�ش 

ّ
بالر البي�شاء  المناطق  لكن  و  الّتزاوج 

و ترقيط ممتقع بالأعلى رمادي اأكثر. ُتظهر خلل ال�شائفة الأولى ري�شا زفافيا غير 

مكتمل غالبا مع �شريطين داكنين بمقّدمة العنق. عند الطيران )بالغ(: بيا�ش اأ�شفل 

الج�شم و الأجنحة يتباين مع الو�شاح الداكن, الإت�شاع الكبير للجناحين يمكنه من 

الإقلع ب�شرعة, العنق �شيق و مقو�ش ي�شفي مظهر حدبي, �شربات اأجنحة مت�شعة

ال�ّشتاء,  ال�ّصوت: �شامت خلل ف�شل  الق�شيرة م�شمومة.  اأقدامها  تبقي  �شريعة,  و 

بمواقع الّتع�شي�ش يبعث ب�شراخ قوي للغاية, ي�شمع من بعيد جّدا و هي تكت مثل 

الإوز, �شراخ التحذير كنعيق الغربان. اأماكن الترّدد: عند العبور و في ال�ّشتاء, بالمياه 

الداخلية على اإمتداد ال�شواحل المحمية و نادرا داخل الأرا�شي, تتكاثر بالمياه الحلوة 

الخا�شة, بالم�شتنقعات المك�شوفة جيدا. الخ�صائ�ص و العادات: �شباح �شريع, متكيف 

جيدا للعي�ش في الماء, قد ت�شل مدة الغط�ش اإلى 90 ثانية لم�شافة مئات الأمتار و اإلى 

عمق يبلغ 10 اأمتار. و هي تتغدى من اأ�شماك تقتفيها تحت الماء.

األنواع المشابهة

غطا�ص كبير متوج: اأ�شغر, عنق نحيف اأكثر, المنقار ذو لون لحمي, الذيل كما يبدو 

غير موجود. في ك�شائها ال�شتوي الأجنحة ثنائية الألوان.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
�شماك اأحمر احلنجرة

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
غطا�ش اأحمر الزور

السودان

Gavia stellata

غطاس أحمر الزور

حّلة الّتزاوجدون حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
51 - 41

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
73 - 59

الحالة

توجد طيور قارة مع�ّش�شة بالمغرب و الجزائر و تون�ش مع م�شتية اآتية من اأوروبا

و اآ�شيا في هذه البلدان و بليبيا و م�شر.

األوصاف

نحيف عنق  و  م�شتطيل  بج�شم  ممّيز  خا�ش  �شكل  مع  الغطا�شة  اأنواع  اأكبر 

نحيف  بالغ:  حاط  الظهر.  و�شط  على  اأ�ش 
ّ
الر منخف�ش  اأو  منت�شبا  يكون  طويل  و 

حاط  لون لحمي.  و  و م�شتدّق  الّطول نحيف  بالغ  المنقار  بي�شاء.  الوجنة  العنق, 

بالغ في حلّة الّتزاوج: لهذا الطائر قنزعتين م�شودتين بويقة من الري�ش الأ�شهب

اأ�ش و ترتد اإلى و�شعها متى تحذر و اأزعج الطائر و تكون 
ّ
و الأ�شود تزين جوانب الر

الّت�صتية:  ك�صاء  في  بالغ  حاط  التزاوج.  عرو�ش  عند  تحركها  مفرودة  منت�شبة 

اأ�ش و مقّدمة العنق و الخا�شرة بي�شاء, لون اأبي�ش فوق العين و خّط اأ�شود يمر 
ّ
الر

المنقار  لون  اأ�شمر.  بلون  مجعدة  الوجنة  اليافعة:  الّطيور  المنقار.  اإلى  العين  من 

عند  الّتزاوجي محدود و منقو�ش.  اأ�ش 
ّ
الر الأولى ري�ش  لحمي فاتح. في �شائفته 

يقان اأفقية ممدودة �شاحبة, منطقة 
ّ
اأ�ش و ال�ش

ّ
الطيران: �شديد الهيافة و الن�شياب, الر

اأجنحة  خفق  الو�شطى,  بالقوادم  و  الأجنحة  مقّدمة  باأعلى  جّدا  وا�شحة  بي�شاء 

المبتور.  الذيل  بدل  الج�شم كدفة  تتجاوز بو�شوح  ال�شوداء  الكبيرة  الأقدام  مرتج, 

تعيده  اآرر«.    - »كرا  مغطا  بوقيا  نحيبا  تطلق  العرو�ش,  عند  �شجوجة  ال�ّصوت: 

ببطيء, الفراخ مكتملة النمو تبعث ب�شراخ ملحا »بلي- بلي- بلي«. اأماكن الترّدد: 

البرك  ال�شيلن,  البطيئة  المياه  المقا�شب, مجاري  ذات  الم�شتنقعات  و  البحيرات 

المواقع  و  الم�شبات  بالمياه,  المغمورة  المقاطع  حفر  الإ�شطناعّية,  الخزانات  و 

المائّية.  الم�شطحات  مختلف  �شفاف  اإمتداد  على  ال�ّشتاء  ف�شل  في  المماثلة. 

الخ�صائ�ص و العادات: قليلة النفور, تبّقى غالبا مك�شوفة على �شطح الماء, تغو�ش 

للبحث عن الغذاء, ت�شع ع�ّشها العائم على النباتات المنقعية.

األنواع المشابهة

الزور: اأكبر, العنق اأثخن دون قنزعة و الحّلة ال�شتوّية اأكثر رمادّية,  اأحمر  غطا�ص 

خّط الطفو اأبي�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
غطا�ش كبري متوج

اجلزائر
بو غطا�ش بو �شبولة

تونس
غطا�ش كبري متوج

ليبيا
غطا�ش متوج

مصر
غطا�ش متوج

السودان
غطا�ش متوج كبري

Podiceps cristatus

غطاس كبير متوج

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
29 - 25

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
45 - 40

الحالة

ال�ّشتـــــاء  ف�شل  خلل  اإليها  تن�شّم  المنطقة,  بلدان  بكّل  معروفة  مقيمة  مع�ّش�ّشة 

المهاجرة الأوروبية و الآ�شيوية و كذلك بالمنطقة الموجودة بين المغرب و م�شر.

األوصاف

اأ�ش كروي. منقار �شغير �شميك يميزه 
ّ
الج�شم كروي )دون ذيل(, العنق ق�شير و الر

ة العنق و القلن�شوة م�شمرة. 
ّ
ب�شهولة. حاط في فترة الت�صحير: �شطح الج�شم و موؤخر

مادي. حاط 
ّ
ة الطير مبي�شة و باقي الري�ش اأ�شمر فاتح. الخا�شرة مبّقعة بالر

ّ
موؤخر

بقعة فاتحة وا�شحة على قاعدة  اأ�شهب,  بّني  الزور  و  الوجنة  الّتزاوج:  حلّة  في 

الترّدد: عموما المياه  اأماكن  ال�ّصوت: كتوم ما عدى خلل فترة التزاوج.  المنقار. 

قليلة العمق, البرك الدائمة اأو الوقتّية, البحيرات, المرزات و في بع�ش الأحيان على 

ال�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات: نادرا منفردا, عموما في مجموعة من 2 اإلى 6 و 

اأحيانا �شمن مجموعة من ع�شرات الّطيور. تغط�ش غالبا لتتغّذى.

األنواع المشابهة

غطا�ص اأ�صود الرقبة: اأكبر قليل, الهيئة اأقّل تكورا و عنقا اأطول, المنقار نحيف مع 

اإرتداد خفيف اإلى الأعلى, القلن�شوة داكنة. تتوا�شل اإلى اأ�شفل العين, اأثناء الطيران, 

القوادم الو�شطى بي�شاء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
غطا�ش �شغري

اجلزائر
بو غطا�ش

تونس
غطا�ش �شغري

ليبيا
غطا�ش �شغري

مصر
زهوت

السودان
غطا�ش �شغري

Tachybaptus ruficollis

غطاس صغير

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 28

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
60 - 56

الحالة

ما عدى  المنطقة  بكامل  تم ر�شدها  اآ�شيا.  و  اأوروبا  تاأتي من  م�شتية  و  مهاجرة 

الجزائر و  بالمغرب  مع�ّش�ش  و  قار  الّنوع  هذا  بع�ش  ال�شودان.  و  بموريتانيا 

و تون�ش.

األوصاف

اأ�شفر  لون  ذات  اأذنية  بويقة  التزاوج  فترة  خلل  يتميز  �شغير,  حجم  ذو  غطا�ش 

مكتنزة,  ق�شيرة  هيئة  ذو  بالغ:  حاط  الوجنة.  فوق  مروحة  �شكل  على  مذهب 

ة غالبا مبتورة بو�شوح, المنقار ق�شير داكن يبدو خان�شا, الجبهة منحدرة, 
ّ
الموؤخر

بالغ  حاط  الأقدام ن�شف محظبة غ�شوية.  العين,  قلن�شوة منتفخة )متكورة( فوق 

العنق بّني م�شود. الخا�شرة �شهباء ك�شتنائية.  الج�شم و  الّتزاوج: �شطح  في حلّة 

القزحية حمراء. حاط بالغ في ك�صاء الّت�صتية: �شطح الج�شم رمادي داكن, العنق

اأ�ش �شوداء تتباين 
ّ
و الخا�شرة اأبي�ش �شارب للرمادي, اأ�شفل الوجنة اأبي�ش, قنة الر

م�شابهة  اليافعة:  الّطيور  لآخر.  لون  من  تدرجي  مرورا  بالأحرى  تظهر  و  بحدة 

للبالغة في ك�شائها ال�شتوي و لكن ري�شها اأ�شمر داكن و اأ�شمر فاتح. عند الطيران: 

در  هيئة ممّيزة لغطا�ش بعنقه الممدد و الأقدام المتدلّية تتجاوز الج�شم بقليل, ال�شّ

اأبي�ش, الأجنحة ثنائية الألوان داكنة و �شريط عري�ش اأبي�ش على القوادم الو�شطى. 

خفق اأجنحة �شريع. ال�ّصوت: �شراخ رقيق حاّد »ييـاإيت« هادئ ت�شاعدي و متكرر 

الترّدد: تع�ّش�ش  اأماكن  ال�ّشتاء.  التزاوج زغاريد �شريعة. �شامت خلل  عند عرو�ش 

بالبحيرات ال�شواحل  طول  على  ت�شتي  المائّية,  بالنباتات  الغنية  بالم�شتنقعات 

و الم�شبات تحبذ الم�شاحات المائّية الوا�شعة. الخ�صائ�ص و العادات: خلل الفترة 

ال�شتوّية يعي�ش خا�شة �شمن مجموعة.

األنواع المشابهة

الوجنة  الّتزاوج,  ة مبتورة. في حّلة 
ّ
الموؤخر الج�شم,  اأ�شغر, متكور  �صغير:  غطا�ص 

و مقّدمة العنق اأ�شمر اأحمر, بقعة �شفراء بقاعدة المنقار. في ك�شاء الّت�شتية, اأ�شمر 

و اأ�شمر فاتح الوجنة و مقّدمة العنق اأ�شمر فاتح. اأثناء الطيران, اأجنحة خالية من 

اللون الأبي�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بوغطا�ش

املغرب
غطا�ش اأ�شود العنق

اجلزائر
بو غطا�ش عنق كحل

تونس
غطا�ش اأ�شود العنق

ليبيا
غطا�ش اأ�شود العنق

مصر
غطا�ش اأ�شود الرقبة

السودان
غطا�ش اأ�شود الرقبة

Podiceps nigricollis

غطاس أسود الرقبة

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
75 - 65

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
150 - 135

الحالة

اأ�شيل البحار الإ�شتوائية, هذا الّنوع مع�ّش�ش مقيم بم�شر و ال�شودان. خلل هجراته 

قد ي�شاهد م�شادفة بموريتانيا.

األوصاف

الأطي�ش البني طائر بحري ن�شبيا كبير, له اأجنحة طويلة �شيقة و م�شتدّقة و ج�شم 

على �شكل ر�شا�شة. ا�شمه اللتيني لكوقا�شتار يعني »البطن الأبي�ش« اإ�شتناًدا اإلى 

اأ�ش و اأعلى الج�شم مغطاة باأ�شمر داكن. حاط 
ّ
�شدره و البطن ذات اللون الأبي�ش. الر

بالغ: اأ�شغر من اأطي�ش ال�شمال, اأ�شمر داكن تماما, البطن محدد بو�شوح, المنقار 

يقان, هذه 
ّ
طويل قوي و م�شتدّق للغاية. يميز الجن�ش باألوان الوجه و المنقار و ال�ش

الأجزاء, �شفراء لدى الأنثى و خ�شراء �شاربة للرمادي لدى الذكور, الأنثى عموما 

بين  قليل  تباين  مع  داكن  اأ�شمر  لون  ذات  الحّلة  اليافعة:  الّطيور  الذكر.  من  اأكبر 

اأ�ش داكن اأكثر. عند الطيران: الأ�شفل اأ�شمر و الغطائيات الو�شطى 
ّ
در و البطن, الر ال�شّ

الأجنحة  تحليق,  ثم  للأجنحة  �شريع  و  مت�شع  خفق  تواتر  ممتد,  العنق  بي�شاء. 

الأمواج.  الماء و هي تطير متبعة حركة  مرتخية قليل غالبا تكاد تلم�ش �شطح 

»كوان  ثاقبا  �شراخا  اأو  نخير  يطلق  المجموعة  خارج  ي�شوت  ل  عموما  ال�ّصوت: 

اأعالي  و  ال�شاحلّية  المياه  الترّدد:  اأماكن  الأغ�شان.  اأعلى  من  �شفيرا  و  كوان«   -

الأحمر.  البحر  جزر  على  �شيما  ل  ال�شواحل,  عن  بعيد  غير  قطعا  و  لكن  و  البحار 

الخ�صائ�ص و العادات: نوع �شربي و لكن اإنعزالي اأو في مجموعات �شغيرة خارج 

فترات الّتع�شي�ش. تغط�ش بال�شقوط ال�شريع على غرار الأطي�ش ال�شمالي. و لكن يمثل 

التلقائية باإنحراف و اإقتدار في تحويل م�شاره. يتغّذى بالأ�شماك ال�شغيرة, يقب�ش 

ا تعقب الأ�شماك  على فرائ�شه بالغط�ش, الأجنحة ممددة اإلى الخلف و باإمكانه اأي�شً

يقان و الأجنحة.
ّ
بال�شباحة تحت الماء باإ�شتعمال ال�ش

األنواع المشابهة

اأ�ش و العنق اأ�شمر 
ّ
الأطي�ص ال�صمالي: البالغة اأكبر, اأبي�ش �شن الأجنحة �شوداء اإلى الر

الك�شاء  اأكبر,  اليافعة  الّطيور  اأزرق.  رمادي  المنقار  �شوداء,  اق 
ّ
ال�ش م�شفر.  فاتح 

داكن اأكثر و متماثل.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
زريقة

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا
اأطي�ش

مصر
اأطي�ش

السودان
�شميطة

Sula leucogaster

األطيش البّني

يافع

بالغ

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
100 - 87

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
180 - 165

الحالة

مهاجر من الحيز ال�شمالي متواجد عند العبور و خلل ال�ّشتاء في كامل المنطقة 

ما عدى بال�شودان, اليافعة منها تق�شي اأول هجرتها على طول ال�شواحل الإفريقّية 

من المتو�شط اإلى خّط الإ�شتواء اأّما البالغة فاإّنها تنت�شر في عر�ش البحر.

األوصاف

هو طائر اأوقيانو�شي يجوب ن�شف الكرة الأر�شية ال�شمالّية. عموما ي�شهل التعرف 

الفاتح  الأ�شمر  راأ�شه  و  الأبي�ش  لونه  و  الكبير  بعيد بف�شل حجمه  عليه حّتى من 

المنقار  بالغ:  حاط  ال�شوداء.  الأطراف  ذات  ال�شيقة  الطويلة  اأجنحته  و  الم�شفر 

اأ�ش اأكثر اإمتقاعا في ال�ّشتاء, 
ّ
يقان اأ�شودان, الذيل متماثل, تلّون الر

ّ
رمادي اأزرق, ال�ش

مرقط  اأ�شمر  رمادي  ري�ش  اليافعة:  الّطيور  اأزرق.  رمادي  عار,  العين  حول  الجلد 

قليل. المنقار اأ�شود الري�ش يتفتح تدريجيا من 3 اإلى 4 �شنوات نحو الأبي�ش في 

البداية البطن ثم الأجنحة كاملة النمو )ال�شتوّية الرابعة( مثل البالغ, بع�ش القوادم 

الطيران: طيرانه ممّيز مع خفق مت�شع و ب�شكل منتظم  عند  �شوداء.  الري�ش  و ذيل 

يقطع لبرهة تحليق ق�شير. عند هبوب الرياح القوية يذكر بالطيران المنزلق للجلم. 

يقترب  البحر,  يتواجد بعر�ش  الترّدد:  اأماكن  النغمة.  اأج�ش خافت  ال�ّصوت: �شراخ 

اأو في مجموعات  ال�ّشتاء. منفرد  ال�شواطئ كما في  ال�شواحل �شيفا و يحاذي  من 

ال�شمك اأ�شراب  الطيران  اأثناء  ير�شد  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�ّشتاء.  عند  �شغيرة 

 10 طح ي�شقط في م�شهد رائع للغو�ش نحوها من ارتفاع 
ّ
اإقترابها من ال�ش و عند 

اإلى 40 متر, و�شع اأجنحتها اإلى الخلف تي�شر ولوج الماء اإلى عمق 6 و 7 اأمتار 

طح مخترقا 
ّ
ب�شرعة تناهز 100 كلم في ال�شاعة تحت ال�شمك قبل اأن يعود اإلى ال�ش

ال�شرب و قد نال منه.

األنواع المشابهة

در الأبي�شان. اليافعة اأ�شغر,  الأطي�ص البني: اأ�شغر, اأ�شمر داكن عدى البطن و ال�شّ

اأكثر اإمتقاعا و ثنائية اللون.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اأطي�ش �شمايل

اجلزائر

تونس
الأطي�ش

ليبيا
الأطي�ش

مصر
اأطي�ش ال�شمال الأبي�ش

السودان

Morus bassanus

األطيش الشمالي

يافع السنة الثالثة

بالغ

يافع السنة الرابعة

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
100 - 80

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
160 - 130

الحالة

القطبي  الحيز  و  الجنوبّية  اأمريكا  عدى  ما  القارات  بكامل  الّنوع  هذا  يتواجد 

الجنوبي, ي�شّتي بالجزائر و تون�ش و ليبيا و م�شر, يع�ّش�ش بالمغرب و موريتانيا.

األوصاف

يقان �شوداء, 
ّ
المنقار م�شفر و ذو طول و هو معقف عند طرف المخطم العلوي, ال�ش

الفخذ و الكاحل و كذلك الأقدام الرحوية باأغ�شية جلدّية بين الأ�شابع. حاط بالغ: 

در ذات لون  اأ�شود اللون, الجزء ال�شفلي للخدين و الحنجرة و الحو�شلة باأعلى ال�شّ

الّطيور  الّتزاوج.  ك�شاء  في  للبالغ  كذلك  و  بالفخذ  وا�شحة  بي�شاء  بقعة  اأبي�ش, 

اليافعة: م�شود و بع�ش اأ�شفله اأبي�ش جزئيا. عند الطيران: العنق ممتد �شبه محدب 

اأماكن  التكاثر.  م�شتعمرات  خارج  كتوم  عموما  ال�ّصوت:  معين.  �شكل  في  الذيل 

يبقي  حاط,  العادات:  و  الخ�صائ�ص  القارّية.  الحلوة  المياه  اأو  ال�شواحل  الترّدد: 

الماء و لكن يبقي الظهر مرئيا,  اأجنحته غالبا مفروعة. ي�شبح و هو منغر�ش في 

طيران �شريع و مبا�شر.

األنواع المشابهة

غراب الماء الإفريقي: اأ�شغر, الذيل يبدو اأطول بكثير, اأ�شود بكامله و دون بيا�ش 

على الخدين وعلى الحنجرة اأو بالفخذين خلل فترة الّتزاوج. زق اإفريقي: المنقار 

ت�شبح غالبا  اأ�ش �شغير, 
ّ
الر اللون,  و ك�شتنائي  العنق طويل جّدا  و م�شتدّق,  طويل 

اأ�ش فقط خارج الماء.
ّ
العنق و الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا
قرا باطاق كبري

املغرب
غاق

اجلزائر
فحل غور

تونس
غراب املاء

ليبيا
غراب املاء

مصر
غراب البحر

السودان
غطا�ش كبري

Phalacrocorax carbo

غراب املاء الكبير
يافع السنة األولى

بالغ
)sinensis أو carbo نوع(

بالغ
)نوع إفريقي
)lucidus / maroccanus

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
78 - 68

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
160 - 130

الحالة

الّطيور  ت�شتي مع  بالمغرب  ليبيا,  و  تون�ش  و  الجزائر  و  بالمغرب  مع�ّش�شة مقيمة 

القادمة من اأوروبا.

األوصاف

مثل  هفي  لكن  الكبير,  الماء  غراب  من  واأهيف  قليل  اأ�شغر  المتوج,  الماء  غراب 

الأجنحة  زجاجي.  اأخ�شر  لمعان  مع  اأ�شود  الّتزاوج:  حلّة  في  بالغ  حاط  هيئته. 

طح ق�شري اأ�شود, قنزعة ق�شيرة �شوداء متقو�شة 
ّ
مف�شخة بلون �شارب للبنف�شجي ال�ش

يقان 
ّ
ال�ش اأ�شفر.  الوجه  جلد  نهايته,  في  قليل  معقف  اأ�شغر  المنقار  الأمام,  على 

اأ�شودان ذات حظاب لحمية. الّنوع »د�شمار�شتي«: منقار اأطول و اأدق و اأ�شفر اأفتح. 

بين  �شفراء  حظاب  موجودة,  غير  اأحيانا  اأق�شر  قنزعة  اأكثر,  ممتقع  الوجه  جلد 

طح اأ�شمر داكن. 
ّ
اأ�شابعها, البالغة ك�شوتها ال�شتوّية داكنة اأكثر. الّطيور اليافعة: ال�ش

الأ�شفل اأ�شمر فاتح. الذقن و الحنجرة مبي�شة. الحّلة تدريجيا داكنة اأكثر و لماعة. 

الّنوع »د�شمار�شتي«: اأبي�ش مت�شخ على كامل الأ�شفل. عند الطيران: طيران ذو علو 

العنق ممدد �شربات   .»V« اأحيانا �شمن ت�شكيلة على حرف الماء,  �شعيف فوق 

الأجنحة اأ�شرع قليل و دون تحليق. ال�ّصوت: ال�شرخات قاطعة ناخرة بالمجموعة. 

في  تع�ّش�ش  البحار,  �شفاف  جزيرات  و  الجزر  ال�شخرية,  ال�شواحل  الترّدد:  اأماكن 

التجاويف و بين كتل الحجارة بالمنحدرات ال�شخرّية الوعرة العالية الم�شرفة على 

ال�شواحل البحرية. الخ�صائ�ص و العادات: غراب الماء المتوج يغط�ش بالكامل في 

المياه اإلى عمق 10 اأمتار و قد ي�شتمر في ذلك دقيقة. ي�شطاد �شمن مجموعة و 

لتت�شم�ش,  ال�شخور  فوق  تحط  تغط�ش,  اأن  قبل  دائرة  �شكل  في  اأو  خّط  في  تتنقل 

فاردة اأجنحتها لتجفف ري�شها.

األنواع المشابهة

غراب الماء الكبير: اأكبر, اأ�شود تماما و ذو لمعان اأخ�شر داكن اأو بنف�شجي. الوجه 

في جزء منه اأبي�ش , جيب اأ�شفر اإلى اأ�شفر برتقالي.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بو فريط�ش 

املغرب
غاق اأر�شطو

اجلزائر

تونس
غراب املاء املتوج

ليبيا
غاق اأخ�رص

مصر
غراب البحر

السودان
الغاق

Phalacrocorax aristotelis

غراب املاء املتوج

بالغ

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
60 - 50

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
90 - 80

الحالة

بموريتانيا مقيم  مع�ّش�ش  مقيم,  عموما  هو  و  ال�شحراء  جنوب  من  اإفريقي  نوع 

و ي�شاهد كذلك بال�شودان.

األوصاف

ذو هامة مكتنزة و طرف المنقار)المخطم العلوي( معقف. حاط بالغ: اأ�شود تماما, 

لمعان معدني على الظهر. الّطيور اليافعة: لون البطن اأبي�ش رملي. عند الطيران: 

العنق ممتد, الذيل طويل و م�شتدّق. ال�ّصوت: ل ي�شوت خارج م�شتعمرات التكاثر. 

اأماكن الترّدد: الأودية, الم�شتنقعات, المناقع ال�شغيرة, المرزات, المقا�شب و كذلك 

الماء  غراب  من  �شربّية  اأقّل  نوع  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شواحل.  اإمتداد  على 

الكبير اأو في مجموعات قليلة العدد, يكاد يكون اإنعزالي. �شاعة الراحة يبقي غالبا 

داخل  مغمور  ج�شمه  و  ي�شبح  خط.  �شكل  في  المجموعات  تطير  مفرودة.  اأجنحته 

المياه.

األنواع المشابهة

غراب الماء الكبير: اأ�شخم, الذيل يبدو اأق�شر, اأ�شفل الوجنة و الحنجرة اأبي�ش. بقعة 

العنق طويل جّدا اأ�شخم,  اإفريقي:  زق  الّتزاوج.  الفخذ في ك�شاء ري�ش  بي�شاء عند 

اأ�ش 
ّ
اأ�ش �شغير, المنقار طويل و م�شتقيم, ت�شبح غالبا و العنق و الر

ّ
و ك�شتنائي, الر

فقط خارج الماء )على �شكل حية(.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
قرا باطاط �شغري

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
غراب البحر الإفريقي

السودان
غطا�ش طويل الذنب

Phalacrocorax africanus

غراب البحر اإلفريقي

يافع السنة األولى

يافع السنة األولى

بالغ

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
97 - 85

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
128 - 116

الحالة

ينتمي هذا الّنوع لجنوب ال�شحراء و هو مع�ّش�ش و مقيم بموريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

اإبري.  و  المنقار طويل  اأ�ش م�شتدّق 
ّ
الر و  الذيل طويل  النحافة.  ذات هيافة �شديدة 

حاط بالغ: اأ�شود الج�شم, على الظهر حزز من الري�ش الطويل الفاتح, العنق طويل 

طح 
ّ
و نحيف  ك�شتنائي اللون و على كل جانب منه ثلم اأبي�ش. الّطيور اليافعة: ال�ش

طويل الذيل  الهيئة.  هيفاء  اإن�شيابية  الطيران:  عند  رملي.  اأبي�ش  البطن  و  اأ�شمر 

ال�ّصوت: قليل الت�شويت خارج م�شتعمرات  و العنق نحيف جّدا و نوعا ما مكوع. 

الم�شجرة. ال�شفاف  ذات  المياه  مجاري  و  البحيرات  الترّدد:  اأماكن  التكاثر. 

يلحظ  تكوعا  ي�شكل  و  دائما  تماما  ممدود  غير  العنق  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

نوعا ما. يقف و يجثم عادة فوق الأغ�شان فارعا جناحيه مثل غراب الماء. اأثناء 

في  اأو  اإنعزالي  عموما  يكون  المياه.  خارج  غالبا  اأ�ش 
ّ
الر و  العنق  يبقي  ال�شباحة 

مجموعات �شغيرة, باإ�شتثاء فترة الّتع�شي�ش.

األنواع المشابهة

الأرجواني:  البل�صون  الطرف.  معقف  المنقار  و  ق�شير  العنق  الكبير:  الماء  غراب 

الأرجواني  البل�شون  �شيقان  الطيران  اأثناء  ق�شير.  الذيل  و  جّدا  طويلة  يقان 
ّ
ال�ش

تتجاوز بو�شوح الذيل و اأ�شابع الأقدام بارزة, العنق مطوي ماعدا عند الإنطلق 

للطيران.

Anhinga rufa

زق إفريقي

يافع

يافع

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
زق اإفريقي

السودان

رسم
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الحالة

مع�ّش�ش قار ل�شيما بالبحر الأحمر.

األوصاف

ط الحجم. حاط: لون الك�شاء اأغلبيته اأبي�ش, اأقرب منه لخر�شنة 
ّ
طائر بحري متو�ش

ذو  الّطول  البالغ  الذيل  العين.  حول  عري�ش  اأ�شود  �شريط  بفارق  ولكن  كبيرة 

ري�شات و�شطى بي�شاء لينة وطويلة جّدا. القوادم الكبرى الخارجية �شوداء و من 

ذات  الأ�شابع  لون  كذلك  و  اأ�شفر  الكاحل  �شوداء,  العين  تماما,  مبي�شة  الأ�شفل 

الكتف  و�شاح  و  الظهر  اأحمر,  المنقار  البالغة:  الّطيور  ال�شوداء.  الجلدّية  الأغ�شية 

يوحي  بما  �شوداء  رقيقة  تجاعيد  ذات  جميعها  والخوافي  ال�شغرى  والغطائيات 

من بعيد برمادّية الأجزاء العلوية. الّطيور اليافعة: المنقار اأ�شمر م�شفر اأو �شارب 

للبرتقالي. التجاعيد ال�شوداء على الأجزاء العلوية اأغلظ, اأطراف ري�ش الذيل �شوداء 

اأّما الري�شات اللينة الو�شطى فهي اأق�شر مما هي عليه لدى البالغة. عند الطيران: 

ت�شرب اأجنحتها بقوة ومتانة واآلية اأكثر و اأ�شد من اأية خر�شنة لتقطع هذا الطيران 

ال�ّصوت: نوع عموما كتوم.  الأخرى فاردة جناحيها �شافة لبرهة.  الفينة و  بين 

وثقب  مك�شرات  في  تع�ّش�ش  الإ�شتوائية  و�شبه  الإ�شتوائية  البحار  الترّدد:  اأماكن 

البعيدة  ال�شخرّية  بالجزر  القا�شية  المنحدرات  تجويفات  و  ال�شاهقة  الجدران 

اأو زوجي خارج  العادات: هو نوع عموما منفرد  و  الخ�صائ�ص  في عر�ش البحر. 

اأو  بالرفرفة  الأجواء, تنال من فري�شتها  اأوقاتها في  الم�شتوطنات, تق�شي معظم 

الغط�ش  ال�شريع و  ال�شقوط  الم�شتهدف ثم  المكان عادة لتحديد  الت�شفيق في ذات 

طح لتلتقط الغذاء بمنقارها.
ّ
تحت ال�ش

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
رئي�ش البحر

السودان

Phaethon aethereus

رئيس البحر

يافع السنة األولى

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
106 - 90

)46 - 56 منها للذيل(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
106 - 99

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
180 - 160

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
320 - 270

الحالة

م�شر,  ذلك  في  بما  المتو�شط  �شرق  ت�شّتي  ال�شرقّية  اأوروبا  طيور  جزئي,  مهاجر 

م�شاهدات عر�شية تّم ت�شجيلها من الجزائر و من موريتانيا.

األوصاف

هو طائر ذو ك�شاء رمادي اأبي�ش, م�شابه للبجع الأبي�ش و لكن و في المجمل اأكبر 

در  ال�شّ القفن.  ري�شه م�شحث عند  للرمادي.  اأبي�ش مدرج  ك�شاء  بالغ:  حاط  قليل. 

اق ق�شيرة تتجاوز بقليل اأو تكاد, الذيل رمادي م�شود, العين 
ّ
م�شبغة بالأ�شفر, ال�ش

�شفراء ممتقعة محاطة بمنطقة �شغيرة من الجلد الفاتح, منقار رمادي كبير جّدا 

طح 
ّ
معقف في نهايته مع جيب حو�شلي برتقالي اإلى محمر. الّطيور اليافعة: ال�ش

رمادي فاتح للغاية. الأ�شفل اأبي�ش مت�شخ. ري�ش القفن مت�شّعث رمادي, الجلد حول 

باأكملها  تكون  تكاد  الأجنحة  اأ�شفل  الطيران:  عند  للرمادي.  اأبي�ش �شارب  العين 

ممتقعة يتو�شطها �شريط اأكثر بيا�شا, حواف الأجنحة رمادّية و �شيقة جّدا, اأطراف 

الأجنحة داكنة, العنق مثني. ال�ّصوت: غير معروف جيدا مثل البجع الأبي�ش و مع 

ذلك حاد, يطلق ما ي�شابه »وو - وو - وو« و »كه - كه - كه« و اأخرى م�شابهة. 

بالنباتات  الغنية  والدلتا  الم�شتنقعات  العمق,  قليلة  البحيرات  الترّدد:  اأماكن 

الم�شتنقعات. و  للبرك  حجما  اأقّل  مياه  بقطع  ا  اأي�شً تكتفي  الق�شب.  ذلك  في  بما 

�شيد  تقنية  ت�شتعمل  قوية,  �شربّية  غريزة  مع  اإجتماعية  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

جماعية, تدفع المجموعة الأ�شماك نحو ال�شفاف حيث ت�شطادها بي�شر في المياه 

العميقة.

األنواع المشابهة

قنزعة  و  وردي  �شبغها  التزاوج  فترة  خلل  بيا�شا  اأكثر  ك�شاء  الأبي�ص:  البجع 

الرّمادي:  البجع  اأ�شفر.  الحو�شلي  الجيب  اأبي�ش  و  تباينا  اأكثر  الجناح  �شغيرة, 

ك�شاء رمادي ممتقع و �شدر �شارب للوردي, جيب حو�شلي وردي. اللقالق )عند 

منقار  ممدود,  العنق  الذيل.  بو�شوح  تتجاوز  و  جيدا  وا�شحة  يقان 
ّ
ال�ش الطيران(: 

تماما  اأ�شود  الأجنحة  بطن  وا�شحة,  يقان 
ّ
ال�ش الطيران(:  )عند  ال�صعن  اأبو  اأ�شغر. 

لوحة  و  بالأ�شود  مخطط  اأحمر  �شخم  المنقار  الأبي�ش.  الج�شم  مع  ب�شدة  تتباين 

جبهيه �شفراء.

Pelecanus crispus

بجع دملاشيا

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بجعة

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
البجع بلقائي

السودان
بجع دملا�شيا

رسم
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الحالة

نوع متواجد باإفريقيا و اآ�شيا و اأوروبا مهاجر يتنقل بين مختلف المناطق, مع�ّش�ش 

مهاجر بموريتانيا و مهاجر اأو م�شّتي بم�شر و ال�شودان.

األوصاف

الجلدي  الجيب  و  المنقار طويل  للوردي.  اأبي�ش �شارب  الري�ش  بالغ: �شبغ  حاط 

الطائر.  هذا  تميز  خا�شيات  هي  و  للبرتقالي,  �شارب  اأ�شفر  لون  ذات  الحلق  و 

الّطيور اليافعة: اأ�شمر بكامله. عند الطيران: بطن الجناح اأبي�ش و الحافة الخلفية 

فاردا  محلقا  ماينزلق  غالبا  بقليل,  الذيل  تتجاوز  الأقدام  مطوي.  العنق  �شوداء. 

جناحيه. ال�ّصوت: قليل الت�شويت خارج مجموعات التكاثر. اأماكن الترّدد: المياه 

اأو فوق  اأو الأجاجية و م�شبات الأنهار. يع�ّش�ش على الأر�ش وبالجزيرات  الحلوة 

تطير العادات:  و  الخ�صائ�ص  الأ�شجار(.  فوق  يعي�ش  مادي 
ّ
الر )البجع  ال�شخور 

و ت�شطاد غالبا في مجموعات. 

األنواع المشابهة

ة طرف الجناح �شاربة للرمادي ل 
ّ
بجع رمادي )عند الطيران(: اأقّل حجما, موؤخر

للأ�شود, لوين الري�ش رمادي باهت �شارب للوردي )الظهر و اأ�شفل الجناح(. اللقالق 

)عند الطيران(: الأقدام وا�شحة جّدا و العنق ممتد. البل�صن )عند الطيران(: اأ�شغر حجما

و الج�شم نحيف اأكثر, الأقدام وا�شحة جيدا, العنق مطوي. اأبو ال�صعن )عند الطيران(: 

الأقدام وا�شحة, بطن الأجنحة اأ�شود.

Pelecanus onocrotalus

بجع أبيض

يافع

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بجعة بي�شاء

املغرب

اجلزائر
بو جراب

تونس

ليبيا
بجع اأبي�ش

مصر
البجع الأبي�ش

السودان
بجع اأبي�ش

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
175 )الذكر(
148 )األنثى(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
360 - 230

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
132 - 125

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
290 - 220

الحالة

نوع اإفريقي تّمت ملحظته بكامل جنوب درجة العر�ش 20 و هو بالمنطقة مقيم 

بموريتانيا و ال�شودان و ي�شاهد بم�شر كمهاجر.

األوصاف

�شغيرة  قنزعة  للوردي  �شارب  الظهر  �شاحب.  رمادي  الري�ش  �شبغ  بالغ:  حاط 

اللون  اأ�شمر  اليافعة:  الّطيور  اأ�شفر.  المنقار  والقفن,  اأ�ش 
ّ
الر ة 

ّ
موؤخر عند  وا�شحة 

ة الجناح رمادي �شارب للوردي, العنق مطوي, الأقدام 
ّ
بكامله. عند الطيران: موؤخر

في  و  التزاوج  فترة  ي�شوت خلل  كتوم,  ال�ّصوت: عموما  تكاد.  اأو  الذيل  تتجاوز 

يع�ّش�ش  ال�شواحل,  و  المالحة  اأو  الحلوة  المياه  الترّدد:  اأماكن  التكاثر.  م�شتعمرات 

على  يع�ّش�ش  الأبي�ش  )البجع  الأر�ش  على  نادرا  و  الأ�شجار  فوق  مجموعات  في 

الأر�ش و بالجزيرات و كذلك فوق ال�شخور(. الخ�صائ�ص و العادات: �شربي و في 

مجموعات و لكنه منفرد اأو في مجموعات �شغيرة عند مواقع �شيد الأ�شماك.

األنواع المشابهة

بجع اأبي�ص: فائق الحجم. الجناح اأكثر تباينا, اأ�شود و اأبي�ش, لون الحنجرة اأ�شفر 

�شارب للبرتقالي. ينتهي ري�ش الجبهة عند قاعدة القير في �شكل م�شتدّق �شهمي 

مادي.
ّ
لدى البجع الأبي�ش و في �شكل مقعر )مقو�ش( لدى البجع الر

Pelecanus rufescens

بجع رمادي

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بجعة رمادّية 

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
بجع رمادي

السودان
بجع مببى الظهر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
56 - 50

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
94 - 90

الحالة

هذا الّنوع مقيم بجنوب �شحراء اإفريقيا و هو مع�ّش�ش مقيم بموريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

حاط بالغ: هيئة هذا الطائر ممّيزة جّدا براأ�شه الممدد اإلى الخلف بقنزعة �شخمة. 

م�شابه  اليافعة:  الّطيور  اأ�شود.  قوّي  منقار  ق�شيرة,  يقان 
ّ
ال�ش بكامله.  ذابل  اأ�شمر 

مقّو�شة,  الأجنحة  اأطراف  خفيف,  الطيران  و  مثني  العنق  الطيران:  عند  للبالغ. 

في  �شجوجة  منفردة,  وهي  عادة  ت�شّوت  ل  ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوز  يقان 
ّ
ال�ش

في  اأو  ت�شتمل,  التي  الرطبة  المناطق  اأ�شكال  جميع  الترّدد:  اأماكن  المجموعة. 

الّتع�شي�ش(. وتاأمن  الإ�شتراحة  )توفر  �شخمة,  اأ�شجار  م�شارفها  على  اأو  جوارها 

الخ�صائ�ص و العادات: قليلة النفور, غالبا زوجية اأو في مجموعات �شغيرة من 8 

اإلى 10 طيور )اأحيانا اإلى 50 طيرا(, ن�شاط نهاري.

األنواع المشابهة

المخاطم  بين  فجوة  و  اأطول  منقار  طويلة,  اق 
ّ
ال�ش قنزعة,  دون  اأكبر  اأبوقرقور: 

المغلقة. 

Scopus umbretta

أبوشاكوش

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأبو�شاكو�ش

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
81 - 69

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
130 - 100

الحالة

اأ�شول �شمالّية  مع�ّش�ش مقيم بالمغرب و الجزائر و تون�ش مع طيور مهاجرة ذات 

عابرة و عند الّت�شتية تنت�شر في كامل المنطقة.

األوصاف

هو بل�شون �شخم ذو لون اأ�شمر اأ�شفر فاتح. حاط بالغ: اأ�شغر من بل�شون رمادي 

محّزز  و  مرقط  الك�شاء  الكتفين,  بين  عادة  منك�شر  و  اأثخن  العنق  اكتنازا,  اأكثر  و 

بالأ�شود, جلد الوجه عاري و هو اأزرق اأخ�شر, المنقار الطويل و الم�شتدّق اأخ�شر 

ق�شيرة  اق 
ّ
ال�ش للبرتقالي,  اأو حمراء �شارب  العين �شفراء  م�شود,  ال�شارب  م�شفر 

عند  �شمراء.  القلن�شوة  لكن  و  البالغة  مثل  اليافعة:  الّطيور  م�شفرة.  �شمراء  هي  و 

الطيران: الأجنحة عري�شة و اللون الأ�شمر يوحي بالبومة اأو الحوام, خفق الأجنحة 

�شفيف   منخف�ش  طيران  الذيل,  تتجاوز  الأقدام  مادي, 
ّ
الر للبل�شون  هو  لما  اأ�شرع 

فوق المقا�شب. ال�ّصوت: ت�شوت اأثناء الطيران »كووا« منفردا اأو متكررا, ت�شويتها 

بمواقعها »اأومب« م�شموع ممّيز بطيء عميق و ذو �شدى بعيد و هو عموما يتكرر 

من 3 اإلى 5 مرات, غالبا ما يطلقه عند الغ�شق اأو الفجر. اأماكن الترّدد: المقا�شب 

الف�شيحة و البحيرات و الم�شتنقعات الكبرى. الخ�صائ�ص و العادات: �شديدة النفور, 

تتخذ بج�شمها و�شع الإنذار متى اأزعجت, العنق ممدد, الج�شم منت�شب و المنقار 

في و�شع عمودي موجه نحو ال�شماء.

األنواع المشابهة

يقان ل تتجاوز الذيل, المنقار ق�شير. بل�صون الليل )اليافع(: 
ّ
ال�صقور الليلية: ال�ش

اأ�شغر اأ�شمر مبّقع بالأبي�ش دون قلن�شوة داكنة.

Botaurus stellaris

واق

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
واق

اجلزائر

تونس
واق

ليبيا
واق

مصر
واق

السودان
الواق

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 27

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
58 - 40

الحالة

اإليها  تن�شاف  البلدان  بكامل  المع�ّش�شة  المعنّية, مع  بالمنطقة  الّنوع  يتواجد هذا 

المهاجرة الأوروبية و الآ�شيوية عند العبور و خلل ال�ّشتاء.

األوصاف

اأ�ش �شوداء, 
ّ
بل�شون �شغير الحجم ذو منقار م�شفر و �شاق خ�شراء. حاط بالغ: قنة الر

الظهر اأ�شود عند الذكر و اأ�شمر داكن للأنثى. باقي الج�شم م�شفر, غطائيات الجناح 

�شارب  الج�شم  و  م�شفرة  الأجنحة  اليافعة:  الّطيور  �شفراء.  كبيرة  بقعة  ت�شكل 

الفاتح الجناحي  الغطاء  بين  وا�شح  تباين  الطيران:  عند  ب�شّدة.  مجعد  و  لل�شمرة 

و القوادم و الظهر الداكنين. ال�ّصوت: غالبا كتوم اأو نوعا ما من »كيكيكي« يطلقه 

الأنهار �شفاف  و  المنغروفات  و  الم�شتنقعات  الترّدد:  اأماكن  المقا�شب.  بين  من 

و المقا�شب. الخ�صائ�ص و العادات: نوع �شديد التخفي و الإنعزال, يبقى متخفيا 

كامل اليوم بين النباتات النهرية, ذو ن�شاط ليلي و تحديدا �شاعة الغ�شق. غالبا ل 

يرتفع في طيرانه بل �شفيف يتواتر فيه التحليق والدف ال�شريع للأجنحة.

األنواع المشابهة

طح رمادي داكن, الأ�شفل اأ�شمر فاتح مجعد بخطوط �شوداء مع غياب 
ّ
واق قزم: ال�ش

طح رمادي مخ�شر, الأ�شفل رمادي, 
ّ
الترقيط الفاتح بالجناح. بل�صون مخطط: ال�ش

اأ�ش. القلن�شوة خ�شراء نحا�شّية, غياب البقع الفاتحة 
ّ
العنق فاتح اللون وكذلك الر

على الجناح.

Ixobrychus minutus

واق صغير

ذكر

أنثى

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
واق �شغري

اجلزائر
نعو�شة �شغرية

تونس
واق �شغري

ليبيا
واق �شغري

مصر
الواق ال�شغري

السودان
الواق ال�شغري

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
30 - 25

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

اأّما  بموريتانيا  يع�ّش�ش  الّنوع  هذا  فاإّن  ال�شحراء  لجنوب  ينتمي  نوع  بو�شفها 

بال�شودان فهو ي�شاهد خلل الهجرة.

األوصاف

بل�شون �شغير الحجم ذو �شاقان �شفراوين مخ�شرين و منقار م�شود. حاط بالغ: 

�شمراء  ال�شفلّية  الأجزاء  اأ�شود(,  اإلى  داكن  رمادي  )من  جّدا  داكنة  العلوية  الأجزاء 

البالغ,  اأ�شحب من  و  اأكثر  اليافعة: ممتقع  الّطيور  و مجعدة بحزز طولية.  فاتحة 

يقان 
ّ
الأجزاء العلوية مرقطة بالأ�شفر الفاتح. عند الطيران: �شباغ الري�ش داكن, ال�ش

اأماكن  وت�شنجه.  اإزعاجه  عند  اأج�شا  �شياحا  يطلق  كتوم,  غالبا  ال�ّصوت:  متدلّية. 

الترّدد: يتخفى بين النباتات في جوانب مجاري المياه والم�شتنقعات. الخ�صائ�ص 

و العادات: طيران ثقيل وبطيء, منعزل زوجي, ن�شاط ليلي بالخ�شو�ش. 

األنواع المشابهة

واق �صغير: الظهر اأ�شود عند الذكر و اأ�شمر داكن لللأنثى, بقع فاتحة على الجناح. 

لون  اأ�ش ذات 
ّ
الر و  الرقبة  الأ�شفل رمادي,  الظهر رمادي مخ�شر,  بل�صون مخطط: 

فاتح و القلن�شوة خ�شراء نحا�شّية.

Ixobrychus sturmii 

واق قزم

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
الواق القزم

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
65 - 56

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
112 - 105

الحالة

اإليها  مجموعات مع�ّش�شة معروفة تقريبا بكامل المنطقة ما عدى ليبيا, تن�شاف 

المهاجرة المع�ّش�شة القادمة من اأوروبا و اآ�شيا.

األوصاف

ط الحجم و ج�شم مكتنز ق�شير. حاط بالغ: القلن�شوة والظهر اأ�شودان, 
ّ
بل�شون متو�ش

دقيقة  ري�شات  ثلث  اأو  اإثنتان  مبي�ش.  الج�شم  بقّية  رمادّية,  والذيل  الأجنحة 

اق �شفراء و المنقار 
ّ
وطويلة بي�شاء, ت�شكل قنزعة تتدلى من القفن اإلى الظهر. ال�ش

لون  الأ�شفل  من  �شكري,  بلون  ب�شدة  مبّقع  و  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش اليافعة:  الّطيور  اأ�شود. 

بقّية  عن  التمييز  �شعبة  النمو  مكتملة  الفراخ  بالأ�شمر.  ومبّقع  للرمادي  �شارب 

فراخ البل�شن الأخرى. عند الطيران: �شطح الج�شم يبدو رماديا, الظهر و القلن�شوة 

ذات لون اأ�شود من الأ�شفل مبي�شة و�شاربة للرمادي و تبدو قليلة التباين بح�شب 

الإ�شاءة, الأقدام تتجاوز الذيل. ال�ّصوت: يطلق عند الطيران عادة ت�شويتا مقت�شبا 

بالم�شتنقعات  الم�شجر  النباتي  الغطاء  الترّدد:  اأماكن  كواكه«.   - »كواكه  اأج�ش 

و�شفاف مجاري المياه. الخ�صائ�ص و العادات: خلل الّنهار تبّقى   في مجموعات 

بالمواقع ذات الغطاء النباتي الكثيف.

األنواع المشابهة

بل�صون ذو الظهر الأبي�ص: العنق ك�شتنائي فاقع. بل�صون مخطط: الظهر و الأجنحة 

ة و الأجزاء ال�شفلّية رمادّية اأكثر. واق �صغير: الج�شم م�شغر, و بقع 
ّ
رمادّية مخ�شر

در مجعدة  ال�شّ و  العنق  قزم:  واق  اق مخ�شرة. 
ّ
ال�ش الأجنحة,  �شكرية عري�شة على 

الظهر  و  الأجنحة  طويلة,  يقان 
ّ
ال�ش الحجم,  كبير  رمادي:  بل�صون  عمودية.  بحزز 

رمادّية, المنقار اأ�شفر.

Nycticorax nycticorax

بلشون الليل

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نعو�شة �شوداء

املغرب
بل�شون الليل

اجلزائر
نعو�شة �شودة

تونس
بل�شون الليل

ليبيا
غراب الليل

مصر
غراب الليل

السودان
بل�شون الليل

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
56

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
112 - 105

الحالة

قارة بال�شودان.

األوصاف

داكن  اأحمر  لون  ذات  كبيرتين  بعينين  الّنوع  هذا  يتميز  الليل,  بل�شون  من  اأ�شغر 

ال�شارب للأخ�شر. عنق  اأو  الم�شفر  الأبي�ش  محاطة بجلد عار ولون يتراوح بين 

اأ�شود اللون, الأجنحة والظهر  اأ�ش 
ّ
الر البالغ و�شدره, ملّونة باأ�شهب ممتقع, بقّية 

الو�شوح واأحيانا مخفية متى كانت  ة, ما عدى بقعة ظهرية بي�شاء قليلة 
ّ
م�شمر

الليل ولكن باإختلف  اليافعة: �شبيهة جّدا بفراخ بل�شون  الّطيور  الأجنحة مغلقة. 

الممتقعة,  ال�شفرة  ذات  العري�شة  المحجرية  وحلقتها  للعين  الكبير  الحجم  في 

ك�شاء الفراخ اأ�شمر, اأكثر تماثل من ك�شاء فراخ بل�شون الليل و المنقار كثير ال�شواد, 

اأثناء  وا�شحة  تبدو  الظهر  بي�شاء على  مثلثة  بقعة  الطيران:  عند   .
ّ
م�شمر اأ�شفر  ل 

اأ�شّم, ق�شير و�شريع ومختلف بو�شوح عن �شراخ  ال�ّصوت: نخير �شغير  الطيران. 

»كواكه«.  اأج�ّش  ب�شوت  الأحيان  من  كثير  في  يبعث  الّطيران  عند  الليل,  بل�شون 

اأماكن الترّدد: �شفاف الأودية والمنغروف, تف�شل الأودية ذات النباتات المنقعية 

الكثيفة. الخ�صائ�ص و العادات: بل�شون ليلي, منفرد وم�شتتر.

األنواع المشابهة

بل�صون الليل: فراخ هذا الّنوع مبّقعة اأكثر من فراخ البل�شون ذو الظهر الأبي�ش. 

Gorsachius leuconotus

بلشون ذو الظهر األبيض

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نعو�شة ذات ظهر اأبي�ش

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
بل�شون ذو الظهر الأبي�ش

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 56 - 46

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
 96 - 88

الحالة

المع�ّش�شة  اإلى  تن�شاف  المنطقة,  بكامل  يع�ّش�ش  الأفرواأورواآ�شيوي  الّنوع  هذا 

المهاجرة اأو المقيمة تلك القادمة من اأوروبا و اآ�شيا خلل العبور و ف�شل ال�ّشتاء.

األوصاف

در  اأبي�ش, القلن�شوة و الظهر و ال�شّ الّتزاوج:  حاط في حلّة  بل�شون �شغير الحجم. 

برتقالية,  اأو  حمراء  الق�شيرتان  ال�شّاقان  و  المنقار  للبرتقالي,  �شاربة  �شفراء 

اللون بي�شاء  البالغة  كذلك  و  الفراخ  التح�صير:  اأثناء  م�شتدّق.  و  �شلب  المنقار 

اق مخ�شرة. عند الطيران: يبدو اأبي�ش كامد, الأقدام 
ّ
و يكون المنقار م�شفر و ال�ش

اأماكن  التكاثر.  م�شتعمرات  خارج  كتوم  ال�ّصوت:  الق�شير.  الذيل  بو�شوح  تتجاوز 

الترّدد: الم�شتنقعات, الحقول, م�شبات الف�شلت بمعية الثدييات الكبيرة الوح�شية 

قرب  اأحيانا  تتواجد  الّنهار,  خلل  تتغّذى  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الأهلية.  اأو 

الحيوانات الكبيرة و التي يمكن اأن تقف فوقها. تتواجد غالبا في مجموعات من 

ع�شرات الّطيور.

األنواع المشابهة

واق اأبي�ص �صغير: اأ�شفر م�شهب, البطن فقط ذات لون اأبي�ش.قنزعة طويلة محّززة 

بالأ�شود, المنقار اأ�شفر اأو اأزرق رمادي و �شن اأ�شود. بل�صون اأبي�ص �صغير: اأ�شفر 

يقان طويلة �شوداء و الأقدام �شفراء, المنقار اأ�شود نحيف 
ّ
القدم اأبي�ش تماما, ال�ش

فاتح مثل  ال�شكل  القدم,  اأ�شفر  ال�صخر:  بل�صون  و نحيف.  العنق طويل  م�شتدّق,  و 

البل�شون الأبي�ش �شغير, المنقار اأ�شمر اإلى اأ�شفر و هو م�شتدّق و ذو �شمك. بل�صون 

�شوداء  اق 
ّ
ال�ش اللون,  بي�شاء  الحجم  كبيرة  بل�شن  كبير:  اأبي�ص  بل�صون  و  اأو�صط 

البل�شون الأبي�ش الكبير خلل مو�شم التكاثر(. العنق  )اأ�شود لدى  اأ�شفر  و المنقار 

طويل جّدا وهو دقيق و مثلث.

Bubulcus ibis

بلشون البقر

التسمية حسب البلد

موريتانيا
راع بقر

املغرب
بل�شون البقر

اجلزائر
طري لبحر

تونس
بل�شون البقر

ليبيا
بل�شون املا�شية

مصر
اأبو قردان

السودان
طري البقر

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
74 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
92 - 80

الحالة

المعنّية, بموريتانيا و م�شر  المنطقة  اأجزاء  اأغلب  المهاجر في  الّنوع  يع�ّش�ش هذا 

على  تترّدد  و  اآوروبا  من  تاأتي  والم�شتية  المهاجرة  ة, 
ّ
قار مجموعات  ال�شودان  و 

المنطقة.

األوصاف

بل�شون مكتنز ق�شير و�شغير الحجم. حاط بالغ: يبدو اأ�شفر م�شهب و بطن اأبي�ش, 

بالأ�شود  محّززة  الطويلة  القنزعة  و  القلن�شوة  مخفية.  عموما  البي�شاء  الأجنحة 

التكاثر(,  عند  )حمراء  مخ�شرة  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش الظهر,  حّتى  جيد  بو�شوح  تدلي 

المنقار اأ�شفر )رمادي �شارب للزرقة عندا لتكاثر( ذو �شن اأ�شود. الّطيور اليافعة: 

اأبي�ش اللون والظهر  الطيران: يبدو  عند  در مجعد باأ�شمر رمادي.  اأكثر �شمرة, ال�شّ

التكاثر.  م�شتعمرات  خارج  كتوم  ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوزان  اقان 
ّ
ال�ش م�شهب. 

العمق  قليلة  المع�شو�شبة  الرطبة  المناطق  في  مك�شوفا  عادة  يبقى  الترّدد:  اأماكن 

عموما  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شاطئية.  والبحيرات  المرزات(  و  )الم�شتنقعات 

اإنعزالي.

األنواع المشابهة

در فقط ذات لون اأ�شفر �شارب  بل�صون البقر: اأبي�ش, القلن�شوة والظهر و كذلك ال�شّ

للبرتقالي في الك�شاء الّتزاوجي. 

Ardeola ralloides

واق أبيض صغير

التسمية حسب البلد

موريتانيا
واق اأبي�ش �شغري 

املغرب
واق اأبي�ش �شغري

اجلزائر

تونس
واق اأبي�ش �شغري

ليبيا
واق اأبي�ش �شغري

مصر
واق اأبي�ش

السودان
اأبو حبيب

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
48 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
60 - 52

الحالة

بموريتانيا معروفة  المقيمة  المع�ّش�شة  بع�ش  ال�شحراء,  لجنوب  ينتمي  نوع  هي 

و م�شر و ال�شودان, تّمت ملحظتها مهاجرة عابرة بم�شر.

األوصاف

 بل�شون �شغير الحجم. حاط بالغ: الظهر رمادي مخ�شر, العنق والأجزاء ال�شفلّية 

اق 
ّ
اأ�ش اأخ�شر نحا�شي ت�شكل قنة �شغيرة, ال�ش

ّ
رمادّية اللون, �شباغ ري�ش اأعلى الر

اليافعة:  الّطيور  اأ�شفر.  لون  ذات  ال�شفلي  المخطم  قاعدة  م�شود,  المنقار  م�شفرة, 

م�شمر و�شطح فاتح مخطط بخ�شلت رمادّية مع الإ�شارة اإلى �شعوبة تبين فراخ 

طيران  الطيران:  عند  الأخرى.  البل�شن  اأنواع  فراخ  بقّية  عن  المخطط  البل�شون 

اأحيانا نوعا من  ال�ّصوت: كتوم, يطلق  العنق.  البل�شن, غالبا ممتدة  لفراخ  ممّيز 

الم�شجرة,  الحلوة  المياه  �شفاف  البحار,  �شفاف  الترّدد:  اأماكن  »تيا«.  اأو  »كيا« 

الأنهار, الم�شتنقعات و الخلجان... الخ�صائ�ص و العادات: اإنعزالي وغ�شقي الن�شاط, 

يبقى متخفيا عموما طوال الّنهار جاثما على النباتات النهرية اأو فوق ال�شخور. 

الأ�شجار بين  ب�شهولة  يطير  اأفقي.  و�شع  في  الج�شم  نف�شه,  على  متكور  عموما 

و نباتات ال�شفاف.

األنواع المشابهة

در  ال�شّ العنق و  قزم:  واق  الأجنحة.  الج�شم م�شفر و بقع فاتحة على  �صغير:  واق 

الأجنحة  �شوداء,  القلن�شوة  و  الظهر  حجما,  اأكبر  الليل:  بل�صون  عموديا.  مجعدة 

العنق  مادي ولكن 
ّ
الر ي�شبه  الأبي�ص:  الظهر  ذو  بل�صون  الأ�شفل مبي�ش.  و  رمادّية 

ك�شتنائي فاقع.

Butorides striata

بلشون مخطط

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
بل�شون خمطط

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
واق اأخ�رص

السودان

يافع السنة األولى

بالغ

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
60 - 50

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
95 - 90

الحالة

وقع ر�شد هذا الّنوع فقط بموريتانيا بو�شفه مع�ّش�شا و مقيما, اأما بال�شودان فقد 

تم ر�شدها خلل الهجرة ل غير.

األوصاف

اق طويلة و �شوداء 
ّ
في حجم و هيئة البل�شون الأبي�ش ال�شغير, المنقار اأ�شود, ال�ش

الأقدام �شفراء, القنزعة كثيفة و غير خيطية مثل بقّية البل�شن في نف�ش الحجم. 

اأكثر �شاحبة  الفراخ  اليافعة:  الّطيور  اأردوازي.  اأ�شود  الج�شم  كامل  بالغ:  حاط 

مقّو�شة,  و  ق�شيرة  الأجنحة  مطوي,  العنق  الطيران:  عند  داكنة.  �شمراء  هي  و 

يقان تتجاوز الذيل. ال�ّصوت: �شامت خارج مواقع التكاثر. اأماكن الترّدد: المياه 
ّ
ال�ش

الحلوة و الأجاجية على حّد ال�شواء, المرزات و الم�شتنقعات و البحيرات ال�شاطئية. 

يد تحتمي من  ال�شّ اأو في مجموعات �شغيرة. عند  العادات: منعزل  و  الخ�صائ�ص 

ال�شوء باإ�شتعمال اأجنحتها كمظلة �شم�شية.

األنواع المشابهة

بل�صون ال�صخر: الذقن و الزور بي�شاء اللون, منقار اأطول و اأقوى, �شبغ الري�ش اأقّل 

قتامة )الإنتباه اإلى الإ�شاءة اّلتي قد تخدع التقدير(, قنزعة رفيعة.

Egretta ardesiaca

بلشون أردوازي

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
65 - 55

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
104 - 86

الحالة

تحديدا  و  ال�شحراء  جنوب  بمناطق  ة  خا�شّ الإفريقّية  ة 
ّ
بالقار الّنوع  هذا  يتواجد 

بغرب و �شرق اإفريقيا و تعتبر ب�شمال اإفريقيا كمع�ّش�شة مقيمة و ذلك بموريتانيا

و م�شر و ال�شودان.

األوصاف

الأقدام  و  م�شودة  و  طويلة  اق 
ّ
ال�ش ال�شغير.  الأبي�ش  البل�شون  حجم  و  هيئة  له 

ال�صكل  الأ�شفر.  اإلى  الأ�شمر  لونه من  المنقار م�شتدّق و ذو �شمك. يتراوح  �شفراء, 

من  طير  كل  ح�شب  يتراوح  الري�ش  �شبغ  الداكن:  ال�صكل  تماما.  اأبي�ش  الفاتح: 

مادي الأردوازي الأزرق الداكن ال�شارب لل�شواد. بل�شون 
ّ
مادي الممتقع اإلى الر

ّ
الر

عند  الأبي�شان.  الزور  و  الذقن  الأردوازي من خلل  البل�شون  عن  يختلف  ال�شخر 

الطيران: العنق مطوي, الأجنحة ق�شيرة و مقّو�شة. الأقدام تتجاوز الذيل. ال�ّصوت: 

ال�شاحلّية  ال�شفة  ذات  المواقع  الترّدد:  اأماكن  التكاثر.  م�شتعمرات  خارج  كتوم 

)ال�شواطئ الرملّية  و ح�شوية اأو �شخرّية و كذلك ال�شفاف الوحلّية و الم�شابهة(.

يد.  العادات و الخ�صائ�ص: غالبا منعزلة اأو �شمن مجموعات �شغيرة بمناطق ال�شّ

مجموعات  �شمن  النباتية.  بالخلجان  و  ال�شخرّية  بالمواقع  غالبا  ليل  ترتاح 

كبيرة اأحيانا.

األنواع المشابهة

�صكل فاتح

بل�صون اأبي�ص �صغير: منقار اأ�شود اأقّل �شمكا.

�صكل داكن

اأجنحتها  ت�شتعمل  يد  ال�شّ عند  كثافة.  اأكثر  قنزعة  اأق�شر,  منقار  اأردوازي:  بل�صون 

كم�شلة �شم�شية.

Egretta gularis

بلشون الصخر

التسمية حسب البلد

موريتانيا
غرنوق

املغرب
بل�شون ال�شخر

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
بل�شون ال�شخر

السودان

شكل أبيض

شكل داكن

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
65 - 55

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
104 - 86

الحالة

تتواجد  الجنوبي,  القطبي  الحيز  و  الجنوبّية  باأمريكا  عدى  ما  �شائع  الّنوع  هذا 

تن�شاف  الّت�شتية  و  الهجرة  فترات  خلل  اإفريقيا,  �شمال  بلدان  بكامل  كمع�ّش�شة 

بع�ش المع�ّش�شة باأوروبا و اآ�شيا اإلى المجموعات المحلّية.

األوصاف

تماما  اأبي�ش  بل�شون عموما  بالغ:  حاط  هيافة.  ذو  و  الحجم  ط 
ّ
متو�ش بل�شون  هو 

اق �شوداء و الأقدام 
ّ
)ال�شكل الداكن نادر جّدا(, المنقار الطويل, نحيف و اأ�شود, ال�ش

�شفراء. حاط بالغ في حلّة الّتزاوج: ترفع البالغة و ت�شتعر�ش ري�ش القفا الطويل 

اأ�شفل  و  الظهر  فوق  متموجا  يخفق  حريريا  ري�شا  و  بي�شاء  قنزعة  تكون  التي 

العنق  الطيران:  عند  م�شمر.  المنقار  قنزعة,  لها  لي�شت  اليافعة:  الّطيور  در.  ال�شّ

ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوز  يقان 
ّ
ال�ش مقّو�شة,  دائرية  و  ق�شيرة  جّد  الأجنحة  مطوي, 

عموما كتوم خارج مواقع الراحة و تجمعات التكاثر. اأماكن الترّدد: المواقع ذات 

ال�شفاف  كذلك  و  ال�شخرّية  اأو  الح�شوية  و  الرملّية   )ال�شواطئ  ال�شاحلّية  ال�شفة 

يتغّذى  في مجموعات,  اأو  اإنعزالي  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الم�شابهة(.  و  الوحلّية 

نهارا بالتر�شد متنقل ببطء اأو بملحقة الأ�شماك ال�شغيرة في المياه قليلة العمق 

ا(. اأو في التيارات )بل�شون ال�شخر فقط يتميز اأحيانا بمثل هذا ال�شلوك اأي�شً

األنواع المشابهة

بل�صون ال�صخر )�صكل فاتح(: منقار اأ�شمر اإلى اأ�شفر )و لي�ش اأ�شود( م�شتدّق و اأكثر 

اأ�شفر )اأ�شود  اق �شوداء و المنقار 
ّ
الكبير: ال�ش البل�صون  الو�صيط و  البل�صون  �شمكا. 

اق 
ّ
خلل فترة التزاوج(. بل�صون البقر: المنقار ق�شير و �شلب, اأ�شفر اأو اأحمر, ال�ش

ق�شيرة و مخ�شرة اأو حمراء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نعو�ش اأبي�ش �شغري

املغرب
بل�شون اأبي�ش �شغري

اجلزائر
نعو�ش اأبي�ش �شغري

تونس
بل�شون اأبي�ش �شغري

ليبيا
بل�شون اأبي�ش �شغري

مصر
بل�شون اأبي�ش

السودان
طري البقر ال�شغري

Egretta garzetta

بلشون أبيض صغير

يافع

بالغ

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
72 - 56

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
115 - 105

الحالة

جنوب  من  نوع  هو  القديم,  بالعالم  الإ�شتوائية  بالمناطق  الطائر  هذا  يتواجد 

المقيمة  المع�ّش�شة  بع�ش  ُتر�شد  ة, 
ّ
القار ب�شمال  نادر  بالأحرى  و  ال�شحراء 

بموريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

اأثخن ذو �شكل مثلث اأق�شر و  حاط: العنق  ط. 
ّ
اأبي�ش تماما ذو حجم متو�ش بل�شون 

�شارب  اأ�شفر  و  ق�شير  المنقار  الكبير.  الأبي�ش  للبل�شون  هو  مما  اأقّل  لكن  و 

العنق  الطيران:  عند  التزاوج.  فترة  خلل  م�شفر  و  اأ�شود  الفخذ  اأعلى  للبرتقالي, 

ال�ّصوت:  مطوي, الأقدام تتجاوز الذيل بو�شوح, الأجنحة طويلة و �شيقة للغاية. 

عموما كتوم. اأماكن الترّدد: ال�شواحل, المياه الحلوة ذات النباتات البارزة, المرزات 

عموما  العادات:  و  الخ�صائ�ص  المياه.  من  القريبة  الجافة  الأرا�شي  اأحيانا  و 

اأحيانا  نهاري  ن�شاط  طيرا.  خم�شين  اإلى  ت�شل  مجموعات  في  اأحيانا  و  اإنعزالي 

البقر(.  بل�شون  و  كبير  اأبي�ش  بل�شون  اأبي�ش �شغير,  )بل�شون  اأخرى  بل�شن  بمعية 

يجثم للراحة ليل فوق الأ�شجار.

األنواع المشابهة

مك�شرا  و  دقة  اأكثر  يبدو  اأطول  العنق  ان�شيابا.  اأكثر  و  اأكبر  كبير:  اأبي�ص  بل�صون 

�شارب  الكاحل  اأعلى  اأقوى.  يبدو  اأطول  منقار  بو�شوح,  الأعلى(  نحو  )ملتويا 

القدم �شفراء اأ�شغر حجما,  �صغير:  اأبي�ص  بل�صون  التكاثر.  للبرتقالي خلل فترة 

و المنقار اأ�شود على مدار ال�شنة.

Egretta intermedia

بلشون أوسط

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

رسم



83

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
104 - 80

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
170 - 140

الحالة

هي الأكثر �شيوعا و ترحال, تتواجد خلل الهجرة اأو في ف�شل ال�ّشتاء بكامل بلدان 

المنطقة و ب�شمال اإفريقيا, تع�ّش�ش بموريتانيا.

األوصاف

�شارب  الكاحل  �شوداء,  القدم  و  اق 
ّ
ال�ش بالكامل,  اأبي�ش  حاط:  البل�شن.  اأكبر  هو 

للبرتقالي في الحّلة الّتزاوجية. المنقار طويل و قوي و هو اأ�شود و قاعدته �شفراء 

خلل فترة التكاثر و اأ�شفر خارج هذه الفترة. العنق طويل و نحيف يبدو مك�شرا 

اق تتجاوز بو�شوح 
ّ
في و�شطه )ملتويا نحو الأعلى(. عند الطيران: العنق مطوي, ال�ش

الذيل, الأجنحة طويلة و �شيقة. ال�ّصوت: بالأحرى كتوم خارج م�شتعمرات التكاثر. 

العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شاحلّية.  و  القارّية  الرطبة  المواقع  كل  الترّدد:  اأماكن 

العمق.  قليلة  المياه  في  نهارا  يتغّذى  �شغيرة.  مجموعات  في  يعي�ش  اأو  اإنعزالي 

ي�شطاد بالتر�شد اأو بالم�شي ببطيء.

األنواع المشابهة

بل�صون اأو�صط: اأقّل حجما, منقار و عنق اأق�شر قد يبدو اأثخن. اأعلى الكاحل م�شفر 

اق �شفراء و المنقار اأ�شود 
ّ
في فترة التكاثر. بل�صون اأبي�ص �صغير: حجم �شغير, ال�ش

على مدار ال�شنة.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نعو�ش اأبي�ش

املغرب
بل�شون اأبي�ش كبري

اجلزائر

تونس
بل�شون اأبي�ش كبري

ليبيا
بل�شون اأبي�ش كبري

مصر
البل�شون الأبي�ش الكبري

السودان
طري البقر اأبي�ش كبري

Egretta alba

بلشون أبيض كبير

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
96 - 92

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
حوالي 180

الحالة

نوع ينتمي لجنوب ال�شحراء, يع�ّش�ش بموريتانيا و ال�شودان, نادرا ما يلحظ خلل 

ال�ّشتاء.

األوصاف

حاط  الأقدام �شوداء.  يقان و 
ّ
ال�ش الذي ي�شبهه كثيرا.  بل�شون بحجم بل�شون رمادي 

ذات  القفن  ة 
ّ
موؤخر و  القلن�شوة  بل�شون رمادي,  اأكثر من  داكن  البل�شون  بالغ: هذا 

اأقّل تباينا مع  اأ�ش 
ّ
لون اأ�شود يتباين ب�شدة مع الزور الأبي�ش. الّطيور اليافعة: الر

البالغ. عند الطيران: بطن الجناح يبدو اأبي�ش و يتباين ب�شدة مع القوادم ال�شوداء. 

الترّدد:  اأماكن  الم�شتراحات.  و  التكاثر  م�شتعمرات  الت�شويت خارج  قليل  ال�ّصوت: 

الم�شتنقعات م�شبات الأنهار, المناطق ال�شاحلّية, ال�شهوب و الإمتدادات المفتوحة 

اإنعزالي  العادات:  و  الخ�صائ�ص  المياه.  البعيدة عن  و حّتى  المزروعة  اأو  الجرداء 

خارج فترة الّتع�شي�ش. قليل النفور.

األنواع المشابهة

عند  مخ�شرة,  �شفراء  اإلى  م�شمرة  اق 
ّ
ال�ش مبي�ش,  العنق  اأفتح,  رمادي:  بل�صون 

بّني الري�ش  �شبغ  بمرتين,  اأكبر  جبار:  بل�صون  رمادي.  الجناح  اأ�شفل  الطيران 

و رمادي, لي�شت له قنزعة. بل�صون اأرجواني: اأ�شغر, من الأ�شفل وال�شدارة �شهباء, 

اق اأفتح.
ّ
ال�ش

Ardea melanocephala

طير البقر أسود الّرأس

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأ�ش

ّ
طري البقر اأ�شود الر

يافع

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
98 - 90

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
195 - 175

الحالة

مهاجرة  القطبّية  الأ�شول  ذات  المجموعات  اإفريقيا,  و  باأوروبا  �شائع  الّنوع  هذا 

مهاجرة,  ن�شبّيا  اأو  مقيمة  بالأحرى  هي  الجنوبّية  للمواطن  المنتمية  اأّما  اأ�شلّية, 

في كامل المنطقة المعنّية نلحظ م�شاهمة المهاجرة الأورواآ�شيوية خلل العبور 

اأو في ف�شل ال�ّشتاء.

األوصاف

اأ�ش و العنق مبي�شة, 
ّ
طح و الأ�شفل رمادي, الر

ّ
بل�شون كبير الحجم. حاط بالغ: ال�ش

ال�شوداء رقيقة  القنزعة  الطائر,  ال�شوداء وا�شحة نوعا ما بح�شب و�شعية  القوادم 

�شارب  م�شفر  هو  و  م�شتدّق  و  طويل  المنقار  العين,  خلف  وا�شح  اأ�شود  خّط  و 

�شارب  اأ�ش 
ّ
الر م�شطح  اليافعة:  الّطيور  مخ�شرة.  اإلى  م�شفرة  الأقدام  للبرتقالي, 

للرمادي و دون قنزعة. عند الطيران: دف بطيء و منت�شم للأجنحة, بطن الأجنحة 

التكاثر.  مجموعات  خارج  كتوم  عموما  ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوز  الأقدام  رمادي, 

الترّدد:  اأماكن  الليل.  الطيران خا�شة في  اأثناء  اأو  الإنطلق  اأن ي�شّوت عند  يمكن 

بالو�شط الرطب دون اإ�شتثناء و ذات المياه قليلة العمق و كذلك بالأرا�شي الجافة 

المجاورة. الخ�صائ�ص و العادات: ن�شاطه نهاري, اإنعزالي يمكن اأن يتواجد �شمن 

مجموعات ت�شم الع�شرات, يت�شيد بالتر�شد اأو بالم�شي ببطء.

األنواع المشابهة

اق 
ّ
طير البقر اأ�صود الرّاأ�ص: داكن اأكثر, القلن�شوة �شوداء و الزور اأبي�ش, الأقدام و ال�ش

�شوداء, اأثناء الطيران بطن الجناح اأبي�ش و اأ�شود. بل�صون جبار: اأكبر بكثير, الأ�شفل 

اأ�شمر الأ�شفل  اأ�شغر,  اأرجواني:  بل�صون  قنزعة.  دون  و  اأ�شود  و  بّني  العنق  بّني, 

و ال�شدارة �شهباء, العنق اأ�شهب مجعد بالأ�شود.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بوعنق رمادي

املغرب
بل�شون رمادي

اجلزائر
بي�شوم

تونس
امللك احلزين

ليبيا
بل�شون رمادي

مصر
بل�شون رمادي

السودان
حبيب بلع الدبيب

Ardea cinerea

بلشون رمادي

يافع

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
90 - 78

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
150 - 120

الحالة

يتواجد هذا البل�شون باأوروبا و اآ�شيا و اإفريقيا, طيور منطقة الحيز ال�شمالي الغربي 

ال�شودان, ت�شاهد  الجزائر و تون�ش و  اإفريقيا بالمغرب و  مهاجرة, تع�ّش�ش ب�شمال 

المهاجرة القادمة من اأوروبا و اآ�شيا خلل الهجرة و في ف�شل ال�ّشتاء.

األوصاف

طح رمادي داكن و ري�ش اأ�شهب يتدلى من 
ّ
بل�شون ذو حجم كبير. حاط بالغ: ال�ش

الو�شاح, ال�شدارة �شهباء و الأ�شفل اأ�شمر, القلن�شوة �شوداء و كذلك القنزعة �شغيرة, 

اق طويلة
ّ
ال�ش بالأ�شود,  الوجه مخطط  و من  القفا  واأ�شهب  و نحيف  العنق طويل 

و ذات �شمرة, المنقار الم�شفر طويل و نحيف و م�شتدّق. عند الطيران: يبدو رمادي 

عموما  ال�ّصوت:  بو�شوح.  الذيل  تتجاوز  الأقدام  اأ�شمر.  العنق  و  الجناح  مقّدمة  و 

كتوم خارج فترة التكاثر و م�شتعمراتها. قد ي�شّوت عند الطيران و يطلق »كوااك« 

اأو »كرييك« خفيف. اأماكن الترّدد: نادرا في الأماكن المك�شوفة, يبقى متخفيا بين 

المقا�شب و الم�شتنقعات و المرزات و �شفاف مجاري الري, نادرا بال�شواحل ما 

عدى بالمنغروفات. الخ�صائ�ص و العادات: اإنعزالي, نادرا مايجثم فوق الأغ�شان. 

ن�شاطه بالأحرى غ�شقي و اأقرب اإلى الظلمة, يتغّذى في المياه قليلة العمق القريبة 

من الغطاء النباتي.

األنواع المشابهة

له  لي�شت  بّنّية,  ال�شفلّية  الأجزاء  و  القلن�شوة  مرتين,  بحوالي  اأكبر  جبار:  بل�صون 

من  بكثير  ر�شاقة  اأقّل  و  اأثقل  يبدو  بّني,  لون  دون  اأكبر  رمادي:  بل�صون  قنزعة. 

البل�شون الأرجواني, تلقائي الظهور مك�شوفا.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نعو�ش حمراء

املغرب
بل�شون اأرجواين

اجلزائر

تونس
بل�شون بنف�شجي

ليبيا
بل�شون بنف�شجي

مصر
بل�شون اأرجواين

السودان
اأبو حبيب

Ardea purpurea

بلشون أرجواني

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
140 - 135

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
230 - 210

الحالة

ة الإفريقّية من ال�شحراء اإلى راأ�ش الرجاد ال�شالح, نجده 
ّ
ينتمي بالخ�شو�ش للقار

في كل الأماكن اّلتي تتوّفر فيها المياه, يع�ّش�ش هذا الّنوع بم�شر و ال�شودان.

األوصاف

طح رمادي و الأ�شفل بّني, العنق اأ�شهب 
ّ
اأكبر البل�شن على الإطلق. حاط بالغ: ال�ش

و مبّقع من الأمام ب�شدة بالأ�شود, المنقار داكن وهو طويل و قوي, القلن�شوة بّنّية, 

بّني طح 
ّ
ال�ش البالغ,  من  اأكثر  �شاحب  اليافعة:  الّطيور  قنزعة.  البل�شون  لهذا  لي�ش 

و الأ�شفل مبقعا اأكثر و فاتح اأكثر من البالغ. عند الطيران: يبدو كبيرا جّدا, العنق 

اأج�ش و قوي مثل نباح  ال�ّصوت: �شراخ  الذيل بو�شوح.  يقان تتجاوز 
ّ
ال�ش مطوي, 

الكلب. اأماكن الترّدد: مناطق الم�شتنقعات, �شفاف و م�شبات الأنهار و الخلجان. 

الخ�صائ�ص و العادات: اإنعزالي اأو زوجي و نادرا بعيد عن المياه.

األنواع المشابهة

بل�صون اأرجواني: �شغير بحوالي مرتين, القلن�شوة �شوداء, المنقار نحيف و م�شغر 

اأ�ش 
ّ
الر و  العنق  و  الأ�شفل  بكثير,  اأ�شغر  رمادي:  بل�صون  قنزعة خيطية �شغيرة.  و 

مبي�شة, المنقار م�شفر.

Ardea goliath

بلشون جبار

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
بل�شون جبار

السودان
بل�شون جبار

رسم



88

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
94 - 80

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
165 - 155

الحالة

ية مع مجموعات مع�ّش�شة مهاجرة بال�شودان.
ّ
نوع مقيم باإفريقيا الإ�شتوائية القار

األوصاف

للغاية,  طويلة  يقان 
ّ
ال�ش تماما,  داكن  اأ�شمر  لون  ذو  جّدا,  ممّيز  الّنوع  هذا  حاط: 

المخطم قوّي وطويل, فجوة ظاهرة عندما يكون المنقار مغلق. عند الطيران: يبدو 

يقان ممتدة. ال�ّصوت: عموما كتوم. اأماكن الترّدد: خ�شو�شا 
ّ
داكنا جّدا, العنق و ال�ش

اأحيانا الأقاليم الم�شجرة  الع�شبية و  ال�شهول  المناطق الرطبة ذات المياه الحلوة, 

وخلل  الم�شتراحات  في  للغاية  �شربّية  العادات:  و  الخ�صائ�ص  التنقلت.  خلل 

التنقلت و اإنعزالّية في مواقع البحث عن الغذاء.

األنواع المشابهة

وق�شير  �شميك  مغلق,  المنقار  ق�شيرة,  اق 
ّ
ال�ش فخمة.  قنزعته  اأ�شغر,  اأبو�صاكو�ص: 

اق اأق�شر. 
ّ
للغاية. اأبو منجل الأ�صود و النعيجة: اأ�شغر, المنقار مقو�ش و ال�ش

Anastomus lamelligerus

أبوقرقور

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأبوقرقور

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
95 - 86

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
185 - 175

الحالة

نوع اإفريقي اإ�شتوائي اأ�شا�شا مقيم, بالمنطقة المعنّية يتّم ر�شده كمع�ّش�ش مهاجر 

بال�شودان.

األوصاف

اأ�ش و العنق والكوا�شي 
ّ
ة الر

ّ
حاط بالغ: يكاد يكون كله ذو لون اأ�شود لمع. موؤخر

المنقار  �شوداء,  و  طويلتان  اقان 
ّ
ال�ش اللون.  بي�شاء  وحدها  فقط  والذيل  ال�شفلّية 

الأبي�ش  الذيل  الطيران:  عند  بكامله.  اأ�شمر  اليافعة:  الّطيور  اأحمر.  �شن  و  م�شود 

الذيل.  تتجاوزان  اقان 
ّ
ال�ش ممتد,  العنق  ال�شوداء,  الأجنحة  مع  بو�شوح  يتباين 

اأحيانا  العمق,  قليلة  المياه  ذات  الرطبة  الأو�شاط  الترّدد:  اأماكن  كتوم.  ال�ّصوت: 

اأو  منفرد  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الغابية.  الفجوات  اأو  المزارع  الجافة,  الأرا�شي 

زوجي, اأحيانا في مجموعات �شغيرة. يتغّذى وهو يم�شي ببطء.

األنواع المشابهة

در داكن, البطن و الزمك اأبي�ش.  لقلق اأبديم: اأ�شغر, العنق و ال�شّ

Ciconia episcopus

باجبار صوفي العنق  

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بو�شناق

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
باجبار �شويف العنق 

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
105 - 95

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
165 - 150

الحالة

نوع ينتمي لإفريقيا الإ�شتوائية, هذا اللقلق مع�ّش�ش مهاجر بموريتانيا و ال�شودان 

ة خلل فترة الهجرة. و بع�شها ي�شاهد عر�شيا بالمغرب و تون�ش و م�شر خا�شّ

األوصاف

للوردي  �شارب  اأبي�ش  الري�ش  بالغ:  حاط  حمراء.  �شاقان  و  كبير  حجم  ذو  لقلق 

من بعيد يبدو اأبي�ش, الذيل والقوادم �شوداء, الوجه ممّيز, عاري و اأحمر, المنقار 

الذيل عدى  ما  بكامله  اأبي�ش  الطيران:  عند  الأ�شفل.  اإلى  قليل  مقو�ش  اأ�شفر 

اإلى ال�شغرى جميعها �شوداء, العنق ممتد  ة الأجنحة من القوادم الكبرى 
ّ
و موؤخر

التكاثر.  م�شتعمرات  خارج  ي�شّوت  ل  ال�ّصوت:  الذيل.  بو�شوح  تتجاوز  يقان 
ّ
وال�ش

ال�شاحلّية. و  القارّية  للمياه  الوحلّية  ال�شفاف  و  ال�شحلة  المناطق  الترّدد:  اأماكن 

اق )اأبو ملعقة واللقالق 
ّ
الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية غالبا مع الّطيور طويلة ال�ش

والّطيور النا�شكة(. 

األنواع المشابهة

لقلق اأبي�ص: الذيل اأبي�ش, المنقار م�شتقيم م�شتدّق و اأحمر, الوجه اأبي�ش. اأبو ملعقة 

اأ�ش 
ّ
الإفريقي: بي�شاء بالكامل, منقار ممّيز ملعقي. اأبو ميبر: اأكبر حجما, العنق و الر

م�شودة,  يقان 
ّ
ال�ش �شفراء,  الجبهة  لوحة  و  اأ�شود  و  اأحمر  �شخم,  المنقار  اأ�شودان, 

اأثناء الطيران القوادم بي�شاء.

Mycteria ibis

لقلق أصفر املنقار

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اللقلق اأ�شفر املنقار

السودان
باجبار اأ�شفر املنقار

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
115 - 100

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
165 - 155

الحالة

مهاجرة من اأ�شل قطبي مع اأخريات مع�ّش�شة بالمغرب و الجزائر و تون�ش و ليبيا, 

و حّتى  العبور  فترة  المنطقة خلل  كامل  في  الأورواآ�شياوية  المهاجرة  ر�شد  تّم 

في ف�شل ال�ّشتاء.

األوصاف

تماما  اأبي�ش  حاط:  و حمراء.  �شاقان طويلتان  و  للغاية  كبير  ذو حجم  لقلق  هو 

اأحمر  هو  و  م�شتدّق  و  طويل  المنقار  اأبي�ش,  الذيل  �شوداء.  فهي  القوادم  عدى  ما 

و  ممتد  العنق  �شوداء.  فقط  الجناح  ة 
ّ
موؤخر بالكامل,  اأبي�ش  الطيران:  عند  فاقع. 

اأماكن  التكاثر.  فترة  عدى  ما  كتوم  ال�ّصوت:  الذيل.  بو�شوح  تتجاوزان  اقان 
ّ
ال�ش

الترّدد: مناطق الم�شتنقعات و الأرا�شي الجافة و ال�شهول الع�شبية اإثر مرور النيران. 

مجموعات  في  منعزلة  التحليق.  كثيرة  نهاري,  ن�شاط  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

�شغيرة, اأحيانا في مجموعات ُتعّد بالمئات و حّتى بالآلف. �شربّية عند مبيتها 

على الأ�شجار اأو بالماء. 

األنواع المشابهة

ملعقة  اأبو  اأ�شود.  الذيل  اأحمر,  و  عار  الوجه  اأ�شفر,  المنقار  المنقار:  اأ�صفر  لقلق 

الإفريقي: اأبي�ش تماما, المنقار ممّيز ب�شكله الملعقي. اأبو ميبر: اأكبر حجما, العنق 

يقان م�شودة, 
ّ
اأ�ش اأ�شود, المنقار �شخم اأحمر و اأ�شود, لوحة جبهية �شفراء, ال�ش

ّ
و الر

اأثناء الطيران القوادم بي�شاء. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بو�شقاق

املغرب
لقلق اأبي�ش

اجلزائر
بلرج

تونس
حاج قا�شم

ليبيا
اللقلق الأبي�ش

مصر
اللقلق الأبي�ش

السودان
باجبار

Ciconia ciconia

لقلق أبيض

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
100 - 95

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
155 - 145

الحالة

نوع مهاجر من اأ�شل قطبي متواجد عند العبور و هو ل يع�ّش�ش بالمنطقة المعنّية.

األوصاف

البطن  باإ�شتثناء  تقريبا  بالكامل  اللون  اأ�شود  بالغ:  حاط  ط. 
ّ
متو�ش ذو حجم  لقلق 

اق طويلة وهي حمراء. 
ّ
فهي بي�شاء, المنقار اأحمر فاقع وهو طويل وم�شتدّق, ال�ش

اق و المنقار مخ�شر. عند الطيران: البطن و جزء �شغير 
ّ
 ال�ش

ّ
الّطيور اليافعة: م�شمر

من اأ�شفل الجناح بي�شاء, تتباين بو�شوح مع باقي لون الطير الأ�شود, العنق ممتد 

يقان تتجاوز الذيل. ال�ّصوت: كتوم. اأماكن الترّدد: عموما قرب الماء, اأحيانا 
ّ
و ال�ش

اإنعزالية غالبا  العادات:  و  الخ�صائ�ص  المفتوحة.  و  الجافة  الع�شبية  بالمناطق 

و نفورة, اأحيانا في مجموعات اإلى ثلثين طيرا. 

األنواع المشابهة

�شاربة  خ�شراء  اق 
ّ
ال�ش ممتقع,  اأخ�شر  المنقار  اأبي�ش,  الزمك  اأ�شغر,  اأبديم:  لقلق 

للأحمر, اأثناء الطيران الجزء الأبي�ش تحت الجناح اأكثر اإنت�شارا. اأبو ال�صعن: اأكبر, 

, اأثناء الطيران العنق مثني.
ّ
اأ�ش وردي, المنقار �شخم و م�شفر

ّ
العنق و الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بلج اأ�شود

املغرب
لقلق اأ�شود

اجلزائر
بلرج كحل

تونس
اللقلق الأ�شود

ليبيا
اللقلق الأ�شود

مصر
اللقلق الأ�شود

السودان
لقلق اأ�شود

Ciconia nigra

لقلق أسود

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
81 - 75

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
127 - 103

الحالة

مهاجر يع�ّش�ش خلل مو�شم الأمطار في المناطق ال�شودانية و ال�شاحلّية, و يهاجر 

بعدها اإلى جنوب خّط الإ�شتواء. 

األوصاف

لقلق �شغير الحجم. حاط بالغ: اأ�شود, باإ�شتثناء البطن والزمك, فهو ذو لون اأبي�ش, 

اق تتراوح من الأخ�شر اإلى المحمر, المنقار اأخ�شر �شاحب قاعدته حمراء. 
ّ
لون ال�ش

اق والمنقار الداكن اأقّل تلوينا 
ّ
الّطيور اليافعة: ذات لون كامد اأكثر من البالغة, ال�ش

در اأ�شودان تتباين مع البطن البي�شاء, بطن  من البالغ. عند الطيران: العنق و ال�شّ

الجناح اأبي�ش و اأ�شود. ال�ّصوت: كتوم. اأماكن الترّدد: غالبا قرب القرى و المناطق 

العادات: خا�شة  و  الخ�صائ�ص  المفتوحة.  المراعي  و  المزروعة  الحقول  و  الآهلة 

�شمن مجموعة و بمعية اللقالق البي�شاء.

األنواع المشابهة

اقان و المنقار ذات 
ّ
لقلق اأ�صود: اأكبر, الزمك اأ�شود, بيا�ش قليل تحت الجناح, ال�ش

لون اأحمر فاقع. باجبار �صوفي العنق: اأكبر بكثير, العنق اأبي�ش و البطن �شوداء. 

اأ�ش وردي مت�شخ و جيب عنقي ممّيز, منقار 
ّ
الر و  العنق  بكثير,  اأكبر  ال�صعن:  اأبو 

�شخم جّدا, العنق مثني.

Ciconia abdimii

لقلق أبدمي

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بو�شناق

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
لقلق اأبدمي

السودان
�شمرب

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
150 - 145

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
270 - 240

الحالة

نوع مقيم باإفريقيا الإ�شتوائية القارّية, مع�ّش�ش بموريتانيا و ال�شودان و لكنه غير 

متواجد ببقّية بلدان المنطقة.

األوصاف

المنقار ممّيز  اأ�شودان,  اأ�ش 
ّ
الر و  العنق  بالغ:  حاط  اأ�شود.  و  اأبي�ش  لقلق كبير جّدا 

اق م�شودة ومف�شلية 
ّ
جّدا, �شخم اأحمر مخطط بالأ�شود و لوحة جبهية �شفراء, ال�ش

مادي على لوحة 
ّ
حمراء. الّطيور اليافعة: �شارب للرمادي و ل ي�شتمل المنقار الر

جبهية. عند الطيران: ممّيز بقوادمه الكبرى البي�شاء. ال�ّصوت: كتوم. اأماكن الترّدد: 

اأو  منفرد  العادات:  و  الخ�صائ�ص  القاحلة.  و  المفتوحة  المناطق  و  الم�شتنقعات 

زوجي.

األنواع المشابهة

يقان حمراء. باجبار اأ�صفر المنقار: 
ّ
طح اأ�شود, المنقار و ال�ش

ّ
لقلق اأ�صود: حجم اأ�شغر, ال�ش

الطيران  اأثناء  اق حمراء, 
ّ
ال�ش اأ�شفر,  اأبي�شان, منقار  اأ�ش 

ّ
الر و  العنق  اأ�شغر,  حجم 

يقان
ّ
اأ�ش ذات لون اأبي�ش, ال�ش

ّ
القوادم �شوداء. لقلق اأبي�ص: حجم اأ�شغر, العنق و الر

و المنقار حمراء, اأثناء الطيران القوادم �شوداء.

Ephippiorhynchus senegalensis

أبو ميبر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأبو ميرب

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
152 - 115

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
287 - 225

الحالة

نوع  فهو  ال�شودان,  و  بموريتانيا  المعنّية  بالمنطقة  و  الإ�شتوائية  باإفريقيا  مقيم 

مهاجر مع�ّش�ش.

األوصاف

اأزرق  طح 
ّ
ال�ش بالغ:  حاط  الداخل.  اإلى  عنقه  منت�شبا  غالبا  يبقى  جّدا,  كبير  لقلق 

اأ�ش وردي مت�شخ 
ّ
داكن �شارب للأ�شود الأردوازي, اأبي�ش من الأ�شفل, العنق و الر

الحو�شلة,  اأمام  يتدلى  للوردي  �شارب  جيب  �شخم,  المنقار  ري�ش,  دون  هي  و 

طح داكن اأكثر من البالغ, العنق 
ّ
اق طويلة �شاربة للرمادي. الّطيور اليافعة: ال�ش

ّ
ال�ش

دون ري�ش. عند الطيران: الأجنحة تقريبا كلها �شوداء, تتباين ب�شّدة مع الأبي�ش, 

العنق مثني. ال�ّصوت: كتوم. اأماكن الترّدد: متنّوعة من المناطق الرطبة اإلى ال�شهول 

اأحيانا  مجموعات,  في  ما  نوعا  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الجافة.  �شبه  الع�شبّية 

منعزلة, قليلة النفور, يمكن اأن تع�ّش�ش بالمدن و القرى.

األنواع المشابهة

اقان و المنقار حمراء, اأثناء 
ّ
اأ�ش و العنق اأ�شودان, ال�ش

ّ
لقلق اأ�صود: اأ�شغر حجما, الر

اأ�ش و العنق اأ�شودان. المنقار اأحمر و اأ�شود, 
ّ
الطيران العنق ممتد. اأبو ميبر: اأكبر, الر

لوحة جبهية �شفراء.

Leptoptilos crumeniferus

أبو السعن

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأبو ال�شعن

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
66 - 48.5

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
95 - 80

الحالة

مهاجر من اأ�شل قطبي, تّم ر�شد تع�شي�شه بموريتانيا و المغرب و الجزائر و تون�ش. 

و في  العبور  فترة  المعنّية خلل  بالمنطقة  اآ�شيا  و  اأوروبا  المهاجرة من  تتواجد 

ف�شل ال�شّتاء.

األوصاف

لمعان  ُيلحظ  كثب  عن  و  اأ�شود  يبدو  بعيد  من  تماما,  داكن  اأ�شمر  الري�ش  حاط: 

مقو�ش  المنقار  و  بدقة  مرّق�ش  العنق  الأجنحة,  و  الظهر  على  نحا�شي  و  اأخ�شر 

الطيران:  عند  يقان �شمراء مخ�شرة و هي بالغة الّطول. 
ّ
كما هو لدى الكروان, ال�ش

ممّيز  طيران  الذيل,  بقليل  تتجاوزان  اقان 
ّ
ال�ش ممتد,  العنق  مقّو�شة,  الأجنحة 

باإنزلقات مطولة. ال�ّصوت: ل ت�شّوت عموما, ت�شرخ اأحيانا عند الإقلع اأو خلل 

الطيران »كا اأ«. اأماكن الترّدد: �شفاف الم�شتنقعات الوحلّية و المرزات. الخ�صائ�ص 

و العادات: ن�شاط نهاري. منعزلة اأو في مجموعات �شغيرة خلل الّنهار. تتجّمع 

اأحيانا بالآلف لق�شاء الليل, ت�شطف في طيرانها متتالية غالبا في خط.

األنواع المشابهة

اق و العنق اأق�شر, اأعلى المنقار 
ّ
اأبو منجل حجدا�ص: الري�ش �شارب للرمادي, ال�ش

اأحمر, خّط مبي�ّش على الخد. اأنواع الكروان: حجم اأ�شغر اأفتح اللون, البطن ممتقعة 

و العنق اأق�شر, اأثناء الطيران الأجنحة م�شتدّقة و الزمك الأبي�ش وا�شح جيدا.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
معزة املاء

املغرب
اأبو منجل الأ�شود

اجلزائر
بو منجل

تونس
اأبو منجل

ليبيا
اأبو منجل

مصر
اأبو منجل

السودان
نعيجة

Plegadis falcinellus

أبو منجل األسود

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
80 - 70

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
135 - 120

الحالة

ا باأوروبا الو�شطى و �شمال  طائر نادر, مهدد بالإنقرا�ش, تاريخيا كان متواجدا اأي�شً

اإفريقيا و ال�شرق الأو�شط. حاليا نجد بع�شها مع�ّش�ش فقط بالمغرب و �شوريا. خارج 

فترة التكاثر و في المنطقة المعنّية ي�شاهد هذا الّنوع في موريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

محمر عاري  اأ�ش 
ّ
الر طويل,  ذيله  لكن  و  الأقدام  على  ق�شير  اأ�شود,  الحجم  كبير 

الك�شاء  مكتنز,  ق�شير  بالغ:  حاط  الأ�شفل.  نحو  مقو�ش  و  اأحمر  طويل  المنقار  و 

ريا�ش  الجناح,  غطائيات  و  الو�شاح  على  للبنف�شجي  �شاربة  قرمزية  بقع  اأ�شود, 

باقي  تغطي  خ�شراء  معدنية  اإنعكا�شات  ذات  للزرقة  �شاربة  اأرجوانية  طويلة 

القفن على  منتف�ش  طويل  بري�ش  ممّيز  طوق  اأحمر,  جلد  ذو  اأ�شلع  اأ�ش 
ّ
الر الج�شم, 

اق حمراء. الّطيور اليافعة: ك�شوة داكنة مع ريا�ش رمادّية على 
ّ
و اأعلى الرقبة, ال�ش

اأ�ش. عند ال�شائفة الأولى ت�شبه اإلى حّد كبير البالغة غير اأن لون الأجزاء العارية 
ّ
الر

اأ�ش �شارب للرمادي و كذلك العنق 
ّ
�شاحبة اأكثر و الك�شاء قليل الإنعكا�ش. يبدو الر

ق�شيرة بذراع  ممّيز  الأجنحة  �شكل  الطيران:  عند  طول.  اأقّل  القفن  على  ري�ش  مع 

اق ل تتجاوز طرف الذيل, طيران 
ّ
و اأطراف قوادم كبرى طويلة و بالغة ال�شيق, ال�ش

بطيء و �شربات اأجنحة قليلة الإت�شاع و لكنها فعالة و لينة, يمكنه التحليق والأجنحة 

على �شكل جر�ش و ذلك خلل الطيران الطويل. ال�ّصوت: �شامت عادة خارج مجموعات

»هُووؤُه«  حلقي  و  مقت�شب  »برمب«  اإلى  خا�شة  ي�شمع  حيث  التكاثر,  مواقع  و 

القاحلة �شبه  و  القاحلة  الأودية  ذات  المناطق  الترّدد:  اأماكن  �شدى.  ذو  و  اأبح 

و المنحدرات ال�شخرّية و المخانق و الحقول المتاخمة لإمتداد الأودية و الأنهار, 

ال�شخرية.  المك�شرات  جوانب  و  التجاويف  منحدرات  على  مجموعات  في  تع�ّش�ش 

الخ�صائ�ص و العادات: مهاجرة, �شربّية تتغّذى و تنام في مجموعة, تبحث عن غذاءها 

بالنقر فوق الأرا�شي القاحلة و بالحقول و جوانب الأودية في الأر�ش. تتغّذى خلل 

الّنهار, تنام و تع�ّش�ش على المنحدرات قريبا من المياه الجارية اأو �شفاف البحر.

األنواع المشابهة

اإنعكا�ش  ذو  داكن  قرمزي  اأ�شمر  الك�شاء  اأطول,  اق 
ّ
ال�ش اأ�شغر,  الأ�صود:  منجل  اأبو 

اأخ�شر على الأجنحة, العنق طويل و نحيف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اأبو منجل

اجلزائر
بو منجل

تونس

ليبيا

مصر
اأبو منجل الأ�شلع

السودان
اأبو منجل الأ�شلع

Geronticus eremita

أبو منجل األصلع

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

و هو  ال�شودان  و  بموريتانيا  الطائر  يع�ّش�ش هذا  ال�شحراء,  باإفريقيا جنوب  مقيم 

طائر مقد�ش عند الم�شريين القدامى و هذا الّنوع لم يعد موجودا في هذا البلد.

األوصاف

اأ�ش فهما عاريان. طاقة ري�ش 
ّ
حاط بالغ: تقريبا اأبي�ش كليا, ما عدى العنق و الر

اأ�ش و اأطراف 
ّ
ة الج�شم. عند الطيران: اللون اأبي�ش, العنق و الر

ّ
كثيفة تزخرف موؤخر

الأجنحة الخلفية فقط �شوداء. يتواتر في طيرانه الخفق و التحليق. ال�ّصوت: عموما 

المياه  ذات  الرطبة  المناطق  حول  اأ�شا�شا  و  التنوع  �شديدة  الترّدد:  اأماكن  كتوم. 

الأرا�شي  ال�شاطئية و م�شاحات  البحيرات  و  المزروعة  الحقول  اإلى جانب  الحلوة 

المعنّية بالمد و الجزر و الجزيرات في عر�ش البحر. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, 

عد اأحيانا بالمئات واأحيانا اأخرى منعزلة, قليلة النفور, يمكن اأن  في مجموعات ُتّ

تتواجد بالقرب من الب�شر.

األنواع المشابهة

اأبو ملعقة: بي�شاء بالكامل و المنقار في �شكل ملعقي.

القياسات البيولوجية

طول الطائر
89 - 65

طول اجلناحني
124 - 112

Threskiornis aethiopicus

أبو منجل املقدس

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اأبو منجل املقد�ش

السودان
اأبو منجل املقد�ش

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

نوع ينتمي لجنوب ال�شحراء  و يع�ّش�ش بموريتانيا و ال�شودان و ل يتواجد ببقّية 

بلدان المنطقة المعنّية.

األوصاف

اأ�شمر و غطائيات خ�شراء معدنية و قوادم كبرى ذات  حاط بالغ: الري�ش رمادي 

يقان م�شمرة ق�شيرة للغاية, 
ّ
اأرجواني. خّط مبي�ش وا�شح على الوجنة, ال�ش بريق 

اأعلى المنقار اأحمر. الّطيور اليافعة: مماثلة للبالغ ولكن داكنة اأكثر. عند الطيران: 

الأقدام ل تتجاوز الذيل, خفق الأجنحة غير المنتظم ممّيز, تبدو الأجنحة عري�شة 

جّدا. ال�ّصوت: �شاخب عند الطيران خا�شة في الفجر و الغ�شق. اأماكن الترّدد: الو�شط 

الزراعية.  المناطق  الع�شبية و كذلك  ال�شهول  الرطبة,  الغابات  الرطب بما في ذلك 

الخ�صائ�ص و العادات: غالبا زوجي. اأ�شا�شا على طول المجاري والأنهار الم�شجرة.

األنواع المشابهة

اأنواع  اأكثر.  نحيف  المنقار  داكن,  اأ�شمر  الري�ش  هيافة,  اأكثر  الأ�صود:  منجل  اأبو 

الكروان: اأكثر هيافة و اأ�شغر, اأفتح لونا, البطن ممتقع و المنقار نحيف اأكثر, اأثناء 

الطيران الأجنحة م�شتدّقة, الزمك الأبي�ش وا�شح للغاية. 

القياسات البيولوجية

طول الطائر
89 - 76

طول اجلناحني

Bostrychia hagedash

أبو منجل حجداش

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأبو منجل

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
95 - 70

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
135 - 115

الحالة

اأعداده  يع�ّش�ش هذا الّنوع الأفرواآ�شيوي بم�شر و ال�شودان و خلل ال�ّشتاء تت�شّخم 

بالمهاجرة ذات الأ�شول القطبّية و الملحظة في كامل المنطقة.

األوصاف

ي�شبه اأبو ملعقة الإفريقي, غير اأن �شاقان اأبو ملعقة الأبي�ش �شوداء, الوجه اأبي�ش

و المنقار ذو �شن اأ�شفر. حاط خلل فترة الّتزاوج: القنزعة م�شفرة و الهلل الأ�شفر 

در وا�شح جّدا. الّطيور اليافعة: اأبي�ش اأطراف الجناح  �شارب للبرتقالي باأعلى ال�شّ

اقان و العنق ممتدة, غياب 
ّ
فقط �شوداء, المنقار �شارب للوردي. عند الطيران: ال�ش

فترة  خلل  الكاملة  ال�شاءة  في  وا�شح  الأ�شفر  الهلل  بالوجه,  الأحمر  اللون 

الّتزاوج. ال�ّصوت: كتوم. اأماكن الترّدد: المياه قليلة العمق حلوة اأو ع�شرة. الخ�صائ�ص 

الإفريقي, تتغّذى  باأبو ملعقة  في مجموعات �شغيرة تتجّمع ب�شهولة  العادات:  و 

نهاري ن�شاط  الجانبين,  على  المنقار  باأرجحة  العمق  قليلة  المياه  عند  غالبا 

ق�شيرة. اإنزلقات  باإنتظام  تتخلله  الأجنحة  خفقان  الطيران,  عند  ليلي.  و 

األنواع المشابهة

در  اقان و الوجه اأحمران, غياب الهلل الأ�شفر على ال�شّ
ّ
اأبو ملعقة الإفريقي: ال�ش

المنقار معقف,  اأ�شودان,  العنق  اأ�ش و 
ّ
الر المقد�ص:  منجل  اأبو  الّتزاوج.  خلل فترة 

ة الج�شم. البل�صن: اأكثر هيافة, منقار طويل خيطي 
ّ
باقة من الري�ش الأ�شود بموؤخر

و م�شتدّق, اأثناء الطيران العنق مطوي ما عدى اأحيانا عند الإنطلق.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بورياطة حمراء

املغرب
اأبو ملعقة الأبي�ش

اجلزائر
بو حا�شية

تونس
اأبو ملعقة

ليبيا
اأبو ملعقة

مصر
اأبو ملعقة

السودان
اأبو ملعقة

Platalea leucorodia

أبو ملعقة األبيض 

يافع السنة األولى

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

نوع ينتمي لجنوب ال�شحراء, يتواجد هذا الم�شوطي كمع�ّش�ش مهاجر بموريتانيا 

و ال�شودان.

األوصاف

م�شوط,  �شكل  على  جّدا  ممّيز  منقار  البل�شون  و بحجم  الأبي�ش  الطائر  لهذا  حاط: 

اق 
ّ
اأ�ش عارية و حمراء, ال�ش

ّ
ذو لون �شارب للرمادي و محو�ش بالأحمر. مقّدمة الر

اقان 
ّ
ال�ش تماما.  اأبي�ش  الطيران:  عند  للوردي.  �شارب  اأحمر  لون  ذات  و  طويلة 

تتجاوزان الذيل, العنق ممتد. ال�ّصوت: عموما ل ت�شّوت ما عدى و هي في الع�ش. 

ة منها المفتوحة.  اأو الأجاجية و خا�شّ الترّدد: المياه قليلة العمق, الحلوة  اأماكن 

تت�شيد عموما �شمن مجموعات �شغيرة تم�شي و تجرف  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

الماء بمنقار �شبه مغلق كما لو اأنها تح�شد.

األنواع المشابهة

منجل  اأبو  الوجه.  على  اأحمر  لون  دون  اأبي�ش  اأ�ش 
ّ
الر �شوداء,  اق 

ّ
ال�ش ملعقة:  اأبو 

ة 
ّ
اأ�شودان, منقار معقف, طاقة من الري�ش الأ�شود بموؤخر اأ�ش و العنق 

ّ
المقد�ص: الر

هيافة,  اأكثر  البل�شن  حمراء.  �شيقانها  لبل�شن  وجود  ل  البل�صن:  اأنواع  الج�شم. 

اأحيانا عند  العنق مثني ما عدى  الطيران  اأثناء  �شلكي طويل و م�شتدّق.  منقارها 

الإنطلق.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بورياطة حمراء 

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اأبو ملعقة الإفريقي

السودان
اأبو ملعقة الإفريقي

القياسات البيولوجية

طول الطائر
91 - 90

طول اجلناحني
130 - 120

Platalea alba

أبو ملعقة اإلفريقي

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

نة, ترتفع اأعداده خلل ف�شل ال�ّشتاء 
ّ
متواجد في كامل المنطقة و ي�شاهد طوال ال�ش

مع توافد القادمة المع�ّش�شة بجنوب اأوروبا, يع�ّش�ش هذا الّنوع باإنتظام بموريتانيا, 

بغرب الجزائر و م�شادفة بتون�ش.

األوصاف

حمراء الأجنحة  للوردي,  �شارب  اأبي�ش  بالغ:  حاط  اق. 
ّ
ال�ش طويلة  الّطيور  من 

اقان بالغة الّطول ذات لون اأحمر �شارب للوردي, المنقار الوردي 
ّ
و �شوداء و ال�ش

ذو �شن اأ�شود و هو قوي و معقوف جّدا, العنق نحيف و طويل جّدا, ي�شكل اأحيانا 

المنقار  و  ال�شاقان  رمادي,  اأ�شمر  الري�ش  �شبغ  اليافعة:  الّطيور   .»S« حية  ر�شم 

�شاربتان للرمادي. عند الطيران: العنق ممتد, ال�شاقان الطويلة ممتدة و تتجاوز 

موؤخرته  اأّما  حمراء  الجناح  مقّدمة  اللون,  اأبي�ش  الطائر  يبدو  الذيل,  بو�شوح 

ف�شوداء. ال�ّصوت: �شاخب, �شراخ قوي و بوقي »هونك« �شبيه ب�شراخ الإوز. اأماكن 

الترّدد: مياه قليلة العمق ع�شرة اأو مالحة. الخ�صائ�ص و العادات: اإجتماعية جّدا و 

بقّية الّطيور المائّية, تم�شي ببطء وتغط�ش راأ�شها و اأحيانا العنق في الماء لتتغّذى, 

ت�شبح اأحيانا.

األنواع المشابهة

النحام ال�صغير: اأ�شغر, الري�ش اأ�شد وردية, من قريب يبدو لون المنقار اأحمر داكن 

مع اأ�شود اأكثر اإنت�شارا. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا
ثقافة وردي 

املغرب
نحام وردي

اجلزائر
غرنوق

تونس
الب�شارو�ش

ليبيا
الب�شارو�ش

مصر
الب�شارو�ش

السودان
نحام

القياسات البيولوجية

طول الطائر
145 - 120

طول اجلناحني
165 - 140

Phoenicopterus roseus

النحام الوردي 

يافع

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
90 - 80

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
100 - 95

الحالة

اإفريقيا و يع�ّش�ش م�شادفة  ة ب�شرق  الإ�شتوائي متواجد خا�شّ الإفريقي  الّنوع  هذا 

بموريتانيا, ي�شاهد هذا الّنوع م�شادفة  بالمنطقة خلل حركات الهجرة.

األوصاف

وردية  اأكثر  الري�ش  لوين  و  اأقّل  بحجم  لكن  و  الوردي  النحام  ي�شبه  بالغ:  حاط 

الري�ش  اليافعة: �شبغ  الّطيور  اأكثر.  اأ�شود و هو داكن  و  اأحمر  المنقار  البالغ,  عند 

حجم  دون  الطيران:  عند  للرمادي.  �شاربتان  المنقار  و  اقان 
ّ
ال�ش رمادي,  اأ�شمر 

اقان تتجاوزان بو�شوح الذيل, 
ّ
النحام الوردي و اأكثر تلوينا من هذا الأخير, ال�ش

العنق ممدود. ال�ّصوت: �شاخب للغاية. اأماكن الترّدد: الأماكن الوحلّية بال�شواحل

�شربي العادات:  و  الخ�صائ�ص  الع�شرة.  المالحة و  العمق  القارّية قليلة  و بالمياه 

و �شمن مجموعة قد تبلغ تجمعاته اآلف الّطيور. ي�شبح اأحيانا.

األنواع المشابهة

النحام الوردي: اأكبر, �شبغ الري�ش يبدو مبي�شا اأكثر من اأن يكون وردي, عن قرب 

المنقار وردي و �شن اأ�شود.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
النحام ال�شغري

املغرب
النحام ال�شغري

اجلزائر

تونس
النحام ال�شغري

ليبيا

مصر
الب�شارو�ش ال�شغري

السودان
النحام ال�شغري

Phoenicopterus minor

النحام الصغير

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
28 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
45 - 38

الحالة

تعي�ش باأوروبا و اآ�شيا و اإفريقيا ال�شمالّية, مهاجرة ب�شمال و �شرق ف�شاء اإنت�شارها 

نة بالمناطق الأكثر اإعتدال, لذا ن�شاهدها بالمنطقة المعنّية 
ّ
و متواجدة كامل ال�ش

اإلى جانب الم�شتّية, المع�ّش�شة و المقيمة.

األوصاف

اأنواع المرعات بمنقارها المحمر الطويل النحيف و �شبه  تتمّيز بو�شوح عن باقي 

�شوداء,  منتظمة  اأ�شكال  ذو  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش اللون,  داكنة  تبدو  بالغ:  حاط  المقو�ش. 

و  بالأبي�ش  الخا�شرة مجعدة بو�شوح  اأردوازية,  ال�شفلّية رمادّية  الأجزاء  و  الوجه 

اق حمراء �شاحبة. الأنثى و الذكر متماثلن. الّطيور 
ّ
الأ�شود, اأ�شفل الذيل مبي�ش, ال�ش

الأ�شفل  �شمرة,  اأكثر  طح 
ّ
ال�ش اأكثر,  داكنة  لكنها  كبير  اإلى حّد  البالغة  ت�شبه  اليافعة: 

در و الخا�شرة م�شمرة و ذات  در اأبي�ش, جوانب ال�شّ اأقّل رمادّية, الزور و اأو�شط ال�شّ

للوردي.  �شاحب �شارب  المنقار  وا�شح,  الحاجب ممتقع  و ممتقعة,  داكنة  خطوط 

ي�شبه  متّعدد,  ال�ّصوت:  متدلّية.  لكنها  بو�شوح  الذيل  تتجاوز  اق 
ّ
ال�ش الطيران:  عند 

»كيب«  الإنزعاج  عند  قرى«.   - قرو  قرواإيت   - »قورويت  الهائج  الخنزير  نخير 

مقتطب. �شداح الذكر ليل »كيب - كيب - كيب...« في �شل�شلة طويلة. تطلق الإناث 

وت. اأماكن الترّدد: المقا�شب الكثيفة  اأحيانا »بيب - بيب بياأرر« ممّيز و عالي ال�شّ

بالم�شتنقعات و البرك و الأودية ذات المياه قليلة العمق. الخ�صائ�ص و العادات: تكّيفت 

جيدا للعي�ش و�شط النباتات الكثيفة, تعي�ش متخفية لكنها تظهر اأحيانا على حدود 

النباتات المنقعّية, تفت�ش بين النباتات المائّية بحثا عن الغداء و تهّز ذيلها الق�شير 

الطيران. على  الجري  تحبذ  مكانها,  في  تت�شمر  الإنذار  عند  متوا�شلة,  في حركات 

األنواع المشابهة

مرعة الغيط: اأ�شمر اأ�شفر �شارب للرمادي مع خّط حاجبي رمادي اأزرق و رمادي 

اأ�شغر, ري�ش الظهر و  اإفريقّية:  مرعة  اق �شاربة لل�شفرة. 
ّ
در, ال�ش على جانبي ال�شّ

الأجنحة �شوداء و مهدبة بالبّني الأ�شهب, الخا�شرة و البطن مخططة بالأ�شود و 

الأبي�ش, حاجب دقيق اأبي�ش متباين مع القلن�شوة ال�شمراء الطاغية لل�شواد. مرعة 

طح بّني اأكثر تماثل, اأ�شفل الذيل مجعد بقوة بالأ�شود و الأبي�ش.
ّ
مزراقة: اأكبر, ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
�شفرد املاء

اجلزائر
�رصدوك املاء

تونس
�شفرد املاء

ليبيا
مرعة املاء

مصر
مرعة املاء

السودان

Rallus aquaticus

مرعة املاء

يافع السنة األولى

رسم



105

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
24 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
42 - 37

الحالة

تترّدد على المنطقة المعنّية عند فترات الهجرة و في ال�ّشتاء.

األوصاف

عن  تختلف  الماء.  مرعة  من  اأ�شغر  لكنها  و  بالمنطقة  المرعات  اأكبر  من  هي 

مثيلتها باأ�شفلها المنقط اأو المخطط بالكامل. حاط بالغ: الأجزاء العلوية �شمراء 

منقط  رمادي  در  ال�شّ داكنة,  �شمراء  الأجنحة  مبّقعة,  و  مجّعدة  داكنة  زيتونّية 

ق�شير  المنقار  مخ�شرة,  اق 
ّ
ال�ش فاتح,  الذيل  اأ�شفل  محّززة,  الخا�شرة  بالأبي�ش, 

الذكر.  من  اأكثر  �شاحبة  الأنثى  المنبت.  عند  اأحمر  و  القاعدة  عند  اأ�شفر  اأخ�شر 

در, الحنجرة  الّطيور اليافعة: وجود للرمادي الأزرق عند الحاجب اأو بالزور و ال�شّ

الأجنحة  حواف  متقلب,  و  �شيء  و  قليل  طيرانها  الطيران:  عند  مبي�شة.  غالبا 

و متكرر  و رنيني, مت�شاعد  ليلي ممّيز, لطيف  �شداح  ال�ّصوت:  بي�شاء.  الأمامية 

»هوويت  - هوويت - هوويت« , تذكر من بعيد بقطرات الماء المت�شاقطة, �شراخ 

الرطبة,  المناطق  الم�شتنقعات,  خا�شة  الترّدد:  اأماكن  مقت�شب.  »كئك«  التنذير 

الكثيفة. النباتات  تتجنب  الوحلّية,  المواقع  الع�شبية,  الرطبة  الفيافي  ال�شهول, 

الخ�صائ�ص و العادات: مهاجرة ليلية معتبرة, تتخفى ب�شرعة حّتى بين النباتات 

الق�شيرة, قليلة ال�شباحة. تحبذ الجري اأو ال�شباحة على الطيران, خطواتها كبيرة 

حيث تهز راأ�شها من الأمام اإلى الخلف ملوحة ذيلها عموديا.

األنواع المشابهة

وا�شحة  خطوط  بي�شاء,  بقع  اأو  خطوط  دون  اأ�شهب  بّني  طح 
ّ
ال�ش اإفريقّية:  مرعة 

�صغيرة مرعة  مبي�ش.  الحاجب  البطن,  و  الخا�شرة  على  بي�شاء  و  �شوداء 

در مبي�ش اأو اأ�شمر �شل�شالي. الخا�شرة م�شمرة,  )الأنثى و اليافعة(: الزور اأبي�ش, ال�شّ

اأ�شفل الذيل مجّعد. مرعة بايون )اليافعة(: ك�شاء اأ�شمر مت�شخ, الحنجرة مبي�شة, العنق

در مخطط بقوة. اأ�شفل الذيل مجعد. و ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا
دجاجة ماء

املغرب
�شفرد مرقط

اجلزائر

تونس
�شفرد منقطة

ليبيا

مصر
مرعة منقطة

السودان
املرعة الرقطاء

Porzana porzana

مرعة منقطة

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
20 - 18

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
39 - 34

التسمية حسب البلد

موريتانيا
دجاجة ماء

املغرب
�شفرد �شغري

اجلزائر

تونس
�شفرد �شغري

ليبيا

مصر
مرعة �شغرية

السودان
املرعة ال�شغرية

Porzana parva

مرعة صغيرة

الحالة

خلل الهجرة يمكن اأن تتواجد المرعة ال�شغيرة في كامل المنطقة المعنّية.

األوصاف

هذه المرعة هي اأ�شغر من مرعة الماء و هي ت�شبه كثيرا مرعة بايون التي تتميز 

قاعدة  عند  الأحمر  اللون  من  قليل  الجن�شين.  مظهر  اإختلف  خلل  من  عنها 

للزيتوني  اأ�شمر �شارب  طح 
ّ
ال�ش )ذكر(:  بالغ  حاط  اأطول و م�شتدّق.  المنقار و ذيل 

رمادي  اأ�شفله  و  العنق  جوانب  و  الوجه  اأكثر,  داكنة  بقع  و  مبي�شة  تجاعيد  مع 

�شارب للأردوازي, قاع البطن و اأ�شفل الذيل مخططة بالأ�شود و الأبي�ش, المنقار 

در اأ�شغر  اق خ�شراء. حاط بالغ )اأنثى(: الزور اأبي�ش, ال�شّ
ّ
اأخ�شر و منبته اأحمر, ال�ش

مادي و الأبي�ش. تدرج وا�شع في الألوان 
ّ
�شل�شالي, الخا�شرة م�شمرة مجعدة بالر

اأ�ش. الّطيور اليافعة: مثل الأنثى ولكن اأكثر بيا�شا 
ّ
مادي اإلى الأزرق عند الر

ّ
من الر

و الخا�شرة مخططة. ال�ّصوت: ت�شدح ليل ب�شوت غير قوي, �شل�شلة »كواك« متكررة 

القطع  مقا�شب  الترّدد:  اأماكن  ثاقب.  »تييوك«  التنذير  �شياح  مت�شارعة,  بوتيرة 

المائّية العميقة, المقا�شب و النباتات ال�شجرية و لكن اأي�شا بالنواحي المفتوحة 

تكون  ليل,  تهاجر  مهاجرة.  العادات:  و  الخ�صائ�ص  المياه.  خنادق  طول  على  و 

متخفية في المناطق الرطبة و ل تخرج اإلى الأماكن المك�شوفة اإّل عند الم�شاء.

األنواع المشابهة

اأردوازي  اأو  رمادي  در  ال�شّ و  الوجه  و  الحنجرة  للجن�شين,  ت�شابه  بيلون:  مرعة 

�شارب للأزرق, المنقار بكامله اأخ�شر. مرعة الماء: اأكبر بكثير, منقار اأطول بكثير 

و هو نحيف اأحمر مقو�ش ذو �شن اأ�شود. مرعة مزراقة: اأكبر بكثير و منقارها اأكثر 

�شوداء قوية  اإفريقّية: خطوط  مرعة  اأبي�ش.  الزور  تماثل,  اأكثر  بّني  طح 
ّ
ال�ش طول, 

و بي�شاء اأكثر اإنت�شارا على الخا�شرة و البطن, الحاجب مبي�ش.

أنثى بالغة

ذكر بالغ 

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
19 - 17

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
37 - 33

التسمية حسب البلد

موريتانيا
دجاجة ماء

املغرب
�شفرد بايون

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
مرعة بايلون

السودان
مرعة بيلون

Porzana pusilla

مرعة بايون

يافع السنة األولى

الحالة

يتواجد هذا الّنوع في المنطقة المعنّية خلل فترة الهجرة. بع�ش المع�ّش�شة منها 

معروفة بالمغرب و م�شر.

األوصاف

هي اأ�شغر مرعة بالمنطقة, الجن�شان مت�شابهان, تتميز بخا�شرة مخططة بالأ�شود 

العلوية  الأجزاء  )ذكر(:  بالغ  حاط  تقريبا.  الماء  مرعة  لدى  هو  كما  الأبي�ش  و 

الجناحية,  الغطائيات  و  الظهر  على  �شغيرة  بتجاعيد  معلمة  �شهباء  ك�شتنائية 

لحمي  اق 
ّ
ال�ش لون  الأبي�ش,  و  بالأ�شود  مجعدة  الج�شم  ة 

ّ
موؤخر اأ�شفل  و  الخا�شرة 

للزرقة,  �شاربة  اأو  اأردوازّية  رمادّية  در  ال�شّ و  الوجه  و  الزور  للرمادي,  �شارب 

اليافعة: ك�شاء ذو  الّطيور  الذكر.  اأكثر من  �شاحبة  الأنثى  اأخ�شر متماثل,  المنقار 

مت�شخ,  اأبي�ش  الزور  و  للبالغة  مادّية 
ّ
الر الأجزاء  دون  و  مت�شخ مخطط  اأ�شمر  لون 

متدلّية,  لكنها  و  بكثير  الذيل  تتجاوز  اق 
ّ
ال�ش الطيران:  عند  بالأ�شمر.  مبّقع  العنق 

حّد  اإلى  �شبيه  نغما  تطلق  ال�ّصوت:  متعددة.  اأجنحة  �شربات  مع  مرتخي  طيران 

الإلتبا�ش مع �شوت ال�شفدع الأخ�شر و لكن في غير قّوته و �شداه المتنّوع, ت�شدح 

الترّدد: المناطق الرطبة قليلة الإمتداد, المروج الرطبة ذات  اأماكن  بالأحرى ليل. 

المياه قليلة العمق اأحيانا ذات المقا�شب. الخ�صائ�ص و العادات: تتخفى غالبا بين 

النباتات و تغادرها لتتغّذى, نا�شطة من الفجر حّتى اأوا�شط ال�شبحية و من اأوا�شط 

بعد الزوال حّتى الغ�شق.

األنواع المشابهة

مرعة �صغيرة: الأجنحة  و الذيل اأطول, خطوط الخا�شرة اأقّل اإمتدادا, قاعدة المنقار 

بكثير,  اأكبر  الماء:  مرعة  الأنثى.  عند  �شل�شالي  اأ�شفر  الأ�شفل  و  الوجه  حمراء. 

المنقار اأطول بكثير و هو نحيف اأحمر و مقو�ش و طرفه اأ�شود. مرعة مزرقة: اأكبر 

اإفريقّية:  مرعة  اأبي�ش.  الزور  اأكثر تماثل,  بّني  طح 
ّ
ال�ش اأطول بكثير,  بكثير, منقار 

خطوط �شديدة و بيا�ش اأكثر اإنت�شارا على الخا�شرة و البطن, الحاجب مبي�ش.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
30 - 27

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
53 - 46

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بغل ال�شمان

املغرب
�شفرد

اجلزائر
بغل اجلجل

تونس
�شفرد

ليبيا

مصر
مرعة الغلة

السودان
مرعة الغيط

Crex crex

مرعة الغيط

الحالة

 يترّدد هذا الّنوع على المنطقة المعنّية خلل هجراته. 

األوصاف

اق اأطول و المنقار اأثخن. 
ّ
ت�شبه الحجل في اإن�شيابها لكن األوانها اأكثر تماثل. ال�ش

المنقار  الّطول, ج�شم مكّور لكن  الماء. عنق بالغ  بالغ: �شبيهة بهيئة مرعة  حاط 

مظهرا  الظهر  على  ت�شفي  بالأ�شمر,  محو�ش  اأ�شود  طح 
ّ
ال�ش ري�ش  منفرج.  و  ق�شير 

الأجنحة  الخا�شرة,  عند  بالبّني  مخطط  فاتح  �شل�شالي  اأ�شفر  الأ�شفل  ق�شرّيا, 

در و الحنجرة رمادّية, خّط الحاجب رمادي اأزرق, خّط العين اأ�شهب  �شهباء, ال�شّ

اأ�ش و العنق, اأقّل رمادّية عند الأنثى. الّطيور 
ّ
يمتد في جزء منه على الخد. جوانب الر

لون  الطيران:  عند  و�شوحا.  اأقّل  الخا�شرة  على  الخطوط  اأكثر,  �شاحبة  اليافعة: 

اق تتجاوز الذيل و متدلّية قليل, خلل الهجرة طيرانها 
ّ
الأجنحة اأ�شمر اأ�شهب, ال�ش

الفجر  الغ�شق و  الإ�شتعرا�ش عند  ال�ّصوت: �شراخ  اأفقي.  اق في مو�شع 
ّ
ال�ش و  قوي 

»كراك�ش– كراك�ش« متكرر لمدة �شاعات ل يهداأ �شوى لفترات قليلة و خارج فترة 

التزاوج و الإ�شتعرا�ش تكون �شامتة كتومة. اأماكن الترّدد: خلل الهجرة بالمناطق 

المنب�شطة ال�شهول  م�شتنقعات  حول  الرطبة  بالمروج  تع�ّش�ش  الدغلّية.  ال�شهلّية 

و بالمراعي الغنية بالحقول غير المح�شودة و المواقع كثيفة النباتات, تتحامى 

بالمناطق المغمورة بالمياه. الخ�صائ�ص و العادات: مهاجرة, منعزلة, ليلية, حذرة 

نادرا ما ُت�شاهد في الأماكن المك�شوفة. تبّقى بين الأع�شاب الطويلة, من حين لآخر 

تمد عنقها فوق الأع�شاب لتراقب الجوار, عند الإنزعاج  تطير دون ترّدد لأمتار فقط 

قبل اأن تعود بين الأع�شاب.

األنواع المشابهة

المرعات: اأ�شغر بو�شوح, الأجنحة ثنائية اأو ثلثية الألوان )اأ�شمر رمادي و اأ�شود(, 

اق 
ّ
ال�ش تجاعيد و خطوط من الأعلى و على الخا�شرة بالأحرى �شوداء و بي�شاء, 

خ�شراء.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
23 - 19

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

Crex egregia

مرعة إفريقّية

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
مرعة اإفريقّية

الحالة

بال�شودان ُي�شاهد  ال�شحراء,  جنوب  من  الإفريقي  الّنوع  هذا  فاإّن  هجرتها  خلل 

و نادرا في جنوب موريتانيا.

األوصاف

حاط  حجما.  دونها  لكن  و  الغيط  مرعة  من  قريبة  هي  و  كتومة  و  متخفية  جد 

الخا�شرة الأ�شهب,  بالبّني  كثيرا  مهدبة  �شوداء  الأجنحة  و  الظهر  ري�ش  بالغ: 

و البطن مجعدة بالأ�شود و الأبي�ش, باقي الأ�شفل رمادي �شارب للأزرق, العين

و قاعدة المنقار حمراء فاقعة, حاجب رقيق  اأبي�ش يتباين مع القلن�شوة ذات اللون 

الأ�شمر الم�شود. الّطيور اليافعة: هي اأكثر �شمرة عند الأ�شفل, الجناح اأقّل و�شوحا, 

الوجه اأ�شمر دون تلوين اأحمر, التجاعيد على الخا�شرة اأكثر اإنت�شارا. عند الطيران: 

بالأ�شود بو�شوح  الخا�شرة مخططة  اأ�شود,  و  اأ�شمر  الألوان  ثنائية  بو�شوح  تبدو 

و الأبي�ش. ال�ّصوت: اأحادية المقطع, �شريري جاف و متكرر ذو ن�شق بالغ ال�شرعة 

و رتيب »كررر - كررر - كرر«. اأماكن الترّدد: ال�شهول الرطبة, جداول الم�شتنقعات 

و المناطق الرطبة الوقتية.  الخ�صائ�ص و العادات: تحبذ الجري على الطيران.

األنواع المشابهة

على  تجاعيد  اأكثر,  متماثل  بّني  طح 
ّ
ال�ش اأطول,  منقار  بكثير,  اأكبر  مزرقة:  مرعة 

البطن و اأ�شفل الذيل اأقّل حدة و اإنت�شارا, ل وجود لحاجب اأبي�ش. مرعة الماء: اأكبر, 

منقار �شكري اأطول و اأحمر, الخطوط ال�شوداء و البي�شاء على الخا�شرة و البطن اأقّل 

حدة, اأ�شفل الذيل اأبي�ش �شكري.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 32

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
55 - 50

الحالة

 مع�ّش�شة مقيمة بكامل المنطقة المعنّية ماعدى ال�شودان, تنظّم اإليها مجموعات من 

الحيز ال�ّشمالي في ال�ّشتاء و تغّطي بذلك كامل المنطقة.

األوصاف

ال�شريط الأبي�ش على جانبي الج�شم  ال�شفلّية بي�شاء و  الكوا�شي  حاط: داكن جّدا, 

اق 
ّ
تتباين بقوة. المنقار اأحمر و �شن اأ�شفر, تعلوه لوحة جبهية مقّو�شة حمراء, ال�ش

طويلة مخ�شرة و اأعلى الكاحل اأحمر. عند الطيران: طيران ثقيل و عموما منخف�ش 

العنق ممتد.  يقان متدلّية, الأجنحة طويلة للغاية و هي عري�شة و مقّو�شة, 
ّ
ال�ش و 

و مجاري  النباتية  البرك  و  الم�شتنقعات  الترّدد:  اأماكن  و مقت�شب.  ال�ّصوت: قوي 

اأ�ش و هي ت�شبح, تجري على �شطح الماء 
ّ
العادات: ته�ش الر المياه. الخ�صائ�ص و 

لتقلع.

األنواع المشابهة

دجاجة الماء ال�صغيرة: اأ�شغر, منقار اأ�شفر تعلوه لوحة جبهية حمراء و م�شتدّقة, 

الغطاء  البحيرات ذات  الم�شتنقعات و �شفاف  الذكر, تترّدد على  اأ�شمر من  الأنثى 

اللوحة  و  المنقار  تماما,  اأ�شود  الج�شم  اأكبر حجما,  �صوداء:  غرّة  الكثيف.  النباتي 

الجبهية ذات لون اأبي�ش. دجاجة الماء الزرقاء: اأكبر حجما, الج�شم اأزرق اأرجواني 

و كوا�شي �شفلّية بي�شاء, منقار و لوحة جبهية حمراء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
دجاجة املاء

املغرب
دجاجة املاء

اجلزائر
جاج املاء

تونس
دجاجة املاء

ليبيا
دجاجة املاء

مصر
فرخة املاء

السودان
دجاجة املاء

Gallinula chloropus

دجاجة املاء

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
27 - 23

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

اأن تكون  الأمطار, بع�شها يمكن  اإفريقي و ذلك بح�شب موا�شم  نوع مهاجر مقيم 

نة بمواقع قارة, مهاجرة عابرة بموريتانيا و بم�شر, تع�ّش�ش في 
ّ
مقيمة طول ال�ش

ال�شودان.

األوصاف

حاط  اأ�شغر.  بو�شوح  و  لكنها  و  الماء  دجاجة  ت�شبه  �شغيرة  ماء  دجاجة  هي 

بالغ: الك�شاء داكن و ري�ش كتفي بما فيه الظهر اأ�شمر اأخ�شر, بقّية الج�شم رمادي 

اأ�شفر,  غالبيته  الماء,  دجاجة  ذلك  في  يفوق  و  �شميك  المنقار  داكن,  اأردوازي 

ال�شريط  �شاحبة,  م�شفرة  خ�شراء  اق 
ّ
ال�ش البالغ.  عند  حمراء  جبهية  لوحة  تعلوه 

الّطيور  الماء.  دجاجة  لدى  هو  عما  اأ�شيق  البالغة  لدى  الخا�شرة  على  الأبي�ش 

فرة. عند الطيران:  اليافعة: الك�شاء رمادي �شكري, ال�شاقان و المنقار خ�شراء م�شّ

الماء دجاجة  �شراخ  اإلى  اأقرب  ال�ّصوت:  الماء.  دجاجة  من  تمددا  اأكثر  و  اأهيف 

اأو الوقتية ذات  الترّدد: المناطق الرطبة الدائمة  اأماكن  و لكن باأكثر رنة و �شدى. 

النباتات الكثيفة مثل م�شتنقعات البردي و المقا�شب و ال�شهول الفي�شّية و حقول 

الأرز و البرك. الخ�صائ�ص و العادات: اأكثر حذرا من دجاجة الماء, تتغّذى اأ�شا�شا 

على الح�شرات و حبوب الأزهار و المقا�شب و كذلك الرخويات, تبحث عن غذائها 

على طول �شفاف المياه لتجمع فرائ�شها من الأوحال و النباتات.

األنواع المشابهة

اق �شفراء مخ�شرة, المنقار اأحمر و ال�شن اأ�شفر.
ّ
دجاجة الماء: اأكبر, ال�ش

Gallinula angulata

دجاجة املاء الصغيرة

التسمية حسب البلد

موريتانيا
دجاجة ماء

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
دجاجة املاء ال�شغرية

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
30 - 26

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
52 - 48

الحالة

نوع من جنوب ال�شحراء, يقوم بتنّقلت مو�شمّية, مع�ّش�ش مهاجر بال�شودان. 

األوصاف

اللوحة  بالغ:  حاط  اأ�شغر.  لكن  و  الزرقاء  الماء  بدجاجة  تذكر  �شغيرة  دجاجة 

�شمراء  اأو  خ�شراء  المع�ّش�شة  الأنثى  لدى  و  زرقاء,  المع�ّش�ش  الذكر  لدى  الجبهية 

اأخ�شر,  اأزرق  ذات �شبغ خفيف  القوادم م�شودة  المع�ّش�ش,  البالغ غير  لدى  باهتة 

يقان حمراء تماما, ري�ش الكتف و الأجنحة متقزحة بالأخ�شر الداكن. 
ّ
المنقار و ال�ش

بّني  اليافعة: ذات ك�شاء  الّطيور  اأزرق داكن ب�شبغ بنف�شجي خفيف.  الج�شم  بقّية 

الكتف و  اأبي�ش �شكري, لون ري�ش  البطن  العنق و  الحنجرة و  الأ�شفل مع  �شكري, 

المنقار  ق�شرّيا.  يمنحها مظهرا  بما  ال�شاحب  بالبني  و مهدبة  م�شودة  الغطائيات 

يقان 
ّ
ال�ش نلحظ  الطيران:  عند  محمر.  اأ�شمر  لون  ذات  اق 

ّ
ال�ش داكن,  محمر  اأ�شمر 

الطويلة و كذلك الأ�شابع تتدلى خلف الذيل. ال�ّصوت: يتكون �شراخها من �شل�شلة 

تنذر  ديك«,  ديك  »ديك  اأحيانا  طويل  تكررها  و  المقاطع,  اأحادية  حلقية  قاقات 

الحلوة ذات �شجر  المياه  الترّدد: م�شتنقعات  اأماكن  جاثمة عاليا ب�شراخ »كليك«. 

العادات:  الخ�صائ�ص و  كثير و ملّتف, مقا�شب كثيفة, البرك و ال�شهول الفي�شّية. 

طائر بالغ التخفي, ي�شاهد خا�شة خلل اأولى �شاعات ال�شباح قبل اأن ين�شحب اإلى 

داخل النباتات الكثيفة.

األنواع المشابهة

دجاجة الماء الزرقاء: اأكبر بكثير, المنقار و اللوحة الجبهية حمراء. دجاجة الماء: 

اق مخ�شرة, المنقار 
ّ
اأكبر, الج�شم اأ�شود اأردوازي مع خّط اأبي�ش على الخا�شرة, ال�ش

اأحمر و �شن اأ�شفر.

Porphyrio alleni

دجاجة ألني

التسمية حسب البلد

موريتانيا
فرخة

املغرب
دجاجة األني

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
50 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
100 - 90

الحالة

 باإمكانه القيام بتنقلت محلية و ذلك بح�شب الت�شاقطات و الأمطار.
ّ
قار

األوصاف

ال�شودان و  م�شر  في  المتواجدة  هي  الّنوع  هذا  من  المدغ�شقرية  ال�شللة 

عن  تختلف  فهي  منف�شل,  كنوع  فاأكثر  اأكثر  ال�شللة  هذه  تعتبر  موريتانيا.  و 

ال�شغرى  والقوادم  الكتفي  ري�شها  و  معطفها  و  بظهرها,  الزرقاء  الماء  دجاجة 

الخ�شراء الداكنة )و لي�شت زرقاء داكنة(. حاط: هذا الطائر بحجم دجاجة كبيرة, 

اقان الطويلة و ال�شخمة, حمراء ممّيزة, تنتهي باأ�شابع طويلة رقيقة و حمراء. 
ّ
ال�ش

تبدو من بعيد زرقاء بالكامل )لمعان اأرجواني(, منقار �شخم جّدا و لوحة جبهية 

�شيقانها  و  الطيران  ثقيلة  الطيران:  عند  مخ�شر.  الظهر  يبدو  كثب  عن  و  حمراء, 

متعددة  الأ�شوات  ثرثار,  ال�ّصوت:  مقّو�شة.  و  عري�شة  ق�شيرة  الأجنحة  متدلّية, 

ومتنّوعة. اأماكن الترّدد: الم�شتنقعات ذات النباتات الكثيفة و الطافية و الأع�شاب 

بتبين  ي�شمح  �شيرها ما  اإيقاع  ذيلها على  ترفع  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الطويلة. 

ال�شفلّية البي�شاء, غالبا في مجموعات �شغيرة, تتغّذى خ�شو�شا باكرا  الكوا�شي 

في ال�شباح و عند الغروب.

األنواع المشابهة

لوحة  و  اأ�شود  اأ�ش 
ّ
الر ال�شغير(,  الماء  دجاج  )بحجم  بكثير  اأ�شغر  األين:  دجاجة 

�شارب  اأ�شود  الج�شم  بكثير,  اأ�شغر  الماء:  دجاجة  خ�شرة.  و  زرقة  ذات  جبهية 

للأردوازي مع خّط اأبي�ش على الجانب و كوا�شي �شفلّية بي�شاء, منقار اأحمر و �شن 

اأدنى بقليل,  غرّة �صوداء: حجم  اأحمر.  اأعلى الكاحل  اقان مخ�شرتان و 
ّ
ال�ش اأ�شفر, 

اقان رمادّيتان 
ّ
الج�شم بالكامل اأ�شود اأردوازي, منقار و لوحة جبهية بي�شاء, ال�ش

مخ�شرتان.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
فرخة �شلطانية

املغرب
دجاجة زرقاء

اجلزائر
الزهري

تونس
دجاجة زرقاء

ليبيا

مصر
فرخة املاء الأرجوانية

السودان
فرفور اأرجوانى

Porphyrio porphyrio

دجاجة املاء الزرقاء

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 36

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
80 - 70

الحالة

مهاجر من اأ�شل قطبي يع�ّش�ش بكامل �شمال اإفريقيا ما عدى موريتانيا و ال�شودان, 

كما ي�شّجل خلل ال�ّشتاء توافدا معتبرا لذات الّنوع من المع�ّش�شة الآورواآ�شياوية.

األوصاف

 الج�شم مكّور و �شخم, الذيل ق�شير. حاط: المنقار ق�شير و ثخين و لوحة الجبهة 

يقان رمادّية مخ�شرة طويلة 
ّ
البي�شاء تتباين بقوة مع حّلة ذات �شواد اأردوازي. ال�ش

للغاية, تنتهي باأ�شابع طويلة مف�ش�شة. عند الطيران: تبدو �شوداء تماما باإ�شتثناء 

ال�ّصوت:  العنق ممتد.  الذيل,  يقان تتجاوز 
ّ
ال�ش حافة �شيقة بي�شاء خلف الجناح, 

�شراخ مقت�شب و قوي. اأماكن الترّدد: الم�شاحات المائّية ال�شا�شعة ذات النباتات 

المائّية الكثيفة. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية تتواجد عموما على �شطح الماء اأو 

بالقرب منه, تغط�ش لتتغّذى, تجري فوق الماء لتقلع.

األنواع المشابهة

بي�شاء,  ال�شفلّية  الكوا�شي  و  الجانب  على  اأبي�ش  خّط  حجما,  اأقّل  الماء:  دجاجة 

المنقار اأحمر و �شن اأ�شفر تعلوه لوحة جبهّية حمراء. دجاجة الماء الزرقاء: حجم 

اأكبر بقليل, الج�شم اأزرق و كوا�شي �شفلّية بي�شاء, منقار و لوحة جبهية حمراء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
الغرة

املغرب
ة �شوداء

ّ
غر

اجلزائر
الغرة

تونس
الغرة

ليبيا
الغر

مصر
الغر

السودان
الغرة

Fulica atra

غّرة سوداء

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
44 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
85 - 75

الحالة

تعي�ش  الّطيور  هذه  بع�ش  بمدغ�شقر.  و  اإفريقيا  جنوب  و  �شرق  ة 
ّ
الغر هذه  تعي�ش 

ح�شريا بجنوب اإ�شبانيا و المغرب الأق�شى حيث تكون قارة و مقيمة في ال�شمال,  

تّمت م�شاهدة هذا الّنوع موؤّخًرا بال�شودان.

األوصاف

حاط  ال�شوداء.  ة 
ّ
الغر بحّلة  �شبيه  تماما,  اأ�شود  ك�شاء  و  مكّور  �شكل  ذو  طائر  هو 

بالغ: ك�شاء داكن و متماثل, ت�شابه للجن�شين, عند الّتع�شي�ش يلحظ باأعلى اللوحة 

الجبهية حديبتان ذات حجم متنّوع و لون اأحمر داكن, تزول الحديبات ب�شرعة اإثر 

مادي الأزرق, لوحة جبهية مرفوعة و ذات 
ّ
الّتع�شي�ش, المنقار اأبي�ش يميل اإلى الر

قمة مقطوعة, قزحية العين حمراء, الأقدام و الأ�شابع زرقاء اأردوازّية, بالكاحل 

اأ�ش و على جزء من مقّدمة 
ّ
حلقة م�شفرة. الّطيور اليافعة: غياب الحديبة, جوانب الر

در لون اأبي�ش �شارب للرمادي. اأّما الفراخ, فهي مغطاة بزغب اأ�شود  العنق و ال�شّ

اأ�ش الملون بالأحمر ال�شارب للبرتقالي, المنقار اأحمر و �شن اأ�شود. عند 
ّ
ما عدى الر

الطيران: الأجنحة داكنة تماما و دون اأطراف قوادم و�شطى بي�شاء, العنق م�شتقيم, 

طيران مبا�شر و ثقيل, تجري فوق الماء لتقلع. ال�ّصوت: تبعث ب�شوت منخري حاّد 

اأماكن  »كرري«.  طويلة  �شاخبة  نعارة  �شل�شلة  اأحيانا  »كاريي«  جّدا  �شريع  غالبا 

الترّدد: البحيرات و الم�شتنقعات ذات المياه الحلوة قليلة العمق و النباتات الكثيفة, 

تحبذ في ال�ّشتاء الم�شاحات المائّية المفتوحة. الخ�صائ�ص و العادات: نفورة اأكثر 

ة ال�شوداء, و تتخفى بين النباتات عند اأدنى اإنذار, �شديدة التعلق بم�شربها 
ّ
من الغر

خلل فترة التكاثر و في ال�ّشتاء �شربّية و �شمن المجموعة, تق�شي معظم الوقت في 

ال�شباحة بحثا عن الغذاء, يمكن اأن تغط�ش اأو تبّقى على �شطح الماء اأو الرعي على 

الياب�شة, ل تطير بي�شر, تف�شل الجري فوق الماء للهرب من الخطر اأو اإبعاد دخيل.

األنواع المشابهة

غرّة �صوداء )بالغة(: اللوحة الجبهية بي�شاء و بالأحرى م�شتديرة, ل وجود لحديبة 

جبهية حمراء, اأثناء الطيران اأطراف القوادم الو�شطى بي�شاء.

Fulica cristata

غّرة قرناء

التسمية حسب البلد

موريتانيا
غرة

املغرب
ة قرناء

ّ
غر

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

حّلة الّتزاوج

دون حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
23 - 19

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
38 - 34

الحالة

نوع مع�ّش�ش مقيم باإفريقيا جنوب ال�شحراء و يتواجد بموريتانيا و ال�شودان,  في 

فترة الجفاف يتنّقل محلّيا.

األوصاف

تنتهي  حمراء  و  للغاية  طويلة  يقان 
ّ
ال�ش تماما,  �شوداء  حاط:  الحجم.  �شغيرة 

القزحية �شلب,  و  ق�شير  ن�شبيا  و  اأ�شفر  المنقار  نحيفة,  و  طويلة  باأ�شابع 

مقّو�شة الأجنحة  تماما,  �شوداء  الطيران:  عند  ممّيزة.  الحمراء  العين  حلقة  و 

يقان متدلّية و هي في الغالب تطير على وجه الماء. ال�ّصوت: ت�شويت ممّيز 
ّ
و ال�ش

ذات  الرطبة  المناطق  من  العديد  على  تترّدد  الترّدد:  اأماكن  ثنائيا.  عموما  يطلق 

المناطق المغمورة باإ�شتمرار بالمياه. النباتي المعتدل و  المياه الحلوة و الغطاء 

الخ�صائ�ص و العادات: تتنقل بخّفة فوق النباتات الطافية اأو المحاذية للمقا�شب, 

تجيد ال�شباحة و الغط�ش لتجّنب الخطر, قليلة النفور و غير �شجوجة, ن�شاط نهاري.

األنواع المشابهة

دجاجة الماء: اأكبر حجما, كوا�شي �شفلّية بي�شاء, تعلو المنقار لوحة جبهية حمراء. 

يقان 
ّ
ال�ش بي�شاء,  جبهية  لوحة  تعلوه  اأبي�ش  منقار  بكثير,  اأ�شخم  �صوداء:  غرّة 

رمادّية مخ�شرة.

Amaurornis flavirostra

مرعة سوداء

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
مرعة �شوداء

السودان
املرعة ال�شوداء

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
43 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
200 - 180

الحالة

كركي من جنوب ال�شحراء, مهاجر مقيم متواجد بموريتانيا و ال�شودان, يقوم هذا 

الّنوع بتنّقلت مو�شمّية.

األوصاف

ري�شه  قدميه,  فوق  مرتفع  كبير,  حجم  ذو  هو  و  الأقدام,  طويلة  الّطيور  من 

عند  مروحة  �شكل  على  �شفراء  �شخمة  قنزعة  حاط:  بي�شاء.  الأجنحة  و  م�شود 

الطيران: العنق عند  اأ�ش و هي وا�شحة جيدا, الوجنة عارية و بي�شاء. 
ّ
الر ة 

ّ
موؤخر

وا�شحة  كبيرة  بي�شاء  بقعة  الأ�شفل,  نحو  قليل  منحنية  و  ممدودة  يقان 
ّ
ال�ش و 

اأماكن  النفير.  بنغم  يذكر  ال�ّصوت: �شوت  الجناح.  و بطن  �شطح  بالخ�شو�ش على 

الجافة. الأرا�شي  الع�شبية و كذلك  الم�شتنقعات  المرزات,  الرطبة,  ال�شهول  الترّدد: 

�شربّية و �شجوجة, تتجّمع بالمئات خارج فترة التكاثر,  العادات:  الخ�صائ�ص و 

تتجّمع عند المبيت و في الأغلب بالأ�شجار. 

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

Balearica pavonina

كركي متّوج

التسمية حسب البلد

موريتانيا
غرنوف اأبو جناح

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
الغرنوق

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
100 - 85

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
185 - 155

الحالة

نوع مهاجر يع�ّش�ش �شرق اآ�شيا و منطقة البحر الأ�شود, ي�شاهد باإنتظام في ف�شل 

ال�ّشتاء بال�شودان حيث يتواجد من �شبتمبر اإلى مار�ش.

األوصاف

مكّور  اأ�ش 
ّ
الر اأ�شغر,  لكن  و  مادي 

ّ
الر الكركي  ي�شبه  الكبيرة,  اق 

ّ
ال�ش طويلت  من 

رمادّية  الأجنحة  و غطائيات  الج�شم  بالغ:  حاط  اأق�شر.  الرقبة  و  المنقار  و  اأكثر 

اأ�ش
ّ
الر ري�ش  متدلّية,  و  م�شتدّقة  طويلة  ال�شغرى  القوادم  اأكثر,  داكنة  لكنها  و 

در �شوداء, ت�شابه للجن�شين و لكن  اأ�شفل ال�شّ در و باقة الري�ش عند  و العنق و ال�شّ

اأ�ش �شديد الإمتقاع, 
ّ
الذكر عموما اأكبر بقليل. الّطيور اليافعة: غالبا داكنة اأكثر و الر

در رمادي اأردوازي, القوادم ال�شغرى قليلة النمو. عند الطيران:  مقّدمة العنق و ال�شّ

اأكثر الكبرى رمادّية  الغطائيات  و  اأ�شود  در  ال�شّ لكن  و  مادي 
ّ
الر بالكركي  �شبيهة 

للجناح  جزئي  بتح�شير  الرهو  يتمّيز  ال�شوداء.  الكبرى  القوادم  مع  تباينا  اأقّل  و 

مادي 
ّ
يلحظ عموما من جوان اإلى اأكتوبر بينما تتح�شر القوادم الكبرى للكركي الر

مادي و لكن اأكثر �شدى و حّدة, 
ّ
في نف�ش الفترة. ال�ّصوت: �شبيه باأ�شوات الكركي الر

مادي. 
ّ
الر الكركي  التوا�شل عند الهجرة »قرروو« من بعيد مماثلة ل�شراخ  �شراخ 

اأماكن الترّدد: ال�شبا�شب القاحلة التي بجوارها المياه, تتواجد باإنتظام بالأرا�شي 

الزراعية. الخ�صائ�ص و العادات: تهاجر على اإمتداد المجاري, �شربّية عند الهجرة, 

مادي.
ّ
مجموعات اأحيانا اأهم من اأ�شراب الكركي الر

األنواع المشابهة

يقان و المنقار اأطول و اأحمر. 
ّ
لقلق اأبي�ص )عند الطيران(: الري�ش اأ�شود و اأبي�ش, ال�ش

الأجنحة  اأبي�ش و  الج�شم  اأ�شود و لكن  العنق  اأ�ش و 
ّ
الر الطيران(:  )عند  اأ�صود  لقلق 

�شريط  اأكبر,  الرّمادي:  الكركي  اأطول.  و  حمراء  اق 
ّ
ال�ش و  المنقار  بالكامل,  �شوداء 

الكركي  فاقعة.  حمراء  القلن�شوة  الخدين,  اإلى  العنق  جانبي  على  اأبي�ش  عري�ش 

كالمروحة  �شفراء  قنزعة  بي�شاء,  الأجنحة  و  م�شود  الك�شاء  بقليل,  اأكبر  المتوج: 

اأ�ش.
ّ
ة الر

ّ
عند موؤخر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
رهو

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
رهو

السودان
هو 

ّ
الر

Anthropoides virgo

الّرهو 

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
120 - 110

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
245 - 220

الحالة

تع�ّش�ش باأروبا واآ�شيا وت�شّتي ببلدان المغرب و على اإمتداد نهر النيل, نوع متواجد 

من اأكتوبر حّتى اأفريل بكامل المنطقة, ماعدى بموريتانيا.

األوصاف

اق طويلة, العنق �شيق رمادي. حاط بالغ: الك�شوة 
ّ
اق, ال�ش

ّ
طائر كبير من طويلت ال�ش

طة �شوداء اأّما ال�شغرى فم�شتطيلة كثيفة 
ّ
رمادّية اأردوازية, القوادم الكبرى و المتو�ش

ي�ش و مرتخية, القلن�شوة حمراء فاتحة, اأعلى العنق و الحنجرة و الجبهة والقفن 
ّ
الر

�شميك المنقار طويل  الخدين,  اإلى  العنق  اأ�شود على جانبي  �شريط عري�ش  �شوداء, 

الّطيور  طويلة.  اأ�شابع  ثلثة  بها  و  �شوداء  اق 
ّ
ال�ش حمراء,  العين  القاعدة,  محمر  و 

اأ�ش و اأعلى العنق اأ�شمر اأ�شهب بالغ الإمتقاع, وهي دون 
ّ
اليافعة: اأ�شغر بقليل, الر

األوان البالغة ال�شوداء و البي�شاء و الحمراء, القوادم ال�شغر اأقّل كثافة. عند الطيران: 

و قوي  الت�شبع, طيران بطيء  باأطراف عميقة  ال�شكل  و م�شتطيلة  الأجنحة طويلة 

يقان و العنق ممدودة, 
ّ
غالبا بع�ش خفق ب�شربات اأجنحة متبوعة بتحليق ق�شير, ال�ش

تهاجر غالبا في مجموعات كبيرة مكونة ت�شكيلة »V« اأو خّط مائل. يقود ال�شرب 

طائر, كّلما تعب ين�شحب اإلى الخلف ليتولى طائر اآخر قيادة الت�شكيلة. اأثناء الهجرة 

منخري  قوي  �شراخ  ال�ّصوت:  طويلة.  م�شافات  قاطعة  جّدا  مرتفع  علو  على  تطير 

عميق و متقلب ُي�شمع من بعيد, يطلقه عموما اأثناء الطيران »كروو« و »وكاار«. اأماكن 

هول المفتوحة قرب البحيرات والم�شتنقعات اأو بالمناطق الزراعية 
ّ
الترّدد: ي�شّتي بال�ش

البعيدة. الخ�صائ�ص و العادات: نا�شط عند الفجر, تحركات المجموعة رائعة و �شاخبة 

عند ال�شروق, تتغّذى في الحقول و المناطق الزراعية حّتى الغروب حيث تعود اإلى 

مبيتها لتبّقى �شمن مجموعة طوال الليل. عرو�ش التزاوج تبداأ من فيفري بمواطن 

تتبادل  ثم  قليل  منفتحة  الأجنحة  و  ق�شيرة  مت�شارعة  بخطوات  )تم�شي  الّت�شتية 

الإنحناء قافزة من جهة لأخرى لتلقي في الهواء ما اإلتقطته من الأر�ش(.

األنواع المشابهة

البل�صن: اأ�شغر, المنقار اأطول, غياب القلن�شوة الحمراء. كركي متوج: الك�شاء م�شود 

اأ�ش 
ّ
اأ�ش. الرّهو: اأ�شغر, الر

ّ
ة الر

ّ
واأجنحة بي�شاء, القنزعة �شفراء كمروحة عند موؤخر

در �شوداء, باقة ري�ش طويل اأبي�ش على الخدين. و العنق و ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا
غرنوق رمادي

املغرب
كركي رمادي

اجلزائر
غرنك

تونس
غرنوق رمادي

ليبيا
كركي رمادي

مصر
كركي رمادي

السودان
مادي

ّ
الكركي الر

Grus grus

كركي رمادي

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
28 - 23

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
55 - 50

الحالة

مع�ّش�شا و  مقيما  يكون  حيث  ال�شودان  و  م�شر  و  بموريتانيا  متواجد  الّنوع  هذا 

و يقوم بهجرات محلّية )قارّية اإفريقّية(.

األوصاف

العنق و  اأبي�ش,  البطن  الظهر,  طح برونزي ذو علمة »V« مذهبة على 
ّ
ال�ش حاط: 

اأ�ش
ّ
در رمادي اأ�شمر عند الذكر اأو اأ�شهب عند الأنثى, خّط اأ�شفر بمقّدمة الر اأعلى ال�شّ

و البقعة حول العين بي�شاء لدى الأنثى و �شكرية اللون لدى الذكر و هي وا�شحة 

الطيران:  عند  مخ�شرة.  و  �شفراء  طويلة  يقان 
ّ
ال�ش قليل,  مقو�ش  المنقار  جيدا, 

يقان متدلّية اأثناء الطيران. 
ّ
الأجنحة مقّو�شة و مرّق�شة ببقع كبيرة و م�شتديرة, ال�ش

�شفاف  الترّدد:  اأماكن  التكاثر.  فترة  خارج  ت�شوت  ل  و  كتومة  عموما  ال�ّصوت: 

و  الخ�صائ�ص  المرزات.  اأحيانا  و  المقا�شب  النباتات,  الطينية قليلة  الم�شتنقعات 

بطيئة  مجموعة,  في  نادرا  زوجية  اأو  منعزلة  كتومة,  و  حذرة  غ�شقية,  العادات: 

يقان متدلّية.
ّ
الطيران, ال�ش

األنواع المشابهة

طح 
ّ
ال�ش اأ�شغر,  ال�صائع:  الطيطوي  م�شتقيم.  و  اأطول  المنقار  تلوينا,  اأقّل  ال�صناقب: 

اأ�شمر مخ�شر متماثل, ل وجود لبقعة وا�شحة حول العين, المنقار جّد ق�شير و هو 

اأ�ش و الذيل دوما و باإ�شتمرار.
ّ
نحيف و م�شتقيم, ته�ش الر

Rostratula benghalensis

بكاشينة مزوقة

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
بكا�شينة مزوقة

السودان

ذكر أو يافع

أنثى

رسم



121

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
47 - 40

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
86 - 80

الحالة

مهاجر من الحيز ال�شمالي ي�شاهد خ�شو�شا بين نوفمبر و مار�ش. 

األوصاف

طح اأ�شود و البطن بي�شاء, 
ّ
وحلي كبير الحجم ذو هيئة ق�شيرة و مكتنزة. حاط: ال�ش

عند  للوردي.  �شاربة  يقان 
ّ
ال�ش للبرتقالي,  �شارب  اأحمر  م�شتقيم  و  طويل  منقار 

ة الجناح الأ�شود, الزمك اأبي�ش و كذلك الذيل 
ّ
الطيران: �شريط عري�ش اأبي�ش بموؤخر

اأبي�ش  الوجه  اأ�شفل  تميزه.  �شفات  وجميعها  اأ�شود  عري�ش  ب�شريط  ينتهي  الذي 

اأو »كلويب«.  �شفير حاّد ثاقب »كليب«  ال�ّصوت:  ال�شوداء.  الطير  باإ�شتثناء مقّدمة 

اأماكن الترّدد: ال�شواحل البحرية, اأحيانا �شفاف المياه الداخلية الحلوة اأو الع�شرة. 

الطين في  منقارها  غالبا  تغر�ش  المياه,  قرب  عموما  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

و الوحل بحثا عن الغذاء, نفورة.

األنواع المشابهة

در بي�شاء اأو ذات �شواد خفيف على  اأ�ش و العنق و ال�شّ
ّ
اأبو طويلة: نحيفة اأكثر, الر

جّدا,  رقيق  المنقار  �شوداء,  بالكامل  الأجنحة  و  اأبي�ش  الذيل  بالقفن,  و  اأ�ش 
ّ
الر

يقان حمراء و طويلة جّدا )مغزلية(.
ّ
ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بعجة البحر

املغرب
نعجة البحر

اجلزائر
بعجة البحر

تونس
اآكل املحار

ليبيا
اآكل املحار

مصر
اآكل املحار

السودان
اآكل املحار

Haematopus ostralegus

آكل احملار

حّلة الّتزاوج

دون حّلة الّتزاوج

رسم



122

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
40 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
83 - 67

الحالة

ي اإفريقي من طيور المهاجرة من الحيز ال�شمالي, متواجد من اآخر 
ّ
, مهاجر قار

ّ
قار

�شبتمبر حّتى نهاية مار�ش اإلى اأفريل.

األوصاف

حاط: وحلي ذو �شيقان حمراء طويلة جّدا ممّيزة, الظهر و الأجنحة �شوداء, ما تبّقى 

ة العنق م�شودة عند بع�ش الذكور, المنقار 
ّ
اأ�ش و موؤخر

ّ
من الج�شم اأبي�ش, �شطح الر

الأ�شود م�شتقيم و نحيف. عند الطيران: الأجنحة و الظهر الأ�شود تتباين بقوة مع 

يقان تتجاوز بكثير الذيل. ال�ّصوت: �شجوج. اأماكن 
ّ
بقّية الج�شم الأبي�ش للطائر, ال�ش

الترّدد: يتواجد بمختلف الم�شاحات المائّية الراكدة و حّتى ال�شغيرة منها و كذلك 

في  غالبا  النفور,  قليلة  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الفي�شّية.  الأرا�شي  و  بالمرزات 

الأر�ش  و ذلك بعد حرث  100 طير  اأحيانا  المجموعة  مجموعات �شغيرة, تفوق 

و غمر المرزات بالمياه.

األنواع المشابهة

الذيل  يختم  �شوداء,  در  ال�شّ و  العنق  و  اأ�ش 
ّ
الر مكتنزة,  ق�شيرة  هيئة  المحار:  اآكل 

للوردي  �شاربة  يقان 
ّ
ال�ش للبرتقالي,  �شارب  قوي  منقار  اأ�شود,  بخط  نهايته  في 

و هي اأقّل طول.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بومغيزل

املغرب
طول

اجلزائر
بو مغيزل

تونس
اأبو طويلة

ليبيا
اأبو املغازل

مصر
اأبو املغازل

السودان
اأبو طويلة

Himantopus himantopus

أبو طويلة

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
45 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
80 - 77

الحالة

متواجدة بكامل المنطقة الأفرواآ�شياوية, ن�شاهد المع�ّش�شة من هذا الّنوع بالمغرب 

و الجزائر و تون�ش و م�شر, ت�شّتي بكامل �شمال اإفريقيا حيث ن�شجل توافدا هاّما 

للمع�ّش�شة الأورواآ�شياوية.

األوصاف

اأزرق, حّلة بي�شاء و �شوداء,  حاط: وحلي, �شيقان طويلة جّدا و ذات لون رمادي 

اأ�ش 
ّ
اأ�ش و القفن �شوداء, بقّية الر

ّ
منقار طويل ر�شيق الرتداد نحو الأعلى, اأ�شفل الر

طح اأبي�ش مخطط بالأ�شود على الأجنحة و الظهر, 
ّ
و العنق اأبي�ش. عند الطيران: ال�ش

يقان تتجاوز بو�شوح �شديد 
ّ
الأ�شفل يبدو اأبي�شا مع اأطراف الأجنحة ال�شوداء, ال�ش

العمق,  قليلة  الم�شتنقعات  الترّدد:  اأماكن  نغمي.  �شفير  �شجوجة,  ال�ّصوت:  الذيل. 

خا�شة الأجاجية و المواقع الوحلّية ال�شاطئية. الخ�صائ�ص و العادات: غالبا في 

ا اأن تكّون �شربا من مئات الّطيور, تبحث عن الغذاء  مجموعات �شغيرة, يمكن اأي�شً

اأ�ش جانبيا, �شربّية. 
ّ
باأرجحة الر

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بوم�شلة

املغرب
اأبو مغيزل

اجلزائر
بو م�شلة

تونس
بوم�شلة

ليبيا
النكات

مصر
النكات

السودان
النكات

Recurvirostra avosetta

النّكات 

رسم



124

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
41 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
78 - 75

الحالة

تعي�ش في �شواحل المحيط الهندي, مع�ّش�شة مهاجرة بال�شودان و ت�شّتي بم�شر.

األوصاف

نوع �شهل التعرف عليه , وحلي كبير اأ�شود و اأبي�ش �شميك المنقار. حاط بالغ: الحّلة 

بي�شاء ما عدى فوق الظهر و القوادم الكبرى فهي �شوداء, الذيل �شارب للرمادي, 

�شوداء,  كبيرة  العين  اأغ�شية,  ذات  اأ�شابع  مع  رمادي  اأزرق  لونها  طويلة  اق 
ّ
ال�ش

اأ�شمر,  اليافعة: الغطائيات ذات لون رمادي  الّطيور  اأ�شود �شخم و طويل.  المنقار 

القلن�شوة و القفن اأ�شمر اأ�شود, الكتف رمادي ف�شي و الذيل اأكثر �شمرة, المنقار اأقّل 

اق ق�شيرة. عند الطيران: طيران قوي مع �شربات اأجنحة بالأحرى 
ّ
�شخامة و ال�ش

باإ�شتمرار  ت�شرخ  �شجوجة  طيور  ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوز  يقان 
ّ
ال�ش بطيء,  خفق 

مكررة نوعا من النباح الوا�شح و المرن يذكر بنغم خر�شنة البحر نور�شية المنقار 

»كا - هو - كاهو«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل الرملّية , الجزر و الم�شبات و الأوحال 

و منغروفات البحر الأحمر و المحيط الهندي. الخ�صائ�ص و العادات: ذات �شفات 

فوق  كاأنها جال�شة  و  فتبدو  بكاحلها  الأر�ش  تبّقى حاطة ملم�شة  ممّيزة, حيث 

الرمل, اأكثر ن�شاطا عند الغ�شق و اأثناء الليل, تتغّذى بالنقر م�شت�شبرة الأر�ش و هي 

تم�شي متر�شدة فرائ�شها.

األنواع المشابهة

النّكات: منقار طويل دقيق و مقو�ش ب�شدة نحو الأعلى, الوجه و القلن�شوة و القفن 

الأجنحة و  الظهر  الأعلى,  نحو  قليل  مقو�ش  نحيف,  منقار  طويلة:  اأبو  �شوداء. 

اق حمراء.
ّ
و الذيل ذات لون اأ�شود, ال�ش

Dromas ardeola

حنكور

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
حنكور

السودان
�شقد الكرب

يافع السنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
43

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

نوع من جنوب ال�شحراء, يتواجد كمع�ّش�ش بموريطانيا و ال�شودان.

األوصاف

بغياب  الّنوع  هذا  من  الأنواع  بقّية  عن  تختلف  الكبيرة  ال�شيارة  الّطيور  هذه 

ال�شريط الجناحي و ري�شه الأ�شمر الفاتح ال�شل�شالي الأ�شقر اأو الأ�شمر. حاط: يغلب 

الأعلى خطوط و حزز  و  در  ال�شّ الأجنحة, على  �شوداء على كامل  على ري�شه بقع 

الطيران:  عند  العين كبيرة و �شفراء.  العنق ق�شير,  اأ�ش �شخم و 
ّ
الر �شوداء رقيقة, 

ال�شريط  غياب  ال�شيارة,  الّطيور  بقّية  من  لديه  اأ�شغر  بي�شاء  بقعة  �شوداء,  قوادم 

�شل�شلة طويلة  ال�ّصوت:  متماثل.  واحد  بلون  تبدو  الج�شم  و  الغطائيات  الجناحي, 

ت�شاعدّية ثم تنازلية بوتيرة رتيبة نبري و مدوي, يطلقه بتمّهل, غالبا عند الغ�شق 

و خا�شة اأثناء الليل. اأماكن الترّدد: مختلف المواطن المفتوحة, الجاّفة و الع�شبية 

الفلحية اأو الدغلية, غير مرتبط بالجوار اأو القرب من منطقة رطبة. الخ�صائ�ص و 

العادات: نا�شط بالأ�شا�ش عند الغ�شق و اأثناء الليل في الّنهار يرتاح تحت الأع�شاب 

اإلى  اأقدامه مدورة  اإ�شتداد الحر يتمدد على الأر�ش و  البرية, عند  و الأغ�شان في 

من  مفتوح  جمع  في  يكون  اأن  يمكن  زوجي.  خلفه  و  منفرد  و  اإنعزالي  الخلف, 

الّطيور اأثناء تجمعات الراحة الّنهارّية.

األنواع المشابهة

كروان �صنغالي: اأقّل بقعا و مجعد, منطقة عري�شة رمادّية فاتحة بو�شط الجناح. 

مع  اأ�شمر  الجناح  الظهر,  على  بالأ�شود  فاتح مخطط  اأ�شمر  الك�شاء  الحجر:  كروان 

�شريط فاتح محاط بالأ�شود.

Burhinus capensis

كروان منقط

التسمية حسب البلد

موريتانيا
كرزيط

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
كروان منقط

السودان
الكروان املنقط

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
45 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
88 - 76

الحالة

هذا الّنوع قار مع�ّش�ش في كامل بلدان المنطقة ما عدى ال�شودان. خلل الهجرة و 

في ف�شل ال�ّشتاء نلحظ توافدا هاما للمع�ّش�شة من �شمال �شرق اأوروبا.

األوصاف

وحلي اأر�شي و ي�شبه من خلل �شكله و طباعه قطقاًطا �شخًما, يتم�ّشى اأو يجري 

اأ�ش داخل بين الكتفين. حاط بالغ: الري�ش اأ�شمر فاتح 
ّ
و ج�شمه الطويل اأفقي و الر

يقان 
ّ
ال�ش بالأ�شود,  محاط  فاتح  �شريط  مع  �شمراء  الأجنحة  اأ�شود,  باأ�شمر  مخطط 

طويلة �شفراء و راأ�ش �شخم مكّور و حاجب فاتح. الّطيور اليافعة: ل وجود لحاجب 

وا�شح مبي�ش, غطائيات جناحية متباينة جيدا �شمراء فاتحة مع خّط جناحي اأقّل 

و�شوحا, غطائيات جناحية بطرف وا�شع البيا�ش. عند الطيران: ممّيز في طيرانه, 

الأجنحة طويلة مقّو�شة �شمراء و ب�شكل بديع اأ�شود و اأبي�ش. ال�ّصوت: �شجوج جّدا 

مادي مثل ت�شفير ت�شاعدي 
ّ
عند الّتع�شي�ش, جزء من هذا ال�شراخ يذكر بالكروان الر

»كوف - ليئ« اأو »كوور - لي - ليي« نداء التحذير, »كوفو - فو«, �شراخ غالبا 

 و الجاف من البور
ّ
ليلي, �شل�شلة �شراخ م�شوت و اأنيني. اأماكن الترّدد: الو�شط الحار

و ال�شهول الرملّية  القاحلة اأو فقيرة النباتات اأو �شبه �شحراوية, الأرا�شي ال�شخرّية 

العادات: تتخفى بتمويه جيد  الخ�صائ�ص و  و الح�شوية ل �شيما ال�شاحلّية منها. 

بف�شل ك�شاءها المبّقع و المجعد, تق�شي اليوم جاثمة على الأر�ش �شاكنة, فيع�شر 

ال�شّيارة, عموما  الّطيور  لذلك تعتبر من  اأن تطير  الجري على  تبّينها, تحبذ  بذلك 

الّتزاوج, عموما  اأو زوجية و نادرا �شمن مجموعة ما عدى فترة ما قبل  منفردة 

ن�شيطة عند الغ�شق و خلل الّليل و يمكن �شماعها و م�شاهدتها نهارا.

األنواع المشابهة

كروان �صنغالي: اأ�شغر, منقار اأطول و �شفرة اأقل, ل وجود ل�شريط مزدوج جناحي 

بو�شط  متماثلة  فاتحة  رمادّية  منطقة  لكن  و  الأبي�ش,  بال�شريط  يحيط  داكن 

�شخمة,  �شوداء  بنقط  مبّقع  اأ�شهبان,  الأجنحة  و  الأ�شفل  منقط:  كروان  الأجنحة. 

در محّزز و مخطط بالأ�شود. ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا
كرزيط

املغرب
كروان

اجلزائر
كريون

تونس
كروان

ليبيا
كروان ال�شحراء

مصر
كروان �شحراوي

السودان
كروان احلجر

Burhinus oedicnemus

كروان احلجر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 32

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
75

الحالة

يكون  حيث  ال�شودان  و  م�شر  و  بموريتانيا  متواجد  ال�شحراء,  جنوب  من  نوع 

مع�ّش�شا مقيما.

األوصاف

ال�شفراء.  الكبيرة  عينه  و  ال�شفراء  الطويلة  ب�شيقانه  ممّيز  كبير,  حجم  ذو  وحلي 

طح اأ�شمر رملي و محّزز ب�شدة 
ّ
المنقار ق�شير و �شميك ذو قاعدة �شفراء. حاط: ال�ش

عري�ش  �شريط  بالأ�شود,  برقة  مجعد  فاتح,  اأ�شمر  الحّلة  بقّية  و  البطن  بالأ�شود, 

اأبي�ش يظهر جيدا على الجناح. عند الطيران: �شريط جناحي عري�ش مبي�ش وا�شح 

جيدا. ال�ّصوت: اأثناء الّنهار ي�شوت فقط عند اإزعاجه و ت�شويته خا�شة عند الظلم 

الترّدد:  اأماكن  نغمي.  ب�شكل  تدريجيا  يخفت  ثم  قويا  يكون  توي«  توي   - »توي 

المناطق الرملّية  ذات الغطاء النباتي الخفيف قرب المياه ,قنوات الري و اأحيانا 

الأنهار و الم�شتنقعات و اأحيانا اأخرى قرب الم�شالك في المناطق الزراعية و في 

الحدائق و المنغروفات.

األنواع المشابهة

كروان منقط: �شطح الأجنحة اأ�شهب فاتح مبّقع بنقاط �شوداء كبيرة, مجعد الرقبة, 

يترّدد خا�شة على ال�شهول القاحلة, و ي�شتريح نهارا تحت النباتات.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
كرزيط �شنغال

املغرب
كروان ال�شنغال

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
كروان �شنغايل

السودان
الكروان

Burhinus senegalensis

كروان سنغالي

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
21 - 19

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
51 - 47

الحالة

نوع من جنوب ال�شحراء يع�ّش�ش بموريتانيا و ال�شودان و م�شادفة بم�شر, يقوم 

بتنّقلت محلّية.

األوصاف

اأزرق رمادي  طح 
ّ
ال�ش حاط:  ق�شيرة.  �شيقان  ذو  مكتنز  و  ق�شير  �شغير,  وحلي 

اأ�ش متباين ب�شّدة, 
ّ
و �شريط �شدري اأ�شود, الأ�شفل اأ�شقر مع �شريط �شدري اأ�شود, الر

 بالعين و الخد و حنجرة 
ّ
اأ�شود يمر قلن�شوة �شوداء, حاجب مبي�ش و خّط عري�ش 

المثلثة ممّيزة فهي  الأجنحة  الطيران:  عند  اأ�شود.  و  المنقار ق�شير  �شقراء فاتحة, 

بي�شاء مخططة بالأ�شود. ال�ّصوت: في الغالب �شل�شلة م�شتطيلة من ال�شراخ القوي 

المفتوحة  ال�شفاف  المياه,  الرملّية  بمجاري  الم�شاطب  الترّدد:  اأماكن  »�شر�شك«. 

�شطح  على  م�شتقيم  طيران  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الآهل.  الو�شط  قرب  اأحيانا  و 

الماء, قليلة النفور.

األنواع المشابهة

طح اأ�شمر 
ّ
الطيطوي ال�صائع )عند الطيران(: نف�ش �شاكلة الطيران على وجه الماء, ال�ش

زيتوني و �شريط جناحي اأبي�ش.

Pluvianus aegyptius

زقزاق مصري

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
42 - 36

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
106

الحالة

ر�شد  تّم  بال�شودان,  مع�ّش�ش  مهاجر  طير  هو  و  ال�شحراء  اإفريقي من جنوب  نوع 

مهاجرة منها في موريتانيا و م�شر.

األوصاف

هذا الطائر الأ�شود و الأبي�ش ذو الأجنحة الطويلة �شبيه بخر�شنة كبيرة, و هو يتميز 

ال�شفلي  اأحمر �شارب للبرتقالي, و بو�شوح تام يفوق طول المخطم  بمنقار كبير 

العنق,  و مقّدمة  الجبهة  و  الوجه  و كذلك  اأبي�ش  الج�شم  بالغ:  حاط  العلوي منه. 

اإلى  الظهر  و  العنق  ة 
ّ
موؤخر و  القلن�شوة  ت�شمل  و  �شوداء  فهي  العلوية  الأجزاء  اأّما 

اقان حمراء و كذلك لون المنقار, ال�شن اأ�شفر ممتقع 
ّ
جانب الأجنحة و الذيل, ال�ش

مبي�ش. خلل ف�شل ال�ّشتاء يكون الجزء العلوي اأ�شد �شمرة و داكن اأكثر مع وجود 

بقع  و  حزز  مع  م�شود  و  �شمرة  اأكثر  طح 
ّ
ال�ش اليافعة:  الّطيور  اأبي�ش.  رقبي  طوق 

اق م�شفرة كامدة, المنقار اأق�شر و هو �شارب للأ�شود لي�شبح بعد 
ّ
فاتحة اأكثر, ال�ش

ذلك تدريجيا اأحمر الّلون. عند الطيران: حواف الطرف الأبي�ش للأجنحة متباينة 

مع القوادم ال�شوداء. ال�ّصوت: قريب من اأ�شوات الخرا�شن, اأحادّية المقاطع, حاّدة

الكبرى,  الأنهار  و  ال�شواحل  الترّدد:  اأماكن  كاك«.   - »كاك  متكررة  و  اآجلة  و 

العادات: تطير على  الخ�صائ�ص و   . البحيرات و الخلجان ذات الم�شاطب الرملّية 

الأ�شماك  القب�ش على  لها  ي�شمح  بما  ال�شفلي  بمقّدمة مخطمها  ت�شقه  الماء,  وجه 

طح.
ّ
ال�شغيرة, تتغّذى عند الم�شاء و الليل عندما تقترب الأ�شماك من ال�ش

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

Rynchops flavirostris

أبو مقص إفريقي

التسمية حسب البلد

موريتانيا
كمر مق�ش

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اأبو مق�ش اإفريقي

السودان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
25 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
65 - 60

الحالة

مع�ّش�ش مهاجر بكامل المنطقة ما عدى بموريتانيا و ليبيا, توافد معتبر للمع�ّش�شة 

الأورواآ�شياوية خلل ال�ّشتاء و ذلك بكامل المنطقة المعنّية.

األوصاف

اأهيف رقيق و اإن�شيابي, �شاقان رقيقة و طويلة, المنقار ق�شير و �شميك و هو اأ�شود 

الحنجرة  م�شهب,  الأ�شفل  و  زيتوني  اأ�شمر  الج�شم  �شطح  حاط:  حمراء.  قاعدته  و 

لها  الطيران:  عند  اأبي�شان.  الزمك  و  البطن  اأ�شود,  دقيق  بخط  محو�شة  و  �شكرية 

مظهر خطاف اأو خر�شنة, الذيل �شديد التفرع لونه اأ�شود و منبته اأبي�ش, الأجنحة 

طويلة و م�شتدّقة, اأطرافها و حوافها الخلفية داكنة جّدا, اأطراف القوادم الو�شطى 

بي�شاء اأّما بطنها الأ�شهب الداكن غير وا�شح دائما. ال�ّصوت: �شراخ متنّوع نا�شف 

و اإيقاعي للغاية, تطلقه عند الطيران اأو و هي جاثمة »كات - كيت«. اأماكن الترّدد: 

ال�شواطئ الوحلّية و الرملّية  لجميع المناطق الرطبة المفتوحة واأحيانا بالمرزات. 

الّطيور. تت�شيد  اآلف  اأو  اأحيانا في مجموعات من مئات  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

الح�شرات و هي تطير خا�شة في ال�شباح و الم�شاء, خلل الّنهار تبّقى �شاكنة في 

م�شتراحاتها.

األنواع المشابهة

اأو  اأ�شمر داكن و متماثل  اأ�شود و �شطحها  الجناح: بطن الأجنحة  اأ�صود  الي�صر  اأبو 

�شبيهتها  الو�شطى غير مخططة بالأبي�ش, تترّدد على نف�ش مواقع  القوادم  يكاد, 

المطوقة و غالبا لتتجّمع معها, قليلة ال�شيوع.

Glareola pratincola

أبو اليسر املطوق

التسمية حسب البلد

موريتانيا
حجل البحر

املغرب
اأبو الي�رص املطوق

اجلزائر
قروية

تونس
اأبو الي�رص

ليبيا

مصر
اأبو الي�رص

السودان
اأبو الي�رص املطوق

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
28 - 24

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
 68 - 60

الحالة

م�شر و  ليبيا  في  عابر  كمهاجر  ر�شده  تّم  الو�شطى,  اآ�شيا  من  مع�ّش�ش  طائر 

و ال�شودان.

األوصاف

نوع كبير, م�شابه لأبي الي�شر المطوق و لكن داكن اأكثر بقليل. حاط بالغ في حلّة 

�شكرية,  الذقن  و  الحنجرة  تقريبا,  متماثل  و  داكن  اأ�شمر  الأجنحة  �شطح  الّتزاوج: 

طوق نحيف اأحمر, المنقار اأ�شود مع قاعدة حمراء. بالغ في ك�صاء الّت�صتية: ري�ش 

اأقّل تباينا, عديد الأجزاء اأقّل تماثل, طوق اأقّل و�شوحا. الّطيور اليافعة: الحنجرة 

مبي�شة, و ل وجود للطوق و لكن خطوط رقيقة م�شودة. عند الطيران: الزمك اأبي�ش, 

الذيل اأ�شود مفرع, ما تحت الأجنحة اأ�شود تماما. ال�ّصوت: اأجف و اأج�ش و خفي�ش 

اأكثر من �شوت المطوق, �شبيه باأ�شوات الخرا�شن »كيك« اأو »كييريك« و اأكثر ق�شفا 

المروج  يحتل  التكاثر  فترة  خارج  الترّدد:  اأماكن  اإيرريك«.   - كيرريك  »كيككي- 

الرطبة, المقا�شب و المناطق الع�شبية و م�شاطب الرمل على اإمتداد مجاري المياه 

في  يهاجر  العادات:  و  الخ�صائ�ص  المالحة.  بالم�شتنقعات  ا  اأي�شً نجده  الكبرى, 

مجموعات من اآلف الّطيور, خارج فترة التكاثر هذا الّنوع مرتحل جوال و �شربي 

جّدا, اأحيانا يتواجد مع اأبو الي�شر المطوق.

األنواع المشابهة

الحا�شية  و  اأ�شود  و  اأ�شمر  الجناح  اأ�شفل  الطيران  اأثناء  اأفتح,  المطّوق:  الي�صر  اأبو 

بي�شاء.

Glareola nordmanni

أبو اليسر أسود اجلناح

التسمية حسب البلد

موريتانيا
حجل البحر اأ�شود املناخ

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اأبو الي�رص اأ�شود اجلناح

السودان
اأبو الي�رص اأ�شود اجلناح

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
18 - 15

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

الأ�شّد جفافا,  بالأماكن  الترحال  كثيرة  و  الرطوبة  دائمة  بالمناطق  مقيمة  ة 
ّ
قار

تتنّقل للبحث عن مناطق رطبة جديدة, مع�ّش�شة مقيمة بال�شودان.

األوصاف

نوع �شغير جّدا, يمكن اأن ي�شابه اأحيانا طائر ال�شتيب اليافع. حاط: اأولى خا�شياته, 

�شارب  اأ�شمر  اأو  �شكري  طح 
ّ
ال�ش و  اأبي�ش  الأ�شفل  من  ري�شه  يبدو  ال�شغير,  حجمه 

للبرتقالي و في كامل مراحل حياته, حاجب وا�شح اأبي�ش اللون و دقيق, القلن�شوة 

در و الكوا�شي و الذيل جميعها �شهباء. الّطيور اليافعة: ممتقعة  و الرقبة و اأعلى ال�شّ

اأكثر و الزمك اأ�شود. عند الطيران: حواف الأجنحة البي�شاء ل يمكن ملحظتها �شوى 

ال�شمر  الجناح  بطن  اأغ�شية  و  الم�شودة  القوادم  بين  وا�شح  تباين  التحليق,  اأثناء 

ال�ّصوت: زغردة حاّدة و  اإمتقاعا, بطن الأجنحة م�شودة بالكامل.  ال�شكرية الأكثر 

مت�شنجة باأداء متموج. اأماكن الترّدد: النباتات الطافية, البرك وال�شهول الفي�شّية. 

الخ�صائ�ص و العادات: تتغّذى و هي تم�شي فوق النباتات.

األنواع المشابهة

�شوداء,  الرقبة  ة 
ّ
موؤخر ك�شتنائية,  العلوية  الأجزاء  بكثير,  اأكبر  ال�صتيب:  طائر 

الحنجرة بي�شاء, المنقار و اللوحة الجبهية زرقاء فاتحة.

Microparra capensis

يقنة إفريقّية صغيرة

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
يقنة اإفريقّية �شغرية

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
31 - 23

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

Actophilornis africanus

طائر الستيب

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
طائر ال�شتيب

الحالة

نوع اإفريقي من جنوب ال�شحراء, مع�ّش�ش مهاجر من ال�شودان, ي�شاهد بموريتانيا 

خلل تنقلتها باإرتحاله من مكان لآخر.

األوصاف

اأ�ش 
ّ
الر اأعلى  العنق,  اأ�شفر ذهبي عند قاعدة  بالغ: الج�شم بّني فاقع, �شريط  حاط 

الم�شتدّق المنقار  اأبي�ش,  العنق(  و  اأ�ش 
ّ
)الر منهما  تبّقى  ما  اأ�شودان,  القفن  و 

و اللوحة الجبهية العري�شة رمادّية اللون, �شيقانه الطويلة ذات الأ�شابع المتناهية 

مبي�ش در  ال�شّ كامد,  و  اأ�شمر  الج�شم  اليافعة:  الّطيور  مخ�شرة.  رمادّية  الّطول 

اأ�ش و القفن اأ�شمران. عند الطيران: بّني اللون, 
ّ
و بقعة �شفراء على الجوانب, اأعلى الر

اأماكن  للغاية.  ال�ّصوت: �شجوج  ممتد.  العنق  و  متدلّية  يقان 
ّ
ال�ش الطيران,  مترجح 

الترّدد: عموما على النباتات الطافية بالمياه الراكدة. الخ�صائ�ص و العادات: غير 

طح.
ّ
نفورة, تتغّذى باأخذ الفرائ�ش من على ال�ش

األنواع المشابهة

يقنة اإفريقّية �صغيرة: اأ�شغر بكثير, و تختلف خا�شة من خلل التاج الك�شتنائي 

)و ل الأ�شود( و اآنعدام اللوحة الجبهية, المنقار اأق�شر. اأثناء الطيران �شريط �شيق 

عديد  على  تترّدد  الجناح.  بو�شط  اأكثر  فاتحة  منطقة  و  الذيل  ة 
ّ
بموؤخر اأبي�ش 

المناطق الرطبة ذات النباتات الطافية اأو البارزة.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
17 - 14

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
48 - 42

الحالة

مهاجر من اأ�شل قطبي. 

األوصاف

المنقار  اأ�شفر ممتقع,  اأو  اقان رقيقتان ورديتان 
ّ
ال�ش الحجم مكّور,  وحلي �شغير 

طح م�شمر, الأ�شفل اأبي�ش, 
ّ
ق�شير و اأ�شود, قاعدة المخطم ال�شفلي �شفراء. حاط: ال�ش

الطوق اأ�شود, ع�شابة جبهية �شوداء )كما هو لدى القطقاط المطوق(, يعلوها خّط 

اأبي�ش, حلقة العين �شفراء و وا�شحة جّدا. عند الطيران: �شطح الجناح اأ�شمر متماثل, 

دون �شريط جناحي. ال�ّصوت: قليل الت�شويت باإفريقيا, �شياح نغمي ممّيز »بي - 

اأو« اأو »بيب - بيب«. اأماكن الترّدد: ال�شفاف الرملّية  اأو الوحلّية بالمياه القارّية

و ال�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات: منفرد اأو في مجموعات �شغيرة, غالبا بمعية 

وحليات اأخرى �شغيرة.

األنواع المشابهة

اأ�شود, عند  �شن  ذو  برتقالي  للبرتقالي, منقار  اقان �شاربتان 
ّ
ال�ش مطّوق:  قطقاط 

اقان �شوداء, بقعة �شمراء على 
ّ
اإ�صكندري: ال�ش قطقاط  اأبي�ش.  الطيران خّط جناحي 

در, عند الطيران خّط جناحي اأبي�ش. جانبي ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقاق �شغري

املغرب
زقاق �شغري

اجلزائر
�شق�شاك

تونس
قطقاط مطّوق �شغري

ليبيا
قطقاط مطّوق �شغري

مصر
قطقاط مطّوق �شغري

السودان
ال�شقد ذو احللقات

Charadrius dubius

قطقاط مطّوق صغير

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
20 - 18

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
57 - 48

الحالة

ي�شّتي هذا المهاجر ذو الأ�شول القطبّية بجميع بلدان المنطقة المعنّية.

األوصاف

�شميك جّد  و  ق�شير  المنقار  للبرتقالي,  �شاربة  �شفراء  �شيقان  ذو  متكور  وحلي, 

طح اأ�شمر رمادي. الّطيور اليافعة: القلدة 
ّ
و هو برتقالي و �شن اأ�شود. حاط بالغ: ال�ش

يقان �شفراء )القطقاط الإ�شكندري, البقع على جانبي 
ّ
درية مكتملة تماما, ال�ش ال�شّ

در اأقّل اإنت�شارا(. عند الطيران: ال�شريط الأبي�ش الجناحي تام الو�شوح, الذيل  ال�شّ

نغمي رخيم  باإفريقيا, �شراخ  الت�شويت  قليل  ال�ّصوت:  بالأبي�ش.  الداكن محو�ش 

ممّيز »بيو - اإ«. اأماكن الترّدد: اأوحال الأجزاء التي ي�شملها المد و الجزر و ال�شفاف 

الرملّية  ال�شاحلّية, نادرا على اإمتداد المياه القارّية. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, 

طيران �شريع و خفق منتظم للأجنحة, ن�شيط و ينتقل ب�شرعة ليقف برهة للتنقير. 

األنواع المشابهة

المنقار  و  اللون  فاتحة  يقان 
ّ
ال�ش الجبهة,  على  اأبي�ش  خّط  �صغير:  مطّوق  قطقاط 

يقان و المنقار اأ�شودان, بقعة 
ّ
اأ�شود, ل وجود ل�شريط جناحي. قطقاط اإ�صكندري: ال�ش

در و ل ت�شكل طوقا كامل. داكنة على جانب ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقاق كبري

املغرب
زقاق مطوق

اجلزائر
�شك�شاك كبري

تونس
قطقاط مطوق

ليبيا
قطقاط مطوق

مصر
قطقاط مطوق

السودان
ال�شقد املطوق

Charadrius hiaticula

قطقاط مطوق

رسم



136

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
14 - 12

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
44 - 40

الحالة

وحلي من منطقة جنوب ال�شحراء و هو مع�ّش�ش مقيم بموريتانيا, م�شر و ال�شودان.

األوصاف

ق�شير  المنقار  طويلة,  و  نحيفة  خ�شراء  رمادّية  ال�شاق  متكور,  �شغير  وحلي 

الجبهة  لوحة  اأعلى  و  المنقار  منبت  من  يمتّد  اأ�شود  �شريط  حاط:  اأ�شود.  و  نحيف 

القلن�شوة الأبي�ش,  القفن  على  �شوداء  قلدة  لتت�شكل  بالعين  مرورا  البي�شاء 

در م�شهب و البطن اأبي�ش. عند الطيران: القوادم الكبرى  طح اأ�شمر ترابي, ال�شّ
ّ
و ال�ش

داكن الذيل  محت�شم,  اأبي�ش  جناحي  �شريط  ال�شمراء,  الأغ�شية  مع  تتباين  �شوداء 

اأو »تو - ويت«.  اأنيني »بيب -  بيب«  ال�ّصوت: �شوت  و محو�ش ب�شدة بالأبي�ش. 

اأماكن الترّدد: الأرا�شي الجافة المنثورة و المنب�شطة, المحا�شد و الحقول, الجزيرات

و الم�شاطب الرملّية . الخ�صائ�ص و العادات: غالبا في مجموعات �شغيرة, متفرقة 

تجري �شريعا و تتوقف فجاأة لتتغّذى.

األنواع المشابهة

الطيران  اأثناء  اأبي�ش,  القفن  در,  ال�شّ جانبي  على  داكنة  بقعة  اإ�صكندري:  قطقاط 

اأ�ش 
ّ
طح و الر

ّ
اأق�شر و منقار اأطول, ال�ش اق 

ّ
اأبي�ص: ال�ش اأبي�ش. دريج  �شريط جناحي 

اأ�شمر ممتقع, المع�شم اأ�شود, تترّدد على ال�شواحل الرملّية .

Charadrius pecuarius

قطقاط بّني

التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقزاق

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
قطقاط بّني

السودان
�شقد كيتليز

رسم



التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقزاق

املغرب
زقاق اإ�شكندري

اجلزائر
�شك�شاك �شغري

تونس

ليبيا
قطقاط اإ�شكندري

مصر
قطقاط اإ�شكندري

السودان
قطقاط اإ�شكندري

Charadrius alexandrinus

قطقاط إسكندري
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
17 - 15

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
45 - 42

الحالة

من الطيور المع�ّش�شة المتواجدة بكامل بلدان المنطقة, تت�شخم اأعداده عند الهجرة 

و خلل ال�ّشتاء بالمهاجرة الآورواآ�شياوية الوافدة.

األوصاف

اقان رقيقتان �شوداء, المنقار ق�شير
ّ
وحلي �شغير الحجم ذو هيئة جّد متكورة, ال�ش

طح بلون الرمل اإلى اأ�شقر, الأ�شفل اأبي�ش, بقعة داكنة وا�شحة على 
ّ
و اأ�شود. حاط: ال�ش

در, �شريط �شيق اأ�شود يمر بالعين, الحاجب اأبي�ش وا�شح جّدا يتوا�شل  جانبي ال�شّ

عند  الجبهة.  باأعلى  �شوداء  بقعة  للذكر  �شهباء,  القلن�شوة  البي�شاء,  الجبهة  حّتى 

الطيران: ال�شريط الجناحي الأبي�ش وا�شح و الذيل مو�شح ب�شدة بالأبي�ش. ال�ّصوت: 

�شوت رقيق »اأوويت - اأوويت - اأوويت - كيت - كيت« اأو نغمي »يواإيت«. اأماكن 

الترّدد: خا�شة ال�شفاف و المواطن الوحلّية, ال�شواطئ الرملّية  للم�شاحات المائّية 

الع�شرة. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, ن�شاط نهاري, يتنقل بعجالة ليتوقف برهة 

للراحة, تختلط ب�شهولة ببقّية القطاقط اأو اأنواع الوحليات ال�شغيرة.

األنواع المشابهة

يقان وردية اأو �شفراء ممتقعة, ل وجود ل�شريط جناحي 
ّ
قطقاط مطّوق �صغير: ال�ش

يقان برتقالية, 
ّ
ال�ش مطّوق:  قطقاط  ال�شفلي �شفراء.  المخطم  اأ�شود, قاعدة  و منقار 

در. الّطيور اليافعة  المنقار برتقالي و �شن اأ�شود, قلدة عري�شة �شوداء باأعلى ال�شّ

در اأقّل اإنت�شارا لدى القطقاط الإ�شكندري,  لها قلدة مكتملة و بقعة على جانبي ال�شّ

در م�شهب. يقان �شفراء. قطقاط بّني: ال�شّ
ّ
ال�ش

رسم



التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقزاق

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا
قطقاط الرمل الكبري

مصر
قطقاط الرمل الكبري

السودان
�شقد الرمل الكبري

Charadrius leschenaultii

قطقاط الرمل الكبير
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
22 - 19

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
60 - 53

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

الغربية  ال�شين  حّتى  اأورال  بحر  و  القزوينّية  )ال�شفاف  الو�شطى  باآ�شيا  تتكاثر 

ومنغوليا(, بع�ش المع�ّش�شة و المنعزلة منها معروفة بتركيا وال�شرق الأو�شط, ُي�شاهد 

بالمنطقة المعنّية خلل الهجرات وفي ال�ّشتاء, ل �شيما بليبيا وم�شر وال�شودان.

األوصاف

هيئة تذكر اأكثر بقطقاط رمادي من القطاقط الإ�شكندري لكنه اأ�شغر من الرمادي 

باأقدامه الطويلة. حــاط: في كامل ك�شائه ي�شبه قطقاط الرمل ال�شغير خا�شة خارج 

مو�شم التكاثر ولكنه اأكثر تنا�شبا ور�شاقة ب�شاقيه الطويلتين. بالغ في حلّة الّتزاوج: 

طح رمادي يميل اإلى البرتقالي, القلن�شوة رمادّية, الجبهة بي�شاء, القفن والجزء 
ّ
ال�ش

العلوي من الجبهة برتقالي اإلى اأ�شمر فاتح, القناع الوجهي اأ�شود, الذقن و الزور 

و الجزء ال�شفلي من الوجنة بي�شاء, �شريط �شدري عري�ش �شارب لل�شقرة يتوا�شل 

اق اأخ�شر �شارب للرمادي اأو رمادي م�شفر 
ّ
حّتى الخا�شرة, الأ�شفل  اأبي�ش, لون ال�ش

فاتح, المنقار رمادي م�شود و طرفه ب�شلي ال�شكل, الأنثى �شاحبة اأكثر ورمادّية 

اأكثر من الذكر. عند الطيران: �شريط جناحي اأبي�ش ذو عر�ش غير مت�شاوي يكاد ل 

ُيرى على الذراع وهو عري�ش عند اأطراف القوادم الكبرى. ال�ّصوت: �شراخ التوا�شل 

»تررراأولي«,  عميقة  و  مطولة  ر, 
ّ
تتكر ما  غالبا  زغردة  لطيف,  و  ق�شير  ممّيز, 

تذّكر ب�شوت قنبرة الماء المطوقة و الدريجة المقّو�شة من خلل الإيقاع, ي�شعب 

تمييزه من بع�ش اأ�شوات قطقاط الرمل ال�شغير. اأماكن الترّدد: يع�ّش�ش بال�شبا�شب 

الحلوة المياه  و�شفاف  الرملّية   ال�شواطئ  النباتات,  قليلة  القاحلة  ال�شهوب  و 

و الع�شرة القريبة من ال�شواحل. في ال�ّشتاء و اأثناء الهجرة فاإّن مراب�شه اأكثر تنوعا 

)المواقع الوحلّية للم�شبات, الم�شتنقعات المالحة, ال�شواطئ الرملّية  و ال�شخرّية 

المرجانية(. الخ�صائ�ص و العادات: مهاجر بحق و عندها يكون �شمن اأ�شراب كبيرة 

بمعية قطقاط الرمل ال�شغير, األيفة للغاية بمواقع الّت�شتية.

األنواع المشابهة

اكتنازا,  اأكثر  الج�شم  اأق�شر,  المنقار  و  اق 
ّ
ال�ش قليل,  اأكبر  ال�صغير:  الرمل  قطقاط 

الّت�صتية ك�صاء  في  )بالغ  اإ�صكندري  قطقاط  قاتم.  رمادي  اأكثر,  قاتمة  اق 
ّ
ال�ش

و يافع(: اأ�شغر, طوق اأبي�ش عموما وا�شح جيدا, الذيل اأق�شر.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
19 - 17

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
58 - 45

التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقزاق

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا
قطقاط الرمل ال�شغري

مصر
قطقاط الرمل ال�شغري

السودان
�شقد الرمل ال�شغري

Charadrius mongolus

قطقاط الرمل الصغير

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

نوع اأ�شيل اآ�شيا الو�شطى اأو ال�شرقّية, ي�شّتي ب�شرق اإفريقيا وجنوب اآ�شيا و ي�شاهد 

في المنطقة المعنّية خلل ال�ّشتاء واأثناء الهجرات بم�شر وال�شودان.

األوصاف

اق والمنقار اأطول بقليل 
ّ
هذا القطقاط اأكبر بقليل من القطقاط المطوق و لكن ال�ش

الرمل  قطقاط  ك�شائه  كامل  في  هو  و  ب�شّدة  الّنوع  هذا  ي�شبه  الأخير,  هذا  من 

اأبي�ش, منقار �شغير ذو  الأ�شفل   , اإ�شكندري  حاط: يذّكر في �شكله قطقاط  الكبير. 

اق خ�شراء �شاربة 
ّ
ة العين, ال�ش

ّ
طول ي�شاوي اأو اأقّل ما بين قاعدة المنقار وموؤخر

للرمادي الداكن. بالغ في حلّة الّتزاوج: �شريط �شدري عري�ش اأ�شمر اأ�شهب, قناع 

الجبهة على  الحجم  متفاوتة  ما  نوعا  بي�شاء  بقع  التنوعات  بح�شب  و  به  اأ�شود 

و تاج �شعري خفيف اأ�شمر فاتح. بالغ في ك�صاء الّت�صتية و طيور يافعة: م�شابهة 

القطقاط الإ�شكندري  ولكن بحجم اأكبر ودون طوق اأبي�ش اأو بيا�ش. عند الطيران: 

�شريط جناحي طويل متوازي العر�ش اأو يكاد. ال�ّصوت: قوي ومقت�شب »تريك« اأو 

الترّدد:  اأماكن  الكبير.  الرمل  اأكثر لطفا يذكر بزغردة قطقاط  اأو »تررب«  »تيريك« 

ال�شواحل و المواقع الوحلّية و الحقول. الخ�صائ�ص و العادات: يجري عند بحثه عن 

الغذاء على الطريقة الممّيزة للقطاقط بنزعة للقيام بخطوات �شغيرة )1 اإلى 4( بين 

اإ�شتراحتين ق�شيرتين.

األنواع المشابهة

اق و المنقار و كذلك الج�شم اأكثر طول, العنق 
ّ
قطقاط الرمل الكبير: اأكبر بقليل, ال�ش

اق اأفتح مخ�شرة اأو رمادّية م�شفرة. قطقاط اإ�صكندري 
ّ
اأطول و اأكثر نحافة, لون ال�ش

وا�شح اأبي�ش عموما  اأ�شغر, طوق  اليافعة(:  والّطيور  الّت�صتية  ك�صاء  في  )البالغ 

و الذيل اأق�شر.

رسم



Charadrius tricollaris

قطقاط ثالثي اخلطوط

140

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
18 - 17

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
50 - 45

التسمية حسب البلد

موريتانيا
زقزاق

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
قطقاط ذو الثلث نطاقات

السودان
ال�شقد ثلثي اخلطوط

الحالة

هذا الّنوع قار مع�ّش�ش من جنوب و�شرق اإفريقيا, و بح�شب الموا�شم يمكنه القيام 

بالتنقل نحو ال�شمال. يع�ّش�ش بال�شودان و يمكن م�شاهدته م�شادفة بم�شر.

األوصاف

طح 
ّ
له حجم قطقاط �شغير, ذيله طويل, من بعيد يبدو داكنا جّدا. حاط بالغ: ال�ش

اأ�شودان يتو�شطهما طوق  اإثنان منهما  اأطواق,  اأ�شمر داكن جّدا, لهذا الطائر ثلثة 

اأبي�ش اللون, الوجه والقفن رماديان, الحواجب والجبهة ذات لون اأبي�ش تعلوها 

اأحمر  المنقار  اأحمر فاقع,  لون  اقان ذات 
ّ
وال�ش العين  داكنة, حلقة  �شمراء  قلن�شوة 

اأ�شمر  بلون  مخطط  الري�ش  الأ�شفل  من  اأكثر,  داكنة  اليافعة:  الّطيور  اأ�شود.  �شن  و 

اقان
ّ
ال�ش و  العين  محجر  يكاد,  اأو  ق�شرّيا  مظهًرا  ك�شائها  على  ي�شفي  ممتقع 

للقطاقط, �شريط  الطيران: طيران مرتج و�شريع ممّيز  عند  اأكثر.  المنقار �شاحبة  و 

اأ�شود, حوافه  ال�شكل يتو�شطه لون  جناحي و حافة بي�شاء ممّيزة, ذيل م�شماري 

محو�شة بالأبي�ش. ال�ّصوت: رقيق, زغردة مقت�شبة و حاّدة, ثاقب ثنائي المقاطع 

الوحلّية  المواقع  و  الم�شطحة  ال�شفاف  الترّدد:  اأماكن  وييي«.  »وييي-  يكاد  اأو 

المناطق  تحبذ  المياه,  مجاري  و  الم�شتنقعات  و  كالبحيرات  الحلوة  المياه  ذات 

ملوحة.  الأقل  ال�شاحلّية  البحيرات  اأجزاء  ب�شفاف  اأحيانا  والمك�شوفة,  المفتوحة 

الخ�صائ�ص و العادات: هو طائر اإنعزالي اأو �شمن عائلة, نادرا ما يختلط باأ�شراب 

الوحليات, يتواجد في ال�ّشتاء اأحيانا �شمن تجمعات ليلية ُتعّد بالع�شرات, ملزم 

و غير مزواج.

األنواع المشابهة

اإفريقيا, البالغ مثل القطقاط ثلثي الخطوط و لكن  قطقاط فورب: نوع من غرب 

دون جبهة بي�شاء و �شريط جناحي و الذيل اأقّل بيا�شا.

يافع الّسنة األولى

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 20 - 18

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
61 - 55

Charadrius asiaticus

قطقاط قزويني

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
قطقاط قزويني

السودان
�شقد قزويني

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

مع�ّش�ش مهاجر من اآ�شيا الو�شطى اأ�شا�شا من �شمال و �شرق البحر القزويني, م�شتي 

باإفريقيا, ي�شاهد بم�شر و ال�شودان خلل فترات الهجرة في ال�ّشتاء. 

األوصاف

حاط  بي�شاء.  جبهة  و  عري�شين  بجناحين  ممّيز  ر�شيق  طيف  ذو  �شغير  قطقاط 

اق فاتح و لكن متغير, م�شفر 
ّ
بالغ: اإختلف وا�شح للجن�شين, منقار اأ�شود, لون ال�ش

اأ�ش خا�شة مبرق�ش, لون 
ّ
)الذكر(: الر الّتزاوج  �شارب للرمادي اأو مخ�شر. في حلة 

طح اأ�شمر رمادي, 
ّ
الجبهة و الحاجب و الخد اأبي�ش, القنة و بقعة اأمام العين و ال�ش

در اأ�شهب يحده خّط �شدري اأ�شود, الأ�شفل اأبي�ش. في حلة الّتزاوج  الزور اأبي�ش, ال�شّ

در رمادي �شارب لل�شمرة دون خّط  طح في المجمل �شاحب اأكثر, ال�شّ
ّ
)الأنثى(: ال�ش

طح رمادي اأ�شفر فاتح, الزور اأبي�ش, اأعلى 
ّ
�شدري. البالغ في ك�صاء الّت�صتية: ال�ش

در رمادي اأ�شمر, باقي اأ�شفل الج�شم يمتزج فيه الأبي�ش بالأ�شفر الفاتح. الّطيور  ال�شّ

طح ذو مظهر اأكثر ق�شرية ب�شبب 
ّ
اليافعة: ت�شبه البالغة في ك�شاء الّت�شتية, و لكن ال�ش

الطيران: دفيف �شريع للأجنحة, الذيل  عند  الحزز الممتقعة الوا�شحة على الري�ش. 

اأ�شمر و �شريط �شيق داكن و حافة رقيقة بي�شاء, الأجنحة �شمراء. ال�ّصوت: تتوا�شل 

الطيران.  اأثناء  المقطع  وحيد  ب�شرعة,  غالبا  يكرره  مقت�شب  »ت�شيب«  الأر�ش  على 

المتناثرة  النباتات  ذات  القاحلة  �شبه  المراعي  و  الجافة  ال�شهول  الترّدد:  اأماكن 

بالأرا�شي المنخف�شة و المناطق الملحية القريبة من الماء. الخ�صائ�ص و العادات: 

نوع �شربي بدرجة كبرى, عند الخطر تحبذ الجري على الطيران.

األنواع المشابهة

قطقاط الرمل الكبير: الأقدام ممتقعة مخ�شرة, منقار اأطول طيفها اأقّل ر�شاقة. بالغ 

عري�ش  الفاتح  الأ�شمر  الحاجب  فاتح,  اأ�شمر  اأبي�ش  الأ�شفل  ال�شتوي,  الك�شاء  في 

اق رمادي قاتم, منقار 
ّ
ال�ش ال�صغير: لون  الرمل  قطقاط  و ق�شير, الجبهة بي�شاء. 

اأقوى, طيفها اأقّل ر�شاقة. بالغ في الك�شاء ال�شتوي, الأ�شفل اأبي�ش بكامله, حاجب 

ق�شير اأبي�ش. قطقاط اأغبر: اأكبر, الحاجب طويل اأبي�ش اأو اأ�شفر م�شمر تلتقي على 

طح داكن
ّ
�شكل »V« عند القفن, �شريط �شدري اأبي�ش. بالغ في الك�شاء ال�شتوي, ال�ش

و ق�شري, الأ�شفل �شارب للرمادي متدرج للأ�شفر الفاتح.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 24 - 20

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
64 - 57

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
زقزاق اأغرب

اجلزائر

تونس
قطقاط اأغرب

ليبيا
قطقاط اأغرب

مصر
قطقاط اأغرب

السودان
قطقاط اأغرب

Charadrius morinellus

قطقاط أغبر

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

من الحيز ال�شمالي, ي�شّتي باإنتظام في المنطقة المعنّية ما عدى موريطانيا و ال�شودان.

األوصاف

اأ�ش ن�شبيا �شخم مع منقار 
ّ
�شغير ذو هيئة مكتنزة, العنق و الأجنحة ق�شيرة و الر

�شغير, تتميز في مختلف ك�شائها بحاجبين طويلين و عري�شين اأبي�شين اأو اأ�شفرين 

حاط  القفن.  قبيل  و  الرقبة  على   »V« �شارة  �شكل  في  يلتقيان  لل�شمرة,  �شاربين 

الّتزاوج: حاجب وا�شح  حلة  في  حاط  الذكر.  اأكثر من  اأكبر و ملونة  الأنثى  بالغ: 

الأ�شهب.  اأ�شفله  و  مادي 
ّ
الر در  ال�شّ اأعلى  اأبي�ش بين  الحنجرة بي�شاء, خّط  اأبي�ش, 

در و الخا�شرة  طح ممّيز ب�شفة تذكر بالطيطوي المقاتل, ال�شّ
ّ
ال�صتوي: ال�ش الك�صاء 

اللون,  �شاحب  �شدري  �شريط  اأثر  بع�ش  و  فاتح  اأ�شفر  يتخللها  للرمادي  �شاربة 

طح و غطائيات الجناح داكنة رمادّية اأو رمادّية زرقاء ذات حزز �شفراء 
ّ
ري�ش ال�ش

اق �شاحبة م�شفرة. الّطيور اليافعة: مثل البالغة في ك�شاء الّت�شتية
ّ
فاتحة وردية, ال�ش

الكبرى للجناح �شمراء م�شودة ذات حزز �شفراء  الغطائيات  طح و 
ّ
ال�ش و لكن ري�ش 

متفاوتة وج�شمها  تبدو  الق�شيرة  الأجنحة  الطيران:  عند  الفاتحة.  لل�شمرة  �شاربة 

متكور, غياب ال�شريط الجناحي. ال�ّصوت: ت�شوت خلل طيران الهجرة و غالبا عند 

الإنطلق »بيورر« لطيف و منع�ش و تنازلي, �شراخ التوا�شل »كفيبب - كفيبب«. 

اأماكن الترّدد: خلل الّتع�شي�ش بالجبال العارية و التندرا و في ال�ّشتاء غالبا منعزلة اأو 

�شمن مجموعات �شغيرة بالحقول و المراعي. الخ�صائ�ص و العادات: مهاجر كبير.

األنواع المشابهة

اق اأطول و رمادّية مخ�شرة. اأثناء الطيران �شريط جناحي 
ّ
قطقاط قزويني: اأ�شغر, ال�ش

ق�شير. بالغ في ك�شاء الّت�شتية, الأ�شفل يكاد يكون بكامله اأبي�ش اللون, غياب الخط 

طح اأكثر تماثل, الحاجب عري�ش لكنه ق�شير و اأبي�ش. قطقاط ذهبي: 
ّ
دري, ال�ش ال�شّ

در  اق رمادّية. اأثناء الطيران الإبط اأبي�ش. البالغ في ك�شاء الّت�شتية, اأ�شفل ال�شّ
ّ
اأكبر, ال�ش

طح ق�شري 
ّ
ال�ش در مبّقعة برقة, مظهر  ال�شّ اأعلى  الحنجرة و  اأبي�ش مت�شخ,  البطن  و 

اق داكنة, 
ّ
ب�شبب الري�ش الأ�شود المحو�ش بالأ�شفر الفاتح. قطقاط رمادي: اأكبر, ال�ش

اأثناء الطيران, الإبط اأ�شود, �شريط جناحي عري�ش اأبي�ش, الزمك اأبي�ش. البالغ في 

طح المحو�شة باإ�شهاب بالأبي�ش.
ّ
الك�شاء ال�شتوي, الأ�شفل مبي�ش, ري�ش ال�ش

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
31 - 27

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
83 - 71

الحالة

يع�ّش�ش ب�شمال اأورواآ�شيا, ي�شّتي بكامل �شواحل �شمال اإفريقيا.

األوصاف

اأ�شود ق�شير  ط, و راأ�ش كروي و عين كبيرة �شمراء, المنقار 
ّ
وحلي ذو حجم متو�ش

مادي الداكن اإلى الم�شود. حاط في 
ّ
يقان تتراوح من الر

ّ
و هو م�شتقيم و دقيق, ال�ش

العنق و  الأ�شفل  الأ�شود,  و  بالأبي�ش  مبّقع  رمادي  الج�شم  �شطح  التح�صير:  فترة 

مادي, الحنجرة و الجبهة و الحواجب بي�شاء. حاط 
ّ
و الخدين مبي�شة مبّقعة بالر

الوجه الأبي�ش,  و  بالأ�شود  منقط  و  للف�شي  �شارب  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج:  حلّة  في 

العنق  الخلفية من  الأجزاء  البطن �شوداء,  الخا�شرة و  در و  ال�شّ العنق و  و مقّدمة 

ال�شريط  الأعلى  من  الطيران:  عند  بي�شاء.  ال�شفلّية  الكوا�شي  و  در  ال�شّ جوانب  و 

الجناحي و الزمك تتباين جيدا بلونها الأبي�ش مع بقّية الحّلة ال�شاربة للرمادي, 

باإفريقيا,  للغاية  �شامت  ال�ّصوت:  الإبط.  عند  جّدا  وا�شحة  و  ممّيزة  �شوداء  بقعة 

اأكثر من الأول و  اإي« )المقطع الأو�شط خافت  اأو -  �شراخ ثلثي المقاطع »تي- 

قليل  الم�شبات,  و  الأوحال  و  ال�شفاف  ال�شواحل,  خا�شة  الترّدد:  اأماكن  الأخير(. 

ال�شيوع بالأرا�شي الداخلية. الخ�صائ�ص و العادات: في مجموعات �شغيرة, ينقر 

�شد و كثير التوقف للنظر اإلى الأر�ش.
ّ
باأرجحة كامل الج�شم, ي�شطاد بالر

األنواع المشابهة

يقان م�شفرة. في فترة التح�شير, الظهر اأقّل تباينا, 
ّ
دريجة ال�صمال: منقار اأطول, ال�ش

ل وجود لبقع �شوداء عند الإبط.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
زقزاق رمادي

اجلزائر

تونس
قطقاط رمادي

ليبيا
قطقاط ف�شي

مصر
قطقاط رمادي

السودان
ال�شقد الأغب�ش

Pluvialis squatarola

قطقاط رمادي

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 25 - 23

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
68 - 60

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
زقزاق ذهبي با�شيفيكي

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
قطقاط الهادئ الذهبي

السودان
�شقد البا�شفيكى الذهبي

Pluvialis fulva

قطقاط ذهبي باسيفيكي

الحالة

 مهاجر, ي�شاهد م�شادفة بالجزائر و تون�ش و م�شر, يعي�ش باآ�شيا و األ�شكا.

األوصاف

الأخير, ج�شمه  هذا  اأ�شغر من  لكنه  و  الذهبي  للقطقاط  جّدا  م�شابه  القطقاط  هذا 

اق رمادّية 
ّ
اق اأطول. حاط بالغ: ال�ش

ّ
اأكثر ر�شاقة, و راأ�شه ن�شبيا اأ�شخم, العنق و ال�ش

قاتمة, المنقار اأ�شود و نحيف. في حلّة الّتزاوج: م�شابهة للقطقاط الذهبي, الأجزاء 

اقة مبّقعة بالأ�شود, لون الوجه و الأ�شفل اأ�شود مع �شريط اأبي�ش 
ّ
العلوّية مذهبة بر

در و الخا�شرة, �شريط اأبي�ش على  ينزل من الجبهة عبر الحاجب نحو جانب ال�شّ

طح 
ّ
الخا�شرة غالبا مع بقع �شوداء اأو غيابها تماما. الك�صاء ال�صتوي: متباين, ال�ش

اليافعة: مثل  الّطيور  اأبي�ش م�شفر.  الحاجب  اأبي�ش,  الأ�شفل  فاتح,  اأ�شمر  رمادي 

�شبيهة جّدا  بالأ�شفل,  ممّيزة  و تجاعيد  اأكثر,  �شاحبة  لكنها  و  ال�ّشتاء  في  البالغة 

اأ�ش, بقع اأكثر رقة 
ّ
بالقطقاط الذهبي اليافع, قليل من الأ�شفر الم�شمر اأكثر عند الر

در, الت�شابه وا�شح بين الجن�شين و هي على الأر�ش. عند  اأ�ش و ال�شّ
ّ
و و�شوحا بالر

الطيران: اأجنحة �شيقة, الأجزاء العلوية تبدو متماثلة ال�شواد, الإبط رمادي �شارب 

مختلف  من  للرمادي  �شاربة  بي�شاء  الأجنحة  باأ�شفل  الداخلية  الأجزاء  للأ�شمر, 

الطيران,  اأثناء  اإت«, يطلقها  »ت�شي  ال�ّصوت:  بقليل.  الذيل  اق تتجاوز 
ّ
ال�ش ك�شائها, 

اق الأرقط, خلل الهجرة اأب�شا »بلو اإيي« تنازلية 
ّ
م�شابه تماما لطيطوي اأحمر ال�ش

ال�شيبرية بالتندرا  يتكاثر  الترّدد:  اأماكن  المقاطع.  ثلثي  اأه«   - اإيي   - »اأتيو  اأو 

الم�شاطب  و  ال�شطوط  ال�شاحلّية,  بالم�شتنقعات  ال�ّشتاء  خلل  األ�شكا,  غرب  و 

الرملّية , نجده اأي�شا بعيد عن ال�شواحل بالأرا�شي الع�شبّية اأو حول المناقع الحلوة

ن�شبّيا �شربي  العادات:  الخ�صائ�ص و  و البحيرات و الأودية و ال�شباخ و المرزات. 

اأكثر خلل الهجرة بعد التزاوج.

األنواع المشابهة

قطقاط ذهبي: اأكبر, ج�شم اأقّل ر�شاقة. اأثناء الطيران, الإبط اأبي�ش. بالغ في ك�شاء 

اأ�ش �شخم, 
ّ
طح اأ�شمر اإلى رمادي. قطقاط رمادي: اأكبر, الر

ّ
الّت�شتية, تباين اأقل, ال�ش

الزمك  اأبي�ش,  عري�ش  جناحي  �شريط  اأ�شود,  الإبط  الطيران,  اأثناء  قوي.  منقار 

طح رمادي, الأ�شفل �شارب للأبي�ش.
ّ
اأبي�ش. البالغ في ك�شاء الّت�شتية, ال�ش

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 29 - 26

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
76 - 67

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
زقزاق ذهبي

اجلزائر

تونس
قطقاط ذهبي

ليبيا
قطقاط ذهبي

مصر
قطقاط ذهبي اأوروبي

السودان
ال�شقد الأروبى الذهبي

Pluvialis apricaria

قطقاط ذهبي

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

 نوع من الحيز ال�شمالي,  ي�شّتي باإنتظام في المنطقة المعنّية ما عدى ال�شودان.

األوصاف

اأ�ش مكّور و عنق ق�شير, المنقار 
ّ
ط و ج�شم مكتنز, الر

ّ
قطقاط ممّيز ذو حجم متو�ش

حلّة  في  بالغ  للجن�شين.  ت�شابه  بالغ:  حاط  داكنة.  و  طويلة  اق 
ّ
ال�ش و  ق�شير 

طح من بعيد اأ�شمر اللون
ّ
طح ملّطخ و مجّعد بالأ�شود المذّهب, يبدو ال�ش

ّ
الّتزاوج: ال�ش

�شفراء  اأو  مخ�شرة  �شفراء  ة  مترا�شّ بقع  عليه  تنت�شر  غامق,  اأ�شمر  قريب  من  و 

اأ�شود تماما مع حافة  اإلى البطن  اأ�شفل الوجه  �شاربة لل�شمرة الفاتحة و بي�شاء, 

در  عري�شة بي�شاء. بالغ في الك�صاء ال�صتوي: الأ�شفل مموه و ممتقع اأكثر و في ال�شّ

حزز �شاربة للأ�شود و مذهّبة. الّطيور اليافعة: �شبيهة جّدا بالبالغ خلل ال�ّشتاء, 

لون  برقة  مع  الخا�شرة  و  بالبطن  الأغلب  في  يتمازج  تماثل  اأكثر  الك�شاء  لكن 

رمادي م�شمر. عند الطيران: ممّيز ب�شريط جناحي غير وا�شح و زمك قاتم, الإبط 

و الجزء المتباعد باأ�شفل الأجنحة اأبي�ش لمع, الأجنحة �شيقة و م�شتدّقة و ذات 

الترّدد: الأرا�شي  اأنيني »تلو« متنازل و متكرر. اأماكن  دف �شريع. ال�ّصوت: �شفير 

التكاثر  عند  يترّدد  اأ�شجار,  دون  و  الع�شبية  النباتات  ذات  المفتوحة  و  المنب�شطة 

ال�شهول  و  المحروثة  بالأرا�شي  ال�ّشتاء  ف�شل  التندرا, في  النبات,  ق�شيرة  بالبور 

المزروعة و المراعي و حقول الحبوب. الخ�صائ�ص و العادات: �شربي جّدا و غالبا 

في مجموعات كبيرة بمعّية طيور البيبط ذات القنزعة, تطير المجموعات ب�شرعة 

في ت�شكيلت مترا�شة, حذرة و دوًما م�شتنفرة.

األنواع المشابهة

اأبي�ش,  الأجنحة  بطن  و  الإبط  الطيران,  اأثناء  ر�شاقة.  اأقّل  و  اأكبر  رمادي:  قطقاط 

قطقاط  مخطط.  اأو  اأقّل  ب�شكل  مبّقع  مظهر  الّت�شتية,  ك�شاء  في  بالغ  غامق.  الزمك 

اأ�شفر �شل�شالي,  اأو  اأبي�ش  لون  ذات  اأ�شغر, حاجبان طويلن  با�صيفيكي:  ذهبي 

اأبي�ش.  �شدري  �شريط  القفن,  قبيل  و  الرقبة  عند   »V« �شارة  �شكل  على  يلتقيان 

يتخلله  للرمادي  الأ�شفل �شارب  ق�شري,  و  داكن  طح 
ّ
ال�ش الّت�شتية,  ك�شاء  في  بالغ 

لون اأ�شفر فاتح.
رسم



146

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 31 - 28

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
67 - 62

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
بيبيط

اجلزائر
بيبيط

تونس
بيبط

ليبيا
قطقاط �شامي اأبي�ش الذيل

مصر
زقزاق �شامي

السودان
ال�شقد ال�شمايل

Vanellus vanellus

سقد شمالي

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

يتواجد في كامل ال�شطر ال�شمالي للكرة الأر�شية, ي�شّتي هذا الّنوع عادة في كامل 

المنطقة المعنّية ما عدى ال�شودان.

األوصاف

ري�شه  الحمامة  حجم  في  طائر  هو  الّنوع,  هذا  معرفة  في  نخطاأ  اأن  يمكن  ل 

في  بالغ  حاط  مقّو�شة.  و  ودقيقة  طويلة  جّدا  ممّيزة  قنزعة  له  و  اأبي�ش  و  داكن 

الوجه  و  الزور  اأرجواني.  اأخ�شر  معدني  بريق  ذو  داكن  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج:  حلة 

الأنثى:  اأ�شود.  المنقار  قاتمة,  وردية  اق 
ّ
ال�ش فاتح,  عري�ش  حاجب  �شافي,  اأ�شود 

بالغ  اإنت�شارا و تحمل نقطا بي�شاء.  اأقّل  الجبهة  الأ�شود على  اللون  اأق�شر,  قنزعة 

بالأ�شفر  برقة  طح مخّطط 
ّ
ال�ش بي�شاء,  العنق  و مقّدمة  الذقن  الّت�صتية:  ك�صاء  في 

ال�ّشتاء  خلل  بالبالغ  �شبيه  الك�شاء  �شغيرة,  قنزعة  اليافعة:  الّطيور  ال�شل�شالي. 

الأجنحة عري�شة اأطراف  الطيران:  عند  الق�شرّية.  �شديد  طح 
ّ
ال�ش المظهر عند  لكن  و 

البيا�ش,  من  كثير  مع  الألوان  ثنائي  الأ�شفل  داكن,  الأجنحة  �شطح  مقّو�شة,  و 

بما  طح 
ّ
ال�ش داكنة  ة 

ّ
مر و  الأ�شفل  من  بي�شاء  ة 

ّ
مر الأجنحة  تكون  الطيران  خلل 

ي�شاهد من بعيد جّدا, طيران �شهل و عفوي ي�شفي عليهما مظهرا موم�شا ممّيزا 

و �شربات الأجنحة قاطعة و قليلة. ال�ّصوت: الأغلب »بيويت«, �شراخ الإنذار اأثناء 

الطيران حاّد و اأج�ش »تهي - اإ�ش«. اأماكن الترّدد: ي�شّتي في اأ�شراب كبيرة بالحقول 

و الم�شتنقعات و ال�شهول الفي�شّية. في ف�شاء تكاثره يع�ّش�ش بالو�شط المفتوح في 

عن  للبحث  �شربي,  ال�ّشتاء  في  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شواحل.  في  كما  الداخل 

الغذاء يتنقل منحنيا اإلى الأمام بغر�ش التنقير.

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
31

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

Vanellus crassirostris

سقد طويل املخلب

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
ال�شقد طويل املخلب

الحالة

نوع ينتمي لمناطق جنوب ال�شحراء, و هو دارج محلّيا,  بع�ش المع�ّش�شة المقيمة 

موجودة بال�شودان.

األوصاف

اق الحمراء بحلة ثلثية الألوان, اأبي�ش و اأ�شود 
ّ
 يتميز هذ االبيبط الر�شيق ذو ال�ش

بي�شاء.  العنق  مقّدمة  و  الحنجرة  و  الوجه  رمادي,  طح 
ّ
ال�ش بالغ:  حاط  �شكري.  و 

اق
ّ
ال�ش �شوداء,  جميعها  دري  ال�شّ ال�شريط  و  العنق  ة 

ّ
موؤخر و  والقفن  القلن�شوة 

طح رمادي 
ّ
و قاعدة المنقار اأحمر باهت, حلقة العين حمراء. الّطيور اليافعة: ال�ش

كلها  تكون  تكاد  الأجنحة  الطيران: ممّيز جّدا,  عند  الفاتح.  بالأ�شمر  اأ�شمر مهّدب 

الجناح نهاية  في  م�شتطيل  ت�شكل  التي  و  ال�شواد  القوادم  مع  متباينة  بي�شاء 

و الج�شم, الذيل اأ�شود, الزمك اأبي�ش الّلون. ال�ّصوت: زغردة حاّدة �شديدة و تلقائية 

رة, بطيئة في بدايتها و متناغمة ثم مت�شارعة و مرتّجة النهاية. اأماكن الترّدد: 
ّ
متكر

الم�شتنقعات الوا�شعة و ال�شهول الفي�شّية وفيرة النبات. الخ�صائ�ص و العادات: نوع 

قار و مْوطني.

األنواع المشابهة

اأ�ش و العنق رمادّية, القلن�شوة و الأ�شفل 
ّ
طح اأ�شمر, جوانب الر

ّ
�صقد اأبي�ص الرّاأ�ص: ال�ش

عند  و  باأو�شطها  �شوداء  و  بي�شاء  الأجنحة  الطيران,  اأثناء  اق �شفراء. 
ّ
ال�ش اأبي�ش, 

اأطرافها.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
28 - 25

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
81 - 69

الحالة

اإفريقي يع�ّش�ش بموريتانيا و م�شر و ال�شودان,  يقوم بتحركات محلّية تبعا  نوع 

لفترات الجفاف.

األوصاف

طح 
ّ
اقان الطويلتان �شوداء و كذلك لون المنقار. حاط: ال�ش

ّ
هو �شقد ذو حجم كبير, ال�ش

در والبطن �شوداء تتباين ب�شّدة مع جانبي  اأ�ش والحنجرة وال�شّ
ّ
اأ�شمر فاتح, اأعلى الر

بو�شوح,  متباين  الجناح  الطيران:  عند  البي�شاء.  البطن  اأ�شفل  و  الرقبة  و  اأ�ش 
ّ
الر

طة ال�شمراء عن 
ّ
�شريط اأبي�ش على �شكل هلل يف�شل الغطائيات ال�شغرى و المتو�ش

القودام ال�شوداء, الزمك اأبي�ش, الذيل الأبي�ش ينتهي ب�شريط عري�ش اأ�شود. ال�ّصوت: 

�شفاف الترّدد:  اأماكن  تيك«.   - »تيك  اأو  »كيت«  معدني  و  حاّد  مقت�شب  �شراخ 

و م�شاطب الرمال بمجاري المياه, الحقول و الم�شتنقعات و المرّزات. الخ�صائ�ص 

و العادات: منفردة اأو �شمن مجموعات �شغيرة, ماألوف و �شخوب يمكن م�شادفته 

حذو الم�شاكن بالو�شط الريفي.

األنواع المشابهة

در ك�شتنائي, الخا�شرتين  بيبط ذو البطن الك�صتنائي: الوجنة و العنق رمادّية, ال�شّ

اق حمراء داكنة.
ّ
در بي�شاء, ال�ش و ال�شّ

Vanellus spinosus

سقد شوكي اجلناح

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
زقزاق بلدي

السودان
ال�شقد �شوكي اجلناح

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
25 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
74 - 66

الحالة

نوع اإفريقي من جنوب ال�شحراء يتواجد كمع�ّش�ش مقيم بموريتانيا و ال�شودان.

األوصاف

ال�شفلّية  الأجزاء  اأ�شمر,  طح 
ّ
ال�ش حاط:  ممّيزة.  حمراء  و  طويلة  �شاق  ذو  �شقد  هو 

ب�شريط  ومحو�شة  �شوداء  الرقبة  �شوداء,  الق�شيرة  القنزعة  و  القلن�شوة  بي�شاء, 

�شن  و  اأحمر  المنقار  بي�شاء,  الحنجرة  البطن,  حّتى  الوجنتين  من  يتوا�شل  اأ�شود 

اأطراف  مع  تتباين  �شمراء  الغطائيات  من  كبير  وجزء  الظهر  الطيران:  عند  اأ�شود. 

القوادم ال�شوداء, اأو�شط الجناح اأبي�ش. ال�ّصوت: �شراخ اأ�شم »كوا - اإيرر« اأو ثاقب 

هول الإفريقّية 
ّ
»كيا - اإرر«. اأماكن الترّدد: الجهات �شبه القاحلة في البراري و ال�ش

ذات الأ�شجار وغالبا بعيدا عن المياه. الخ�صائ�ص و العادات: قليلة النفور, غالبا 

نا�شطة خّا�شة  الأربعين طيرا,  تتجاوز  نادرا في مجموعة ل  اأو زوجية,  منفردة 

عند الغروب وخلل الليل حّتى ال�شروق, تق�شي معظم الّنهار �شاكنة تحت الظلل.

األنواع المشابهة

اأ�شودان,  المنقار  و  يقان 
ّ
ال�ش اأبي�ش,  العنق  و  اأ�ش 

ّ
الر الجناح: جانبي  �صوكي  �صقد 

دون قنزعة.

Vanellus tectus

سقد أسود الّرأس

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأ�ش

ّ
ال�شقد اأ�شود الر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
32 - 28

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

لهذا  ال�شودان ل غير, و يمكن  و  الّنوع بموريتانيا  المعنّية يتواجد هذا  بالمنطقة 

الّنوع القيام بتحركات و يرحل عند الجفاف.

األوصاف

طح 
ّ
هو �شقد كبير الحجم ذو �شاق طويلة �شفراء و منقار اأ�شفر و �شن اأ�شود. حاط: ال�ش

القلن�شوة  رمادّية,  اأ�ش 
ّ
الر و  العنق  جوانب  بي�شاء,  العنق  مقّدمة  و  الأ�شفل  اأ�شمر, 

بي�شاء, لحيمات طويلة �شفراء تتدلى من جوانب المنقار. عند الطيران: الظهر اأ�شمر 

 عري�ش اأ�شود في نهاية الذيل. ر�شم الجناح ممّيز 
ّ
فاتح و الذيل اأبي�ش, �شريط جلي

ببيا�ش ما عدى القوادم الثلثة الخارجية و اأو�شط الجناح )الغطائيات الكبرى و 

طة( م�شوّدة. ال�ّصوت: �شراخ غالبا ما يتكرر »بييو«. اأماكن الترّدد: نادرا ما 
ّ
المتو�ش

تبتعد عن المياه, ال�شواطئ الرملّية  اأو الوحلّية بمجاري المياه بالمناطق الفي�شّية 

مجموعات  في  اأو  زوجية  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الغابوي(.  اأو  المفتوح  )الو�شط 

�شغيرة, غير نفورة.

األنواع المشابهة

حنجرة  اأ�شمر,  در  ال�شّ لكن  و  حمراء  قاعدة  ذات  �شفراء  لحيمات  ال�صنغال:  بيبط 

اأ�ش تجاعيد رقيقة.
ّ
�شوداء و على الرقبة و الر

Vanellus albiceps

سقد أبيض الّرأس

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
اأ�ش

ّ
ال�شقد اأبي�ش الر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
34

مدى إّتساع اجلناحني )صم(

الحالة

بموريتانيا مقيم  كمع�ّش�ش  متواجد  ال�شحراء  جنوب  من  الإفريقي  الّنوع  هذا 

و ال�شودان.

األوصاف

حاط:  اأ�شود.  �شن  و  اأ�شفر  منقار  و  �شفراء  ال�شاق طويلة  كبير,  ذو حجم  �شقد  هو 

برّقة,  مجعدة  العنق  و  اأ�ش 
ّ
الر البطن,  اأ�شفل  عدى  ما  متماثل  اأ�شمر  الج�شم  ك�شاء 

قاعدة  ذات  �شفراء  طويلة  لحيمات  �شوداء,  الحنجرة  و  الذقن  بي�شاء,  الجبهة 

اأبي�ش ينتهي ب�شريط عري�ش  الطيران: الذيل  عند  حمراء تتدلى من حول المنقار. 

القوادم  ة 
ّ
موؤخر و  الكبرى  القوادم  اأ�شمر,  لون  ذات  الجناح  و مقّدمة  الظهر  اأ�شود, 

الو�شطى �شوداء, اأو�شط الجناح اأبي�ش. ال�ّصوت: اإيقاعات �شاخبة تت�شابه و اأ�شوات 

الواقعة  و  الع�شبية  المناطق  الترّدد:  اأماكن  بيب«.   - »بيب  اأ�ش 
ّ
الر اأ�شود  ال�شقد 

القاحل. �شبه  بالو�شط  اأحيانا  الفي�شّية,  هول 
ّ
بال�ش اأو  الم�شتنقعات  جوانب  على 

الخ�صائ�ص و العادات: عموما في مجموعات �شاخبة مثل ال�شقد �شوكي الجناح, 

قليلة النفور.

األنواع المشابهة

�صقد اأبي�ص الرّاأ�ص: له لحيمات �شفراء و لكن العنق رمادي, اأجزاء �شفلى و قلن�شوة 

بي�شاء.

Vanellus senegallus

بيبط السنغال

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بيبط �شينغال

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
30 - 26

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
70 - 65

Vanellus gregarius

سقد إجتماعي

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بيبط اإجتماعي

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
زقزاق اإجتماعي

السودان
ال�شقد الإجتماعي

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

الحالة

الو�شطى  باآ�شيا  يع�ّش�ش  و  الهند  و  العراق  و  ب�شوريا  اإفريقيا,  �شرق  ب�شمال  ي�شّتي 

و بجنوب غرب �شيبيريا. ي�شاهد بم�شر و ال�شودان خلل فترة الهجرة و ال�شّتاء.

األوصاف

طح 
ّ
عادته و �شكله يذكر بال�شقد ال�شمالي لكنه اأ�شغر و �شاقه اأطول. حاط بالغ: ال�ش

اق 
ّ
ال�ش اأبي�ش بارز,   الألوان, حاجب 

ّ
اأ�شمر زيتوني, �شطح الأجنحة ثلثي الزور  و 

در لحمي اللون  م�شودة. بالغ في حلة الّتزاوج: القلن�شوة و خّط الحاجب �شوداء, ال�شّ

�شارب للرمادي, البطن �شوداء و حافة خارجية بّنّية �شقراء, المنقار اأ�شود. بالغ 

في ك�صاء الّت�صتية: �شدر اأفتح, بطن اأبي�ش. الأنثى �شاحبة اأكثر. الّطيور اليافعة: 

در محّززة ب�شدة,  م�شابهة للبالغ في ك�شائه ال�شتوي, القلن�شوة و الوجه و العنق و ال�شّ

ال�صتوّية  ق�شرّيا.  مظهرا  للري�ش  تمنح  �شل�شالية  �شفراء  خطوط  ذو  الأ�شفل  ري�ش 

عند  اليافعة.  لدى  ما  مثل  هي  ال�شغرى  القوادم  و  الجناحية  الغطائيات  الأولى: 

الطيران: اأطراف الأجنحة ال�شوداء ذات �شكل مثلث, القوادم الو�شطى بي�شاء, الزمك 

الّطيور  بقّية  خلف  على  بطيء  طيران  الأبي�ش,  الذيل  فوق  �شوداء  بقعة  اأبي�ش, 

من نف�ش الّنوع. ال�ّصوت: �شامت في ال�شّتاء, �شراخ الإنذار »رك رك رك رك« اأج�ش

و �شريع, �شوت ممّيز بمناطق التكاثر »كرت�ش - كرت�ش - كرت�ش« و متكرر. اأماكن 

هول الع�شبية و الحقول المح�شودة, عادة قرب الماء. 
ّ
هوب و ال�ش

ّ
الترّدد: ي�شّتي بال�ش

 20 اإلى   15 من  اأ�شراب �شغيرة  في  يهاجر  نهاري,  نوع  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

طيرا, يع�ّش�ش في مجموعات �شغيرة متباعدة ن�شبّيا من 5 اإلى 20 زوجا, للأنثى 

زوج واحد كذالك الذكر.

األنواع المشابهة

اق طويلة �شفراء, الك�شاء بالغ التماثل ملون 
ّ
اأكثر هيافة, ال�ش الذنب:  اأبي�ص  �صقد 

الجناح:  �صوكي  �صقد  اأبي�ش.  الذيل  الطيران  اأثناء  الفاتح.  الم�شمر  مادي 
ّ
بالر

اأ�ش و العنق اأبي�ش. 
ّ
در و البطن جميعها �شوداء, جوانب الر القلن�شوة و الزور و ال�شّ

الرّاأ�ص:  اأبي�ص  اأ�شود. �صقد  اأثناء الطيران, الأجنحة اأكثر �شواد و اأقّل بيا�شا, الذيل 

الطيران,  اأثناء  اأبي�ش.  الأ�شفل  و  القلن�شوة  رمادّية,  العنق  و  اأ�ش 
ّ
الر جوانب  اأكبر, 

الأجنحة اأ�شّد بيا�شا, الذيل اأبي�ش و �شريط عري�ش اأ�شود في نهايته.
رسم



153

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
29 - 26

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
76 - 69

Vanellus leucurus

سقد أبيض الذنب

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بيبط ذو ذيل اأبي�ش

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
زقزاق اأبي�ش الذنب

السودان
ال�شقد اأبي�ش الذنب

الحالة

الّنوع  هذا  يع�ّش�ش  ال�شودان.  و  بم�شر  المهاجرة  و  منها  الم�شتّية  م�شاهدة  يمكن 

باآ�شيا الو�شطى و ال�شرق الأو�شط.

األوصاف

اق 
ّ
له حجم ال�شقد ال�شمالي, لهذا الّنوع هيئة ر�شيقة, منقار اأ�شود معتدل الّطول, ال�ش

مادي متماثل �شارب 
ّ
حاط: في كامل ك�شائه, لون الر طويلة جّدا و�شفراء اللون. 

اأ�ش و الج�شم اأفتح دون حاجب ظاهر. الّطيور 
ّ
للأ�شمر, �شاق �شفراء طويلة جّدا, الر

طح ق�شري. بالغ: الوجه ممتقع, العين كبيرة �شمراء محاطة بحلقة ذات 
ّ
اليافعة: ال�ش

در �شارب للرمادي تتخلله برقة �شفراء �شل�شالية  لون اأحمر �شارب للوردي, ال�شّ

�شاربة للوردي, الأ�شفل بكامله اأبي�ش, الذكر و الأنثى مت�شابهان و ل يخ�شعان 

اأ�شمر,  و  اأبي�ش  و  اأ�شود  الألوان  الأجنحة ثلثية  الطيران:  عند  الف�شلية.  للتغيرات 

الزمك و الذيل اأبي�شان. ال�ّصوت: �شامت خلل الهجرة, ي�شبه �شوت ال�شقد ال�شمالي  

ر و اأنيني »بيي – ويك«. 
ّ
»بيت - اإيي - ويت - بليت اإيي - ويت«, حاّد و متكر

اأماكن الترّدد: م�شبات الأنهار, الم�شتنقعات و المرزات و المناطق ال�شاحلّية, غالبا 

الكثيفة.  النباتات  ذات  الخنادق  و  المياه  قنوات  و  المياه  مجاري  و  البرك  قرب 

الخ�صائ�ص و العادات: �شديد التحفظ, يلج بين النباتات للتخّفي.

األنواع المشابهة

اق م�شودة. اأثناء الطيران ت�شكل اأطراف 
ّ
 البيا�ش, ال�ش

ّ
�صقد اإجتماعي: حاجب جلي

الجناح:  �صوكي  �صقد  الأبي�ش.  الذيل  على  �شوداء  بقعة  مثلثا,  ال�شوداء  الأجنحة 

اأ�ش و العنق بي�شاء. اأثناء الطيران 
ّ
در �شوداء, جوانب الر القلن�شوة و الحنجرة و ال�شّ

اأ�ش
ّ
الأجنحة اأقّل بيا�ش و �شوادا, الذيل اأ�شود. �صقد اأبي�ص الرّاأ�ص: اأكبر, جوانب الر

بيا�شا,  اأكثر  الجناح  الطيران,  اأثناء  اأبي�ش.  الأ�شفل  و  القلن�شوة  رمادّية,  العنق  و 

الذيل اأبي�ش مع �شريط عري�ش اأ�شود في نهايته.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
25 - 23

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
61 - 57

الحالة

يترّدد هذا المهاجر ذو الأ�شول القطبّية خلل الهجرة على المنطقة المعنّية ل �شيما 

موريتانيا, المغرب, الجزائر, تون�ش و م�شر.

األوصاف

اأ�شود المنقار  م�شفرة,  و  ق�شيرة  يقان 
ّ
ال�ش متكّور,  الج�شم  نوعه,  في  الأكبر  هو 

طح رمادي ر�شا�شي 
ّ
و هو م�شتقيم و ق�شير نوعا ما. حاط في فترة الت�صحير: ال�ش

مع خطوط رقيقة بي�شاء و حزز �شوداء تمنح مظهر »ق�شرّيا«. البطن مبي�ش. حاط 

الطائر اأ�شفل  مادي, 
ّ
الر و  بالأ�شهب  مبّقع  اأ�شود  اأ�شمر  طح 

ّ
ال�ش الّتزاوج:  حلّة  في 

اأ�ش اأ�شهبان. عند الطيران: لون الزمك و الذيل �شارب للرمادي, �شريط جناحي 
ّ
و الر

اأبي�ش وا�شح جّدا باأو�شط الجناح. ال�ّصوت: قليل الت�شويت, �شوت منخري خافت 

ة  »كنوت« و�شفير عند الطيران »تويتفيت«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل الرملّية خا�شّ

العادات:  و  الخ�صائ�ص  الجزر.  المّد و  التي ي�شملها  الوحلّية  المواقع  اإلى جانب  و 

�شربّية, محلّيا �شمن مجموعات هامة.

األنواع المشابهة

فترة  في  م�شودتان  اأو  داكنتان  رماديتان  اقان 
ّ
ال�ش اأق�شر,  منقار  رمادي:  قطقاط 

دريجة  اأثناء الطيران.  اأكثر تباينا, بقع عند الجناح وا�شحة جّدا  الت�شحير, الظهر 

طح 
ّ
ال�ش الت�شحير  �شوداء, في فترة  يقان 

ّ
ال�ش اإكتنازا,  و  اأقّل ق�شرا  و  اأ�شغر  بي�صاء: 

منقار  بكثير,  اأ�شغر  �صغيرة:  دريجة  المع�شم.  عند  �شوداء  بقعة  و  رمادي ممتقع 

در مبي�ش, ذو �شباغ اأ�شهب و حزز رقيقة. دريجة  ق�شير, في فترة الت�شحير ال�شّ

كروانية: اأ�شغر, مظهر اأهيف, تبدو اأرفع على �شيقانها, المنقار اأ�شود طويل ومقّو�ش, 

يقان �شوداء, الزمك اأبي�ش. دريجة متغيرة: اأ�شغر و اأقّل ق�شرا و اإكتنازا, منقار 
ّ
ال�ش

يقان �شوداء و رقيقة. في ك�شاء الّتزاوج اأ�شفل 
ّ
اأ�شود طويل للغاية و �شبه مقو�ش, ال�ش

يقان اأطول, هيئة جّد منت�شبة
ّ
در و البطن �شوداء. طيطوي مقاتل: اأقّل اإكتنازا, ال�ش ال�شّ

در و الخا�شرة رمادّية م�شمرة,  و عنق اأطول. في ك�شاء الّتزاوج الأ�شفل اأبي�ش, ال�شّ

طح الأ�شفل �شديد 
ّ
ياقة عنقّية و غطائين للراأ�ش لدى الذكور. في فترة الت�شحير ال�ش

داكنة الذيل  اأطراف  و  و�شط  الطيران  اأثناء  م�شمرة.  الخا�شرة  و  در  ال�شّ الق�شرية, 

و بقعة بي�شاء من الجهتين.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاقة

املغرب
دريج اأحمر

اجلزائر

تونس
دريجة ال�شمال

ليبيا
دريجة ال�شمال

مصر
دريجة ال�شمال احلمراء

السودان

Calidris canutus

دريجة الشمال

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
21 - 20

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
45 - 40

الحالة

بكامل  ت�شّتي  رحالة,   و  �شائع  نوع  هي  القطبّية,  الأ�شول  ذات  المهاجرة  هذه 

�شواحل �شمال اإفريقيا.

األوصاف

يقان دقيقة و �شوداء, المنقار 
ّ
ال�ش دريجة �شغيرة الحجم ذات ج�شم مكّور للغاية, 

جّدا,  فاتح  العام  ال�شباغ  الت�صحير:  فترة  في  حاط  ق�شير.  وجّد  م�شتقيم  اأ�شود 

وا�شحة,  دوما  لي�شت  ال�شوداء  المعا�شم  اأبي�ش,  الأ�شفل  ممتقع,  رمادي  طح 
ّ
ال�ش

العين  الرقيق على م�شتوى  القلن�شوة و الخط  البطن بي�شاء,  الوجنة و الحنجرة و 

بالأ�شود  مبّقعة  و  اأ�شهبان  در  ال�شّ و  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج:  حلّة  في  حاط  رمادّية. 

الذيل  جّدا,  وا�شح  اأبي�ش  جناحي  �شريط  الطيران:  عند  بي�شاء.  البطن  والأبي�ش, 

الطيران  اأثناء  اأو  الإنطلق  عند  �شل�ش  ت�شويت  ال�ّصوت:  بالأبي�ش.  محو�ش  داكن 

العادات: عموما  و  الخ�صائ�ص  الرملّية.  ال�شواطئ  الترّدد:  اأماكن  »تويك - تويك«. 

في اأ�شراب �شغيرة �شديدة الن�شاط, تعدو ب�شرعة على حافة المياه بحثا عن الغذاء.

األنواع المشابهة

دريجة متغيرة: اأ�شغر قليل, المنقار اأطول �شبه مقو�ش اأو يكاد. في ك�شاء الّتزاوج, 

در ال�شّ رمادي,  اأ�شمر  الظهر  الت�شحير,  فترة  في  اأ�شودان.  البطن  و  در  ال�شّ اأ�شفل 

الّتزاوج,  ك�شاء  في  ق�شير.  المنقار  اأ�شغر,  �صغيرة:  دريجة  مجعدة.  الخا�شرة  و 

در مبي�ش و �شباغ اأ�شهب مع حزز دقيقة �شوداء. في فترة الت�شحير, جوانب  ال�شّ

اأ�شغر, منقار ق�شير,  ال�شاحل,  نادرة على  تيمانك:  دريجة  رمادّية.  �شمراء  البطن 

در رمادّية تتابين مع الأ�شفل  طح اأ�شمر رمادي, العنق و ال�شّ
ّ
يقان مخ�شرة, ال�ش

ّ
ال�ش

الأ�شفل  الّتزاوج,  ك�شاء  في  ومقو�ش.  اأ�شود  اأطول  منقار  كروانية:  الأبي�ش.دريجة 

مبّقعة  در  ال�شّ جوانب  و  للرمادي  �شارب  طح 
ّ
ال�ش الت�شحير,  فترة  في  اأ�شهب. 

في  م�شفرة.  يقان 
ّ
ال�ش واإكتنازا,  ق�شرا  اأكثر  و  اأ�شخم  ال�صمال:  دريجة  مادي. 

ّ
بالر

طح رمادي يبدو ق�شرّيا. في ك�شاء الّتزاوج, البطن �شهباء.
ّ
فترة التح�شير, ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاقة

املغرب
دريج اأبي�ش

اجلزائر

تونس
دريجة بي�شاء

ليبيا
مدروان

مصر
مدروان

السودان
املدروان

Calidris alba

دريجة بيضاء

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
14 - 12

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
37 - 34

الحالة

ت�شّتي بكامل المنطقة المعنّية ل �شيما بال�شواحل و البحيرات الكبرى و البحيرات 

ال�شاطئّية.

األوصاف

المنقار  ال�شوداء دقيقة وق�شيرة,  يقان 
ّ
ال�ش دريجة �شغيرة جّدا ذات ج�شم نحيف, 

اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش الت�صحير:  فترة  في  حاط  م�شتقيم.  و  نحيف  هو  و  ق�شير  و  اأ�شود 

بي�شاء  در  ال�شّ مقّدمة  و  الحنجرة  و  الحاجب  و  الجبهة  اأبي�ش,  الأ�شفل  و  رمادي 

طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج:  حلّة  في  حاط  رمادي.  اأ�شمر  �شباغ  ذات  در  ال�شّ جوانب  اللون, 

اأعلى  ر 
ّ
مكر  »V« �شكل  ذات  م�شفرة  خطان  الأ�شود,  بالأ�شمر  مبّقع  اأ�شهب  اأ�شمر 

در ذات �شبغ اأ�شهب محّزز بخطوط دقيقة  الظهر, الحنجرة و الأ�شفل اأبي�شان, ال�شّ

�شريط  الجناح,  على  يت�شح  مبي�ش  دقيق  جناحي  �شريط  الطيران:  عند  �شوداء. 

مادي اللون. ال�ّصوت: ي�شوت خا�شة 
ّ
 بالذيل الر

ّ
اأ�شود يتو�شط الزمك الأبي�ش ويمر

الترّدد:  اأماكن  كزغردة.  اأحيانا  يتوا�شل  تيت«   - تيت   - »تيريي  الطيران  عند 

المياه. ومجاري  للم�شتنقعات  الطينّية  ال�شواطئ  و  ال�شفاف  و  الوحلّية  ال�شواحل 

الخ�صائ�ص و العادات: نوع قليل النفور , عموما في مجموعات متفرقة مرتخية و 

هي بالأر�ش, و لكّنها تطير في اأ�شراب مترا�شة.

األنواع المشابهة

اقان 
ّ
ال�ش اإمتداد,  اأكثر  الج�شم  ال�شغيرة,  للدريجة  جّدا  م�شابهة  تيمانك:  دريجة 

مع  تتابين  مادّية 
ّ
الر در  ال�شّ و  العنق  رمادي,  اأ�شمر  طح 

ّ
ال�ش م�شفرة,  اأو  زيتية 

الأ�شفل الأبي�ش, جوانب الذيل و الزمك بي�شاء. دريجة متغيرة: اأكبر, المنقار اأطول

در و البطن �شوداء. في فترة  اأ�شفل ال�شّ اأو يكاد. في ك�شاء الّتزاوج  و مقو�ش قليل 

اأكبر,  بي�صاء:  دريجة  مجعدة.  الخا�شرة  و  در  ال�شّ رمادي,  اأ�شمر  الظهر  الت�شحير 

اأكبر, منقار  كروانية:  دريجة  �شريط جناحي ممّيز.  و  اأ�شود  الكتف  اأبي�ش,  در  ال�شّ

طح 
ّ
اأطول اأ�شود و مقو�ش. في ك�شاء الّتزاوج, الأ�شفل اأ�شهب. في فترة الت�شحير, ال�ش

مادي. دريجة ال�صمال: اأ�شخم بكثير 
ّ
در مبّقعة بالر �شارب للرمادي وجوانب ال�شّ

طح ق�شري. في ك�شاء 
ّ
يقان م�شفرة. في فترة الت�شحير ال�ش

ّ
واأكثر ق�شرا و اإكتنازا, ال�ش

الّتزاوج البطن �شهباء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاقة دقيقة

املغرب
دريج �شغري

اجلزائر

تونس
دريجة �شغرية

ليبيا
فطرية �شغرية

مصر
فطرية

السودان
دريجة �شغرية

Calidris minuta

دريجة صغيرة

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
15 - 13

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
37 - 34

الحالة

خلل  المعنّية  المنطقة  بلدان  كامل  على  يترّدد  هو  و  القطبّية  بالمنطقة  يع�ّش�ش 

الهجرة و الّت�شتية.

األوصاف

�شغير جّدا و ج�شم ممّدد للغاية, ال�شبغ العام رمادي, المنقار رمادي اأ�شود ق�شير 

طح 
ّ
ال�ش الت�صحير:  فترة  في  حاط  المخ�شرة دقيقة و ق�شيرة.  يقان 

ّ
ال�ش وم�شتقيم, 

حاط  تاّم.  بو�شوح  الأبي�ش محددين  الأ�شفل  و  مادي 
ّ
الر در  ال�شّ رمادي متماثل, 

عند  اأبي�شان.  البطن  و  الحنجرة  رمادي متماثل,  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج:  حلّة  في 

رقيق  جناحي  �شريط  الأبي�شان,  الذيل  و  بالزمك   
ّ
يمر اأ�شود  اأو�شط  خّط  الطيران: 

الترّدد:  اأماكن  ال�ّصوت: زقزقة نغمّية, »تيتيتيتي«.  الجناح.  باأو�شط  اأبي�ش وا�شح 

العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شاحل.  على  نادرة  الحلوة,  بالمياه  الوحلّية  ال�شفاف 

منعزلة اأو في اأ�شراب �شغيرة جّدا, طيران فجئي متى اأزعجت.

األنواع المشابهة

طح اأقّل رمادّية 
ّ
اقان �شوداء, ال�ش

ّ
دريجة �صغيرة: ت�شابه �شديد, الج�شم اأقّل تمددا, ال�ش

اأكبر, منقارا طويل ومقو�ش  دريجة متغيرة:  الظهر.  وتماثل, خطوط �شفراء على 

الت�شحير الظهر  اأ�شودان. في فترة  در و البطن  اأ�شفل ال�شّ الّتزاوج,  قليل. في ك�شاء 

در اأبي�ش وبقع  در و الخا�شرة مجعدة. دريجة بي�صاء: اأكبر, ال�شّ اأ�شمر رمادي, ال�شّ

�شوداء عند المع�شم, �شريط جناحي �شديد الو�شوح اأثناء الطيران. دريجة كروانية: 

في  اأ�شهب.  الأ�شفل  الّتزاوج,  ك�شاء  في  مقّو�ش.  و  اأ�شود  هو  و  اأطول  منقار  اأكبر, 

مادي. دريجة 
ّ
در مبّقعة بالر طح �شارب للرمادي وجوانب ال�شّ

ّ
فترة الت�شحير, ال�ش

طح ق�شري. 
ّ
ال�صمال: اأ�شخم بكثير, كذلك اأكثر ق�شرا و اإكتنازا. في فترة الت�شحير ال�ش

في ك�شاء الّتزاوج, البطن �شهباء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاقة

املغرب
دريج تيمانك

اجلزائر

تونس
دريجة تيمانك

ليبيا
فطرية متنك

مصر
فطرية متنك

السودان
دريجة متنك

Calidris temminckii

دريجة تيمانك

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
23 - 18

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
46 - 42

الحالة

الهجرة  المنطقة خلل  ال�شمالّية و يترّدد على بلدان  الأوروبية  يع�ّش�ش بالمناطق 

و في ف�شل ال�شّتاء, هو مهاجر كبير يقطع ال�شحراء الكبرى, يحبذ تتبع ال�شواحل 

و الأنهار الكبرى.

األوصاف

اقان 
ّ
هي دريجة �شغيرة الحجم ذات مظهر اأهيف, المنقار طويل اأ�شود و مقو�ش, ال�ش

ال�شارب للرمادي يبدو  طح 
ّ
ال�ش الت�صحير:  فترة  حاط في  ال�شوداء طويلة ودقيقة. 

مادي. 
ّ
در مبّقعة بالر ق�شرّيا اأو يكاد, الحاجب و الزور و الأ�شفل بي�شاء, جوانب ال�شّ

اأ�ش و العنق 
ّ
طح اأ�شهب مع حزز بي�شاء وبقع �شوداء, الر

ّ
حاط في حلّة الّتزاوج: ال�ش

و الأ�شفل اأ�شهب, الكوا�شي ال�شفلّية بي�شاء تتباين عموما ب�شّدة. عند الطيران: الزمك 

الأبي�ش ممّيز لهذا الّنوع, �شريط جناحي رقيق اأبي�ش وا�شح باأو�شط الجناح, الذيل 

لطيفا  �شوتا  يطلق  الطيران  وعند  الأر�ش  على  �شامت  عموما  ال�ّصوت:  رمادي. 

»ت�شير - اإيب«. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, �شمن مجموعات اأحيانا بالآلف, 

غالبا بمعّية اأنواع وحلّية �شغيرة اأخرى.

األنواع المشابهة

اأ�شود. في ك�شاء الّتزاوج,  اأقّل تقو�شا, الزمك محّدد ب�شيرط  دريجة متغيرة: منقار 

مادي. دريجة ال�صمال: اأ�شخم, 
ّ
در محّزز بالر البطن �شوداء. في فترة الت�شحير, ال�شّ

يقان 
ّ
مظهر مكّور اأكثر, يبدو اأق�شر على �شاقيه, منقار م�شتقيم و ق�شير للغاية, ال�ش

م�شتقيم  اأ�شود  منقار  بي�صاء:  دريجة  للرمادي.  �شاربة  الذيل  و  الزمك  م�شفرة, 

در �شهباء مبّقعة بالأ�شود والأبي�ش,  طح و ال�شّ
ّ
وجّد ق�شير. في ك�شاء الّتزاوج ال�ش

دريجة  اأبي�ش.  الأ�شفل  فاتح,  العام  ال�شباغ  الت�شحير  فترة  في  بي�شاء.  البطن 

الّتزاوج, الحنجرة اأ�شود نحيف وم�شتقيم. في ك�شاء  اأ�شغر, منقار ق�شير  �صغيرة: 

يقان مخ�شرة, منقار رمادي اأ�شود ق�شير
ّ
و الأ�شفل اأبي�شان. دريجة تيمانك: اأ�شغر, ال�ش

البطن  و  الحنجرة  متماثل,  رمادي  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج,  ك�شاء  في  م�شتقيم.  و 

اأبي�شان.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
دريج كرواين

اجلزائر

تونس
دريجة كروانية

ليبيا
دريجة كروانية

مصر
دريجة كروانية

السودان
طيطوي مقو�ش املنقار

Calidris ferruginea

دريجة كروانية

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
20 - 16

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
43 - 38

الحالة

الهجرة تحّبذ تباع  ال�ّشتاء و خلل  المنطقة عند  بلدان  يترّدد على كل  الّنوع  هذا 

ال�شواحل و الأنهار الكبرى.

األوصاف

يقان دقيقة 
ّ
وحلي �شغير ذو ج�شم متكّور, المنقار بالغ الّطول و مقّو�ش قليل, ال�ش

در  طح رمادي, الحنجرة و البطن اأبي�شان, ال�شّ
ّ
و�شوداء. حاط في فترة الت�صحير: ال�ش

و الخا�شرة �شاربة للرمادي و محّززة بالأ�شود. حاط في حلّة الّتزاوج: القلن�شوة

در و البطن ال�شوداء وا�شحة جّدا  طح �شمراء �شهباء مبّقعة بالأ�شود, اأ�شفل ال�شّ
ّ
و ال�ش

وممّيزة لهذا الّنوع. عند الطيران: ال�شريط الجناحي الأبي�ش تاّم الو�شوح, جوانب 

الزمك و الذيل بي�شاء يف�شل بينها �شريط اأ�شود. ال�ّصوت: ت�شويت متقلب, مقت�شب 

و �شفاف  الم�شتنقعات  ال�شواحل,  الترّدد:  اأماكن  »تريرر«.  اأو  »ترروي«  منخري  و 

المياه الحلوة اأو الع�شرة. الخ�صائ�ص و العادات: نادرا ما ت�شاهد خارج ال�شواحل.

األنواع المشابهة

الّتزاوج,  ك�شاء  في  ق�شير.  جّد  و  م�شتقيم  المنقار  قليل,  اأ�شخم  بي�صاء:  دريجة 

طح رمادي ممتقع, 
ّ
در اأ�شهبان, البطن بي�شاء. في فترة الت�شحير ال�ش طح و ال�شّ

ّ
ال�ش

اأكثر.  مقّو�ش  المنقار  كروانية:  دريجة  اأبي�شان.  الزور  و  الوجنة  اأبي�ش,  الأ�شفل 

الت�شحير,  ال�شفلّية بي�شاء. في فترة  الكوا�شي  اأ�شهب و  الّتزاوج, الأ�شفل  في ك�شاء 

اأثناء الطيران.  اأو�شح, الزمك الأبي�ش وا�شح جيًدا  اأقّل ترقيطا و الحاجب  در  ال�شّ

الّتزاوج,  ك�شاء  في  م�شتقيم.  و  نحيف  اأق�شر  منقار  اأ�شغر,  ال�صغيرة:  الدريجة 

در فاتح  طح اأ�شمر اأ�شهب مبّقع باأ�شمر اأ�شود مع علمتي »V« عند ال�شهر, ال�شّ
ّ
ال�ش

در  ال�شّ الج�شم و جوانب  الت�شحير, �شطح  البطن بي�شاء. في فترة  اأ�شهب,  ب�شباغ 

اأ�شغر,  تيمانك:  دريجة  البطن بي�شاء.  و  در  ال�شّ و مقّدمة  الحنجرة  اأ�شمر رمادي, 

يقان مخ�شرة دقيقة و ق�شيرة. في ك�شاء 
ّ
منقار رمادي اأ�شود ق�شير و م�شتقيم, ال�ش

طح رمادي متماثل, حدود جّد 
ّ
الّتزاوج, لون البطن اأبي�ش. في فترة الت�شحير, ال�ش

مادي و الأ�شفل الأبي�ش. دريجة ال�صمال: اأ�شخم و مكتنزة, 
ّ
در الر وا�شحة بين ال�شّ

مبّقع  اأ�شود  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج,  ك�شاء  في  ة. 

ّ
م�شفر يقان 

ّ
ال�ش م�شتقيم,  المنقار 

اأ�ش و الأ�شفل اأ�شهب.
ّ
مادي, الر

ّ
بالأ�شهب الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاقة

املغرب
دريج

اجلزائر

تونس
دريجة متغرية

ليبيا
دِريجة

مصر
دِريجة

السودان
الدريجة

Calidris alpina

دريجة متغيرة

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
18 - 15

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
39 - 37

الحالة

مهاجر من اأ�شل �شمالي عابر ل�شمال اإفريقيا بما في ذلك تون�ش و ليبيا و م�شر و 

ال�شودان.

األوصاف

مادي الدريجة 
ّ
الك�شوة ال�شتوّية لهذا الطائر ت�شبه كثيرا في حجمها و لون ري�شها الر

اأ�ش و ي�شيق 
ّ
المتغيرة, المنقار ق�شير �شميك القاعدة و م�شود و اأطول قليل من الر

�شطح  بالغ:  حاط  )ملعقة(.  م�شوط  �شكل  على  يت�شع  ثم  منحنيا  و�شطه  في  قليل 

مادي, 
ّ
بالر در محّزز  ال�شّ بي�شاء,  البطن  ق�شرّيا,  يبدو  و  اأ�شمر  اإلى  رمادي  الج�شم 

اأ�ش مجعد بو�شوح بخطوط عري�شة قاتمة, حاجب وا�شح ممتقع و �شريط �شاحب 
ّ
الر

داكن.  اأخ�شر  لون  ذات  و  ق�شيرة  ن�شبيا  يقان 
ّ
ال�ش القاتمة,  القلن�شوة  جوانب  على 

الطيران:  عند  بالأ�شمر.  در محّزز  ال�شّ اأ�شمر,  و  اأكثر  داكن  طح 
ّ
ال�ش اليافعة:  الّطيور 

�شريط جناحي اأبي�ش قليل الو�شوح اأحيانا, طيران �شريع و مبا�شر. ال�ّصوت: زغردة 

جافة, حاّدة ذات طقطقة عموما ت�شاعدّية الخاتمة »ت�شرييك«, »ترتت« و »تيبب« 

مقت�شبة. اأماكن الترّدد: المروج الرطبة, الم�شتنقعات المالحة و في اأوقات العبور 

ا على المياه الداخلية و البحيرات و المناقع. الخ�صائ�ص و العادات:  يتواجد اأي�شً

�شربّية عند الهجرة, في بحثها عن الغذاء تتنقل باأكثر هدوء من الدريجة المتغيرة.

األنواع المشابهة

طح رمادي ر�شا�شي, المنقار اأ�شود م�شتقيم 
ّ
دريجة ال�صمال: اأكبر بكثير, ري�ش ال�ش

�شريط  طح رمادي ممتقع, 
ّ
ال�ش اأكبر قليل, ري�ش  بي�صاء:  دريجة  و ق�شيرنوعا ما. 

جناحي اأبي�ش وا�شح جّدا, منقار اأ�شود ق�شير للغاية و م�شتقيم. دريجة �صغيرة: 

اأ�ش 
ّ
اأبي�ش, منقار اأق�شر من الر اأ�شمر رمادي, �شريط جناحي  طح 

ّ
اأ�شغر, ري�ش ال�ش

متماثل,  رمادي  اأغلبه  طح 
ّ
ال�ش اأ�شغر,  تيمانك:  دريجة  اأ�شود.  و  نحيف  م�شتقيم 

طح �شارب 
ّ
المنقار رمادي اأ�شود ق�شير و م�شتقيم. دريجة كروانية: اأكبر و اأفتح, ال�ش

دريجة  اأ�شّد نحافة و تقوي�شا.  اأطول و  اأ�شود و  المنقار  الق�شرية,  للرمادي �شعيف 

منقار  اأبي�ش,  جناحي  �شريط  رمادي,  اأ�شمر  طح 
ّ
ال�ش اأكثر,  داكنة  و  اأكبر  متغيرة: 

طويل نحيف اأكثر و مقو�ش قليل.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
طري احلراث

املغرب
دريج عري�ش املنقار

اجلزائر

تونس
دريجة عري�شة املنقار

ليبيا

مصر
دريجة عري�شة املنقار

السودان
طيطوي عري�ش املنقار

Limicola falcinellus

دريجة عريضة املنقار

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
26 - 32 )الذكر(
20 - 25 )األنثى(

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
54 - 58 )الذكر(
48 - 52 )األنثى(

الحالة

ة بجنوب ال�شحراء و تترّدد على المنطقة  مهاجرة ذات اأ�شول قطبّية ت�شّتي خا�شّ

عند ال�ّشتاء و خلل العبور.

األوصاف

يقان دقيقة و طويلة 
ّ
ط, الذكور اأكبر من الإناث, ال�ش

ّ
طائر م�شتنقعي ذو حجم متو�ش

و يمكن اأن تكون باألوان عّدة )برتقالية, حمراء, خ�شراء, �شفراء, رمادّية...( المنقار 

ق�شير ن�شبيا و مختلف الألوان )برتقالي, اأ�شفر, رمادي و م�شود(. حاط في ك�صاء 

الّت�صتية: الجزء الأعلى رمادي بّني مبّقع بالبّني الم�شود و مخطط بالأبي�ش تمنح 

در و الجوانب رمادّية بّنّية. حاط  ال�شهر �شمة حر�شفية, الجزء الأ�شفل اأبي�ش, ال�شّ

الذكر بياقة و ري�ش م�شاعف منت�شب على قّمة  الّتزاوج: يتباهى  بالغ في حلّة 

الذكور  تحتفظ  الخريف  في  اإفريقيا.  في  الم�شاهدة  نادر  الألوان  مختلف  و  راأ�شه 

اأ�ش حّتى اأّن بع�شها يحتفظ براأ�ش اأبي�ش باأكمله 
ّ
ببقع كبيرة بّنّية اأو بي�شاء على الر

�شيق,  �شريط  والحاد  الطويل  الجناح  بو�شط  ي�شاهد  الطيران:  عند  ال�ّشتاء.  طوال 

نهاية الذيل داكنة مع بقعة بي�شاء على الجانبين, ال�شاقان تتجوازان الذيل بقليل. 

م�شتوى  في  و  موّزعة  نباتات  مع  جافة  اأرا�شي  الترّدد:  اأماكن  �شامت.  ال�ّصوت: 

الأر�ش )الأرا�شي البور و الحقول(, الجزر ال�شغيرة و الكثبان الرملّية . الخ�صائ�ص 

احة كما في مناطق الّتغذية, يمكن اأن ت�شّكل 
ّ
و العادات: اإجتماعي جّدا في مناطق الر

كثيفا. �شحابا  الّطيور(  من  اآلف  )عدة  اأحيانا  ال�شخمة  و  المترا�شة   المجموعات 

األنواع المشابهة

غير  مظهر  بالأ�شود,  مخطط  بّني  اأعلى  جزء  اأطول,  منقار  ال�ّصاق:  اأحمر  طيطوي 

بالبني.  مخطط  مبي�ش  ذيل  و  اأبي�ش  الجناح  وراء  ما  الطيران,  اأثناء  حر�شفي. 

الزمك  الطيران,  اأثناء  ق�شير.  عنق  و  اإ�شتقامة  اأقّل  اإكتنازا,  اأكثر  ال�صمال:  دريجة 

ال�شفلي �شدئيان. في ك�شاء  الجزء  اأ�ش و 
ّ
الر الّتزاوج,  الذيل رماديان. في ك�شاء  و 

الّت�شتية, جزء علوي رمادي اأ�شهب. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق متنّوع

املغرب
طيطوي مقاتل

اجلزائر

تونس
طيطوي مقاتل

ليبيا
احلجوالة

مصر
حجوالة

السودان
جرول

Philomachus pugnax

طيطوي مقاتل

دون حّلة الّتزاوج

يافع السنة األولى

ذكر في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
43 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
50 - 47

الحالة

مع�ّش�ش بالمناطق ال�شمالّية حّتى خّط العر�ش 70°, يهاجر و ي�شّتي بكامل اإفريقيا 

ما عدى مناطق اإفريقيا الجنوبّية.

األوصاف

اقان مخ�شرتان و ق�شيرتان. المنقار 
ّ
هو اأ�شغر اأنواع ال�شناقب, ج�شمه مكتنز, ال�ش

ق�شير و م�شفر بالن�شبة ل�شناقب. حاط: علمتان على �شكل »V« م�شفران يظهران 

اأبي�ش,  بو�شوح على الجزء العلوي البّني الم�شود المرقط بالّلون ال�شدئي, البطن 

در و الحاجبان كلها م�شمرة مرقطة بالبّني, الجانبان غير مخططين  العنق و ال�شّ

اأ�ش داكن دون خّط و�شطي, له حاجب عري�ش 
ّ
كما هو حال باقي ال�شناقب, اأعلى الر

ة. عند الطيران: ذيله المذبب بّني م�شود دون علمة 
ّ
م�شفر يت�شاعف في الموؤخر

الإقلع )على  الطيران و عند  اأثناء  ال�ّصوت: �شامت عادة  الجانبين.  بي�شاء على 

خلف ال�شنقب ال�شائع(. اأماكن الترّدد: ال�شفاف الوحلّية للم�شتنقعات ذات النباتات 

الكثيفة, نادر على ال�شاحل. الخ�صائ�ص و العادات: اإنفرادي, �شعب ملحظته داخل 

النباتات, يجفل اأمام الأقدام, طيران مبا�شر و ق�شير, ينزل ب�شرعة للإختباء.

األنواع المشابهة

مخططة,  جوانب  اأ�ش, 
ّ
الر اأعلى  في  اأو�شط  خّط  اأطول,  منقار  اأكبر,  �صائع:  �صنقب 

طيران متعرج, ذيل �شدئي ذو حواف بي�شاء في نهايته, ي�شرخ عند الطيران. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
�شنقب اأ�شم

اجلزائر

تونس
بكا�شني �شغري

ليبيا

مصر
بكا�شني �شغري

السودان
ال�شنقب ال�شغري

Lymnocryptes minimus

شنقب صغير

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 33

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
65 - 55

الحالة

طائر غابي من الن�شف ال�شمالي, يهاجر لي�شّتي بجنوب اأوروبا و اإفريقيا ال�شمالّية 

ل �شيما بالمغرب, الجزائر , تون�ش, ليبيا و م�شر.

األوصاف

محدثا  يطير  الّنهاري,  بموقعه  اإزعاجه  عند  الحمامة,  بحجم  الغابي  الطائر  هذا 

لون  مكتنزة,  و  ق�شيرة  هيئة  ذو  جّدا  معروف  حاط:  طنيني.  �شدى  باأجنحته 

مائلة جبهة  و  مربع  اأ�ش 
ّ
الر برقة,  مخطط  و  م�شفر  الأ�شفل  اأ�شهب,  اأ�شمر  الحّلة 

اإلى  قليل  يميل  و  م�شتقيم  و  طويل  المنقار  اأفقية,  �شمراء  عري�شة  خطوط  و 

الطيران: طيران �شريع و تغيير فجئي للم�شار و الإّتجاه ب�شكل ممّيز  عند  الأ�شفل. 

اأجنحة  خفق  الخلف,  اإلى  قليل  ملقاة  مقّو�شة  دائرية  و  وا�شعة  الأجنحة  جّدا, 

يظهر  اأفقي,  بتحليق  طيران  ثنائية,  �شربات  �شريعة,  و  اآلية  حركات  مع  بطيء 

اإلى   3 اأ�شم,  ال�ّصوت: يطلق نخيرا  الأ�شهب.  الأ�شمر و  الكثير من  الذيل  بالزمك و 

بعيد  من  ي�شمع  متفجر,  ثاقب  »بي�ش�شب«  بـ  يختم  اأواأرت«   - اأواأرت   - »اأواأرت   4
اإلى م�شافة حوالي 300 متر. اأماكن الترّدد: الغابات الكثيفة التي تتخللها الحقول

و الفجوات الغابية و المناطق المنقعية والم�شتنقعات و ال�شهول الرطبة و ال�شواحل. 

و  الّنهار  و�شح  في  ت�شاهد  ما  نادرا  الغ�شق,  عند  تن�شط  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

الليلية  الح�شرات  و بع�ش  )الديدان(  الّلفقريات  لتتغّذى  تم�شي  الحذر  �شديدة  هي 

ق�شيرة  لبرهة  تتوقف  الغابية,  النباتات  حبوب  لبع�ش  اللينة  الجذور  اأحيانا  و 

للغاية فتغر�ش منقارها بين اأوراق الأ�شجار القديمة و التي ت�شاعدها على التمويه 

للتخفي.

األنواع المشابهة

ط على القلن�شوة, الخا�شرة مخططة 
ّ
�صنقب كبير: اأ�شغر, منقار اأقّل �شمكا, خّط متو�ش

ب�شّدة. �صنقب �صائع: اأ�شغر, منقار اأقّل �شمكا, خطوط راأ�شية على القلن�شوة. �صنقب 

�صغير: اأ�شغر بكثير, منقار اأق�شر بكثير, القلن�شوة داكنة دون خطوط.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اأبو م�شلة

اجلزائر
حمار احلجل

تونس
بكاثــة

ليبيا

مصر
ديك الغابة

السودان
ديك الغاب

Scolopax rusticola

أبو مسلة

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
27 - 25

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
47 - 44

الحالة

المناطق  عدى  ما  اإفريقيا  بكامل  يع�ّش�ش  ال�شمالي,  للحيز  ينتمي  المهاجر  هذا 

الإفريقّية الجنوبّية, خلل الهجرة يحبذ تتبع ال�شواحل.

األوصاف

ن�شبّيا ق�شيرة  مخ�شرة  رمادّية  �شيقان  ممتد,  ج�شم  ن�شبّيا,  �شغير  بحجم  �شنقب 

و دقيقة, منقار طويل و م�شتقيم و بّني داكن ذو قاعدة بّنّية وردية.  حاط بالغ: 

المبّقع بال�شدئي,  الم�شود  البّني  �شكل »V« م�شفران يتباينان مع الجزء الأعلى 

در مائل للبّني و مبّقع بالبّني و الجوانب مخططة قليل, اأعلى  البطن اأبي�ش, ال�شّ

اأ�ش الداكن مق�شوم بخط و�شطي فاتح في القمة, الحاجب الم�شفر وا�شح جّدا. 
ّ
الر

البنية الم�شودة  اآخره. الأجنحة  الطيران: الذيل ال�شدئي محاط بالأبي�ش في  عند 

محاطة ب�شريط دقيق اأبي�ش في الخلف. ال�ّصوت: �شوت خا�ش ق�شير و خ�شن عند 

الموحلة  ال�شطوط  الترّدد:  اأماكن  »ريت�ش«.  اأو  »كرييك«  الطيران  اأثناء  و  الإنطلق 

الكثيفة  غير  النباتات  في  اأو  نباتي  غطاء  قرب  عموما  الم�شتنقعات,  و  للمناقع 

لمختلف اأنواع المناطق الرطبة. الخ�صائ�ص و العادات: اإنفرادي اأو في مجموعات 

اإطلق �شوت  اإقلع متعرج مع  الأر�ش عادة,  التعرف عليه على  خفيفة, ي�شعب 

خ�شن, طيران �شريع ن�شبيا مع تقو�شات, منقاره متجه نحو الأ�شفل اأثناء الطيران.

األنواع المشابهة

�صنقب كبير: جوانب اأكثر تخطيطا, جوانب الذيل بي�شاء, جناحان مخططان اأكثر 

الخط  اأق�شر, غياب  اأ�شغر, منقار  �صغير:  �صنقب  اإ�شتقامة.  اأكثر  بالأبي�ش, طيران 

اأ�ش. اأثناء الطيران, غياب اللون الأبي�ش في الذيل, طيران اأكثر 
ّ
الفاتح على قمة الر

بطء و اإ�شتقامة من طيران ال�شنقب ال�شائع.

Gallinago gallinago

شنقب شائع

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
�شنقب

اجلزائر

تونس
ال�شخرية

ليبيا

مصر
بكا�شينة

السودان
ال�شنقب ال�شائع

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
29 - 27

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
50 - 47

الحالة

حّتى  ال�شحراء  بجنوب  ت�شّتي  و  اأوروبا  �شرق  و  ب�شمال  تع�ّش�ش  كبرى  مهاجرة 

ة عند العبور. اإفريقيا الجنوبّية و ت�شاهد بالمنطقة المعنّية خا�شّ

األوصاف

هيئة كبيرة, اأكبر قليل من ال�شنقب ال�شائع. حاط: الجزء الأعلى بّني م�شود مبّقع 

باللون ال�شدئي مع علمتي ال�شارة »V« �شفراوين على الظهر, الجزء الأ�شفل مائل 

اأ�ش بّني يق�شمه خّط و�شطي 
ّ
اأعلى الر للبني و مبّقع بالبني, جوانبه مخططة جّدا, 

الذيل �شدئي ذو حواف  الطيران:  عند  م�شفر و له على كل جانب حاجب م�شفر. 

ذات حواف  الغطائيات  و  �شوداء  القوادم  اأ�شود,  الجناحين  ري�ش  بي�شاء,  عري�شة 

رقيقة بي�شاء. ال�ّصوت: �شامت. اأماكن الترّدد: يرتاد خا�شة الأجزاء الأكثر جفافا 

في المناطق الرطبة. الخ�صائ�ص و العادات: اإقلع �شامت عادة, طيران مبا�شر و 

بطيء ن�شبيا, نادر اأو يقع خلطه بال�شنقب ال�شائع, محليا و اأحيانا يكون ال�شنقب 

الكبير اأكثر وجودا من ال�شنقب ال�شائع. 

األنواع المشابهة

اأ�ش داكن دون خّط و�شطي, 
ّ
�صنقب �صغير: اأ�شغر, ج�شم مكتنز, منقار اأق�شر, اأعلى الر

الأبي�ش  اللون  غياب  الطيران,  اأثناء  بالبّني.  مبّقعة  لكنها  مخططة  غير  جوانب 

الطيران, ذيل �شدئي محاط  اأثناء  اأقّل تخطيطا.  �صائع: جوانب  �صنقب  الذيل.  في 

بالأبي�ش, اإقلع متعرج, يحدث تقو�شات اأثناء الطيران.

Gallinago media

شنقب كبير

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
�شنقب كبري

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
بكا�شني كبري

السودان
ال�شنقب الكبري

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
44 - 36

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
82 - 70

الحالة

بالمنطقة  عابر  نوع  هو  الو�شطى,  باأوروبا  الأ�شل  القطبي  المهاجر  هذا  يع�ش�ش 

المعنية خلل الهجرة لكونه ي�شتي جنوب ال�شحراء كما اأنه ي�شتي اأي�شا و باأعداد 

قليلة ن�شبيا ب�شمال اإفريقيا.

األوصاف

يقان رمادّية مخ�شرة 
ّ
ال�ش طائر م�شتنقعي كبير الحجم ن�شبيا, ذو هيئة مم�شوقة. 

طويلة جّدا, منقاره الطويل جّدا دقيق و م�شتقيم و هو وردي م�شفر بنهاية �شوداء, 

ا. حاط بك�صاء الّت�صتية: الجزء الأعلى رمادي بّني و الجزء ال�شفلي  العنق طويل اأي�شً

الّتزاوج: الجزء الأعلى  حاط في حلّة  اأكثر �شحوبا, حاجب �شاحب وا�شح ن�شبّيا. 

در كّلها �شدئية,  اأ�ش والعنق و ال�شّ
ّ
مادي, الر

ّ
بّني م�شود مبّقع باللون ال�شدئي و الر

الجوانب و البطن بي�شاء ذات خطوط بّنّية. عند الطيران: الذيل الأبي�ش مع ال�شريط 

ال�ّصوت:  النهائي العري�ش يمثلن موا�شفات معروفة حّتى على م�شافات بعيدة. 

�شامت على العموم خارج مو�شم التكاثر. اأثناء الطيران, �شياح خ�شن اأو منخري 

»كيروك - كيروك« اأو »كويك - كويك - كويك«, �شراخ اأج�ّش »كريتوو - كريتوو« 

ة عندما تكون في مجموعات. اأماكن الترّدد: الم�شتنقعات, مناطق الفي�شان,  خا�شّ

المرزات و الأحوا�ش الموحلة ال�شاطئية. الخ�صائ�ص و العادات: اإجتماعي, اأحيانا 

الّتغذية, طيران �شريع و م�شتقيم,  اأو  الإ�شتراحة  اأثناء  في مجموعات �شخمة جّدا 

تحدث �شجيجا اأحيانا.

األنواع المشابهة

بويقة مخططة الذيل: غياب ال�شريط الجناحي, ذيل اأبي�ش بخطوط دقيقة �شوداء, 

منقار مرفوع قليل و �شيقان اأق�شر قليل.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شقي�شاف ذاذيل اأ�شود

املغرب
اأبو قيقة اأ�شود الذنب

اجلزائر
�شق�شاقة

تونس
بقويقة �شوداء الذنب

ليبيا
بقويقة �شلطاين

مصر
بويقة �شوداء الذنب

السودان
بقويقة �شوداء الذيل

Limosa limosa

بقويقة سوداء الذيل

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
41 - 37

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
80 - 70

الحالة

تر�شد في ال�ّشتاء بكامل �شمال اإفريقيا, يقطع هذا الّنوع في هجرته م�شافات هي 

اأوروبا  المع�ش�شة �شمال  ال�شللة  11500 كلم(  الأطول دون توقف معروف )تبلغ 

و �شيبيريا ت�شتي على �شواحل غرب اأوروبا و اإفريقيا حّتى جنوب اإفريقيا و الخليج 

العربي/الفار�شي.

األوصاف

منقار  ن�شبيا,  طويلة  مخ�شرة  رمادّية  �شيقان  ذو  الحجم  كبير  م�شتنقعي  طائر 

الّت�صتية:  بك�صاء  حاط  برتقالية.  وردية  قاعدة  ذو  و  قليل  مرفوع  اأ�شود  طويل 

العنق رماديان مع  اأ�ش و 
ّ
الر العلوي بّني رمادي مع خطوط بّنّية �شدئية,  الجزء 

خطوط دقيقة �شوداء, الحاجب مبي�ش قليل الو�شوح, البطن اأبي�ش. حاط في حلّة 

الّتزاوج: الجزء العلوي بّني اأ�شود مبّقع باللون ال�شدئي, الجزء ال�شفلي بّني �شدئي 

اأبي�ش,  يعلوه زمك  �شوداء  �شرائط دقيقة  اأبي�ش مع  الذيل  الطيران:  عند  بالكامل. 

يقان تتجاوز قليل الذيل. ال�ّصوت: �شامت على العموم 
ّ
غياب ال�شريط الجناحي, ال�ش

اأو  اأنفي »كيروك - كيروك«  اأو  الطيران �شياح خ�شن  اأثناء  التكاثر.  خارج مو�شم 

»كويك - كويك - كويك«. اأماكن الترّدد: غالبا اأحوا�ش المد للخلجان و م�شبات 

الأنهار. الخ�صائ�ص و العادات: منفرد عادة اأو في مجموعات �شغيرة, اأحيانا في 

اأ�شراب كبيرة في مواقع الّت�شتية.

األنواع المشابهة

بقويقة �صوداء الذيل: �شريط جناحي اأبي�ش �شديد الو�شوح و ذيل اأبي�ش مع �شريط 

نهائي اأ�شود, منقار طويل دقيق و م�شتقيم, �شيقان اأطول قليل.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
اأبو قيقة خمطط الذنب

اجلزائر

تونس
بقويقة خمطط الذنب

ليبيا
بقويقة خمطط الذنب

مصر
بويقة خمططة الذنب

السودان
بقويقة خمططة الذيل

Limosa lapponica

بقويقة مخططة الذيل

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
46 - 40

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
89 - 76

الحالة

يتّم ر�شد هذا المهاجر القطبي الأ�شل بكامل المنطقة المعنية و خا�شة بالمناطق 

ال�شاحلّية و ذلك خلل ال�ّشتاء و عند العبور.

األوصاف

طائر م�شتنقعي ذو حجم كبير و منقار طويل و دقيق و مقو�ش نحو الأ�شفل, �شيقان 

رمادّية مخ�شرة طويلة ن�شبيا. حاط: الجزء الأعلى بّني مخطط و مبّقع بالأبي�ش 

الجوانب  و  فاتح  البطن  بالبّني,  مخططان  ترابيان  در  وال�شّ العنق  الأ�شود,  و 

الحاجب  م�شفر,  و�شطي  خّط  يقطعه  اأ�شود  بّني  اأ�ش 
ّ
الر اأعلى  دقيقة,  خطوط  ذات 

بالبني  مخطط  بّني  الذيل  اأبي�شان,  الزمك  و  الظهر  اأ�شفل  الطيران:  عند  م�شفر. 

الذيل  يقان 
ّ
ال�ش تتعدى  بي�شاء,  �شغيرة  بقع  ذات  م�شودة  بّنّية  الأجنحة  الم�شود, 

بقليل. ال�ّصوت: حمحمة و �شفير »هي- هوهوهوهو« بنف�ش القوة. اأماكن الترّدد: 

الم�شتنقعات  الأنهار و بع�ش  المنغروف, �شفاف  المد,  اأحوا�ش  الأنهار,  م�شبات 

مادي, 
ّ
المع�شو�شبة القارّية. الخ�صائ�ص و العادات: اأقّل جفول من كروان الماء الر

في مجموعات �شغيرة اأثناء الطيران و يخفق اأجنحته ب�شرعة اأكبر.

األنواع المشابهة

كروان الماء الرّمادي: اأكبر, منقار اأطول, راأ�ش بّني �شدئي ذو خطوط دقيقة �شوداء 

دون �شريط, اللون العام اأفتح قليل. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اأ�ش

ّ
كروان خمطط الر

اجلزائر

تونس
كروان املاء ال�شغري

ليبيا
كروان املاء ال�شغري

مصر
كروان املاء ال�شغري

السودان
كروان املاء ال�شغري

Numenius phaeopus

كروان املاء الصغير

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
60 - 50

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
100 - 80

الحالة

هذا الّنوع مثل كروان الماء ال�شغير, متواجد خلل ال�ّشتاء و عند العبور ب�شواحل 

كامل المنطقة المعنية يع�ش�ش باأوروبا واآ�شيا.

األوصاف

نحو  مقو�ش  لل�شمرة  �شارب  المنقار  المعنّية,  بالمنطقة  الوحلّية  الّطيور  اأكبر 

اق طويلة و رمادّية. حاط: 
ّ
الأ�شفل وطويل جّدا, قاعدة المخطم ال�شفلي وردية, ال�ش

طح اأ�شمر مبّقع و مرّق�ش بالقمحي و الأ�شود, البطن بي�شاء, الخا�شرة بي�شاء 
ّ
ال�ش

اأ�ش قمحي اأ�شهب محّزز برقة بخطوط �شوداء و هو غير مجعد.
ّ
مبّقعة بالأ�شمر, الر

عند الطيران: اأ�شفل الظهر و الزمك بي�شاء, الذيل �شارب اإلى البيا�ش يحمل خطوطا 

الأقدام  بّنّية غامقة مرّق�شة بالأبي�ش,  األوان الأجنحة جّد متجان�شة  بّنّية غامقة, 

اأو  لي«   - كور   - لي   - »كور  رخيم  و  قوي  ممّيز  ال�ّصوت:  بقليل.  الذيل  تتجاوز 

الرطبة. الأرا�شي  و  الم�شتنقعات  ال�شواحل,  الترّدد:  اأماكن  تلويت«.   - »تلويت 

العادات و الخ�صائ�ص: نفورة, منفردة اأو �شمن مجموعات �شغيرة.

األنواع المشابهة

اأ�ش, حاجب فاتح 
ّ
كروان الماء ال�صغير: اأ�شغر, منقار اأق�شر, �شريط م�شفر باأم الر

اأطول,  يقان ن�شبيا 
ّ
ال�ش اأ�شغر,  الذيل:  بقويقة مخططة  العام داكن.  ال�شباغ  اللون, 

المنقار مرتد قليل اإلى الأعلى, الحّلة الّتزاوجية �شهباء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
كروان رمادي

اجلزائر

تونس
كروان املاء 

ليبيا
كروان املاء 

مصر
كروان املاء 

السودان
حربو

Numenius arquata

كروان املاء الّرمادي

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
41 - 36

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
88 - 77

الحالة

اإنقر�ش  قد  اأو  الأولى  الدرجة  بالإنقرا�ش من  الندرة, مهّدد  �شديد  �شتوي,  مهاجر 

بعد. اآخر المعطيات الموثوقة ب�شاأنه تعود ل�شنة 1999 )عمان و اليونان(.

األوصاف

طح مرّق�ش برمادي اأ�شمر يتباين مع اأ�شفل 
ّ
ط ال�ش

ّ
حاط بالغ: طيطوي ذو حجم متو�ش

اأ�شرطة عري�شة  الذيل  اأبي�شان ودون علمات, يحمل  والزمك  الظهر  اأ�شفل  فاتح, 

اأو على  دائرية  بقع  الجوانب  الخا�شرة عند  الأجنحة مبي�شة, تغطي  داكنة, بطن 

يقان طويلة ذات لون رمادي 
ّ
�شكل قلب, المنقار مقو�ش و ي�شيق باإّتجاه ال�شن,  ال�ش

مبّقعة. لي�شت  و  محّززة  الخا�شرة  و  الجوانب  اليافعة:  الّطيور  للزرقة.  �شارب 

عند الطيران: بطن الأجنحة و اأ�شفل البطن و الزمك ذات لون اأبي�ش. ال�ّصوت: نوع 

مادي ولكن باأكثر 
ّ
عموما كتوم, يطلق »كوو - ليي« م�شابه ل�شوت كروان الماء الر

اإي«  - »كوو  ثاقب  بت�شويت  التحليق  اأثناء  ينذر  ب�شرعة,  يكرره  اأق�شر,  و  حدة 

و مقت�شب يكرره اأحيانا مرتين و ذلك عند الإقلع اأو الهبوط. اأماكن الترّدد: مواطنه 

والبحيرات  المع�شبة  الفيافي  البرك,  و  الم�شتنقعات  و  ال�شباخ  ومختلفة,  متعددة 

الأو�شط,  ال�شرق  اإلى  اإفريقيا  �شمال  في  ال�شواحل  وقرب  ط 
ّ
المتو�ش حول  الأجاجية 

بالمراعي وال�شهوب المالحة الرطبة القريبة من الم�شتنقعات و ال�شهول الفي�شّية.

�شربي بكونه  ُيعرف  الفزع,  قليل  لكن  و  متحفظ  نوع  العادات:  و  الخ�صائ�ص 

الذيل  �شوداء  البقويقة  بمعية  اأحيانا  التكاثر,  فترات  خارج  مجموعات  �شمن  و 

وطيطويات اأخرى.

األنواع المشابهة

داكن  هيافة,  دونه  ولكن  المنقار  رفيع  الماء  كروان  ال�صغير: حجم  الماء  كروان 

كروان  القلن�شوة.  اأعلى  يتو�شط  ممتقع  �شريط  اأو�شح,  و  اأبرز  اأ�شمك  منقار  و  اأكثر 

اأكثر  اأطول و  اأهمية, المنقار  اأقّل  اأكثر, تباين الألوان  اأكبر و داكن  الرّمادي:  الماء 

تقوي�شا, ال�شن اأقّل اإبرّية, العلمات على الخا�شرة و الجوانب غير دائرية ولكن على 

�شكل �شارية اأقّل و�شوحا و هي تحت الجناح. مع الإنتباه اإلى اأّن ال�شللة ال�شرقّية 

مادي �شاحبة اأكثر و بطن اأجنحتها اأ�شد بيا�شا. 
ّ
لكروان الماء الر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
كروان دقيق املنقار

اجلزائر

تونس
كروان املاء رفيع املنقار

ليبيا
كروان املاء رفيع املنقار

مصر
كروان املاء رفيع املنقار

السودان
كروان رقيق املنقار

Numenius tenuirostris

كروان املاء رفيع املنقار

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
25 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
59 - 57

الحالة

مهاجر من اأ�شل �شمالي, عابر ي�شّتي بتون�ش وم�شر و ال�شودان.

األوصاف

حّلة متماثلة,  حاط:  الأعلى.  و منقار مقو�ش نحو  �شاق ق�شيرة  وحلي �شغير ذو 

الظهر  م�شتوى  �شوداء على  بقع  طح مع 
ّ
ال�ش رمادّية مت�شخة على  و  بي�شاء  البطن 

لون  ذات  ق�شيرة  ن�شبيا  اق 
ّ
ال�ش العين.  بمقّدمة  خا�شة  اأبي�ش  الحاجب  الكتف.  و 

م�شفر و اأ�شفر �شارب للبرتقالي. المنقار اأ�شود ذو قاعدة �شفراء فاتحة اأو �شاربة 

اليافعة:  الّطيور  �شوداء.  خطوط  دون  و  اإمتقاعا  اأكثر  ال�شتوّية  الحّلة  للبرتقالي. 

اق,
ّ
ال�ش اأحمر  طيطوي  ت�شبه  الطيران:  عند  �شمراء.  و  اأكثر  داكنة  العلوية  الأجزاء 

اق �شفراء و اأق�شر مع خطين اأ�شودين على الظهر 
ّ
و تختلف عنه بمنقار اأطول, ال�ش

على �شكل»V«. ال�ّصوت: تطلق عند الطيران �شل�شلة �شريعة من الت�شفير الم�شموع 

لكن  و  اق 
ّ
ال�ش اأحمر  بالطيطوي  قليل  يذكر  ديو...«,  ديو  »ديو   )5 اإلى   2 )من 

باإيقاع اأرق و عند اإزعاجه اأو ت�شنجه يحذر »�شو - ديو - ديو« ب�شكل اأكثر بطئا

و اأق�شر. اأماكن الترّدد: مجاري المياه, البحيرات, الم�شبات و الأوحال ال�شاطئية. 

الخ�صائ�ص و العادات: نا�شط جّدا في بحثه عن الغذاء باأرجحة الج�شم, يه�ّش غالبا 

اأ�ش مثل الطيطوي الإعتيادي, يت�شّيد الح�شرات عند �شطح الماء باأرجحة راأ�شه 
ّ
الر

اأفقّيا من جهة اإلى اأخرى بحثا عن غذائه و ذلك بالماء, على غرار النكات.

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
طيطوي مغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
طيطوي نكات

السودان
طيطوي مغرب

Xenus cinereus

طيطوي مغبر

رسم



172

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
32 - 29

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
67 - 61

الحالة

باإفريقيا  بالأ�شا�ش  ي�شتى  اأوروبا,  �شمال  باأق�شى  الّنوع  هذا  تكاثر  ف�شاء  يقع 

ال�شتوائية, يتّم ر�شده بكامل المنطقة المعنية خلل ال�ّشتاء و عند الهجرة.

األوصاف

دقيق طويل  اأ�شود  منقار  طويلة,  و  دقيقة  حمراء  �شاق  ذو  الحجم  ط 
ّ
متو�ش وحلي 

طح رمادي م�شمر مرّق�ش 
ّ
و م�شتقيم, المخطـم ال�شفلي اأحمر. حاط عند التح�صير: ال�ش

الّتزاوج:  حلّة  في  مادي. 
ّ
بالر برّقة  محّززة  الأبي�شان  در  ال�شّ و  العنق  بالأبي�ش, 

طح منقط بالأبي�ش, )ك�شاء ري�ش نادر باإفريقيا( 
ّ
الوحلي الوحيد ذو لون اأ�شود, ال�ش

مع الملحظة و اأن بع�ش ذكور الطيطوي المقاتل يمكن اأن تكون ذات لون داكن 

ة الظهر و الزمك بي�شاء, يتوزع على الأجنحة لون اأ�شمر 
ّ
جّدا. عند الطيران: موؤخر

الباهت.  مادي 
ّ
الر و  بالأبي�ش  المجعد  الذيل  بو�شوح  تتجاوز  الأقدام  رمادي, 

�شفاف  الترّدد:  اأماكن  »تيرويت«  �شريع  اأو  ويت«   - »تكلي  مرن  �شياح  ال�ّصوت: 

في  اأو  مفرد  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شواحل.  كذلك  و  الع�شرة  اأو  الحلوة  المياه 

اأ�شراب �شغيرة, على غير عادة الوحليات يلم�ش �شطح الماء بطنه عند بحثه على 

الغذاء و اأحيانا ي�شبح.

األنواع المشابهة

طيطوي اأحمر ال�ّصاق: الطيطوي الوحيد المماثل ذو �شاق حمراء, منقار اأق�شر اأحمر 

اأق�شر.  اأبي�ش على الجانب الخلفي من الجناح, �شاق  اأ�شود, �شريط عري�ش  و �شن 

قليل,  مرتد  و  اأ�شمك  منقار  خ�شراء,  اق 
ّ
ال�ش بقليل,  اأكبر  ال�ّصاق:  اأخ�صر  طيطوي 

طح رمادي اأكثر. اأثناء الطيران, ل تتجاوز الأقدام  الذيل اإّل بقليل.
ّ
ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق رمادي

املغرب
اق مرقط

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

اجلزائر

تونس
اق اأرقط

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

ليبيا
طيطوي اأرقط

مصر
اق اأرقط

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

السودان
اق اأرقط

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

Tringa erythropus

طيطوي أحمر الّساق األرقط

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
29 - 27

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
66 - 59

الحالة

بغرب  ت�شتي  الأوروبية  المع�ش�شة  ليبيا,  و  بتون�ش  معروف  مع�ش�ش  الّنوع  هذا 

وجنوب اأوروبا وعلى �شواحل �شمال اإفريقيا حّتى اإفريقيا الو�شطى.

األوصاف

اأحمر �شارب للبرتقالي, منقاره  اق طويلة ذات لون 
ّ
ال�ش ط الحجم, 

ّ
طيطوي متو�ش

طح قمحي محّزز بال�شواد, لون مقّدمة 
ّ
نحيف و م�شتقيم اأحمر و �شن اأ�شود. حاط: ال�ش

الّنوع  هذا  تمّيز  الطيران:  عند  اأ�شمر.  رقيق  تجعيد  يتخلله  اأبي�ش  الأ�شفل  و  العنق 

اأ�شفل  و  الزمك  بقليل,  الذيل  تتجاوز  يقان 
ّ
ال�ش الجناح,  ة 

ّ
بموؤخر عري�شة  حا�شية 

الظهر ذات لون اأبي�ش, الذيل �شارب للبيا�ش و عليه خطوط رقيقة �شمراء. ال�ّصوت: 

ممّيز, نبري رخيم »تو - و« اأو  »تيو - تو - تو« خافت في النهاية. اأماكن الترّدد: 

ة المياه الع�شرة و كذلك بال�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات:  ال�شفاف الوحلّية خا�شّ

منفرد اأو في مجموعات �شغيرة, و ته�ّش براأ�شها عند الإنذار.

األنواع المشابهة

ال�ّصاق الأرقط: الطيطوي الوحيد الآخر ذو �شاق حمراء, منقار اأكثر  اأحمر  طيطوي 

طول, المخطـم العلوي اأ�شود تماما, الأجنحة داكنة, الري�ش الّتزاوجي اأ�شود بكامله 

و مرّق�ش بالأبي�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق مقاتل

املغرب
اق

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

اجلزائر

تونس
اق

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

ليبيا
اق

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

مصر
اق

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

السودان
اق

ّ
طيطوي اأحمر ال�ش

Tringa totanus

طيطوي أحمر الّساق

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
35 - 30

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
70 - 68

الحالة

يع�ش�ش هذا الطائر ب�شمال اأوروبا )اإ�شكندنافيا, رو�شيا و �شمال �شكتلندا( و ت�شتي 

عبورها  عند  اإفريقيا  �شمال  تر�شد  اإفريقيا.  اأو  المتو�شط  و  اأوروبا  غرب  ب�شواحل 

ذهابا ثم اإياًبا, و خلل ف�شل ال�ّشتاء.

األوصاف

وقوية,  طويلة  المخ�شرة  اق 
ّ
ال�ش الم�شتهدفة,  بالمنطقة  الطيطوات  اأكبر  من  هي 

المنقار طويل و�شميك ومرتد اأو يكاد عند الطرف اإلى الأعلى, لونه �شارب للرمادي 

طح �شارب للرمادي مبّقع ومحّزز بالأ�شود عند البالغ في 
ّ
و اأ�شود ال�شن. حاط: ال�ش

مبي�شة  در  ال�شّ و  والعنق  اأ�ش 
ّ
الر التح�شير,  عند  بالأبي�ش  مو�شح  و  الّتزاوج  ك�شاء 

مادي الأ�شمر, البطن و الجبين و الحواجب بي�شاء. عند الطيران: 
ّ
مبّقعة ب�شّدة بالر

الأجنحة رمادّية داكنة تبدو �شوداء و ل يوجد بها �شريط جناحي, الظهر و الزمك 

�شوداء.  رقيقة  خطوط  على  الم�شتمل  و  الأبي�ش  الذيل  تتجاوز  يقان 
ّ
ال�ش اأبي�شان, 

 - »تهييو  المقطع,  ثلثي  اأو  ثنائي  ومرن  �شفيري  �شياح  �شاخب,  جّد  ال�ّصوت: 

تهييو« اأو »تهيو - تهيو - تهو«. اأماكن الترّدد: الم�شتنقعات قليلة العمق, �شفاف 

في  اأو  منفردة  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شاحلّية.  و  الوحلّية  المياه  مجاري 

مجموعات �شغيرة, حذرة و نفورة, منت�شبة الهيئة.

األنواع المشابهة

اأحمر  طيطوي  اأكثر نحافة, منقار دقيق جّدا وم�شتقيم.  اأ�شغر و  البطائح:  طيطوى 

ال�ّصاق الأرقط: �شاقه حمراء, منقار م�شتقيم ونحيف, ك�شاء الّتزاوج اأ�شود تماما.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
اق

ّ
طيطوي اأخ�رص ال�ش

اجلزائر

تونس
اق

ّ
طيطوي اأخ�رص ال�ش

ليبيا
اق

ّ
طيطوي اأخ�رص ال�ش

مصر
اق

ّ
طيطوي اأخ�رص ال�ش

السودان
اق

ّ
طيطوي اأخ�رص ال�ش

Tringa nebularia

طيطوي أخضر الّساق

رسم



التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
طيطوي املروج

اجلزائر

تونس
طيطوي امل�شتنقع

ليبيا
طيطوي البطائح

مصر
طيطوي امل�شتنقع

السودان
طيطوي البطائح

Tringa stagnatilis

طيطوي البطائح
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
26 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
59 - 55

الحالة

تع�ش�ش باأوروبا و �شرق اآ�شيا الو�شطى, هي نوع مهاجر و اأغلب هذه الطيور ت�شتي 

باإفريقيا و الهند, ت�شاهد بالمنطقة المعنية خلل ال�ّشتاء و عند الهجرة.

األوصاف

اق طويلة 
ّ
اق, ال�ش

ّ
طيطوي �شغير الحجم, نحيف المظهر, ي�شبه الطيطوي اأخ�شر ال�ش

و دقيقة و هي ذات لون اأ�شفر خلل ف�شل ال�شيف اأو رمادّية زيتية خلل ف�شل 

ال�ّشتاء, المنقار طويل م�شتقيم و نحيف للغاية لونه اأ�شود و قاعدته مخ�شرة. حاط: 

طح رمادي  هو اأ�شمر م�شّهب مبّقع بالأ�شود لدى البالغ في حّلة الّتزاوج, البطن 
ّ
ال�ش

الوجه داكن,  باأ�شمر  مبّقعة  بي�شاء  والخا�شرة  والعنق  اأ�ش 
ّ
الر اأبي�ش,  لون  ذات 

قاتمة داكنة  الأجنحة  اأبي�شان,  الزمك  و  الظهر  الطيران:  عند  اأبي�شان.  الجبين  و 

برّقة  المخطط  الأبي�ش  الذيل  بو�شوح  تتجاوز  اق 
ّ
ال�ش جناحي,  �شريط  دون  و 

الّنوع.  نف�ش  اأ�شوات  بقّية  من  فخامة  اأقّل  اأو«,   - »تي  خافت  ال�ّصوت:  بالأ�شمر. 

قليلة  ال�شفاف  و  الأرز  و م�شطحات  الم�شتنقعات  الأنهار,  الترّدد: م�شّبات  اأماكن 

مجموعات  في  اأو  منفردة  عموما  العادات:  و  الخ�صائ�ص  حلوة(.  )مياه  العمق 

�شغيرة,  ن�شيطة و قليلة النفور.

األنواع المشابهة

طيطوي اأخ�صر ال�ّصاق: منقار اأكبر و اأثخن مرتد عند الطرف.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
24 - 21

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
 61 - 57

الحالة

تع�ش�ش ب�شمال �شرق اأوروبا و ت�شتي بجنوب اإنجلترا و فرن�شا و خا�شة في الجزء 

ال�شمالي, بالمغرب و على طول ال�شواحل المتو�شطية حّتى اإفريقيا الو�شطى.

األوصاف

اق دقيقة و ق�شيرة رمادّية مخ�شرة, المنقار طويل 
ّ
طيطوي ذو حجم �شغير, ال�ش

تنقيط  به  غامق  بّني  طح 
ّ
ال�ش حاط:  مخ�شرة.  قاعدة  ذو  اأ�شود  م�شتقيم  و  ودقيق 

الطيران:  عند  رمادّية.  ذات حزز  در  ال�شّ و  العنق  اأبي�ش,  الأ�شفل  بنعومة,  مبي�ش 

الك�شاء  باقي  و  تتباين  الطرف  �شوداء عند  اأ�شرطة  به  اأبي�ش  الذيل  اأبي�ش,  الزمك 

الداكن, ل وجود لأ�شرطة جناحيه, بطن الجناح اأ�شود, الأقدام ل تتجاوز الذيل اأو 

تكاد. ال�ّصوت: ت�شرخ عند الطيران ب�شوت حاّد »تويت - تويت« , »فيت - اإي - 

فيت« اأو »تلوي - تي - تيت«. اأماكن الترّدد: الم�شتنقعات, المناقع المنعزلة, قنوات 

الري المفتوحة, و نادرا بال�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات: ن�شيطة جّدا, منفردة اأو 

اأ�ش. 
ّ
في اأ�شراب �شغيرة عند الهجرة, تومئ بتواتر حركة رفع وخف�ش الذيل و الر

األنواع المشابهة

�شارب  الجناح  بطن  مخ�شرة,  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش اأ�شطع,  طح 

ّ
ال�ش الغيا�ص:  طيطوي 

وا�شح  حّد  زيتوني,  قمحي  طح 
ّ
ال�ش �صائع:  طيطوي  اأكثر خطوطا.  الذيل  للرمادي, 

در المجعد. اأثناء الطيران, �شريط جناحي اأبي�ش و ذيل  بين البطن البي�شاء و ال�شّ

قمحي محو�ش بالأبي�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
طيطوي اأخ�رص

اجلزائر

تونس
طيطوي اأخ�رص

ليبيا
طيطوي اأخ�رص

مصر
طيطوي اأخ�رص

السودان
الطيطوي الأخ�رص

Tringa ochropus

طيطوي أخضر

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
21 - 19

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
57 - 56

الحالة

يتّم ر�شد هذا الّنوع ب�شمال اإفريقيا خلل الهجرة و في ف�شل ال�ّشتاء, ت�شتي بكامل 

اأوروبا  و  رو�شيا  �شمال  و  الإ�شكندنافية  بالبلد  تع�ش�ش  هي  و  تقريبا  اإفريقيا 

الو�شطى.

األوصاف

المنقار  دقيقة,  هي  و  مخ�شرة  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش �شغير,  جّد  حجم  ذو  طيطوي  هو 

طح اأ�شمر اأ�شود و 
ّ
ق�شير ن�شبيا وم�شتقيم و هو اأ�شود ذو قاعدة مخ�شرة. حاط: ال�ش

در,  هو منقط برقة بالأ�شهب, الأ�شفل اأبي�ش, خطوط رمادّية رقيقة بالعنق وال�شّ

الري�ش  مع  متباين  الأبي�ش  الزمك  الطيران:  عند  الر�شم.  وا�شح  الأبي�ش  الحاجب 

للرمادي  �شارب  الجناح  اأ�شفل  �شمراء,  اأ�شرطة  الأبي�ش,  بالذيل  الداكن  الأ�شمر 

الت�شويت �شراخ  كثير  ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوز  اق 
ّ
ال�ش ل�شريط جناحي,  ول وجود 

حاّد ومتكرر عند الإنطلق »كيف - كيف - كيف« اأو »غي - غي - غي«. اأماكن 

ذات  و  الحلوة  المياه  ذات  منها  خ�شو�شا  و  الطينية  الرطبة  المواقع  كّل  الترّدد: 

غطاء نباتي قريب, و كذلك بقرب المواطن ال�شكنية. الخ�صائ�ص و العادات: �شائع, 

ل ينفر ب�شرعة.

األنواع المشابهة

اأبي�ش  الذيل  اأ�شود,  الجناح  اق رمادّية مخ�شرة, 
ّ
ال�ش اأخ�صر: �شطح داكن,  طيطوي 

اأكثر  الري�ش.  ك�شاء  باقي  مع  تتباين  �شوداء  اأ�شرطة  موؤخرته  في  و  اأ�شرطة  باأقّل 

الأبي�ش  بين  وا�شح  تحديد  زيتي,  اأ�شمر  متماثل  طح 
ّ
ال�ش �صائع:  طيطوي  توح�شا. 

محو�ش  اأ�شمر  ذيل  و  اأبي�ش  جناحي  �شريط  الت�شحير,  فترة  في  المجعد.  در  ال�شّ و 

بالأبي�ش.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
�شق�شاق

املغرب
طيطوي اخل�شب

اجلزائر

تونس
طيطوي الغيا�ش

ليبيا
طيطوي الغيا�ش

مصر
طيطوي الغيا�ش

السودان
طيطوي الغيا�ش

Tringa glareola

طيطوي الغياض

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
21 - 19

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
41 - 38

الحالة

مهاجر قطبي الأ�شل, اأغلب هذه الطيور المع�ش�شة ب�شمال اأوروبا و اآ�شيا تقطع كل 

�شنة الآلف من الكيلومترات لت�شتي بجنوب اإفريقيا و جنوب �شرق اآ�شيا و اأ�شتراليا. 

يتّم ر�شد هذا الّنوع بالمنطقة المعنية خلل ال�ّشتاء و عند الهجرة.

األوصاف

جّد  المنقار  ق�شر,  ذات  و  دقيقة  مخ�شرة  اق 
ّ
ال�ش �شغير,  حجم  ذو  طيطوي  هو 

الأ�شفل  زيتي,  رمادي  طح 
ّ
ال�ش حاط:  اأ�شود.  �شن  و  م�شتقيم  و  رقيق  هو  و  ق�شير 

اأبي�ش  �شيق  جزء  �شوداء,  رمادّية  رقيقة  بحزز  قمحية  در  ال�شّ جانبي  اأبي�ش, 

اأبي�ش,  العنق  بع�ش  و  الذقن  اأ�شفل  الجناح,  مع�شم  لمقّدمة  الأمام  من  يظهر 

حاجب نحيف �شارب اإلى البيا�ش, حلقة رقيقة بي�شاء حول العين. عند الطيران: 

اق 
ّ
ال�شريط الجناحي الأبي�ش وا�شح جّدا, الذيل اأ�شمر بحوا�شي خفيفة بي�شاء, ال�ش

حاّد و  وا�شح  �شفير  الطيران,  خلل  و  الإنطلق  عند  ال�ّصوت:  الذيل.  تتجاوز  ل 

»تي -  تي - تي« اأو »غي -  غي - غي«. اأماكن الترّدد: �شائع في كل المناطق 

الرطبة ذات المياه الحلوة و الع�شرة اأو ال�شاطئية. الخ�صائ�ص و العادات: منفردة, 

اأجنحة قليلة الإت�شاع مقّو�شة و خفق  الماء )�شفيف(,  طيران نموذجي على �شطح 

اأ�ش باإ�شتمرار, قليلة النفور.
ّ
�شريع تتخلله اإنزلقات ق�شيرة, ته�ّش الذيل و الر

األنواع المشابهة

ذيل  اأبي�ش,  الزمك  البطن,  و  در  ال�شّ بين  وا�شح  لتحديد  اأخ�صر: ل وجود  طيطوي 

اأبي�ش بخطوط �شوداء عند الطرف. اأثناء الطيران ل وجود ل�شريط جناحي. طيطوي 

در و البطن, الزمك اأبي�ش, الذيل اأبي�ش بخطوط  الغيا�ص: ل وجود لتحديد بين ال�شّ

زقزاق م�صري: نف�ش نمط الطيران  اأثناء الطيران ل وجود ل�شريط جناحي.  �شمراء. 

اأ�شود على الظهر.  اأزرق, �شريط  طح رمادي 
ّ
ال�ش على م�شتوى �شطح الماء )�شفيف(, 

اأثناء الطيران اأجنحة مثلثة بي�شاء تحمل خطوطا �شوداء.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
طيطوي �شغري

اجلزائر

تونس
طيطوي �شائع

ليبيا
طيطوي �شائع

مصر
طيطوي

السودان
طيطوي �شائع

Actitis hypoleucos

طيطوي شائع

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
26 - 21

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
57 - 50

الحالة

بين  الكائنة  بالمناطق  ي�شتي  ال�شمالية  القطبية  بالنواحي  المع�ش�ش  الّنوع  هذا 

اأوروبا الو�شطى و اإفريقيا الإ�شتوائية, يتّم ر�شد هذا الّنوع بالمنطقة المعنية خلل 

ال�ّشتاء و عند الهجرة.

األوصاف

ق�شيرة,  برتقالية  حمراء  يقان 
ّ
ال�ش ق�شير,  عنق  و  مكتنز  و  ق�شير  �شغير  وحلي 

اأ�شمر  الظهر  التح�صير:  فترة  في  حاط  للغاية.  قوي  و  ق�شير  هو  و  اأ�شود  المنقار 

الأبي�شان.  الحنجرة  و  الأ�شفل  اأ�شمر متباين مع  ق�شرّيا, طوق عري�ش  يبدو  داكن 

اأ�ش و العنق اأبي�شان مع 
ّ
طح اأ�شهب و اأ�شود, الأ�شفل اأبي�ش, الر

ّ
في حلّة الّتزاوج: ال�ش

در اأ�شود و الحنجرة  ر�شوم �شوداء, طوق اأبي�ش عري�ش جّدا يرتفع على الخدين, ال�شّ

بي�شاء. عند الطيران: يبدو �شديد التباين مجعدا بالأ�شود و الأبي�ش )بالأ�شهب في 

حّلة الّتزاوج(. ال�ّصوت: مهتز و �شريع »كهي - كيتيتيتي« اأو »توك - اأي - توك«. 

الخ�صائ�ص و العادات: في مجموعات �شغيرة, يتغّذى بتفتي�ش حزيمات الطحالب 

اأو  الترّدد: بالأ�شا�ش على ال�شواطئ ال�شخرّية  اأماكن  و بقلب الأ�شداف و الح�شى. 

الرملّية  الوحلّية اأو بالم�شبات النهرية, نادرا ما تتواجد بالأرا�شي الداخلية.

األنواع المشابهة

اأو  القطاقط حاطة كانت  تباينا من  اأكثر  الماء  قنبرة  الّتزاوج,  القطاقط: في حّلة 

محلقة. ظهر القطاقط ّخالي تماما من الأ�شهب و الأ�شود.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نحجة البحر

املغرب
نبا�ش احلجر

اجلزائر

تونس
قنربة املاء

ليبيا
قنربة املاء

مصر
قنربة املاء

السودان
قنربة املاء

Arenaria interpres

قنبرة املاء

دون حّلة الّتزاوج

حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
19 - 17

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
34 - 30

الحالة

هذا المهاجر المنتمي للحيز ال�شمالي, ي�شاهد في المنطقة المعنّية خلل الهجرات 

ل�شيما بموريتانيا و تون�ش و م�شر و ال�شودان.

األوصاف

وحلي مائي و هو الأ�شغر في نوعه, ذو ك�شاء رمادي و اأبي�ش في ف�شل ال�ّشتاء. 

الو�شاح  و  الذقن  ة 
ّ
موؤخر و  الوجنة  و  القلن�شوة  الّتزاوج:  حلّة  في  بالغ  حاط 

اأبي�ش,  الحنجرة  من  الأعلى  الجزء  و  الوجنة  اأ�شفل  و  الذقن  ر�شا�شّية,  رمادّية 

بقعة بي�شاء باأعلى العين, الزور محاط بقلدة عنقية ذات لون �شدئى اإلى اأ�شمر 

اق 
ّ
ال�ش و  المنقار  اأبي�شان,  الزمك  و  الأ�شفل  الإناث,  لدى  جيدا  وا�شحة  برتقالي 

اأ�شودان. بالغ في ك�صاء الّت�صتية: الأ�شفل رمادي ر�شا�شي فاتح و �شاربه مبي�ش, 

در والخا�شرة بي�شاء, اللون الأبي�ش للحاجب يتوا�شل حّتى الزور, القلن�شوة  ال�شّ

اق مخ�شرة. الّطيور اليافعة: �شبيهة بالبالغة في ف�شل ال�ّشتاء, ال�شارة 
ّ
بي�شاء, ال�ش

در و الخا�شرة رمادي, القلن�شوة �شوداء داكنة.  �شفراء داكنة اإلى �شفراء, لون ال�شّ

داكن,  اأ�شمر  الزمك  الأو�شط من  الجزء  فاتح,  رمادي  و  مربع  الذيل  الطيران:  عند 

الأجنحة رمادّية مع �شريط اأبي�ش. ال�ّصوت: »تويك« و »كركك - كركك« مقت�شب 

فوق  بالجبال,  المناقع  و  بالم�شتنقعات  يع�ّش�ش  الترّدد:  اأماكن  ر. 
ّ
ومتكر منخري 

اأطراف الأ�شجار اأو بالتندرا, ي�شّتي بالبحر. الخ�صائ�ص و العادات: اأدوار الجن�شين 

متعاك�شة, مهاجر يقوم في الخريف بقطع م�شافات طويلة و ذلك من �شمال اأوروبا 

اإلى بحر عمان و بعر�ش �شواحل الجزيرة العربية. 

األنواع المشابهة

بي�شاء,  الوجنة  داكن,  اأ�شهب  الأ�شفل  الّتزاوج(:  حلّة  في  )بالغ  رمادي  فلروب 

للبالغ,  ال�شتوي  الك�شاء  اأ�شود.  �شن  و  اأ�شفر  المنقار  اأ�شودان,  الجبهة  و  القلن�شوة 

داكنة,  جوانبها  و  بي�شاء  القلن�شوة  فاتح,  اأزرق  رمادي  متماثل  تقريبا  طح 
ّ
ال�ش

المنقار اأقوى و داكن و ذو قاعدة �شفراء.

Phalaropus lobatus

فالروب أحمر العنق

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
الطيطوي حمراء الرقبة

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
فلروب اأحمر العنق

السودان
فلروب اأحمر الرقبة

دون حّلة الّتزاوج

يافع

أنثى في حّلة الّتزاوج

ذكر في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
22 - 20

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
41 - 36

الحالة

ال�شواحل المغربية وموريتانيا.

األوصاف

يتمّيز  الذي  العنق  اأحمر  الفلروب  ي�شبه  المتغّيرة  الدريجة  بحجم  �شغير  وحلي 

في  بالغ  حاط  اأكثر.  فاقعة  األوان  لها  الّنوع  لهذا  الأنثى  اأثخن.  و  اأق�شر  بمنقار 

اأ�ش اأبي�ش, 
ّ
حلّة الّتزاوج )الأنثى(: الأ�شفل بّني اأ�شهب فاقع من الزور اإلى الذيل, الر

�شفراء.  عري�شة  خطوط  به  و  اأ�شود  طح 
ّ
ال�ش اأ�شود,  الذقن  و  الحاجب  و  القلن�شوة 

حاط بالغ في حلّة الّتزاوج )الذكر(: ك�شاء اأكثر قتامة غالبه مبّقع بالأبي�ش من 

الأ�شفل مما ي�شفي على الحّلة م�شهرا ق�شرّيا. البالغ في ك�صاء الّت�صتية: األوان اأقّل 

اأبي�ش, مقّدمة  الأ�شفل  و متماثل,  طح رمادي ممتقع 
ّ
ال�ش تماثل,  اأكثر  و  و�شوحا 

ة و الجوانب �شوداء, المنقار الداكن قاعدته �شفراء. الّطيور 
ّ
القلن�شوة بي�شاء, الموؤخر

لون  و�شوحا,  اأقّل  القلن�شوة  ق�شرّيا,  مظهرا  يمنح  مخطط  داكن  طح 
ّ
ال�ش اليافعة: 

در. عند الطيران )في حلّة الّتزاوج(: الغطاء اأ�شفل الجناح  م�شم�شي عند العنق و ال�شّ

الأجنحة  و  الداكن  الج�شم  بين  وا�شح  تباين  مادي, 
ّ
بالر محو�شة  حوافه  اأبي�ش 

الفاتحة. عند الطيران )في ك�صاء الّت�صتية(: �شريط جناحي عري�ش اأبي�ش. ال�ّصوت: 

ة 
ّ
الغر ب�شوت  يذكر  اأج�ش  و معدني  »كيت« مدوي  الطيران  اأثناء  التوا�شل  �شراخ 

الترّدد: خلل فترة  اأثناء ال�شباحة »هيب - هيب - هيب«. اأماكن  ال�شوداء, تطلقه 

ال�ّشتاء. اأوقيانو�شي خلل  و  ال�شمالي  بالحيز  الرطبة  ال�شاحلّية  التندرا  الّتع�شي�ش, 

الخ�صائ�ص و العادات: عموما قليلة النفور, الأدوار العادية للجن�شين متعاك�شة.

األنواع المشابهة

القفن  ة 
ّ
موؤخر و  الوجنة  و  القلن�شوة  الّتزاوج,  بالغ في حّلة  العنق:  اأحمر  فلروب 

المنقار برتقالّية,  �شمراء  اإلى  �شهباء  عنقية  ربطة  ر�شا�شي,  رمادي  الو�شاح  و 

طح رمادي ر�شا�شي فاتح, ال�شارية 
ّ
اق �شوداء. البالغ في ك�شاء الّت�شتية, ال�ش

ّ
و ال�ش

اأمغر  لون  ذات  ال�شارية  اليافعة  الّطيور  مخ�شرة.  اق 
ّ
ال�ش مبي�شة,  الو�شاح  على 

�شل�شالي اأ�شفر على الو�شاح, القلن�شوة �شوداء داكنة.

Phalaropus fulicarius

فالروب رمادي

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
مادّية

ّ
الطيطوي الر

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
فلروب رمادي

السودان

دون حّلة الّتزاوج

أنثى في حّلة الّتزاوج

ذكر في حّلة الّتزاوج

رسم



الحالة

خارج فترة التكاثر فاإّن هذا الّنوع مهاجر اأوقيانو�شي على اإمتداد �شواحل اأوروبا 

و اإفريقيا ليعود لمواقعه ال�شتوّية بالمحيط الأطل�شي الإ�شتوائي و بالمحيط الهندي 

حيث يبقى بعر�ش البحر و على م�شافة من ال�شواحل.

األوصاف

الزمج  من  قريبة  هيئة  ذو  اق, 
ّ
ال�ش اأ�شفر  النور�ش  من  طفيفا  اأ�شغر  الطائر  هذا 

)النور�ش( و لكن الطيران اأقوى و اأكثر اإ�شرارا و �شرامة و مبا�شر اأكثر من الزمج. 

اق, 
ّ
ال�ش اأ�شفر  النور�ش  من  اأكثر  م�شتدّقة  الأجنحة  و  بارزة  البطن  الطيران:  عند 

الوجه  على  بعيد  من  ت�شاهد  بي�شاء  مثلثة  علمة  الخارجية  الكبرى  بالقوادم 

ال�شفلي و لكنها اأ�شغر و ممتدة بالوجه العلوي. عند الطيران )بالغ(: بو�شط الذيل 

المطول ري�شتان على �شكل م�شوط, ال�شكل داكن و باأكمله  اأ�شمر قاتم باإ�شتثناء بقع 

بقعة  م�شفرة,  قلدة  اأكثر,  دارج  الفاتح:  ال�صكل  الكبرى.  القوادم  بقاعدة  بي�شاء 

بطنية بي�شاء, الكوا�شي ال�شفلّية و الزمك و الغطائيات ال�شفلّية للأجنحة مخططة 

الداكن, بقعة بي�شاء ممّيزة  الأ�شمر  الج�شم  بلون ممتقع متباينة عموما مع بقّية 

بقاعدة القوادم الكبرى على م�شتوى الغطائيات ال�شفلّية للجناح ذات مفعول يوحي 

بوجود بقعتين باأ�شفل الجزء الخارجي للجناح. ال�ّصوت: �شبيه ب�شوت الزمج. اأماكن 

الترّدد: طائر اأقيانو�شي. الخ�صائ�ص و العادات: تهاجم الّطيور البحرية حّتى تتخلى 

و تتج�شاأ غذائها.

األنواع المشابهة

كركر قطبي: هيئة اأدق و اأهيف, اأ�شغر حجما, قاعدة الأجنحة و الذيل ن�شبيا اأ�شيق. 

الّطيوراليافعة, القفن ممتقع اأكثر من الزمك )و العك�ش لدى كركر بوماريني( بطن 

الأجنحة ل تتباين مع بقّية الج�شم الأ�شمر الداكن. الّطيور البالغة, الري�ش الأو�شط 

دري العري�ش الأ�شمر. كركر كبير: هيئة  بالذيل دقيقة و م�شتدّق, غياب ال�شريط ال�شّ

اأ�شخم, الأجنحة اأعر�ش, البقع  البي�شاء عند قاعدة القوادم الكبرى اأكثر اإمتدادا. 

اأكثر لينة  الأجنحة  �شربات  حّدة,  اأقّل  م�شتدّقة  باأجنحة  تتميز  )اليافعة(:  الزمج 

الكبيرة عند  البي�شاء  البقعة  اأو مبي�شة, غياب  الزمك ممتقعة  و  اأ�ش 
ّ
الر بطيئة,  و 

قاعدة القوادم.
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
50 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
125 - 115

Stercorarius pomarinus

كركر

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس
كركر

ليبيا
كركر

مصر
كركر

السودان

يافع السنة األولى بالغ شكل فاحت 

بالغ شكل داكن

رسم



الحالة

مهاجر و م�شّتي اأوقيانو�شي.

األوصاف

باأجنحة م�شتدّقة  قاتم  بنور�ش  �شبيه  بهلواني,  �شريع ذو طيران قوي  الطائر  هذا 

الخارجية معلمة ببقعة بي�شاء  الكبرى  القوادم  الطيران:  عند  اأكثر و �شدر ناتئ. 

الوجه  على  منت�شرة  و  اأ�شغر  لكنها  و  ال�شفلي  الوجه  عند  بعيد  من  ت�شاهد  مثلثة 

يتجاوز  م�شماري   و  دقيق  الذيل  و�شط  ري�ش  )بالغة(:  الطيران  عند  العلوي. 

دارج  الداكن:  ال�صكل  له.  م�شاوية  الأق�شى  اأو على  اأقّل  الذيل بطول  بقّية  بو�شوح 

ال�صكل  الكبرى.  القوادم  اأ�شمر داكن تماما باإ�شتثناء بقع بي�شاء عند قاعدة  اأكثر, 

الفاتح: القلدة و الأجزاء ال�شفلّية مبي�شة باإ�شتثناء الكوا�شي الداكنة. عند الطيران 

مادي للأ�شهب, الرقبة 
ّ
)اليافعة(: �شباغ متنّوع و لكن غالبا بّني اأو �شارب من الر

الغطائيات  و  ال�شفلّية  الكوا�شي  الزمك,  من  اإمتقاعا  اأكثر  �شهباء,  اأو  بّنّية  غالبا 

الج�شم,  بقّية  مع  قليل  تتباين  لكن  و  بالممتقع  مخططة  عموما  للجناح  ال�شفلّية 

ري�شة الذيل الو�شطى دقيقة و م�شتدّقة, تتجاوز بقليل بقّية الذيل. ال�ّصوت: �شامت 

الترّدد: طائر  اأماكن  اأنيني.  اأوو«  الّتع�شي�ش »توك - توك« و »كا -  خارج مواطن 

تتخّلى حّتى  النوار�ش  و  الخرا�شن  تطارد  العادات:  و  الخ�صائ�ص  اأوقيانو�شي. 

و تتج�شاأ غذائها.

األنواع المشابهة

اأ�شخم, يبدو  اأقّل ر�شاقة, الحجم  اأكثر و  اأقّل نحافة بطنية  بوماريني: هيئة  كركر 

الّطيور  اأعر�ش.  ن�شبيا  الذيل  و  الأجنحة  قاعدة  �شخامة,  اأكثر  المنقار  و  اأ�ش 
ّ
الر

اليافعة و الزمك ممتقع اأكثر من الرقبة )عك�ش الكركر القطبي(, اأ�شفل الأجنحة اأكثر 

الذنب: الحجم  كركر طويل  الداكن.  الأ�شمر  الج�شم  اإمتقاعا و هو متباين مع بقّية 

اأ�شغر, هيئته اأكثر نحافة, البطن اأقّل بروزا و اأكثر اإن�شيابية, الأجنحة اأ�شيق عند 

القاعدة, منقار اأق�شر, الذيل يبدو اأطول. الّطيور البالغة, ري�شات الذيل الو�شطى لينة 

در فقط ذات لون  و دقيقة و هي بالغة الّطول و تتجاوز بكثير الذيل, القلدة و ال�شّ

�شارب للأبي�ش. الّطيور اليافعة, غالبا رمادّية اأكثر و لون بّني اأقل.
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 44 - 37

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
118 - 108

Stercorarius parasiticus

كركر قطبي

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
كركر قطبي

السودان

يافع السنة األولى

بالغ شكل فاحت 

بالغ شكل داكن

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
41 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
112 - 105

Stercorarius longicaudus

كركر طويل الذنب

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
كركر طويل الذنب

السودان

يافع السنة األولى

بالغ 

الحالة

بالمنطقة  ي�شاهد  هجراته,  خلل  ال�شواحل  بمياه  يترّدد  لكنه  و  اأوقيانو�شي  نوع 

المعنّية عند الهجرة و في ال�شّتاء.

األوصاف

الأنواع  بقّية  بين  الأطول من  ذيله فهو  اأما  الّطيور نحافة  اأنواع  اأكثر  الكركر هو 

ما عدى الكركر الكبير. حاط بالغ: الري�ش الأو�شط بالذيل دقيقة و م�شمارية ذات 

ق�شير  اأ�ش 
ّ
الر �شميك,  جّد  و  داكن  ق�شير  المنقار  الذيل,  بقّية  بكثير  يتجاوز  طول 

اأهيف, داكن ذو  �شريع  الطيران: طائر  عند  بارز.  در  ال�شّ البطن م�شطحة,  و مكّور, 

ذيل طويل �شيق و حفيف ذو طيران ر�شيق و بهلواني �شبيه بخر�شنة كبرى. عند 

مثل  الكبرى  القوادم  قاعدة  عند  ممّيزة  بي�شاء  بقعة  توجد  ل  )البالغ(:  الطيران 

بقّية طيور الكركر, فقط الفقرات الخارجية لري�شتي ثوالث القوادم الكبرى بي�شاء 

الغطائيات  و  الو�شاح  و  الداكنة  ال�شمر  القوادم  بين  التباين   تمثل  هي  و  اللون 

البي�شاء القلدة  و  ال�شوداء  القلن�شوة  بين  و  الفاتح  مادي 
ّ
الر الأ�شمر  اللون  ذات 

)اليافعة(: �شبغ متنّوع  الطيران  عند  در الأبي�ش.  الداكن و ال�شّ مادي 
ّ
الر و البطن 

بقعة  و  قتامة  اأكثر  �شدريا  �شريطا  غالبا  تمثل  بالممتقع,  اأكثر  مخطط  لكن  و 

الكبرى,  القوادم  قاعدة  عند  بي�شاء  بقعة  فقط  لديها  البطن,  باأعلى  اأكثر  �شاحبة 

الري�ش الأو�شط للذيل يتجاوز بقليل و لكن و بو�شوح  بقّية الذيل الذي يبدو دائريا. 

ال�ّصوت: كتوم خارج فترة الّتع�شي�ش  »كريي« حاد. اأماكن الترّدد: طائر اأوقيانو�شي.

الخ�صائ�ص و العادات: تطارد الخرا�شن  و النوار�ش حّتى تتخّلى و تتج�شاأ غذائها.

األنواع المشابهة

كركر قطبي: هيئة اأقّل نحافة و بطينة اأكثر, اأقوى حجما من الكركر طويل الذنب, 

الذيل  اأعر�ش بما يظهر  ن�شبيا  الأجنحة  اأكثر, قاعدة  اأطول و داكن  منقار مكتمل 

اأق�شر بمرتين, البطن  )ذات �صكل فاتح(: الري�ش الأو�شط للذيل  كركر قطبي  اأق�شر. 

بي�شاء, بقع بي�شاء وا�شحة جّدا عند قاعدة القوادم ال�شغرى. الّطيور اليافعة غالبا 

ذات �شباغ اأكثر ن�شارة  بّني اأو اأ�شهب و اأقّل رمادّية.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
58 - 50

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
140 - 125

Catharacta skua

كركر كبير

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
كركر كبري

السودان

يافع السنة األولى

بالغ 

الحالة

ط.
ّ
م�شتي بحري بالأطل�ش و المتو�ش

األوصاف

اق 
ّ
ال�ش اأ�شفر  النور�ش  بحجم  و  القتامة  متماثل  يبدو  �شخم  و  كبير  بحري  طائر 

الزمج بج�شم بطني و عنق  اأ�شخم من  الهيئة تبدو قوية و  اق(, 
ّ
ال�ش اأ�شفر  )الزمج 

�شلبة اأ�شّد  الأجنحة  دف  و  اأدق  اأو�شع  اأجنحة  بارز,  بطن  الطيران:  عند  �شميك. 

بي�شاء  كبيرة  ببقعة  معلمة  الخارجية  الكبرى  القوادم  الماء,  زمج  من  متانة  و 

مثلثة ت�شاهد من بعيد على الوجه الداخلي و الخارجي للجناح, هذه البقعة تمتد 

حّتى اأو�شطه و تتباين مع باقي الجناح الأ�شمر الداكن, الذيل ق�شير و اأ�شمر داكن. 

منخري.  �شبه  و  مقت�شب  »جوك«  الّتع�شي�ش  فترة  خارج  اأخر�ش  �شامت  ال�ّصوت: 

البحرية  الّطيور  يهاجم  العادات:  و  الخ�صائ�ص  اأوقيانو�شي.  طائر  الترّدد:  اأماكن 

الكبرى حّتى تتخلى و تتج�شاأ غذائها.

األنواع المشابهة

كركر بوماريني: هيئة اأدق و اأهيف, اأ�شغر حجما من الكركر الكبير, الأجنحة ن�شبيا 

اأ�شيق و ذات قاعدة اأطول قليل. لليافعة غالبا زمك و كوا�شي �شفلّية و غطائيات 

اأو�شط بالذيل ممّيزة  الممتقع. للبالغ غالبا ري�ش  اأجنحة �شفلّية مخططة بالأ�شمر 

�شميكة و ممتدة على �شكل م�شوط تتجاوز البقّية. الزمج: تتميز عن الكركر الكبير 

اأكثر  اأكثر, دفيف الأجنحة  اأقل م�شمارية, الج�شم دقيق  اأ�شيق و  اأطول و  باأجنحة 

اأو مبي�ش, غياب البقعة البي�شاء عند قاعدة  اأ�ش و الزمك ممتقع 
ّ
الر لينا و بطئا, 

القوادم الكبرى.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
45 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
118 - 105

Larus hemprichii

نورس أسحم

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بورا�ش

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
نور�ش اأ�شحم

السودان

يافع السنة األولى

يافع السنة األولى

يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ

الحالة

مقيم بالبحر الأحمر

األوصاف

نور�ش �شغير داكن �شديد الهيافة و ممتد, منقار طويل جّدا, �شميك و ثنائي اللون, 

در رمادي اأ�شمر, المنقار اأ�شفر مخ�شر  طح و ال�شّ
ّ
اأجنحة داكنة. حاط بالغ: لون ال�ش

و �شن اأحمر, البطن و الذيل اأبي�شان تعلو القنة ال�شوداء الداكنة, �شمرة هذه القنة 

المحجر  اللون, حلقة  اأبي�ش  التزاوج, طوقا  اأقّل تحديدا خلل فترة  اأكثر قتامة و 

اأ�ش متماثل اللون, رمادي اأ�شمر داكن و دون 
ّ
رقيقة فوق العين. الّطيور اليافعة: الر

اأ�شود  و  ممتقع  هو  و  الثنائية  الألوان  وا�شح  المنقار  داكنة,  قنة  اأو  اأبي�ش  طوق 

الو�شاح �شمراء مهدبة بالممتقع ي�شفي عليها مظهرا  الغطائيات و  الطرف, ري�ش 

ري�ش متماثل, رمادي  الو�شاح  الأولى, يظهر على  �شتويتها  �شاحبا, في  و  ق�شرّيا 

داكن  كما هي عند البالغ. عند الطيران )بالغ(: لون الأجنحة رمادّية �شوداء داكنة 

الطيران  عند  اأ�شمر.  رمادي  در  ال�شّ و  الو�شاح  البي�شاء,  الطيران  حافة  باإ�شتثناء 

طح 
ّ
ال�ش ري�ش  اأهداب  اأ�شود,  �شيق  ب�شريط  ينتهي  اأبي�ش  ذيل  اليافعة(:  )الّطيور 

مادي 
ّ
الر اللون  تماثل  للأجنحة,   الداخلي  بالجزء  ممتقعا  �شبغا  تمنح  ال�شاحبة 

اأ�ش. اأماكن الترّدد: بال�شواحل ل غير. ال�ّصوت: �شراخ 
ّ
در و الر الأ�شمر الداكن عند ال�شّ

متكرر, متين اأو مختنق اأكثر من نور�ش عجمة.

األنواع المشابهة

اأي�شا و لكنه  اأبي�ش و طويل  نور�ص عجمة: مماثل و داكن و دونه حجما, منقار 

نحيف اأكثر و ثنائي اللون ب�شكل اأقل. البالغ, حلقة العين البي�شاء اأثخن و مكتملة, 

طح, 
ّ
طح رمادي �شافي اأكثر, �شريط �شدري رمادي اأكثر طيقا و اإمتقاعا من ال�ش

ّ
ال�ش

العلوية  الأجزاء  لري�ش  اأهداب ممتقعة  �شمراء,  بالأ�شا�ش  لي�شت  و  �شوداء  القلن�شوة 

اأقّل عر�شا عند اليافعة ل تحدث تباينا بين الأجزاء الداخلية و الخارجية للجناح. 

اليافعة, الذيل تقريبا اأ�شود اللون بكامله.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
43 - 39

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
109 - 100

Larus leucophthalmus

نورس عجمة

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بورا�ش

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
نور�ش عجمة

السودان
النور�ش

يافع السنة األولى

يافع السنة األولى

يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ

الحالة

ط.
ّ
متواجد بالبحر الأحمر و خليج عدن, عر�شيا بالمتو�ش

األوصاف

هذا  فاإّن  الطويل  منقاره  و  الن�شيابي  الأهيف  �شكله  و  الداكن  العام  مظهره  في 

النور�ش ال�شغير الحجم مماثل لنور�ش اأ�شحم. حاط بالغ: يتميز هذا الّنوع بثلثة 

اأ�شودان, هلل  اأ�ش و الزور 
ّ
مراحل عمرّية, �شدر رمادي و �شطح رمادي قاتم, الر

اق 
ّ
ال�ش اأ�شود,  �شن  و  اأحمر غامق  اأ�شفلها, منقار  اآخر  و  العين  اأبي�ش فوق  عري�ش 

�شفراء. حاط بالغ في عامه الثاني: مثل البالغة دون حلة الّتزاوج, القناع اأ�شود 

ة القنة, الأجنحة و الظهر م�شمرة, المنقار اأ�شمر اأحمر داكن. 
ّ
و حزز م�شودة بموؤخر

اأ�شمر,  العنق  و  اأ�ش 
ّ
الر قاتمة,  �شمراء  رمادّية  عموما  هيئة  ذات  اليافعة:  الّطيور 

الطيران: بطن  عند  اآخر فوقها.  و  العين  اأبي�ش تحت  اأ�شود, هلل عري�ش  المنقار 

اأ�شحم و لكن في المجموع خفي�ش  ال�ّصوت: �شبيه ب�شوت نور�ش  الأجنحة داكنة. 

اأكثر و اأقّل خ�شونة. اأماكن الترّدد: منت�شب خا�شة لل�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات: 

يد  ال�شّ بواخر  يقتفي  بالموانئ,  بالأخ�ش  النفور  قليل  الطائر  اإجتماعي جّدا, هذا 

بحثا عن الغذاء.

األنواع المشابهة

اإلى  للأزرق  �شارب  اأثخن,  المنقار  البالغة,  نحافة.  اأقّل  و  اأكبر  اأ�صحم:  نور�ص 

اأ�ش و العنق رمادي, 
ّ
المخ�شر مع �شريط عمودي غامق و �شن اأحمر. اليافعة, لون الر

م�شمر فاتح و اأكثر تماثل.

رسم



الحالة

ط حّتى ليبيا. 
ّ
 ي�شّتي هذا النور�ش بالبحر الأحمر و على ال�شواحل ال�شرقّية للمتو�ش

األوصاف

هذا الّنوع هو اأكبر من بقّية نوار�ش الماء الكبرى باإ�شتثناء نور�ش اأ�شود الظهر كبير, 

الم�شطح  راأ�شه  و  الكبير طويل و �شميك  الداكنة محاطة بالأبي�ش و منقاره  عينه 

ممتد و �شغير ن�شبيا, تمنحه مظهرا جانيا ممّيزا, في �شتويته لأولى,  يكون لهذا 

و  �شميكة  العين  حلقة  ن�شف  و  العين,  ة 
ّ
بموؤخر اأحيانا  �شيق  اأ�شود  قناع  الطائر 

الوحيد ذو قنة �شوداء مماثلة  النور�ش  هو  الّتزاوج:  في حلّة  بالغ  حاط  بي�شاء. 

راأ�ش  قزوينى,  نور�ش  من  اإمتقاعا  اأكثر  ذو  رمادي  طح 
ّ
ال�ش ال�شغيرة,  للنوار�ش 

اأ�شفر  معظمه  الألوان  ثلثي  المنقار  فاقعة,  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش داكنة,  وحدقة  اأ�شود 

الّتزاوج:  في حلّة  بالغ  الأطرف.  الأ�شود في جزئه  فاتح محوط جيدا بالأحمر و 

بموؤخرتي القلن�شوة والعين فقط حزز م�شودة توحي بقناع ممّيز, اأطراف الأجنحة 

معظمها بي�شاء مع �شريط عري�ش اأ�شود. الّطيور اليافعة: في �شتويتها الأولى يبدو 

اأ�ش و الج�شم بلون يكاد يكون مبي�شا و عليهما حزز �شمراء خا�شة على جانبي 
ّ
الر

ة القلن�شوة قناع داكن, ممّيز بري�ش الّطيور اليافعة 
ّ
العنق, غطائيات الأذن وبموؤخر

اأو ال�شتوّية, الو�شاح رمادي كالبالغ, الغطائيات متماثلة داكنة مهدبة بالممتقع 

اأ�ش م�شتطيل 
ّ
دون خطوط اأو �شواري ممتقعة كبقّية اأنواع النوار�ش. عند الطيران: الر

و الأجنحة طويلة ت�شكل هيئة ممّيزة. عند الطيران )البالغ(: �شطحة كبيرة بي�شاء 

الأجنحة  اأ�شفل  )اليافعة(:  الطيران  عند  الطرف.  اأ�شود  �شريط  الجناح,  نهاية  في 

اأبي�ش متماثل, الزمك اأبي�ش �شاف دون علمات قاتمة. اأماكن الترّدد: �شاطئي في 

المنطقة المعنّية, يتواجد بالبحر و البحيرات ومواقع تربية الأ�شماك.

األنواع المشابهة

لحلقة  ال�شميك  الن�شف  غياب  اأكثر,  وداكن  اأدق  منقار  )اليافعة(:  قزوينى  نور�ص 

العين والقناع الأ�شود, غطائيات كبرى جناحية مخططة بلون �شاحب.
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
61 - 57

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
170 - 150

Larus ichthyaetus

نورس أسود الّرأس كبير

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
نور�ش ال�شمك

السودان
اأ�ش كبري

ّ
نور�ش اأ�شود الر

يافع السنة األولى

يافع السنة األولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم



الحالة

كامل  في  ال�ّشتاء  في  و  هجراته  خلل  ي�شاهد  قطبّية  اأ�شول  من  مهاجر  نور�ش 

المنطقة المعنّية ما عدى ال�شودان.

األوصاف

اأ�ش اأكثر اإ�شتطالة, منقار اأقوى بقليل 
ّ
اأ�ش و لكن الر

ّ
اأكبر قليل من النور�ش اأ�شود الر

اأق�شر قليل,  اأعر�ش و  اأقّل و لكنها  ة ب�شكل  اأكثر. الأجنحة م�شتدّقّ اأق�شر و منفرج 

البالغة: ممّيزة بقوادمها  الّطيور  اأطول, ت�شنف وفق مراحل عمرّية ثلث.  اق 
ّ
ال�ش

اق 
ّ
البي�شاء, �شطحها رمادي فاتح جّدا )اأبي�ش ف�شي من بعيد( لون المنقار و ال�ش

اأحمر داكن, �شاحبة اأكثر خلل ال�ّشتاء, في ال�شيف القنة داكنة و تنزل حّتى القفن 

النور�ش  الأولى(: مثل  )ال�صنة  اليافعة  الّطيور  اأذني منت�شر.  ال�ّشتاء قناع  و خلل 

و غطائيات  البي�شاء  الجناح  اأ�شفل  لكنها مختلفة من خلل غطائيات  و  ال�شائع 

الجناح الكبرى رمادّية فاتحة اأكثر, خّط الذيل اأ�شيق بقليل, المنقار اأ�شود تماما اأو 

مادي 
ّ
اق محمرة اأو �شوداء, بداية من �شبتمبر, الظهر الر

ّ
داكن مع قاعدة محمرة, ال�ش

اأبي�ش.  اأو قلن�شوة جزئّية منذ ال�شائفة الأولى و الأ�شفل  اأذني داكن  اأفتح و قناع 

اأ�شود متنّوع بطرف الجناح,  الّثانية(: مثل البالغة و لكن  )ال�صنة  الّطيور اليافعة 

اأ�شود  اأ�ش و لكن دون لون 
ّ
اأ�شود الر ط ي�شبه النور�ش 

ّ
نور�ش البحر الأبي�ش المتو�ش

الو�شاح  بالأبي�ش,  محو�شة  العين  اأ�شودان,  القفن  و  اأ�ش 
ّ
الر الكبرى,  القوادم  على 

رمادي فاتح, بطن الأجنحة رمادي عند القاعدة, القوادم الكبرى بي�شاء, المنقار 

اق اأحمران قاتمان. ال�ّصوت: »ياه« ممّيزة, ت�شاعدّية في البداية ثم تنازلية, 
ّ
و ال�ش

اأنيني خافت. ت�شدر �شوتا ممّيزا ت�شاعدي و تنازلي ولكن بنبرة فيها  منخرية, 

حزن لها �شداح متنّوع بف�شاءات التكاثر و لكنها �شامتة ن�شبيا خارج هذه الفترة. 

اأماكن الترّدد: تع�ّش�ش في م�شتعمرات البحيرات ال�شاطئية, الم�شتنقعات و البحيرات, 

المجموعات المع�ّش�شة بغرب جنوب اأوروبا تندمج غالبا بمجموعات النور�ش اأ�شود 

اأ�ش, تترّدد خلل ال�ّشتاء على ال�شواطئ و الم�شبات و هي تع�ّش�ش بالم�شتنقعات 
ّ
الر

المياه  خنادق  و  الم�شبات  و  يد  ال�شّ موانئ  على  تترّدد  الداخلية.  و  ال�شاطئية 

بالطيران  الّنهار  في  اأ�شا�شا  تهاجر  مهاجرة,  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الم�شتعملة. 

طح
ّ
فوق الأرا�شي, تتغّذى خلل طيرانها على وجه الماء لتغط�ش و تنقر على ال�ش

و هي ت�شبح, اأحيانا تقتفي فري�شتها بالجري على الأر�ش.
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
40 - 37

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
102 - 94

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
ط

ّ
نور�ش البحر الأبي�ش املتو�ش

اجلزائر

تونس
ط

ّ
نور�ش البحر الأبي�ش املتو�ش

ليبيا
ط

ّ
نور�ش املتو�ش

مصر
ط

ّ
نور�ش البحر املتو�ش

السودان
ط

ّ
نور�ش البحر الأبي�ش املتو�ش

Larus melanocephalus

نورس البحر األبيض املتوّسط

يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

يافع السنة األولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 29 - 25

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
77 - 70

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش �شغري

اجلزائر

تونس
نور�ش �شغري

ليبيا
نور�ش �شغري

مصر
نور�ش �شغري

السودان
نور�ش �شغري

Larus minutus

نورس صغير
يافع السنة أولى

يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

مع�ّش�شة على �شواحل بحر البلطيق, ت�شّتي باأعداد �شخمة بالمتو�شط ل �شيما ببلدان 

ال�شّفة الجنوبّية.

األوصاف

ت�شنف وفق مراحل عمرّية ثلث. راأ�ش �شغير جّدا و دقيق, تطير ب�شربات اأجنحة 

م�شود  الأجنحة  بطن  البالغة:  الّطيور  الخرا�شن.  مثل  منتظمة  غير  وجهة  بح�شب 

و�شطها رمادي فاتح يحدث لمعانا ممّيزا ُي�شاهد من بعيد, اإطار اأبي�ش ممّيز حول 

الأجنحة يوحي باأطراف مقّو�شة. في حلّة الّتزاوج: قلن�شوة �شوداء, منقار اأ�شمر اأحمر 

اق حمراء فاتحة, الأ�شفل وردي متدرج. بالغ دون حلة الّتزاوج: بقعة 
ّ
يبدو اأ�شود, ال�ش

اق اأحمر كامد. 
ّ
اأذنّية �شوداء و قلن�شوة م�شودة, الأ�شفل اأبي�ش, منقار اأ�شود, لون ال�ش

 »W« اأ�ش و الظهر, رمز داكن في �شكل
ّ
الّطيور اليافعة: لون اأ�شمر م�شود كثيف عند الر

على الأجنحة, خّط داكن غير وا�شح بالقوادم الو�شطى, خّط الذيل اأ�شود, بطن الأجنحة 

بي�شاء تماما باإ�شتثناء بقعة داكنة عند الطرف الخلفي للأجنحة الملم�شة للج�شم, 

اأ�ش و الج�شم مثل البالغ في غير 
ّ
منقار اأ�شود و �شاق لحمية اللون. ال�صتوّية الأولى: الر

حّلة الّتزاوج, الأجنحة و الذيل مثل اليافعة. ال�صائفة الأولى: مثل ال�شتوّية الأولى اأو 

مع قنة جزئّية اأو تاّمة, الأجنحة غالبا مهترئة خلل ال�شيف, ر�شم ب�شكل متنّوع اإلى 

الأ�شمر الفاتح, خّط الذيل غالبا محدد عند الو�شط. ال�صنة الّثانية: هي مثل البالغة

قتامة  اأقّل  الأجنحة  اأ�شفل  و  الأجنحة  ال�شوداء متنّوعة عند طرف  الأ�شكال  لكن  و 

اأو مبي�شة. ال�ّصوت: »كاك« منخري مقت�شب, اأحيانا ترّدد ب�شرعة ال�شراخ المعتاد

»كيك - كيك« مقت�شب م�شابه ل�شوت الخطاف. اأماكن الترّدد: تع�ّش�ش بالم�شتنقعات 

ط, مهاجرة 
ّ
�شمن مجموعات �شغيرة عموما, ت�شّتي باأوروبا الغربية و حول المتو�ش

ت�شاهد عموما خلل اأفريل, ماي, اأوت و اأكتوبر على طول ال�شواحل, اأحيانا اأي�شا 

اأن  النادر  لي�ش من  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الداخلية.  اأو بالمياه  البحر  في عر�ش 

نجد النور�ش ال�شغير منفردا �شمن مجموعات النوار�ش و الخرا�شن, تت�شيد فري�شتها

يد بال�شباحة اأو بالتخبط في  و هي تطير ببطئ على وجه الماء, يمكنها اأي�شا ال�شّ

المياه قليلة العمق.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
36 - 30

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
87 - 80

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش �شابني

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
نور�ش �شابني

السودان
نور�ش �شابني

Xema sabini

نورس سابني

يافع السنة أولى

يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

هذا النور�ش اأوقيانو�شي يرتاد اأعالي البحار, خلل ف�شل ال�ّشتاء و ي�شاهد بالمنطقة 

المعنّية خلل الهجرة و ال�ّشتاء وذلك على ال�شواحل المتو�شطّية و الأطل�شّية.

األوصاف

اأ�ش و النور�ش ال�شغير, تخ�شع لمرحلتين في 
ّ
لها حجم و�شيط بين النور�ش اأ�شود الر

عمرها, ج�شم دقيق و اأجنحة كبيرة, الذيل قليل التفرع, في كامل ك�شائها تحمل 

للنور�ش  الجناحية  الر�شوم  اأن  و  الملحظة  مع  الأجنحة  ب�شطح  وا�شحة  اأ�شكال 

مادي الداكن براأ�ش 
ّ
ثلثي الأ�شابع اليافع مماثلة حّتى من قريب. يبقى اللون الر

القنة.  ذات  النوار�ش  بقّية  من  اأطول  مّدة  الخريف  خلل  الّتزاوج  حلة  في  البالغ 

البالغ في غير حلة الّتزاوج و طيور ال�شتوّية الّثانية, تحمل اأ�شكال م�شودة مختلفة 

اليافعة: )جويلية - دي�شمبر(  الّطيور  ة العنق. 
ّ
اآحيانا منت�شرة على القفن و موؤخر

در  اأ�ش و جانبي ال�شّ
ّ
�شطح رمادي مبي�ش ذو اأ�شكال ق�شرية ممتقعة, يغلب على الر

اأ�ش اأ�شا�شا داكن اللون خلف راأ�ش النور�ش ثلثي 
ّ
لون رمادي, من بعيد يبدو الر

الأ�شابع, طيران اأكثر مرونة. ال�صائفة الأولى: مثل البالغ ولكن راأ�ش غير الّتزاوج اأو 

قنة جزئّية,  في حّلة الّتزاوج, قّنة رمادّية محددة عند القاعدة بخط م�شود, المنقار 

در بي�شاء, الو�شاح و مقّدمة الجناح اأ�شد  اأ�شود و �شن اأ�شفر, العنق و البطن و ال�شّ

الداخلية  القوادم  الخارجية �شوداء,  القوادم  الأ�شابع.  النور�ش ثلثي  رمادّية من 

اأواخر  حّتى  الأ�شود  بلونها  القنة  اإحتفاظ  اإّن  م�شودة.  اق 
ّ
ال�ش بي�شاء,  الو�شطى  و 

الخريف يمثل عامل مهما يميزها عن بع�ش النوار�ش ثلثية الأ�شابع. في ك�شائه 

اأ�شا�شيتين في تحوله, تظهر منطقة داكنة عند  ال�شتوي يتعر�ش الطائر لعمليتين 

القفن و بالغطائيات الأذنية, بقايا القلن�شوة  ال�شيفية, القوادم الكبرى الم�شتعملة 

ت�شبح دون طرف اأبي�ش. ال�ّصوت: تطلق اليافعة »برريه« كزقزقة �شغار الخرا�شن, 

كبير  حّد  اإلى  ي�شبه  متقلب  »كررر«  المعتاد  ال�شراخ  فاإّن  الّتع�شي�ش  مواقع  خارج 

�شوت الخر�شنة. اأماكن الترّدد: ر�شدها خلل الربيع نادرا و قليل. نادرة التواجد 

كّل  في  �شربّية  العادات:  و  الخ�صائ�ص  العوا�شف.  احتّدت  مهما  الأرا�شي  داخل 

الف�شول. رغم المعروف عنها اأنها تتغّذى و هي تطير و على م�شتوى جّد منخف�ش 

طح دون اأن تحط, فاإنها تتغّذى اأي�شا
ّ
فوق �شطح الماء و تلتقط  طرائدها على ال�ش

و هي ت�شبح و بالم�شي بالمواقع الوحلّية فترات الجزر.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
37 - 34

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
110 - 100

الحالة

مهاجر من اأ�شل قطبي ي�شاهد باإفريقيا ال�شمالّية خلل الهجرة و ف�شل ال�ّشتاء.

األوصاف

ة 
ّ
ذات �شكل ممتد, بك�شاء ري�ش الّتزاوج للراأ�ش غطاء اأ�شمر بّني يتوا�شل من موؤخر

القلن�شوة اإلى الجناحين والحنجرة, المنقار ذو طول وهو دقيق اأحمر و�شن اأ�شود, 

اأ�ش 
ّ
اق حمراء. بالغ حاط في حلّة الّتزاوج: الظهر و�شطح الأجنحة رمادّية, الر

ّ
ال�ش

�شريطان معتر�شان غير  يرتفع  و منهما  العين  �شوداء خلف  م�شمرة  بقعة  اأبي�ش 

اأ�ش. اأثناء الطيران, الأجنحة طويلة جّد �شيقة وم�شتدّقة ذات 
ّ
وا�شحين عند اأعلى الر

لون رمادي وبقعة طويلة بي�شاء محفوفة بالأ�شود عند الطرف, بطن الجناح فاتح, 

الذيل جّد ق�شير ودائري اأو يكاد. حاط ال�صتوّية الأولى: ي�شبه البالغ في غير ري�ش 

الّتزاوج وبقع �شمر على الأجنحة. عند الطيران: اأطرف الذيل داكنة, الجناح رمادي 

�شياح  ال�ّصوت:  الكبرى.  القوادم  على  مبي�شة  ومنطقة  م�شود  �شريط  على  ي�شتمل 

متواتر »كريباه« حاّد اأو »كاك - كوك - كوك« وق�شيرة. اأماكن الترّدد: اأ�شا�شا على 

اإمتداد ال�شاحل و ل �شيما داخل الأرا�شي. الخ�صائ�ص و العادات: تتجّمع بالليل في 

مبيت, �شربّية, تن�شط بالّنهار.

األنواع المشابهة

فاتحة,  العين  م�شتطيل,  و  اأكثر  م�شطح  راأ�ش  اأهيف,  هيئته  المنقار:  رقيق  نور�ص 

در, ل وجود لغطاء على  منقار يبدو اأطول و اأرق, �شباغ وردي على البطن و ال�شّ

اأ�ش اأبي�ش, القوادم الكبرى �شوداء 
ّ
اق اأخ�شر زيتي, الر

ّ
اأ�ش. نور�ص اأدوين: لون ال�ش

ّ
الر

اأطراف  الجناح,  على  بي�شاء  لمنطقة  وجود  ل  التحليق  اأثناء  بي�شاء,  واأطرافها 

طح رمادي داكن, 
ّ
الرّاأ�ص: العين فاتحة, الظهر وال�ش نور�ص رمادي  القوادم �شوداء. 

جناح  التحليق  اأثناء  ك�شتنائي(.  اأ�شمر  )ل  داكن  رمادي  غطاء  الّتزاوج  ك�شاء  في 

ثلثي الألوان, منطقة بي�شاء وا�شحة بو�شطه.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اأ�ش

ّ
نور�ش اأ�شود الر

اجلزائر
قواة

تونس
اأ�ش

ّ
نور�ش اأ�شود الر

ليبيا
اأ�ش

ّ
نور�ش اأ�شود الر

مصر
اأ�ش

ّ
نور�ش اأ�شود الر

السودان
اأ�ش

ّ
نور�ش اأ�شود الر

Larus ridibundus

نورس أسود الّرأس
يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
44 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
110 - 100

الحالة

موريتانيا اإفريقيا,  �شمال  بلدان  معظم  في  يع�ّش�ش  الأفرواآ�شيوي  الّنوع  هذا 

المهاجرة  تدفق  ال�ّشتاء  خلل  وي�شجل  م�شر  و  تون�ش  و  الجزائر  و  المغرب  و 

الأورواآ�شياوية.

األوصاف

اأ�ش م�شطح و �شهمي عند المقّدمة, المنقار 
ّ
ذات �شكل ر�شيق و اأهيف, العنق ممتد, الر

ا ذات  اأي�شً اق 
ّ
اأ�شودا من بعيد, ال�ش طويل م�شتقيم ونحيف, اأحمر داكن اللون يبدو 

اأ�شفر ممتقع و محاطة بحلقة جلدّية حمراء.  اأحمر داكن, لون قزحية العيّن  لون 

اأ�ش و الج�شم 
ّ
بالغ حاط في حلّة الّتزاوج: الظهر و �شطح الأجنحة رمادي فاقع, الر

�شيقة  جّد  الأجنحة  الطيران:  عند  وردي.  �شباغ  ذات  البطن  و  در  ال�شّ اأبي�شان, 

كبرى  قوادم  رمادي,  الجناح  قليل,  الحافة  م�شتدير  و  ق�شير  الذيل  م�شتدّقة,  و 

داخلية م�شودة تتباين ب�شدة مع بقّية الج�شم. حاط )ال�صتوّية الأولى(: بقعة �شاربة 

اق م�شفرة. عند 
ّ
للرمادي خلف العين و بقع �شمر ممتقعة ظاهرة على الأجنحة, ال�ش

الطيران: �شريط طرفي داكن ظاهر يختم بو�شوح طرف الذيل, �شريط منحرف اأ�شمر 

ال�ّصوت: �شياح  داكنة.  الجناح  اأطراف  و  ة 
ّ
الجناح, موؤخر يمتد على طول  ممتقع 

اأماكن  كااأو«.   - »كااأو  اأ�ش 
ّ
الر اأ�شود  النور�ش  �شوت  من  تناغما  واأكثر  منخف�ش 

ن�شاط  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الع�شرة.  المياه  ذات  البحيرات  و  ال�شواحل  الترّدد: 

يد. نهاري, �شربّية عند ال�شّ

األنواع المشابهة

 نور�ص اأدوين: �شكل اأق�شر, �شاق ذات لون اأخ�شر زيتي, منقار اأحمر و �شن اأ�شود, 

على  بي�شاء  لمنطقة  وجود  ل  التحليق  اأثناء  بي�شاء,  واأطرافها  �شوداء  القوادم 

كروي  اأ�ش 
ّ
الر اأق�شر,  �شكل  الرّاأ�ص:  رمادي  نور�ص  �شوداء.  القوادم  اأطراف  الجناح, 

در و البطن اأبي�شان. اأثناء التحليق جناح ثلثي  اأكثر, اأ�شفل الطائر داكن اأكثر, ال�شّ

راأ�ش  اأق�شر,  �شكل  الرّاأ�ص:  اأ�صود  نور�ص  بي�شاء.  وا�شحة  منطقة  تتو�شطه  الألوان 

در اأبي�شان. كروي اأكثر و عين داكنة و المنقار اأق�شر و اأثخن, البطن و ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش دقيق املنقار

اجلزائر

تونس

ليبيا
نور�ش م�شتدّق املنقار

مصر
نور�ش قرقطي

السودان
نور�ش رقيق املنقار

Larus genei

نورس رقيق املنقار

يافع السنة أولى

يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم



194

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
42 - 39

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
115 - 100

الحالة

تنقلته  عند  ي�شاهد  بموريتانيا  قار  مع�ش�ش  الإ�شتوائي  الإفريقي  النور�ش  هذا 

المحلية و م�شادفة بالمغرب الأق�شى و الجزائر و تون�ش.

األوصاف

بالغ  اق حمراء. 
ّ
اأ�شود, ال�ش اإن�شيابي, المنقار اأحمر و �شن  نور�ش ذو �شكل اأهيف و 

اأ�ش غطاء 
ّ
الر الأجنحة رمادي داكن, على  و �شطح  الظهر  الّتزاوج:  حلّة  في  حاط 

الحنجرة و ما تبقى من  الخدين و  القلن�شوة حّتى  ة 
ّ
رمادي داكن يمتد من موؤخر

الج�شم اأبي�ش. عند الطيران: الأجنحة طويلة جّد �شيقة و م�شتدّقة, الر�شم الثلثي 

الجناح  بطن  بي�شاء,  منطقة  تتو�شطها  �شوداء  اأطراف  و  رمادي  ممّيز  للجناح 

داكن جّدا, الذيل ق�شير و م�شتدير الحافة )مروحي(. ال�صتوّية الأولى: بقع �شاربة 

اأ�ش اأبي�ش, �شريطان معتر�شان نوعا ما ظاهران 
ّ
للرمادي �شاهرة على الجناح, الر

�شمر,  الجناح رمادي عليه بقع  الذيل داكنة,  اأطراف  الطيران,  اأ�ش. عند 
ّ
الر باأعلى 

اأطراف الجناح وموؤخرته �شوداء و تتو�شطها منطقة فاتحة اللون. ال�ّصوت: �شاخب, 

اأماكن  اأ�ش. 
ّ
الر اأ�شود  نور�ش  �شبيه ب�شوت  اأو »كوك - كوك«  »كاار«  �شراخ ق�شير 

الترّدد: ال�شواحل و المناطق الرطبة, غالبا اإلى جانب مواطن العمران. الخ�صائ�ص 

و العادات: �شربّية و نادرا مفردة, تتغّذى �شواء على الأر�ش اأو فوق �شطح المياه 

محلقة كانت اأو حاطة.

األنواع المشابهة

اأ�ش م�شطح و ممدد 
ّ
الر اأكثر,  طح فاتح 

ّ
اأكثر هيافة, ال�ش المنقار: �شكل  نور�ص رقيق 

اأكثر, اأثناء التحليق الذيل اأقّل تباينا دون منطقة بي�شاء, بالو�شط اأطراف الذيل اأقّل 

اأ�ش اأبي�ش, القوادم �شوداء و اأطرافها 
ّ
اق اأخ�شر زيتي, الر

ّ
�شوادا. نور�ص اأدوين: ال�ش

بي�شاء, اأثناء التحليق وجود منطقة بي�شاء على الجناح. نور�ص اأ�صود الرّاأ�ص: العين 

الّتزاوج,  اأ�شمر ك�شتنائي. بالغة دون ري�ش  اأ�ش 
ّ
الر الّتزاوج غطاء  داكنة, في ك�شاء 

الظهر و �شطح الأجنحة رمادي فاتح. اأثناء التحليق, جناح اأقّل تباينا دون منطقة 

بي�شاء بو�شطه, اأطراف الجناح اأقّل �شوادا.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اأ�ش

ّ
نور�ش رمادي الر

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
اأ�ش

ّ
نور�ش رمادي الر

السودان
اأ�ش

ّ
نور�ش اأغرب الر

Larus cirrocephalus

نورس رمادي الّرأس
يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
52 - 48

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
140 - 115

الحالة

نلحظه  مهاجر  مع�ّش�ش  المنطقة,  جزر  و  ب�شواطئ  يع�ّش�ش  المتو�شطي  الّنوع  هذا 

خلل ال�ّشتاء بكامل �شواحل المنطقة ما عدى ال�شودان.

األوصاف

ذو �شكل ممتد, المنقار قوي وم�شتقيم و هو اأحمر داكن ب�شريط اأ�شود و �شن اأ�شفر, 

بالغ  حمراء,  بحلقة  محاطة  اأ�شود  بّني  لون  ذات  العين  زيتية,  خ�شراء  يقان 
ّ
ال�ش

اأ�ش و الباقي من 
ّ
حاط في حلّة الّتزاوج: الظهر و �شطح الجناح رمادي ممتقع, الر

الج�شم اأبي�ش بكامله. عند الطيران: الأجنحة طويلة و جّد �شيقة ذات لون رمادي, 

مربعا.  و  قليل  ق�شير  الذيل  الو�شوح,  قليل  اأبي�ش  �شن  و  �شوداء  الكبرى  القوادم 

حاط )ال�صتوّية الأولى(: �شطح الج�شم �شارب للرمادي و عليه بقع �شمر, الأجنحة 

در,  ة العين و القفن و على جوانب ال�شّ
ّ
اأ�ش و موؤخر

ّ
�شمر, بقع �شمر وا�شحة على الر

المنقار �شارب للرمادي و�شن اأ�شود. عند الطيران: الأجنحة داكنة, �شريط داكن عند 

الّثانية(: يختلف عن البالغ بوجود بقع بّنّية  نهاية الذيل. عند الطيران )ال�صتوّية 

اأ�ش و القفن و جوانب 
ّ
على الأجنحة و حزز رمادّية بّنّية خلف العين و كذلك على الر

العنق, المنقار �شارب للوردي و �شن اأ�شود. ال�ّصوت: �شراخ متنّوع و عموما اأج�ش 

و قليل الرنين »قهيه - اررك«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل ل غير.

األنواع المشابهة

اأ�شفر وبقعة  المنقار  الظهر �صغير: الظهر و�شطح الجناح داكنة جّدا,  اأ�صود  نور�ص 

تباين.  دون  داكن  اأ�شمر  الجناح  التحليق  اأثناء  اق �شفراء, 
ّ
ال�ش الطرف,  عند  حمراء 

اأ�شفر وبقعة حمراء عند  المنقار  اق �شفراء, 
ّ
ال�ش اأكبر حجما,  ال�ّصاق:  اأ�صفر  نور�ص 

القوادم  داكن,  اأحمر  والمنقار  اق 
ّ
ال�ش هيافة,  اأكثر  المنقار:  رقيق  نور�ص  الطرف. 

الخارجية �شوداء تماما. اأثناء التحليق بقعة طويلة بي�شاء على القوادم الكبرى. نور�ص 

اأ�ش اأ�شمر ك�شتناء للبالغ في حّلة الّتزاوج, القوادم 
ّ
اق حمراء, غطاء الر

ّ
اأ�صود الرّاأ�ص: ال�ش

كلها �شوداء, اأثناء التحليق الجناح رمادي وبقعة طويلة بي�شاء محو�شحة بالأ�شود 

اأ�ش رمادي داكن في حّلة 
ّ
اق حمراء, غطاء الر

ّ
عند الطرف. نور�ص رمادي الرّاأ�ص: ال�ش

الّتزاوج اأو خطوط م�شتعر�شة دون حّلة الّتزاوج, قوادم �شوداء, اأثناء التحليق جناح 

ثلثي الألوان ممّيز و رمادّية باأطراف �شوداء, تتو�شطها منطقة بي�شاء جّد وا�شحة.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش اأدوين

اجلزائر

تونس
نور�ش اأدوين

ليبيا
نور�ش اأدوين

مصر
نور�ش اأدوين

السودان
نور�ش اأدوين

Larus audouinii

نورس أدوين

يافع السنة أولى

يافع السنة الثّانية

بالغ

بالغ

بالغ

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
46 - 40

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
115 - 100

Larus canus

نورس شائع

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش رمادي

اجلزائر

تونس

ليبيا
نور�ش �شائع

مصر
نور�ش �شائع

السودان
النور�ش ال�شائع

يافع السنة أولى

يافع السنة أولى

يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

المعنّية  المنطقة  على  يتردد  رو�شيا,  و  باإ�شكندنافيا  يع�ّش�ش  ال�شمالي  الحيز  من 

خلل ال�ّشتاء, و لكن و بالأحرى نادر.

األوصاف

النور�ش  من  قليل  اأكبر  لكن  و  اق 
ّ
ال�ش اأ�شفر  نور�ش  من  اأ�شغر  �شغير  زمج  هو 

اأ�ش و 
ّ
الر لون  الّنوع ثلثة مراحل عمرّية,  لدى هذا  بالغ: نلحظ  حاط  ال�شحوك. 

الأ�شمر مع  مادي 
ّ
بالر اأ�ش محّززا 

ّ
الر يكون  ال�ّشتاء,  اأبي�ش خلل  الأ�شفل  و  در  ال�شّ

وجود هلل عري�ش ثلثي اأبي�ش, هلل اأطراف القوادم ال�شغرى اأبي�ش و عري�ش, 

اق اأ�شفر مخ�شر. حاط بالغ في عامها الثاني: مثل البالغة و لكن 
ّ
لون المنقار و ال�ش

در, المنقار رمادي اأخ�شر  اأ�ش و ال�شّ
ّ
مع لون اأ�شود اأكثر باأطراف الأجنحة, حزز بالر

للأزرق.  �شارب  اأخ�شر  رمادي  اق 
ّ
ال�ش لون  �شوداء,  خطوط  به  و  للأزرق  �شارب 

طح اأ�شمر ق�شري, المنقار �شارب 
ّ
در رمادي م�شمر, ال�ش اأ�ش و ال�شّ

ّ
الّطيور اليافعة: الر

للرمادي اإلى م�شفر و �شن وا�شح ال�شواد. عند الطيران: دفيف اأجنحة وا�شع و ن�شيط, 

ال�شوداء  الأطراف  ذات  مادّية 
ّ
الر الأجنحة  �شطح  و على  اأبي�ش  الأ�شفل  البالغ  عند 

اأكثر,  ثاقب  ي, �شراخ  الف�شّ الماء  زمج  ي�شبه �شوت  ال�ّصوت:  بي�شاء.  كبيرة  بقعة 

نداء التوا�شل »غييا« ممّيز, �شراخ الإنذار مماثل متكرر و مدو اأكثر. اأماكن الترّدد: 

بال�شواحل و على طول مجاري المياه و ب�شفاف البحيرات ال�شاطئية. الخ�صائ�ص 

العادات: قليل النفور ينهب الغذاء و الجيفة, ي�شتغل م�شبات الف�شلت بالمدن  و 

و الموانئ

األنواع المشابهة

تكورا, حركاته  اأقّل  اأ�ش 
ّ
الر اأثخن,  و  اأكبر  المنقار  بكثير,  اأكبر  الف�ّصي:  الماء  زمج 

بطيئة. اليافعة اأقّل بيا�شا على الذيل و بالأ�شفل. نور�ص اأ�صفر ال�ّصاق: اأكبر بكثير, 

اق ذات اأ�شفر فاقع, بقعة حمراء على المخطم ال�شفلي.
ّ
المنقار و ال�ش

رسم



197

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
65 - 54

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
131 –126

Larus dominicanus

نورس دومينيكي

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش دومينيكي

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

يافع السنة أولى

يافع السنة أولى

بالغ

بالغ

بالغ

الحالة

بالمغرب الأطل�شية  ال�شفاف  تمت ملحظته على  الجنوبي,  للحو�ش  ينتمي  نوع 

و موريتانيا, تعتبر زيارته م�شادفة و يع�ّش�ش عر�شيا.

األوصاف

اق و هو ي�شبه في مختلف مراحل 
ّ
نور�ش كبير الحجم, في حجم نور�ش اأ�شفر ال�ش

عمره نور�ش اأ�شود الظهر �شغير و لكنه يختلف عنه بطيفه الأكثر �شخامة و اأكثر 

طويلة  اق 
ّ
ال�ش �شميك,  و  �شخم  منقار  حاط:  هيافة.  و  نحافة  اأقّل  هو  و  تما�شكا 

تتجاوز  الو�شطى  القوادم  اأطراف  بقليل,  الذيل  وراء  مترامية  الأجنحة  �شميكة,  و 

غالبا اأ�شفل الغطائيات الكبرى و هي ميزة هذا الّنوع. بالغ: �شديد ال�شبه بالنور�ش 

اأو  مخ�شرة  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش اأ�شود,  الأجنحة  اأ�شفل  لون  اأن  غير  �شغير  الظهر  اأ�شود 

الحدقة  القفن,  عند  محّزز  فقط  اأو  اأبي�ش  باأكمله  دوما  اأ�ش 
ّ
الر للرمادي,  �شاربة 

داكنة. الّطيور اليافعة: القناع الوجهي داكن خا�شة حول العينين في تباين جلي 

عري�شة,  الأجنحة  الطيران:  عند  داكن.  اأ�شمر  اق 
ّ
ال�ش لون  اإمتقاعا,  اأكثر  قفن  مع 

نور�ش  حافة  من  اأكثر  عري�شة  البي�شاء  الخلفية  الجناح  حافة  البالغة,  الّطيور 

اأ�شود الظهر �شغير, دمغة المرايا واحدة بي�شاء على اأكبر القوادم الأولى. الّطيور 

القوادم  اإمتقاعا من  اأكثر  لي�شت  م�شمرة  �شوداء  الداخلية  الكبرى  القوادم  اليافعة, 

الخارجية بما يمنحها مظهرا بالغ التماثل للجناح دون ر�شم »لنوافذ«, ري�ش الذيل 

تكاد تكون جميعها م�شودة و متباينة مع زمك طفيف الخطوط و �شارب للأبي�ش. 

اأماكن الترّدد: ال�شواحل.

األنواع المشابهة

اق 
ّ
نور�ص اأ�صود الظهر �صغير: هيئة اأكثر دقة و اأهيف, منقار رقيق اأكثر. البالغ, ال�ش

اق �شاربة للوردي اأو لحمية 
ّ
و الحدقة اأ�شفران. نور�ص اأ�صود الظهر كبير: اأكبر, ال�ش

اللون, بيا�ش اأكثر باأطراف الأجنحة, الحدقة رمادّية فاتحة.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
78 - 64

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
165 - 150

Larus marinus

نورس أسود الظهر كبير

التسمية حسب البلد

موريتانيا
نور�ش بحري

املغرب
نور�ش بحري

اجلزائر

تونس
نور�ش اأ�شود الظهر كبري

ليبيا
نور�ش اأ�شود الظهر كبري

مصر

السودان
نور�ش اأ�شود الظهر كبري

يافع السنة أولى

يافع السنة الثّانية

يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

ي�شّتي النور�ش اأ�شود الظهر الكبير عر�شا على ال�شفاف الأطل�شية.

 

األوصاف

اأجنحة  له �شربات  ال�شميك,  و  ال�شخم  النوار�ش و بخا�شة منقاره  الأكبر طيور  هو 

طح اأ�شود, الجناح اأ�شود وبطرفه 
ّ
بطيئة, مقتدرة وقوية. حاط بالغ في حلّة الّتزاوج: ال�ش

دمغة المرايا �شخمة بي�شاء اأكثر اإمتداد من بقّية النوار�ش, وتحديدا القادمة الكبرى 

وردي  لون  ذات  اق 
ّ
ال�ش �شوداء,  نهاية  دون  اأطرافها  في  تماما  والبي�شاء  الخارجية 

در ومحيط العين حزز خفيفة  لحمي. حاط في ك�صاء الّت�صتية: بالقفن وجوانب ال�شّ

اأ�ش اأكثر بيا�شا من بقّية النوار�ش 
ّ
رمادّية �شاربة لل�شمرة, لكن و في ال�ّشتاء يبقى الر

اأ�ش و الج�شم تقريبا بلون مبي�ش 
ّ
البالغة. الّطيور اليافعة: منذ  ال�شتوّية الأولى يبدو الر

و حزز �شمراء خا�شة بمحيط العين و على القفن و بالخا�شرتين, الغطائيات الكبرى 

و الو�شطى معظمها ممتقع ومتباينة بخطوط �شيقة �شمراء داكنة و في عامها الثالث 

ت�شبح الغطائيات و الو�شاح �شوداء. عند الطيران )البالغ(: دمغات بي�شاء كبيرة ممّيزة 

في طرف الأجنحة تفرده عن نور�ش اأ�شود الظهر �شغير و النور�ش الدومينيكي. عند 

الطيران )اليافعة(: القوادم الكبرى الداخلية ممتقعة تتباين مع القوادم الكبرى الخارجية 

الداكنة وعلى خلف بقّية النوار�ش الكبرى و الفتية, ال�شريط باأطرف الذيل الأ�شود غير 

�شميكة وملتحمة, لكنها مجزئة بخطوط عديدة �شوداء رقيقة متوزعة وغير منتظمة. 

ال�ّصوت: خفيف بطئ و اأج�ش اأكثر من �شوت نور�ش اأ�شود الظهر �شغير. اأماكن الترّدد: 

�شاطئية تماما.

األنواع المشابهة

اأ�ش 
ّ
اق �شفراء, طرف الأجنحة اأقّل بيا�شا, الر

ّ
نور�ص اأ�صود الظهر �صغير )بالغ(: ال�ش

الكبرى  الغطائيات  الأول,  عامها  في  اليافعة  ال�ّشتاء.  ف�شل  خلل  ب�شدة  محّزز 

تكاد تكون متماثلة اللون ال�شارب لل�شواد, مع غياب التباين بين القوادم الكبرى 

الكبرى  الغطائيات  اأ�شغر,  )اليافعة(:  ال�ّصاق  اأ�صفر  نور�ص  الداخلية.  و  الخارجية 

داكنة بها خطوط �شيقة ممتقعة و�شريط اأ�شود عري�ش مندمج على الذيل. نور�ص 

اأما  بيا�شا.  اأقّل  الذيل  طرف  مخ�شرة,  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش اأ�شغر,  )بالغ(:  دومينيكي 

اأ�شمر داكن, غياب التباين بين  اأ�ش حزز كثيفة ذات لون 
ّ
اليافع فعلى الج�شم والر

القوادم الداخلية و الخارجية و�شريط عري�ش اأ�شود على الذيل.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
67 - 52

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
155 - 135

الحالة

تنتمي للمجموعات المع�ّش�شة فى �شمال اأوروبا و هي تترّدد على المنطقة المعنّية 

خلل الهجرة و ف�شل ال�شّتاء.

األوصاف

ق�شيرة و ممتلئة, المنقار مثلثي قوي و �شميك و بقعة حمراء بطرف المخطم ال�شفلي, 

يقان �شفراء, لون العين اأ�شفر �شاحب محاطة بحلقة من الجلد الأحمر. بالغ حاط: 
ّ
ال�ش

اأ�ش و القفن و جانبي 
ّ
دون حّلة الّتزاوج, الظهر و �شطح الأجنحة رمادي داكن, الر

الأجنحة طويلة جّد  التحليق,  اأثناء  الّتزاوج  اأ�شمر. في حّلة  برمادي  العنق محّززة 

عري�شة و مقّو�شة, ذات لون رمادي داكن مو�شحة من الخلف بالأبي�ش و بقع بي�شاء 

اأ�ش بكاملها ذات لون اأبي�ش, الذيل ق�شير و م�شتدير الحافة. 
ّ
عند الأطراف, الج�شم و الر

حاط ال�صتوّية الأولى: �شطح الأجنحة و الظهر داكنة و مبّقعة ب�شدة باأ�شمر داكن, بقّية 

يقان وردية م�شمرة. عند الطيران: 
ّ
مادي, المنقار م�شود, ال�ش

ّ
الج�شم مبّقع بالبّني الر

ة الجناح و القوادم الكبرى م�شودة, الذيل مرّق�ش 
ّ
الأجنحة ذات لون اأ�شمر داكن, موؤخر

الّثانية(: الظهر  )ال�صتوّية  بالأ�شمر و في نهايته �شريط عري�ش داكن. عند الطيران 

�شارب للرمادي و عليه بقع �شمر, الجناح م�شمر مبّقع باأ�شمر داكن, جوانب العنق 

اأ�ش و القفن مرّق�شة قليل بالبني الأ�شمر. ال�ّصوت: �شياح متكرر 
ّ
در و �شطح الر و ال�شّ

اأو مقهقه.  اأو كالمواء  خافت »كي - اووكي - اوو«, �شياح متعدد مختلف نبحي 

اأماكن الترّدد: ال�شواحل و الأودية و البحيرات الكبرى. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, 

قليل ما يختلط ببقّية النوار�ش, في الم�شاء تتجّمع عادة في المبيت.

األنواع المشابهة

نور�ص اأ�صفر ال�ّصاق: ظهر و �شطح الأجنحة فاتحة اأكثر, اأثناء التحليق تباين وا�شح 

مادي الر�شا�شي و القوادم ال�شوداء مع اأطراف بي�شاء. نور�ص 
ّ
بين �شطح الجناح الر

اق اأخ�شر 
ّ
اأدوين: الظهر و �شطح الجناح فاتح اأكثر, المنقار اأحمر و �شن اأ�شود, ال�ش

مادي الر�شا�شي و القوادم 
ّ
زيتي, اأثناء التحليق تباين وا�شح بين �شطح الجناح الر

ال�شوداء ذات الطرف الأبي�ش. اأنواع اأخرى من النوار�ص: الظهر و �شطح الجناح فاتح 

نور�ش  لدى  الجناح  بو�شط  بي�شاء  منطقة  و  رمادي  جناح  التحليق  اأثناء  ب�شدة, 

اأ�ش.
ّ
اأ�ش و على القوائم الكبرى الخارجية لدى نور�ش اأ�شود الر

ّ
رمادي الر

 Larus fuscus

نورس أسود الظهر صغير

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
نور�ش اأ�شمر

اجلزائر

تونس
نور�ش اأ�شود الظهر �شغري

ليبيا
نور�ش اأ�شود الظهر �شغري

مصر

السودان
نور�ش اأ�شود الظهر �شغري

يافع السنة أولى

يافع السنة أولى
يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج
إفريقيا( )نوع fuscus بشمال شرق 

بالغ دون حّلة الّتزاوج
)نوع graellsii / intermedius بشمال غرب 
إفريقيا أو نوع هڤليني بالبحر األحمر(

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
58 - 52

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
140 - 120

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
اق

ّ
نور�ش اأ�شفر ال�ش

اجلزائر
�شو�شو مالح

تونس
اق

ّ
نور�ش اأ�شفر ال�ش

ليبيا
نور�ش اأ�شفر الرجلني

مصر
نور�ش اأ�شفر القدم

السودان
اق

ّ
نور�ش اأ�شفر ال�ش

Larus michahellis

نورس أصفر الّساق

يافع السنة أولى

يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

المنطقة كمع�ّش�ش مقيم ما عدى بال�شودان,  المتو�شطي متواجد بكامل  الّنوع  هذا 

خلل ال�ّشتاء تن�شم اإليها المهاجرة الأوروبية.

األوصاف

يتمّيز بهيئته الثخينة و حجمه الكبير, راأ�ش مربع و �شديد الإمتقاع في كامل المراحل, 

طح رمادي قاتم و داكن, الحدقة 
ّ
الّتزاوج: ال�ش منقار �شخم. حائط بالغ في حالة 

اق �شفراء فاقعة, حلقة العين حمراء فاقعة, المنقار اأ�شفر  فاقع معلم ببقعة 
ّ
و ال�ش

القفن الّت�صتية:  ك�صاء  في  بالغ  المخطمين.  على  فاقع  برتقالي  اأحمر  لون  ذات 

و القلن�شوة اأبي�شان و عليهما حزز خفيفة �شوداء. الّطيور اليافعة )ال�صتوّية الأولى(: 

ة حول العين تتباين  اأ�ش و الج�شم بلون مبي�ش و عليهما حزز �شمراء خا�شّ
ّ
يبدو الر

مع المنقار الداكن باأكمله, غطائيات كبرى خارجية �شمراء داكنة اأو �شوداء باأكملها 

اأو تكاد, غطائيات كبرى داخلية مخططة باأكثر حدة بلون مبي�ش. الّطيور اليافعة 

عند  الّثانية(: يظهر على الو�شاح ري�ش رمادي داكن كما هو عند البالغ.  )ال�صتوّية 

الجناح.  �شوداء بطرف  و م�شاحة مطولة  )البالغ(: دمغات �شغيرة بي�شاء  الطيران 

عند الطياران )اليافعة(: الغطائيات الكبرى الداخلية مخططة بالفاقع, بطن الأجنحة 

داكنة الخطوط. ال�ّصوت: �شياح متكرر »كيو - كيو«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل ب�شفة 

خا�شة و اأي�شا المناطق الرطبة  الداخلية.

األنواع المشابهة

نور�ص اأ�صود الظهر �صغير: اأدق و ممتد, الأجنحة  اأطول, منذ العام الثاني تكون الأجزاء 

العلوية رمادّية داكنة اإلى حّد ال�شواد عند اليافعة. في عامها الأّول, الغطائيات الكبرى 

الأجنحة  قزوينى:  نور�ص  �شمراء.  حزز  الج�شم  و  اأ�ش 
ّ
بالر لل�شواد,  �شاربة  متماثلة 

اأ�ش اأكثر اإمتدادا, منقار اأطول و اأدق و ممتقع اأكثر, عين �شغيرة قاتمة, بقعة 
ّ
و الر

طح, بطرف الجناح 
ّ
�شاربة للبرتقالي بالمخطم ال�شفلي, لون اأكثر اإمتقاعا عند ال�ش

اأ�ش اأكثر بيا�شا يتباين مع 
ّ
دمغة بي�شاء كبيرة محاطة بقليل من ال�شواد. اليافعة, الر

القفن المحّزز قليل بالأ�شمر, اأ�شفل الأجنحة متماثل البيا�ش, الزمك اأبي�ش, خّط فاتح 

بو�شط الجناح. نور�ص اأرميني: منقار اأق�شر و اأثخن ثلثي الألوان محوط  بالأ�شود, 

راأ�ش مكّور اأكثر, عين �شغيرة قاتمة و دمغة �شغيرة بي�شاء على اأكبر القوادم الأولية. 
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
68 - 56

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
145 - 137

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس
نور�ش قزويني

ليبيا
نور�ش قزويني

مصر

السودان
نور�ش قزويني

Larus cachinnans

نورس قزويني

يافع السنة أولى

يافع السنة الثّانية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

ط حّتى ليبيا.
ّ
ي�شّتي بالبحر الأحمر و على ال�شواحل ال�شرقّية للمتو�ش

األوصاف

اق و لكنه يتمّيز بهيئة م�شيقة و اأكثر اإن�شيابية, راأ�شه اأطول و 
ّ
ي�شابه النور�ش اأ�شفر ال�ش

يكاد يكون باأكمله اأبي�ش فى جميع مراحل �شنه, له عين �شغيرة داكنة و منقار اأدق 

طح رمادي اأكثر 
ّ
اق. حاط بالغ في حلّة الّتزاوج: ال�ش

ّ
و اأطول من النور�ش اأ�شفر ال�ش

اأ�ش 
ّ
اق, الحدقة داكنة و العين تبدو �شغيرة بو�شط الر

ّ
اإمتقاعا من النور�ش اأ�شفر ال�ش

اق و المنقار اأ�شفر مخ�شر �شاحب, بقعة محدودة �شاربة للبرتقالي 
ّ
الأبي�ش, لون ال�ش

در فقط محّززة بلون  بالمخطم ال�شفلي. بالغ في ك�صاء الّت�صتية: القفن و جانبي ال�شّ

الج�شم بلون  اأ�ش و 
ّ
الر الأولى: يبدو  ال�صتوّية  البيو�شة.  اأ�ش �شديد 

ّ
الر رمادي م�شمر, 

ة بمحيط العين و على القفن ري�شات عديدة رمادّية  مبي�ش و عليهما حزز �شمراء خا�شّ

تبدو على الو�شاح, الغطائيات الكبرى �شمراء داكنة و مبي�شة الأطراف تكّون �شريطا 

جناحيا ممتقعا رقيقا و منت�شرا على �شطح القوادم الو�شطى. عند الطيران )البالغ(: 

دمغات كبرى بي�شاء و اأ�شود محّدد للغاية باأطراف الأجنحة. عند الطيران )اليافعة(: 

بطن الأجنحة  متماثل البيو�شة دون علمة عري�شة �شوداء, القوادم الكبرى الداخلية 

�شاحبة تتباين قليل مع القوادم الخارجية الداكنة. اأماكن الترّدد: �شاطئية تماما.

األنواع المشابهة

نور�ص اأ�صود الظهر �صغير: في عامه الثاني, الأجزاء  العلوية رمادّية فحمية داكنة 

في  متماثلة  تكون  تكاد  الكبرى  الغطائيات  الأول,  عامه  في  �شوداء.  تكون  تكاد 

نور�ص  الخارجية.  و  الداخلية  الكبرى  القوادم  بين  التباين  غياب  الم�شود,  لونها 

اأكثر, دمغة �شغيرة بي�شاء محاطة بم�شاحة عري�شة  طح داكن 
ّ
ال�ش ال�ّصاق:  اأ�صفر 

محاطة  و  فاقعة  �شفراء  العين  فاقع,  اأ�شفر  المنقار  الجناح,  طرف  عند  �شوداء 

الّطيور  العلوي.  المخطم  على  تفي�ش  للبرتقالي  �شاربة  بقعة  الفاقع,  بالأحمر 

بين  تباين  �شمراء,  بخطوط  معلم  الأجنحة  �شطح  بيا�شا,  اأقل  اأ�ش 
ّ
الر اليافعة, 

الغطائيات الكبرى الداخلية الممتقعة و الغطائيات الكبرى الداخلية القاتمة. نور�ص 

اأ�ش مكّور اأكثر. 
ّ
اأرميني: منقار اأق�شر ثخين و ثلثي الألوان و مطّوق بالأ�شود, الر

البالغ, دمغة المرايا بي�شاء �شغيرة جّدا على اأكبر القوادم الكبرى.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
60 - 52

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
140 - 120

Larus armenicus

نورس أرميني

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
نور�ش اأرميني

يافع السنة أولى

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

يع�ّش�ش هذا الّنوع باإنتظام ب�شمال �شرق م�شر.

األوصاف

اق اإلى حّد كبير و لكن دون هذا الأخير حجما 
ّ
ي�شبه هذا الّنوع النور�ش اأ�شفر ال�ش

اأ�ش مكّور اأكثر, العين داكنة و المنقار اأثحن و اأق�شر. حاط بالغ: الك�شاء 
ّ
بقليل, الر

قتامة,  اأكثر  مادي 
ّ
الر طح 

ّ
ال�ش لكن  و  اق 

ّ
ال�ش اأ�شفر  بنور�ش  ال�شبه  �شديد  التلوين  و 

اأحمر برتقالي فاقع على  اأ�شفر فاقع معّلم ببقعة ذات لون  العين داكنة, المنقار 

اق اأ�شفر فاقع. خلل 
ّ
المخطمين و حلقة في �شكل �شريط اأ�شود ممّيز جّدا, لون ال�ش

لل�شواد.  اأبي�شا به حزز خفيفة �شاربة  اأ�ش 
ّ
الر لون  ال�ّشتاء يكون  بداية  و  الخريف 

اق و لكن الج�شم ممّيز ب�شدة بلونه الأ�شمر 
ّ
الّطيور اليافعة: ت�شبه  نور�ش اأ�شفر ال�ش

و بغطائيات كبرى مخططة جميعها بالأبي�ش, دون مناطق داكنة كما هي لنور�ش 

القوادم  بين  وا�شح  بتباين  النوار�ش  بقّية  عن  الطائر  هذا  ينفرد  اق. 
ّ
ال�ش اأ�شفر 

الكبرى الداخلية الممتقعة و الخارجية الداكنة. عند الطيران: اأطراف الأجنحة اأي�شا 

اق, غالبا دمغة المرايا واحدة بي�شاء على اأكبر 
ّ
اأكثر �شوادا من النور�ش اأ�شفر ال�ش

القوادم. عند الطيران )اليافعة(: تباين بين القوادم الكبرى الداخلية ال�شمراء الفاقعة 

اأ�شفر  نور�ش  من  حّدة  باأكثر  الوا�شحة  و  الداكنة  ال�شمراء  الخارجية  القوادم  و 

اق و لكنه 
ّ
اق, بطن الجناح �شاحب اأكثر. ال�ّصوت: ي�شبه �شوت نور�ش اأ�شفر ال�ش

ّ
ال�ش

اأكثر حّدة, خ�شن, �شريع و منخري. اأماكن الترّدد: �شاطئي تماما.

األنواع المشابهة

النهاية  اأكثر في  البالغ,  بيا�ش  اأطول.  اأقوى, منقار  اأكبر و  ال�ّصاق:  اأ�صفر  نور�ص 

اليافعة,  الّطيور  المنقار.  على  ال�شوداء  النهائية  الحلقة  غياب  للجناح,  ال�شوداء 

نور�ص  الداكن.  لونها  اأكثر تماثل في  الأجنحة عموما  و بطن  الكبرى  الغطائيات 

اأ�ش اأكثر اإمتدادا و اأقّل تكورا, منقار اأطول و نحيف اأكثر و ممتقع اأكثر, 
ّ
قزوينى: الر

مادّية 
ّ
الر العلوية  الأجزاء  ال�شفلي,  المخطم  عند  محددة  للبرتقالي  �شاربة  بقعة 

�شاحبة اأكثر, دمغة المرايا بي�شاء محاطة بقليل من الأ�شود عند طرف الجناح.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
42 - 37

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
77 - 70

Rissa tridactyla

نورس ثالثي األصابع

التسمية حسب البلد

موريتانيا
قاوية

املغرب
نور�ش ثلثي الأ�شابع

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
نور�ش اأ�شود القدم

السودان
نور�ش كيتويك

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

يافع الّسنة األولى

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

ال�شواحل, ي�شاهد  اأحيانا من  ال�ّشمالي,  يقترب  الن�شف  نور�ش بحري مهاجر من 

ة في ف�شل ال�ّشتاء و ذلك على  ال�شواحل المتو�شطّية و الأطل�شّية. بالمنطقة خا�شّ

األوصاف

اأ�ش, الذيل قليل التفرع و ال�شاق ق�شيرة, ُي�شنف 
ّ
 اأكبر اأو يكاد من النور�ش اأ�شود الر

طح رمادي قاتم ن�شبّيا 
ّ
وفق مراحل عمرّية ثلثة. البالغ: اأطراف الأجنحة �شوداء, ال�ش

الأجنحة ممّيز  �شطح  الأ�شود,  الجناح  �شن  مادي قبل 
ّ
الر الأبي�ش  اإلى  ممتقع يميل 

اأ�ش 
ّ
اق �شمراء داكنة اأو �شوداء )نادرا حمراء, برتقالية(, الر

ّ
باألوان ثلثية اأو تكاد, ال�ش

اأبي�ش خلل ال�شيف. ال�صنة الأولى: �شكل »W« اأ�شود على الأجنحة, خّط الذيل اأ�شود, 

اليافعة و بع�ش النوار�ش في �شتويتها الأولى راأ�شها اأبي�ش مع هلل اأذني و �شريط 

عنقي اأ�شود. �شكل »W« غالبا لدى نوار�ش ال�شائفة الأولى, ي�شبح المنقار اأ�شفر 

اللون �شاحب, بقعة داكنة عند ال�شن. اليافعة )ال�صتوّية الأولى(: ت�شبه النور�ش ال�شغير 

من �شنتها الأولى و لكن اأغلب النوار�ش تختلف من حيث ال�شكل الممّيز )النور�ش ثلثي 

اأ�ش( و من حيث الطيران, للنور�ش ثلثي الأ�شابع ظهر رمادي اأ�شّد 
ّ
الأ�شابع �شخم الر

قتامة, حافة الجناح الأمامّية بي�شاء نا�شعة, ل وجود لقلن�شوة داكنة اأو بقعة داكنة 

البالغة مثل  الّثانية:  ال�صنة  الخا�شرة.  الو�شطى  القوادم  الأ�شفل حيث تلم�ش  عند 

بالأ�شود,  المحو�شة  الخارجية  القوادم  خلل  من  مثل  قريب  من  تختلف  لكنها  و 

اأ�ش بر�شمه ال�شتوي خلل ال�شيف. ال�ّصوت: ثاقب 
ّ
القليل من ال�شواد بالمنقار اأو بالر

اإي - ويك« متكرر �شريع و منخري و م�شدي, في تجمعها و في الجوار »كيت - 

و اأثناء الطيران »كيال«. اأماكن الترّدد: نوع اأقيانو�شي باإمتياز, يتغّذى من الّلفقريات 

و الأ�شماك. تتواجد عر�شا داخل الأرا�شي عندما تحدث زوابع و رياح فجئية مطولة 

الجزر  ال�شخرّية و  المنحدرات  البحرية,  ال�شواحل  التكاثر. تع�ّش�ش على  خلل فترة 

القريبة من ال�شواطئ. تبّقى في عر�ش البحر تقتفي المراكب و بواخر ال�شّيد �شمن 

اأ�شراب  هامة, تجدر الإ�شارة  اإلى اأن ت�شكيلها الحيوي غير ملئم للعي�ش على الياب�شة, 

اق ق�شيرة ل ت�شاعدها على ال�شير و لكنها و على العك�ش ت�شمح بالوقوف على 
ّ
ال�ش

ال�شخور و الحواجز حّتى في ال�ّشتاء. الخ�صائ�ص و العادات: هي مهاجرة جزئيا, لها 

عادات نهارية و ليلية. تظهر ميولت �شربّية متطورة باإمتياز في كيفية الّتع�شي�ش 

الجماعي و لكن اأي�شا في غذائها و ذلك باإعتماد ال�شّيد �شمن مجموعات هاّمة.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
45 - 42

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
80 - 72

Sterna fuscata

خطاف البحر الفاحم

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

الحالة

ف�شاء توّزع هذا الّنوع يقع بالمياه الإ�شتوائية و �شبه الإ�شتوائية بالمحيط الهندي, 

كالمهاجر  م�شادفة  الّنوع  هذا  يتواجد  المعنّية  بالمنطقة  الأطل�شي.  و  الهادي 

بموريتانيا.

األوصاف

اق اأ�شود. حاط: الذيل 
ّ
خر�شنة كبيرة ذات ك�شاء اأ�شود و اأبي�ش, لون المنقار و ال�ش

عميق التفرع, الأجنحة طويلة �شيقة و م�شتدّقة. البالغ في حلة الّتزاوج: متباينة 

الخارجية  الحوا�شي  و  البطن  �شوداء,  الأجنحة  و  الظهر  و  القفن  و  القلن�شوة  جدا, 

اإلى رمادي فاتح, بقعة جبهية بي�شاء, خّط لوري )خط  اأبي�ش  الذيل  للأجنحة و 

ك�صاء  في  بالغ  المنقار.  قاعدة  حّتى  ي�شل  �شيق  اأ�شود  والمنقار(  العين  بين 

اليافعة:  الّطيور  بالأبي�ش.  مرتب  ظهر  بالتجاعيد,  مغطاة  القلن�شوة  الت�صتية: 

مادي المت�شخ, اأ�شفل البطن فقط اأبي�ش, �شطح 
ّ
ممتقعة و مرّق�شة اأكثر و اأ�شا�شا بالر

خطاف  ت�شبه  اليافعة,  الّطيور  الطيران:  عند  وا�شحة.  بي�شاء  خطوط  مع  غامق 

الم�شتنقعات الأ�شود ذو الأجنحة الطويلة و لكن اأ�شفل البطن مبي�ش و الإبط داكن. 

ال�ّصوت: ل ت�شوت في اأغلب الأوقات, تطلق اأحيانا �شوتا ممّيزا »كير - اأواكي - 

اأواك«. اأماكن التردد: تع�ّش�ش على الحواجز و الجزر المرجانية, الم�شاطب الرملّية  

باأعلى ال�شخور الكائنة بعر�ش البحار, بالمنحدرات ال�شخرّية للجزيرات البعيدة 

بالمناطق الإ�شتوائية و جزئيا اأوقيانو�شّية بعد الّتع�شي�ش. الخ�صائ�ص و العادات: 

نوع �شربي في كل الف�شول, جّوالة باإمتياز, تبحر بعيدا بالمحيط, تق�شي معظم 

الأوقات في الف�شاء دون اأن تجثم اأو تحط على �شطح الماء, خلفا لمعظم الخرا�شن 

الأخرى ل تغط�ش لتتغّذى و لكنها تنال من طرائدها بمنقارها من على �شطح الماء.

األنواع المشابهة

طح رمادي م�شمر, بقعة بي�شاء على �شطح المخطم 
ّ
خطاف البحر اأ�صحم: اأ�شغر, ال�ش

خطاف  اأعر�ش.  اأ�شود  لوري  خّط  العين,  اأعلى  حّتى  الخلف  اإلى  تتوا�شل  العلوي 

البطن  اأ�شفل  اأق�شر,  اأجنحة  اأ�شغر,  الطيران,  اأثناء  اليافعة  الأ�صود:  الم�صتنقعات 

رمادي غامق, الإبط ممتقع.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
42 - 37

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
72 - 65

Sterna anaethetus

خطاف البحر األسحم

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
خطاف اأ�شحم

السودان

يافع

الحالة

معروف بجزر الكراييب و موريتانيا و البحر الأحمر و الخليج العربي وهو بالمنطقة 

المعنّية  مهاجر مع�ّش�ش قليل ال�شيوع متمركز بموريتانيا و المغرب و م�شر و ال�شودان.

األوصاف

ط, �شطح  م�شود يتباين مع اأ�شفلها الأبي�ش, ك�شائها �شبيه 
ّ
خر�شنة ذات حجم متو�ش

بخطاف البحر الفاحم و ل يتي�شر التمييز بينهما �شوى في الظروف الملئمة اأو عند 

بالغ  المنقار �شوداء.  اقان و 
ّ
ال�ش التفرع,  حاط: ذيل طويل عميق  الّتامة.  الإ�شاءة 

في حلّة الّتزاوج: القلن�شوة �شوداء, بقعة �شيقة  جبهيه بي�شاء ممّيزة تنتهي خلف 

العين, خّط لوري )خط بين العين والمنقار( عري�ش اأ�شود يلم�ش قاعدة المنقار, 

اأعلى  بي�شاء,  الذيل  حافة  داكن,  الزمك  م�شمرة,  رمادّية  الذيل   و  الأجنحة  لون 

اأبي�ش.  الأ�شفل  �شاحبة,  لقلدة  القفن يوحي  و  الأجنحة  اأكثر من  مادي 
ّ
الر الظهر 

اأ�ش, الذيل دون حافة وا�شحة 
ّ
الّطيور اليافعة: مثل البالغة و لكن اأقّل تباينا عند الر

بالكامل  اأو  فاتحة  برتقالّية  ق�شرّية �شفراء  اأ�شكال  الظهر  و  بالأجنحة  البيا�ش,  

متماثلة بلون داكن. عندالطيران: خفيف و ر�شيق, الأجنحة �شّيقة. ال�ّصوت: ن�شبّيا ل 

�شوت خارج فترة التكاثر وهي �شجوجة في الم�شتعمرات ب�شراخ اإنذارها »هويب 

يد تطلق مجموعاتها اأ�شوات مختلفة اأج�شة و مقت�شبة. اأماكن  - هويب«, اأثناء ال�شّ

الترّدد:  تع�ّش�ش بالجزيرات ال�شخرّية اأو الرملّية , وهي تعتبر نوعا اإقيانو�شيا بقّية 

ال�شنة. الخ�صائ�ص و العادات: تتواجد �شمن اأ�شراب بعر�ش ال�شواحل, لتح�شل على 

غدائها  تقوم  بالت�شفيق في ذات المكان قبل اأن تهوي نحو ال�شمك ب�شطح الماء.

األنواع المشابهة

خطاف البحر الفاحم: اأكبر و براأ�ش اأكبر و منقار اأطول, �شطح داكن م�شود, اأعلى 

الظهر م�شود مثل القفن و الأجنحة, خّط الق�شمة اأ�شيق, بقعة جبهية اأعر�ش. خطاف 

اق حمراء. في ك�شاء �شتوي, المنقار 
ّ
الم�صتنقعات اأبي�ص الخدين: اأ�شغر و اأفتح, ال�ش

اأ�شود, ل وجود لخط لوري ي�شل حّتى قاعدة المنقار الأ�شود, غياب البقعة الجبيهة 

الري�ش الأو�شط للذيل طويل جّدا,  الذنب:  كركر طويل  البي�شاء المتجاوزة للعين.  

مادي, القلن�شوة �شوداء 
ّ
طح داكن, اأ�شفل الج�شم اأفتح  اأبي�ش مت�شخ يميل اإلى الر

ّ
ال�ش

منحدرة قليل من اأ�شفل العين حّتى قاعدة المنقار, غياب البقعة الجبهية البي�شاء.
رسم



206

القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
24 - 22

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
55 - 48

الحالة

توافد  نلحظ  الهجرة  خلل  ال�شودان,  عدى  ما  المنطقة  بكامل  مهاجرة  مع�ّش�شة 

مع�ّش�شات من اأوروبا.

األوصاف

نوع �شغير الحجم اأهيف اإن�شيابي, حاط: ري�ش الذيل الخارجي اأق�شر من الأجنحة, 

اق ق�شيرة ذات لون اأ�شفر �شارب للبرتقالي, الجبين دائم البيا�ش. حاط بالغ 
ّ
ال�ش

في حلّة الّتزاوج: الظهر و �شطح الأجنحة رمادّية ذات زرقة ممتقعة, الزمك �شارب 

اإلى المنقار  اأ�شود يمتد من العين  للرمادي, القلن�شوة �شوداء, الجبهة بي�شاء, خّط 

الأ�شفر الفاقع, نقطة �شوداء عند ال�شّن )للمهاجرة من الحيز ال�شمالي( باقي الج�شم 

اإّل  الّتزاوج  بري�ش  بالبالغ  �شبيه في حّلته  الّتزاوج:  حلّة  دون  بالغ  حاط  اأبي�ش. 

نحو  خّط  في  تمتّد  و  ة 
ّ
بالموؤخر م�شودة  القلن�شوة  تبدو  حيث  اأ�ش 

ّ
الر م�شتوى  في 

الذيل جّد  م�شتدّقة.  و  الأجنحة طويلة �شّيقة  الطيران:  عند  م�شود.  المنقار  العين, 

�شبه  الأولى:  ال�صتوّية  حاط  �شوداء.  الجناح  اأطراف  التفرع, حوا�شي  ق�شير وقليل 

البالغ عند التح�شير, قلن�شوة اأكثر رمادّية و بقعة داكنة عند المع�شم. عند الطيران: 

الحا�شية الداخلية للجناح قاتمة, اأطراف الذيل نوعا ما بنّية. ال�ّصوت: عالي واأج�ش 

الأنهار  اأو الح�شوّية,  الرملّية  ال�شواطئ  الترّدد:  اأماكن  اأو »بيـيير«.  اإيك«  »كريك - 

الكبرى و البحيرات القارّية. الخ�صائ�ص و العادات: نهارية و �شربّية, طيران �شريع 

اأّي  اأكثر من  المكان غالبا  الغو�ش, ت�شفق في ذات  �شريعة  �شريع,  ومرتج و رف 

خر�شنة.

األنواع المشابهة

اق حمراء و المنقار اأحمر 
ّ
خر�صنة اإعتيادية و خر�صنة البحر دوغال: اأكبر قليل, ال�ش

واأ�شود, الجبهة �شوداء في ك�شاء الّتزاوج. خر�صنة البحر نور�صية المنقار و خر�صنة 

اأ�شودان, الجبهة �شوداء و هي  المنقار  اق و 
ّ
ال�ش اأكبر بو�شوح,  �صاندويت�ص:  البحر 

اق �شوداء و المنقار ثخين 
ّ
بري�ش الّتزاوج. خر�صنة بحر قزوين: اأ�شخم بكثير, ال�ش

اأحمر, الجبهة �شوداء و هي بري�ش الّتزاوج. خر�صنة البحر الملكّية و خر�صنة البحر 

اق �شوداء, و المنقار اأ�شفر برتقالي, الجبهة 
ّ
جة ال�صغيرة: اأ�شخم بكثير, ال�ش المتّوْ

�شوداء و هي بري�ش الّتزاوج.

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
خر�شنة �شغرية

اجلزائر
بناية �شغري

تونس
خطاف البحر ال�شغري

ليبيا
خطاف البحر �شغري

مصر
خطاف البحر ال�شغري

السودان
خطاف بحر �شغري

Sterna albifrons

خرشنة البحر الصغيرة
بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
28 - 20

مدى إّتساع اجلناحني )صم( 
55 - 50

Sterna saundersi

خطاف البحر سوندارس

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
خطاف البحر الأحمر

السودان
خطاف بحر �شوندار�ش

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

كمهاجرة بالمنطقة  �شوهدت  الهندي,  المحيط  و  الأحمر  بالبحر  متواجد  نوع 

و م�شتّية بال�شودان.

األوصاف

اق ق�شيرة 
ّ
هذه الخر�شنة ال�شغيرة م�شابهة جّدا لخر�شنة البحر ال�شغيرة. حاط: ال�ش

ذات األوان متنّوعة )اأ�شمر فاتح, زيتوني ذابل, اأ�شمر غامق محمر اأو اأ�شمر �شارب 

للوردي(, منقار اأ�شفر يمكن اأن يكون ذو �شباغ خفيف برتقالي و التحديد مع الأ�شود 

الّتزاوج: الحافة العلوية للبقعة الجبهّية البي�شاء  بالغ في حلة  ج. 
ّ
النهائي متدر

ال�شوداء,  بالقلن�شوة  تبدو متواجدة  العين  الخلف,  العين نحو  تتجاوز  و ل  مدّورة 

الخّط اللوري )خط بين العين والمنقار( اأ�شود و �شميك. عند الطيران: عن بعد يبدو 

الظهر و الزمك و الذيل بلون رمادي متماثل, غالبا يكون الزمك و الذيل مبي�شة اأو 

مادي, حافة القوادم الثالثة و الخام�شة 
ّ
بلون رمادي ممتقع متباينة مع الّظهر الر

الكبرى الخارجية للجناح داكنة و �شوادها اأكثر تماثل و هي اأعر�ش مما لدى خر�شنة  

البحر ال�شغيرة. ال�ّصوت: م�شابهة لخر�شنة البحر ال�شغيرة , �شراخ التوا�شل »كر - 

ريت« �شراخ الإنذار »كارراي - كيت«. اأماكن الترّدد: المناطق الرطبة الإ�شتوائية

الغذاء في  الموانئ, تبحث عن  الأنهار و  العمق, م�شبات  الإ�شتوائية قليلة  و �شبه 

العادات: نوع �شاطئي  و  الخ�صائ�ص  ال�شاطئ.  15 كلم من  اإلى حّد م�شافة  البحر 

بحت, يع�ّش�ش �شمن م�شتعمرات �شغيرة.

األنواع المشابهة

ة  خر�صنة  البحر ال�صغيرة: بالغ في حّلة الّتزاوج, بقعة جبهّية بي�شاء اأكبر و خا�شّ

الأقل  و  الأ�شود  اللوري  الخّط  ي�شمل  لكّل عين,  الخلف  اإلى  و ممتّدة  اأكثر  م�شتدّقة 

�شمكا العين, المنقار اأ�شفر فاقع و محدد بو�شوح نحو ال�شن الأ�شود. اأثناء الطيران, 

3 من ري�ش القوادم الكبرى الخارجية رمادّية م�شوّدة. اأو   2

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
59 - 47

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
145 - 130

الحالة

مع�ّش�شة بموريتانيا و تون�ش و ليبيا و م�شر و ال�شودان و تتواجد خلل فترة الهجرة 

بكامل المنطقة.

األوصاف

ق�شيرة  اق 
ّ
ال�ش الذيل,  طرف  بو�شوح  يتجاوز  الجناح  �شن  حاط:  �شخم.  ج�شمها 

في  بالغ  حاط  اأ�شود.  �شن  و  اللون  اأحمر  �شميك  و  طويل  قوي  المنقار  �شوداء,  و 

م�شتوى  حّتى  �شوداء  القلن�شوة  باهتة,  رمادّية  الأجنحة  و  الظهر  الّتزاوج:  حلّة 

العين و مت�شّعثة اإلى الخلف, بقّية لون الج�شم اأبي�ش. حاط بالغ دون حلّة الّتزاوج: 

مادي مبّقعة 
ّ
ي�شبه البالغ في ك�شاء الّتزاوج ما عدى القلن�شوة فهي �شاربة اإلى الر

اإلى  اأ�شفل الأجنحة �شاربة  الأولى: الظهر و  ال�صتوّية  ة بالمقّدمة.  بالأبي�ش خا�شّ

الظهر  الطيران:  عند  برتقالي.  اأحمر  المنقار  لون  بّني,  باأ�شمر  مبّقعة  مادي 
ّ
الر

نعق  ال�ّصوت:  الذيل.  بطرف  ظاهر  داكن  �شريط  ق�شرية,  تبدو  الأجنحة  �شطح  و 

مرن, »كريي - اإك« اأو »كااه«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل, الأودية الكبرى, البحيرات 

و مناطق الفي�شانات. الخ�صائ�ص و العادات: غالبا مع اأنواع اأخرى من الخرا�شن, 

تطير عاليا, تتمّكن من طريدتها بعد اأن ت�شقط و تغو�ش باأكملها.

األنواع المشابهة

اأقّل  و مظهر  اأ�شغر  ال�صغيرة:  المتّوجة  البحر  خر�صنة  و  الملكّية  البحر  خر�صنة 

اإكتنازا و المنقار برتقالي و اأقّلّ �شمكا. خر�صنة البحر نور�صية المنقار و خر�صنة 

المنقار كذلك  و  �شوداء  اق 
ّ
ال�ش ر�شاقة,  اأكثر  �شكل  ذات  اأ�شغر  �صاندويت�ص:  البحر 

اق 
ّ
و هو اأقّل �شلبة و اأق�شر. خر�صنة اإعتيادية: اأ�شغر ذات �شكل اأكثر ر�شاقة, ال�ش

خر�صنة البحر دوغال: اأ�شغر  حمراء و كذلك لون المنقار, بقعة �شوداء عند ال�شن. 

و قاعدة حمراء.  اأ�شود  اإبري  المنقار دقيق  اق حمراء, 
ّ
ال�ش ر�شاقة,  اأكثر  �شكل  ذات 

اق و المنقار اأ�شفران, الجبهة بي�شاء.
ّ
خر�صنة البحر ال�صغيرة: جّد �شغيرة, ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
خر�شنة بحر قزوين

اجلزائر

تونس
خطاف بحر قزويني

ليبيا
خطاف بحر قزويني

مصر
خطاف اأبو بلحة

السودان
خطاف بحر قزويني

Sterna caspia

خرشنة بحر قزوين

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
115 - 100

الحالة

ال�ّشتاء الهجرة و ف�شل  المنطقة خلل  اأ�شل قطبي تر�شد في كامل  مهاجرة من 

و هي اأي�شا مع�ّش�شة مهاجرة بموريتانيا و المغرب و الجزائر و تون�ش.

األوصاف

اأطرف  حاط: الأجنحة تتجاوز بو�شوح  هي خر�شنة ذات ج�شم م�شتطيل و �شخم. 

اأ�شود هو  و  مدقق  و  �شميك  و  ق�شير  المنقار  �شوداء,  و  ق�شيرة  اق 
ّ
ال�ش الذيل, 

و �شبه مثلث. حاط بالغ في حلّة الّتزاوج: الظهر و �شطح الأجنحة ذات لون رمادي 

ر�شا�شي �شاحب, الزمك و �شطح الذيل رمادي فاتح, القفن و كذلك القلن�شوة �شوداء 

الّتزاوج:  حلّة  دون  بالغ  حاط  اأ�شود.  ا  اأي�شً المنقار  العين,  حّتى  تتوا�شل  هي  و 

اأ�ش اأبي�ش و بقعة �شوداء على م�شتوى العين, 
ّ
ي�شبه البالغ بري�ش الّتزاوج و لكن الر

اأ�ش و موؤخرته. عند الطيران: الأجنحة طويلة 
ّ
بع�ش حزز �شاربة للرمادي فوق الر

مادي الأ�شود, الذيل ق�شير و مفرع 
ّ
�شّيقة و م�شتدّقة, اأطراف الجناح محّو�شة بالر

بو�شوح و هو �شارب للرمادي. حاط ال�صتوّية الأولى: هو مثل البالغ عند التح�شير, 

اأ�ش داكن اأكثر, بع�ش البقع البنّية على الأجنحة. عند الطيران ي�شبه كثيرا البالغ, 
ّ
الر

طح اأكثر رمادّية. ال�ّصوت: خ�شن و حلقي, »هيهيهيك« اأو »ڤاهاك« اأماكن الترّدد: 
ّ
ال�ش

المرّزات.  و  الفي�شانات  مناطق  و  الوا�شعة  البحيرات  و  الكبرى  الأنهار  واحل, 
ّ
ال�ش

الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, ن�شاطها نهاري, ثقيلة الطيران و هي في ذلك اأقرب 

اإلى النوار�ش من الخرا�شن.

األنواع المشابهة

اأ�شود و  الوحيدة الأخرى ذات �شاق و منقار  الف�شيلة  �صاندويت�ص:  البحر  خر�صنة 

هو طويل م�شتقيم نحيف و م�شماري, ذات هيافة و اإن�شيابية اأكثر, القلن�شوة �شوداء 

تنتهي بقنزعة ق�شيرة. خر�صنة اإعتيادية و خر�صنة البحر دوغال: اأكثر اإن�شيابية 

اق حمراء و المنقار اأ�شود و اأحمر. خر�صنة البحر ال�صغيرة: جّد 
ّ
و اأ�شغر قليل, ال�ش

اق 
ّ
اق و المنقار اأ�شفران, الجبهة بي�شاء. خر�صنة بحر قزوين: اأكبر, ال�ش

ّ
�شغيرة, ال�ش

و  الملكّية  البحر  خر�صنة  اأ�شود.  �شنه  و  اأحمر  هو  و  اأقوى  المنقار  لكن  و  �شوداء 

لكن  و  �شوداء  اق 
ّ
ال�ش اإن�شيابية,  و  ر�شاقة  اأكثر  ال�صغيرة:  المتوّجة  البحر  خر�صنة 

المنقار برتقالي.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
طربوزق

املغرب
خر�شنة نور�شية املنقار

اجلزائر

تونس
خر�شنة نور�شية املنقار

ليبيا
خطاف البحر نور�شي املنقار

مصر
خطاف نور�شي املنقار

السودان
خطاف بحر نيلي

Sterna nilotica

خرشنة البحر نورسية املنقار

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
41 - 36

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
105 - 95

الحالة

تترّدد هذه الخر�شنة على ال�شواحل المتو�شطّية و غرب اإفريقيا حّتى جنوب اإفريقيا, 

تع�ّش�ش ب�شمال اإفريقيا.

األوصاف

اق 
ّ
ال�ش الأجنحة,  �شن  من  اأق�شر  الذيل  اأطراف  حاط:  اإن�شيابي.  اأهيف  �شكل  ذات 

حاط   . اأ�شفر  اأ�شود و �شن  المنقار طويل م�شتقيم و مدقق و هو  ق�شيرة و �شوداء, 

بالغ في حلّة الّتزاوج: الظهر و �شطح الأجنحة ذات لون رمادي باهت, القلن�شوة 

�شوداء تنتهي مت�شّعثة اإلى الخلف, الباقي من الج�شم اأبي�ش نا�شع. حاط بالغ دون 

حلّة الّتزاوج: ي�شبه البالغ في حّلة الّتزاوج, و لكن الجبهة بي�شاء و قنزعة م�شودة 

الأجنحة طويلة  الطيران:  عند  اأ�شود.  العين  المقّدمة, محيط  بالأبي�ش عند  مبّقعة 

الأولى: هو م�شابه  ال�صتوّية  حاط  ع بو�شوح. 
ّّ
�شيقة و مدققة, الذيل ق�شير و مفر

نهاية بع�ش  بّنّية في  بقع  الأجنحة  و  الظهر  الّتزاوج, على  قبل  ما  بري�ش  للبالغ 

ة 
ّ
ال�شريط على موؤخر البالغ,  اأقّل من  ع و ب�شفة 

ّ
الذيل متفر الطيران:  عند  الري�ش. 

الجناح قاتم. ال�ّصوت: �شاخب و حاّد »كيراك«. اأماكن الترّدد: على اإمتداد ال�شواحل 

فقط. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية, غالبا تتواجد مع اأنواع اأخرى من الخرا�شن, 

تنق�ّش على فري�شتها غالبا من علو 5 اإلى 10 اأمتار.

األنواع المشابهة

اق �شوداء و كذلك لون المنقار. خر�صنة اإعتيادية 
ّ
خر�صنة البحر نور�صية المنقار: ال�ش

اق حمراء و المنقار اأحمر و اأ�شود ال�شن. خر�صنة 
ّ
و خر�صنة البحر دوغال: اأ�شغر, ال�ش

اق و المنقار اأ�شفران, الجبهة بي�شاء ل توجد لها 
ّ
البحر ال�صغيرة: جّد �شغيرة, ال�ش

اق �شوداء و لكن 
ّ
اأ�ش. خر�صنة بحر قزوين: اأ�شخم, ال�ش

ّ
ة الر

ّ
قنزعة مت�شّعثة بموؤخر

المنقار قوي اأحمر, بقعة �شوداء عند ال�شن. خر�صنة البحر الملكّية و خر�صنة البحر 

المتوّجة ال�صغيرة: خرا�شن ذات �شيقان �شوداء و لكن المنقار برتقالي.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية

املغرب
خر�شنة �شاندويت�ش

اجلزائر

تونس
خر�شنة �شاندويت�ش

ليبيا

مصر
خطاف خر�شنة

السودان
خطاف بحر �شاندوت�ش

Sterna sandvicensis

خرشنة البحر ساندويتش

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
53 - 46

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
112 - 105

الحالة

تتوّزع  ال�ّشتاء  خلل  و  ة 
ّ
للقار الغربية  ال�شفاف  على  الإفريقّية  المع�ّش�شة  تتواجد 

نحو �شمال و جنوب اإفريقيا, تع�ّش�ش بموريتانيا و ت�شاهد بالمغرب فترة ال�ّشتاء.

األوصاف

�شّن  يتجاوز  حاط:  تكاد.  اأو  قزوين  بحر  خر�شنة  �شخامة  مثل  في  ال�ّشكل  مهيبة 

اق ق�شيرة و �شوداء, المنقار برتقالي طويل و ذو �شمك. 
ّ
الأجنحة طرف الذيل, ال�ش

جّدا,  فاتح  رمادي  الأجنحة  �شطح  كامل  و  الظهر  الّتزاوج:  حلّة  في  بالغ  حاط 

القلن�شوة �شوداء حّتى م�شتوى العين و مت�شّعثة عند الخلف, بقّية لون الج�شم اأبي�ش. 

حاط بالغ دون حلّة الّتزاوج: ي�شبه البالغ في حّلة الّتزاوج و لكن الجبهة بي�شاء 

مادّية مرّقط ببيا�ش. عند الطيران: 
ّ
تماما دون تجعيد داكن و الباقي من القنزعة الر

ما هو  يفوق  اإمتداده  و  الذيل  ع 
ّ
تفر اإبري,  و �شّيقة طرفها  الأجنحة طويلة  تكون 

لخر�شنة بحر قزوين, من الأ�شفل القوادم الكبرى الداكنة اأفتح لونا كما للقزوينّية. 

حاط ال�صتوّية الأولى: تبدو بري�ش زفاف مثل البالغة و لكن على الظهر و الأجنحة 

اق م�شفرة. 
ّ
ال�ش دالة(,  داكنة  للقزوينّية و دون حوا�شي  مّما  )اأقّل  بّنّية  �شمراء  بقع 

عند الطيران: اأغ�شية الجناح رمادّية و بقّية الجناح اأ�شمر بّني, �شريط داكن وا�شح 

ينهي طرف الذيل. ال�ّصوت: �شبيه ب�شوت خر�شنة البحر �شاندويت�ش و لكن فيه بع�ش 

حمايتها  توّفر  لأماكن  تلجاأ  و  تتواجد  ال�شواحل,  الترّدد:  اأماكن  »كير«.  الخ�شونة 

ات الأودية البحرية, فجوات ال�شواحل...(. الخ�صائ�ص و العادات: �شربّية 
ّ
)الموانئ, ممر

عند ال�شكون و غالبا باأعداد كبيرة, تتغّذى غالبا منفردة اأو في مجموعات �شغيرة.

األنواع المشابهة

خر�صنة بحر قزوين: منقار اأثخن, بقعة �شوداء عند ال�شن. خر�صنة البحر المتّوجة 

ال�صغيرة: اأ�شغر قليل, هي اأكثر اإن�شيابا و المنقار اأقّل �شمكا, الأجزاء العلوية داكنة 

اأكثر )الخلط مع هذا النوع واردة جّدا(. خر�صنة البحر نور�صية المنقار و خر�صنة 

اأ�شغر,  اإعتيادية:  خر�صنة  المنقار.  لون  كذلك  و  �شوداء  اق 
ّ
ال�ش �صاندويت�ص:  البحر 

اق حمراء و كذلك لون المنقار و بقعة �شوداء عند ال�شن. خر�صنة البحر دوغال: 
ّ
ال�ش

اق حمراء, المنقار اأ�شود قاعدته حمراء. خر�صنة البحر ال�صغيرة: 
ّ
و هي اأ�شغر, ال�ش

اق و المنقار اأ�شفران, الجبهة بي�شاء.
ّ
جّد �شغيرة, ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية ملكّية

املغرب
خر�شنة ملكّية

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
خطاف بحر ملكي

Sterna maxima

خرشنة البحر امللكّية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
49 - 16

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
130 - 125

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
خر�شنة متوجة

اجلزائر

تونس

ليبيا
اخلر�شنة املتوجة 

مصر
خطاف متوج

السودان
خطاف بحر متوج

Sterna bergii

خرشنة البحر املتّوجة
بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

مع�ّش�شة مهاجرة بالبحر الأحمر و المحيط الهندي, ت�شاهد م�شتّية و مع�ّش�ّشة بم�شر 

و ال�شودان و ليبيا.

األوصاف

من اأكبر خرا�شن المنطقة, منقار طويل و قوي اأ�شفر و مقّو�ش قليل نحو الأ�شفل, 

اق �شوداء و قنزعة مت�شّعثة اإلى الخلف ذات اأ�شود لماع. حاط بالغ: الجن�شين 
ّ
ال�ش

مت�شابهين. في حلّة الّتزاوج: الجبهة و البطن اأبي�شان, القلن�شوة و القفن اأ�شودان 

في  داكن.  لون رمادي  ذات  الداخل  الأجنحة من  اأ�ش, 
ّ
الر ة 

ّ
بموؤخر بارزة  و قنزعة 

ك�صاء الّت�صتية: الظهر رمادي �شاحب, القلن�شوة بي�شاء و يبقى فقط القفن و محيط 

مثل  اأ�ش 
ّ
الر اليافعة:  الّطيور  غامقة.  رمادّية  �شغيرة  قنزعة  اأ�شود,  بلون  العين 

البالغة في ف�شل ال�ّشتاء, مظهر الظهر ق�شري, ري�ش رمادي اأ�شمر مهدب بالأبي�ش, 

)بالغ(: على بطن الأجنحة حافة ري�ش داكنة   الطيران  عند  �شريط جناحي غامق. 

و وا�شحة نحو الأطراف. عند الطيران )اليافع(: في �شطح الأجنحة حافة المواجهة 

�شوداء و يتوزع على الجزء الداخلي و بو�شوح �شريطان رقيقان ممتقعان. ال�ّصوت: 

�شراخ حلقي مت�شل خفي�ش و اأج�ش »كرو«, يطلق اأي�شا �شراخا حادا »كاك - كاك 

- كاك - كاك«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات: تغط�ش و تقب�ش 

عرو�ش  خلل  م�شتعمرات,  في  تع�ّش�ش  الطيران,  اأثناء  تبتلعها  ثّم  الأ�شماك  على 

التزاوج يقدم الذكر للأنثى ال�شمك.

األنواع المشابهة

خر�صنة البحر المتّوجة ال�صغيرة: اأ�شغر و اأنحف بو�شوح. البالغ في حلة الّتزاوج, 

منقار اأرق و برتقالي, الجبهة بي�شاء و �شيقة جّدا. بالغ في ك�شاء �شتوي, منقار 

اأقّل  مظهر  ذات  و  اأفتح  الأجنحة  �شطح  و  الظهر  الّطيوراليافعة,  رقيق.  و  اأ�شفر 

خر�صنة ملكّية: منقار  اأ�شفر و لكن رقيق.  اأكثر, المنقار  ق�شرية, الأجنحة رمادّية 

حّلة  في  بالغ  عمره.  مراحل  كامل  في  للبرتقالي  �شارب  اأحمر  لون  ذو  و  قوي 

اليافعة,  الّطيور  القلن�شوة بي�شاء.  البالغ في ك�شاء �شتوي,  اأفتح.  طح 
ّ
ال�ش الّتزاوج, 

الظهر و �شطح الأجنحة فاتحة اأكثر و ذات مظهر اأقّل ق�شرّية.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
37 - 35

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
105 - 90

الحالة

ت�شّتي  و  الليبية  ال�شواحل  ببع�ش  بالجزر  تع�ّش�ش  الّنوع  لهذا  المتو�شطّية  الطيور 

باإفريقيا الغربية, مثيلتها مع�ّش�شة معروفة بالبحر الأحمر, ت�شاهد خلل الهجرة 

في كامل المنطقة.

األوصاف

اق ق�شيرة و �شوداء, 
ّ
اأهيف و ر�شيق. حاط: اأطراف الذيل ل تتجاوز �شن الأجنحة, ال�ش

الظهر الّتزاوج:  حلّة  في  بالغ  حاط  م�شتدّق.  و  م�شتقيم  طويل  برتقالي  المنقار 

و �شطح الأجنحة و الزمك ذات لون رمادي ر�شا�شي �شاحب, القنزعة �شوداء حّتى 

م�شتوى العين و هي مت�شّعثة قليل من الخلف, بقّية لون الج�شم اأبي�ش. حاط بالغ 

الّتزاوج: ي�شبه البالغ في حّلة الّتزاوج, و لكن مقّدمة القلن�شوة ال�شوداء  دون حلّة 

و �شيقة  الأجنحة طويلة  الطيران:  عند  بي�شاء.  الجبهة  و  بالأبي�ش  ب�شدة  مبّقعة 

ع بو�شوح, يبدو الجناح من الأ�شفل فاتح جّدا. حاط 
ّ
و م�شتدّقة, الذيل ق�شير و مفر

ال�صتوّية الأولى: م�شابه البالغ بك�شاء ما قبل الّتزاوج و لكن بمنقار برتقالي باهت, 

حوا�شي بّنّية على الأجنحة. عند الطيران: ت�شبه البالغ بك�شاء ما قبل الّتزاوج و لكن 

بقوادم كبرى داكنة جّدا, �شريط داكن وا�شح نوعا ما بطرف الذيل. ال�ّصوت: متنّوع, 

الملكّية.  الخر�شنة  ل�شوت  اأقرب  هو  و  �شاندويت�ش  البحر  خر�شنة  ل�شوت  م�شابه 

اأماكن الترّدد: ال�شواحل, و غالبا بال�شواطئ الرملّية و م�شبات الأنهار. الخ�صائ�ص 

و العادات: تن�شط نهارا, �شربّية. 

األنواع المشابهة

خر�صنة بحر قزوين: اأكبر بكثير و اأق�شر و اأكثر اإكتنازا, منقار اأثخن و هو اأحمر, 

طح 
ّ
ال�ش مكتنز,  �شكل  ذات  و  اأكبر  الملكّية:  البحر  خر�صنة  ال�شن.  عند  �شوداء  بقعة 

فاتح و منقار اأثخن. خر�صنة البحر نور�صية المنقار و خر�صنة البحر �صاندويت�ص: 

اق حمراء 
ّ
اأ�شغر بقليل, ال�ش اإعتيادية:  خر�صنة  اق �شوداء و كذلك لون المنقار. 

ّ
ال�ش

و كذلك لون المنقار و بقعة �شوداء عند ال�شن. خر�صنة البحر دوغال: اأ�شغر بقليل, 

اق حمراء, المنقار اأ�شود و قاعدته حمراء. خر�صنة البحر ال�صغيرة: جّد �شغيرة, 
ّ
ال�ش

اقان و المنقار ذات لون اأ�شفر, الجبهة بي�شاء.
ّ
ال�ش

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية م�شافرة

املغرب
خر�شنة البنغال

اجلزائر

تونس
خطاف البحر املتوج ال�شغري

ليبيا
خطاف البحر املتوج ال�شغري

مصر
خطاف متوج �شغري

السودان
خطاف بحر متوج �شغري

Sterna bengalensis

خرشنة البحر املتّوجة الصغيرة

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
35 - 31

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
98 - 77

الحالة

خلل الهجرة فاإّن هذا النوع ال�شائع و الرحال متواجد بكامل المنطقة, تتواجد 

منها طيور مع�ّش�شة معروفة بموريتانيا و تون�ش.

األوصاف

اق ق�شيرة ذات 
ّ
اإن�شيابي و اأهيف. حاط: اأطراف الذيل ل تتجاوز �شن الأجنحة, ال�ش

الّتزاوج:  حلّة  في  بالغ  حاط  م�شماري.  و  دقيق  طويل  المنقار  فاقع,  اأحمر  لون 

الظهر و �شطح الجناح رمادي باهت, الزمك و الذيل اأبي�شان, القلن�شوة �شوداء, الخّد 

مادي, المنقار 
ّ
در و البطن اأبي�شان و اأحيانا �شاربة اإلى الر و العنق اأبي�شان, ال�شّ

القلن�شوة  الّتزاوج: الجبهة بي�شاء,  بالغ دون حلّة  حاط  اأ�شود.  اأحمر فاقع و �شن 

�شوداء تتوا�شل اإلى الخلف من م�شتوى العين حّتى القفن, المنقار م�شود و المخطم 

الأجنحة جّد ق�شيرة, �شيقة الطيران:  عند  القاعدة.  اأحمر عند  ال�شفلي ذو �شباغ 

و م�شتدّقة, الذيل طويل و متفرع بو�شوح. حاط ال�صتوّية الأولى: القلن�شوة بي�شاء 

بالمع�شم وا�شحة  �شوداء  بقعة  الّتزاوج,  حّلة  دون  البالغ  عند  الجبهة  كذلك  و 

و القوادم الخارجية �شاربة للرمادي, المنقار محمر و نقطة �شوداء عند ال�شن و هو 

يقان محمرة. عند الطيران: �شريط داكن يتبين بو�شوح 
ّ
اأ�شود في جزئه العلوي, ال�ش

على الجوانب الخلفية و الأمامية للجناح, ري�ش الذيل الخارجي �شارب للرمادي. 

كيك«.   - كيك   - »كيك  اأو  يا«   - »كي  اأو  »كيريري«  حاّد  ثاقب  �شياح  ال�ّصوت: 

اأماكن الترّدد: اأ�شا�شا بالبحر و على طول ال�شواحل. الخ�صائ�ص و العادات: نهارية 

و�شربّية,  طيران خفيف, ت�شقط من علو بع�ش الأمتار و تغط�ش باإّتجاه الغذاء.

األنواع المشابهة

اأ�شود  المنقار  الأجنحة,  �شن  بو�شوح  يتجاوز  الذيل  ري�ش  دوغال:  البحر  خر�صنة 

خرا�شن  توجد  ل  اأخرى:  خرا�صن  الّتزاوج.  ك�شاء  في  البالغ  عند  حمراء  قاعدة  ذو 

اأخرى لها �شاق و منقار اأحمر و هي بري�ش الّتزاوج ما عدى خر�شنة البحر دوغال 

و الخر�شنة القطبّية.

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية

املغرب
خر�شنة اإعتيادية

اجلزائر
بناية خطافة البحر

تونس
خطاف البحر اإعتيادي

ليبيا
خطاف البحر اإعتيادي

مصر
خطاف وردي

السودان
خطاف بحر �شائع

Sterna hirundo

خرشنة البحر إعتيادّية
بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
36 - 33 

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
85 - 76

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية قطبّية

املغرب
خر�شنة قطبّية

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان
خطاف بحر قطبي

Sterna paradisaea

خرشنة البحر القطبّية

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

يق�شي ف�شل ال�شيف بالحيز ال�شمالي قرب القطب و ي�شّتي بعر�ش �شواحل اإفريقيا 

بالمغرب  هجرتها  خلل  ت�شاهد  المنطقة  في  و  الجنوبي,  بالقطب  و  الجنوبّية 

و موريتانيا و نادرا بالجزائر و م�شر.

األوصاف

ي�شبه الخر�شنة الإعتيادية و لكن حجمه اأكبر و راأ�شه و عنقه اأق�شر ن�شبّيا و ذيله 

اق ق�شيرة جّدا و حمراء.  بالغ في حلة الّتزاوج: المنقار الق�شير 
ّ
اأطول. حاط: ال�ش

مادّية تتباين بقليل مع الخّد و اأعلى 
ّ
در و البطن متدرجة الر اأحمر )دم(, الزمك و ال�شّ

الو�شطى تتجاوز �شن الأجنحة, �شطح الأجنحة دون  الذيل  الأبي�ش, ري�شات  الزور 

رمادي متماثل. بالغ في ك�صاء الّت�صتية: الجبهة بي�شاء, المنقار اأ�شود, ري�شات الذيل 

اأق�شر. الّطيور اليافعة: �شريط جناحي داكن قليل الو�شوح, المنقار م�شود في البداية 

ذو قاعدة حمراء ت�شبح �شريعا �شوداء, الجبهة بي�شاء. عند الطيران: طيران ممطط 

و ر�شيق. بالغ في حّلة الّتزاوج, جميع القوادم بي�شاء �شفافة من الأ�شفل, بالحافة 

الأمامية للقوادم الكبرى �شريط �شيق وا�شح و اأ�شود. عند الطيران )الّطيور اليافعة(: 

الو�شطى  القوادم  اأطراف  منت�شرة,  و  �شيقة  و  �شوداء  الجناحية  الخلفّية  الحافة 

ة الجناح. ال�ّصوت: يذكر ب�شوت الخر�شنة 
ّ
بي�شاء تبرز منطقة مثلثة بي�شاء بموؤخر

الإعتيادّية »بي - بي - بي« و »بيو - بيو - بيو« ل�شاني و وا�شح, رنيني »بري- 

اإه« و خ�شن »كت - كت  - كت  - كري - كت« و منذر »كرري - اأررر«. اأماكن الترّدد: 

خلل الهجرة في الأحوال الجوّية المتردية )الأعا�شير( يتواجد بال�شواحل و داخل 

الأرا�شي, يع�ّش�ش بالجزر ال�شاحلّية باأ�شفل الحيز ال�شمالي. الخ�صائ�ص و العادات: 

مهاجر كبير حيث يقطع ذهابا و اإيابا نحو 35000 كلم, يتبع في هجرته المياه.

األنواع المشابهة

خر�صنة اإعتيادية: اأكبر, ذيل اأق�شر, منقار اأحمر �شارب للبرتقالي و �شن اأ�شود بالغ 

طح رمادي فاتح, منقار اأ�شود بكامله اأحيانا ذو قاعدة 
ّ
الّطول. خر�صنة دوغال: ال�ش

حمراء, الأ�شفل متدرج بالودري الممتقع. خطاف اأبي�ص الخدّ: الحجم مماثل تقريبا, 

اق حمراء, المنقار طويل و اأحمر داكن. خطاف الم�صتنقعات 
ّ
الك�شاء قاتم اأكثر, ال�ش

اأبي�ص الخدين: ذيل اأق�شر و اأقّل تفرعا, �شاق حمراء, زمك اأقّل رمادّية, منقاراأحمر. 
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
34 - 32

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
63 - 58

Sterna repressa

خرشنة البحر بيضاء اخلد

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية ذات وجه اأبي�ش

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
خطاف اأبي�ش اخلد

السودان

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

نوع متواجد بالبحر الأحمر و جنوب �شيناء و بالمحيط الهندي, مهاجر و مع�ّش�ش 

بم�شر و ال�شودان.

األوصاف

ط و �شبيه للغاية بالخر�شنة الإعتيادية و لكن منقارها اأطول قليل,
ّ
حجمها متو�ش

الّتزاوج:  و اأجنحتها اأ�شيق و طيرانها اأكثر �شل�شة و ر�شاقة. حاط بالغ في حلة 

تتباين  بي�شاء  الخدود  متماثل,  غامق  رمادي  ك�شاء  اأ�شود,  �شن  و  اأحمر  منقار 

بو�شوح مع بقّية الج�شم, الزمك رمادي �شاحب, القلن�شوة و القفن اأ�شودان. بالغ في 

طح و الذيل دائما رمادّية و غامقة, بقعة �شوداء 
ّ
ك�صاء الّت�صتية: الأ�شفل اأبي�ش, ال�ش

بمقّدمة العين, الّطيور اليافعة: مثل الخر�شة الإعتيادية اليافعة, و لكن بر�شوم داكنة 

مادي 
ّ
طح, الزمك و الذيل و الظهر رمادّية اللون, �شطح الأجنحة الر

ّ
وا�شحة على ال�ش

فاتحة,  ف�شّية  رمادّية  الكبرى  القوادم  قتامة,  اأقّل  الو�شطى  القوادم  تماثل,  اأكثر 

ع, 
ّ
التفر الذيل طويل عميق  القاعدة,  اأحمر عند  لون  اأحيانا  و  بكامله  اأ�شود  منقار 

الأجنحة اأطول و اأ�شيق من خطاف الم�شتنقعات اأبي�ش الخدين. عند الطيران: مترّدد 

الخدين.  اأبي�ش  الم�شتنقعات  بخطاف  يذكر  الإعتيادية,  الخر�شنة  طيران  من  اأكثر 

الجناح  ة 
ّ
موؤخر طول  على  منت�شرة  رمادّية  عري�شة  حافة  الّتزاوج,  حلة  في  بالغ 

المت�شخ.  الأبي�ش  اللون  ذات  ال�شفلّية,  الجناحية  الغطائيات  مع  بو�شوح  تتباين 

ال�ّصوت: م�شابه ل�شوت الخر�شنة الإعتيادية. اأماكن الترّدد: ال�شواحل.

األنواع المشابهة

طح اأفتح, المنقار اأحمر �شارب للبرتقالي 
ّ
خر�صنة اإعتيادية: في حّلة الّتزاوج, ال�ش

در بي�شاء الّلون, البطن رمادي ممتقع. في ك�شاء  و �شن اأ�شود, الخد و العنق و ال�شّ

بمقّدمة  �شوداء  بقعة  المقّدمة,  عند  محّززة  �شوداء  قلن�شوة  اأ�شود,  منقار  الّت�شتية, 

الأ�شفل بقعة مبي�شة.  اأ�شود و من  الجناح خّط  اليافعة, على �شطح  الّطيور  العين. 

خطاف الم�صتنقعات اأبي�ص الخدين: الذيل اأق�شر و اأقّل تفرعا, الزمك اأقّل رمادّية, 

اأكثر  مجعدة  القلن�شوة  اأفتح,  مادي 
ّ
الر طح 

ّ
ال�ش الّت�شتية,  ك�شاء  في  اأحمر.  المنقار 

بالأ�شود و الأبي�ش, بقعة �شوداء خلف العين. الّطيور اليافعة, الذيل اأقّل طول و اأقّل 

تفرعا, الزمك و الذيل رمادي فاتح, الأجنحة اأقّل طول و اأكثر عر�شا.
رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
38 - 33

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
80 - 72

الحالة

يلحظ هذا الّنوع الذي اأ�شبح نادرا بالمنطقة, خلل الهجرة ل �شيما بالمغرب و 

و مقاطعة  اإرلندا  و  البريطانية  ال�شاحلّية  الجزيرات  و  بالجزر  تع�ّش�ش  موريتانيا, 

البروتاني الفرن�شية, ت�شّتي بالمياه الإ�شتوائية الإفريقّية.

األوصاف

اق 
ّ
ال�ش الأجنحة,  �شن  بو�شح  تتجاوز  الذيل  ري�ش  اأطراف  حاط:  اأهيف.  اإن�شيابي 

حاط بالغ في حلّة  اأحمر فاقع, المنقار طويل دقيق م�شماري.  ق�شيرة ذات لون 

اأبي�شان  الذيل  الزمك و �شطح  الجناح رمادي باهت جّدا,  الظهر و �شطح  الّتزاوج: 

اأبي�ش م�شبغ بالوردي  القلن�شوة �شوداء, ما تبّقى من الج�شم  مادي, 
ّ
م�شبغة بالر

در, المنقار اأ�شود و قاعدته حمراء. حاط بالغ دون حلّة الّتزاوج:  عند البطن و ال�شّ

المقّدمة تبداأ من م�شتوى  القلن�شوة م�شودة مرّق�شة بالأبي�ش عند  الجبهة بي�شاء, 

اق ذات لون اأ�شمر �شارب للبرتقالي, المنقار م�شود. عند 
ّ
العين لتمتد اإلى القفن, ال�ش

الطيران: الأجنحة جّد ق�شيرة و هي �شيقة و م�شتدّقة, الذيل طويل و عميق التفرع. 

اأ�ش م�شابه للبالغ عند التح�شير, بالمع�شم البقعة الداكنة هي 
ّ
ال�صتوّية الأولى: الر

اق ذات لون اأ�شمر داكن, المنقار م�شود. 
ّ
اأقّل و�شوحا لما للخر�شنة الإعتيادية, ال�ش

اأبي�ش  الذيل  بالمقّدمة,  داكن  �شريط  للرمادي مع  الأجنحة �شاربة  الّطيران:  عند 

مت�شخ فقاعي و تفرعه دون ما للبالغ. ال�ّصوت: �شراخ طويل خ�شن و حاّد »اآررك« 

اأو »ررهييك«. اأماكن الترّدد: المجال البحري ل غير. الخ�صائ�ص و العادات: نهارية 

�شربّية, الطيران اأكثر خفة من الخر�شنة الإعتيادية و خفق باأجنحة اأكثر اإت�شاعا.

األنواع المشابهة

اأ�شود. اأحمر و �شن  المنقار  الذيل ل يتجاوز �شن الجناح,  اإعتيادية: ري�ش  خر�صنة 

خرا�صن اأخرى: ل توجد خر�شنة اأخرى لها �شاق و منقار اأحمر و هي بري�ش الزواج, 

ما عدى الخر�شنة الإعتيادية و الخر�شنة القطبّية.

Sterna dougallii

خرشنة البحر دوغال

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية

املغرب
خر�شنة دوغال

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
24

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
86 - 61

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بناية �شوداء

املغرب
خر�شنة �شوداء

اجلزائر
خطافة كحلة

تونس
خطاف امل�شتنقعات الأ�شود

ليبيا
خطاف امل�شتنقعات الأ�شود

مصر
خطاف اأ�شود

السودان
خطاف م�شتنقعات اأ�شود

Chlidonias niger

خطاف املستنقعات األسود

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في فترة التسحير 

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

هذا الطائر مهاجر من اأ�شل قطبي ي�شاهد خلل ال�ّشتاء و الهجرة بكامل المنطقة 

ما عدى ال�شودان, تعرف المع�ّش�شة منها بالمغرب و تون�ش.

األوصاف

تبدو  داكنة  وحمراء  ق�شيرة  يقان 
ّ
ال�ش الذيل,  بو�شوح  يتجاوز  الجناح  �شن  حاط: 

غالبا �شوداء, المنقار ذو طول و هو م�شتقيم ونحيف. بالغ حاط: الظهر و الأجنحة 

رمادّية, البقعة  ذات  اللون الأ�شمر الأ�شود اأمام الكتف ممّيزة. عند التح�صير: وجود 

للتباين على م�شتوى الزمك, المع�شم رمادي اأ�شود, ت�شبه البالغ دون حّلة الّتزاوج 

مع بقع �شوداء على البطن تتفاوت بح�شب حّلة تقّدم التح�شير, بطن الجناح �شارب 

درية  طح رمادي, البقعة ال�شّ
ّ
للرمادي و دون بقع. عند الطيران: الأ�شفل اأبي�ش و ال�ش

اأمام قاعدة الجناح ذات لون اأ�شمر اأ�شود وا�شحة المعالم. عند الطيران )بالغ في 

حلّة الّتزاوج(: الأجنحة طويلة, �شيقة وم�شتدّقة, الذيل جّد ق�شير ومتفرع اأو يكاد, 

ة الج�شم  ذات 
ّ
الج�شم اأ�شود, بطن الأجنحة رمادي ر�شا�شي, �شطح الأجنحة وموؤخر

طح �شارب للرمادي و قليل التباين, 
ّ
لون اأبي�ش. عند الطيران )ال�صتوّية الأولي(: ال�ش

مقّدمة الجناح فقط تبدو داكنة اأكثر. ال�ّصوت: قليل الت�شويت, �شياح �شعيف »كت 

- كت« اأو »كيورر«. اأماكن الترّدد: ال�شواحل و اأ�شا�شا المواقع التي توفر لها الحماية 

كم�شبات الأنهار و البحيرات ال�شاطئية, تزور كذلك الأو�شاط ذات المياه الحلوة.

األنواع المشابهة

في  اأبي�ش.  زمك  و  �شخمة  ممتقعة  �شيقان  الخدين:  اأبي�ص  الم�صتنقعات  خطاف 

حّلة الّتزاوج, بطن الجناح اأ�شود. بدون حّلة الّتزاوج ل وجود لبقع �شوداء. خطاف 

من  �شوداء  لبقع  وجود  ل  الّتزاوج,  ري�ش  بدون  قليل,  اأكبر  الأ�صود:  الم�صتنقعات 

در. جانب ال�شّ

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
23 - 20

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
67 - 63

الحالة

ت�شّتي  اآ�شيوية  الغرب  و  الأوروبية  المع�ّش�شة  اأغلب  المعنّية.  بالمنطقة  تع�ّش�ش  ل 

ب�شمال اإفريقيا.

األوصاف

�شارب  اأحمر  لونها  ق�شيرة  يقان 
ّ
ال�ش الذيل,  طرف  يتجاوز  الجناح  �شن  حاط: 

للبرتقالي, المنقار ق�شير م�شتقيم و جّد �شميك. بالغ في حلّة الّتزاوج: عند الطيران 

الأجنحة طويلة �شيقة و م�شتدّقة, الذيل ق�شير و متفرع قليل, الج�شم اأ�شود و بطن 

الزمك  مبي�شة,  الج�شم  ة 
ّ
موؤخر و  الجناح  �شطح  اأبي�ش,  و  اأ�شود  متباين  الجناح 

الجناح  و  الظهر  لون  الّتزاوج:  حلّة  دون  حاط  بالغ  اأحمر.  بّني  المنقار  اأبي�ش, 

بقعة  و  اأ�ش 
ّ
الر ة 

ّ
موؤخر على  بالأبي�ش  مبّقعة  �شغيرة  قلن�شوة  للرمادي,  �شارب 

طح 
ّ
ال�ش اأبي�ش,  الطيران:  عند  اأ�شود.  المنقار  بو�شوح,  ظاهرة  العين  خلف  �شوداء 

من الأ�شفل اللون �شارب للرمادي و الزمك اأبي�ش. عند الطيران )ال�صتوّية الأولى(: 

الذيل �شارب للرمادي, الزمك اأبي�ش, الظهر داكن و مبّقع بالبّني متباين مع الزمك 

مادي. عند التح�صير: ي�شبه البالغ دون 
ّ
و الذيل الفاتحين و لون بطن الأجنحة الر

در و هي تتفاوت بح�شب  حّلة الّتزاوج و لكن ببقعة �شوداء تنت�شر تحت البطن و ال�شّ

»كررر«.  اأج�ش  و  �شعيف  �شياح  الت�شويت,  قليل  ال�ّصوت:  التح�شير.  تقّدم  حالة 

اأماكن الترّدد: جميع اأنواع المناطق الرطبة, قليلة التواجد بال�شواحل. الخ�صائ�ص

و العادات: اأ�شخم من بقّية الّطيور من ذات الّنوع, طيران جّد منتظم.

األنواع المشابهة

�شوداء(,  )تبدو  داكن  اأحمر  اق 
ّ
ال�ش لون  اأكثر,  داكن  الأ�صود:  الم�صتنقعات  خطاف 

الّتزاوج, بطن الجناح رمادي فاتح, الزمك و الذيل  اأطول بقليل. في ك�شاء  منقار 

الزمك  الجناح و  در, مقّدمة  ال�شّ الّتزاوج, بقع �شوداء من جهة  اأبي�شان. قبل حّلة 

رمادّية.  خطاف الم�صتنقعات اأبي�ص الخدين: اأكبر بقليل, في حّلة الّتزاوج, �شطح 

الجناح رمادي ر�شا�شي و بطن الجناح اأبي�ش, الزمك و الذيل رمادّية ر�شا�شّية, 

الوجنة بي�شاء. ما قبل حّلة الّتزاوج الزمك �شارب للرمادي. 

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب
خر�شنة بي�شاء اجلناح

اجلزائر

تونس
خطاف اأبي�ش اجلناح

ليبيا

مصر
خطاف اأبي�ش اجلناح

السودان
خطاف م�شتنقعات اأ�شود اأبي�ش اجلناح

Chlidonias leucopterus

خطاف أبيض اجلناح

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في فترة التسحير 

بالغ في حّلة الّتزاوج

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
25 - 23

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
78 - 74

الحالة

مع�ّش�شة مهاجرة من اأ�شل قطبي, ي�شاهد هذا الطائر بكامل المنطقة خلل ال�ّشتاء 

و الهجرة, المع�ّش�شة منها معروفة بالمغرب و تون�ش.

األوصاف

اق ق�شيرة ذات لون اأحمر داكن, 
ّ
حاط: �شن الجناحين يتجاوزان طرف الذيل, ال�ش

الأجنحة  الطيران  عند  الّتزاوج:  حلّة  في  بالغ  م�شتدّق.  و  م�شتقيم  طويل  المنقار 

�شطح  و  الزمك  و  الظهر  التفرع,  قليل  ق�شير  جّد  الذيل  م�شتدّقة,  و  �شيقة  طويلة 

البطن رمادي �شارب للزرقة,  الذيل ذات لون رمادي ر�شا�شي, لون  الأجنحة و 

بطن الأجنحة و الذيل بي�شاء, الخد اأبي�ش متباين مع القلن�شوة ال�شوداء و البطن 

قلن�شوة  للرمادي,  �شاربة  الأجنحة  و  الظهر  حاط:  بالغ  اأحمر.  المنقار  الداكن, 

اأ�ش لتنزل حّتى العين, 
ّ
�شغيرة �شوداء مبّقعة ب�شدة بالأبي�ش و ممتدة على خلف الر

طح �شارب للرمادي, بطن الجناح و الج�شم اأبي�ش. 
ّ
المنقار م�شود. عند الطيران: ال�ش

عند الطيران )ال�صتوّية الأولى(: ت�شبه البالغ في ك�شائه بري�شها البّني على الظهر

و الأجنحة. عند التح�صير: ت�شبه البالغ بك�شاء الري�ش ما قبل الّتزاوج, بقع �شوداء 

ال�ّصوت:  بقع.  دون  اأبي�ش  الجناح  بطن  التح�شير,  تقّدم  حالة  بح�شب  البطن  على 

ة الم�شتنقعات  �شياح مخت�شر »مرك�ش - كرك�ش« اأو »كراررك«. اأماكن الترّدد: خا�شّ

ا كل اأنواع المناطق الرطبة القارّية ذات المياه الحلوة و لكن اأي�شً

و م�شبات الأنهار. العادات والخ�صائ�ص: �شربّية.

األنواع المشابهة

خطاف اأبي�ص الجناح: اأ�شغر ومنقار اأق�شر. في حّلة الّتزاوج, بطن الجناح اأ�شود, 

حّلة  دون  فاتح.  الجناح  �شطح  و  اأبي�شان  والزمك  الذيل  بكامله,  اأ�شود  اأ�ش 
ّ
الر

الّتزاوج, الزمك اأبي�ش. خطاف الم�صتنقعات الأ�صود: اأ�شغر بقليل, يبدو داكنا اأكثر. 

الّتزاوج,  اأ�شود بكامله. دون حّلة  اأ�ش 
ّ
الر الّتزاوج, بطن الجناح رمادي و  في حّلة 

در اأمام الجناح, القفن اأكثر �شوادا. بقعة �شوداء من جهة ال�شّ

التسمية حسب البلد

موريتانيا
طربوزق

املغرب
خر�شنة ملتحية

اجلزائر
خطايفة املاء

تونس
خطاف امل�شتنقعات اأبي�ش اخلدين

ليبيا
خطاف امل�شتنقعات اأبي�ش اخلدين

مصر
خطاف البحر اأبو بطن

السودان
خطاف م�شتنقعات ملتحي

Chlidonias hybrida

خطاف املستنقعات أبيض اخلدين

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج
بالغ في حّلة الّتزاوج

بالغ في فترة التسحير 

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
45 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
85 - 77

الحالة

مهاجر مع�ّش�ش بال�شودان.

األوصاف

اإلى الخرا�شن من  هذا الّنوع من الّطيور الأنيقة جّدا و هي ح�شرّيا بحرية واأقرب 

الأحمر.  البحر  �شفاف  عند  بال�شودان  م�شاهدتها  يمكن  الهيئة,  و  الطيران  خلل 

حاط: ت�شبه الخر�شنة, لونها بالكامل اأ�شمر رمادي مع ذيل طويل وعري�ش م�شتطيل 

و قليل التفرع, تبدو القلن�شوة وحدها مبي�شة باإمتياز و هي منف�شلة بو�شوح عن 

اق ق�شيرة 
ّ
الذقن و الحنجرة ذات اللون الأ�شمر و ذلك بخط اأ�شود, المنقار اأ�شود, ال�ش

لونها اأ�شمر اأ�شود. عند الطيران: الغطائيات الجناحية العليا تبدو ذات �شمرة اأكثر 

رمادّية  ال�شفلى  الجناحية  الغطائيات  �شوادا.  الأكثر  القوادم  مع  تتباين  اإمتقاعا, 

ال�ّصوت: �شل�شلة �شرخات  اإمتقاعا, الطيران بطيء و ثقيل يذكر بالنور�ش.  اأكثر  و 

اأج�شة اأحادية المقطع »كرا - كرا - كرا«, تطلق عند الطيران قرب الأع�شا�ش و في 

ا بالمناطق  يد. اأماكن الترّدد: نوع بحري يع�ّش�ش بالجزر و يتواجد اأي�شً مواقع ال�شّ

لكنها  و  الماء  تحت  تغط�ش  ما  نادرا  العادات:  و  الخ�صائ�ص  ال�شاحلّية.  الرطبة 

الأمواج  و  )�شفيف(  الماء  وجه  على  تطير  للراحة,  اأو  لتتغّذى  فوقه  تحّط  اأحيانا 

للبحث عن الغذاء, نهارية الن�شاط بالخ�شو�ش.

األنواع المشابهة

ل ت�شابه معروف.

Anous stolidus

األطيش البني

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

مصر
الأطي�ش البني

السودان

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
 43 - 38

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
68 - 60

التسمية حسب البلد

موريتانيا
بطريقا

املغرب

اجلزائر

تونس
بطريق

مصر
اأبو مو�ش

اجلزائر

السودان

Alca torda

بطريقا

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

الأطل�شية  ال�شواحل  بعر�ش  ي�شّتي  الأطل�شي,  ب�شمال  دارج  �شمالي  بحري  طائر 

ط حيث ي�شاهد اأحيانا بالمغرب و الجزائر
ّ
الفرن�شية و ببحر ال�شمال و اأي�شا  بالمتو�ش

و تون�ش.

األوصاف

مظهر متكّور مع ك�شاء اأ�شود و اأبي�ش في كامل الف�شول و في كل الأعمار. حاط  

طح اأ�شود و الأجنحة �شوداء مع �شريط جناحي 
ّ
بالغ: كل من الزوجين مت�شابهين, ال�ش

اأبي�ش, الظهر و الزمك اأ�شودان و الأ�شفل اأبي�ش, العين �شوداء, المنقار اأ�شود و هو 

اأ�ش 
ّ
الر الّتزاوج:  بالغ الق�شر مرتفع و �شميك و عليه حلقة بي�شاء. حاط في حلّة 

ك�صاء  حاط في  العين.  المنقار حّتى  اأبي�ش يمتد من  اأ�شود مع خّط رقيق  بكامله 

الّت�صتية: الخد و اأ�شفله اأبي�ش, القلن�شوة �شوداء و قناع وجهي اأ�شود على العينين. 

الّطيور اليافعة: منقار اأ�شغر م�شتدّق و دون حلقة بي�شاء و قليل من البيا�ش خلف 

العين. عند الطيران: دفيف �شريع للأجنحة, الم�شار م�شتقيم, يطير غالبا على وجه 

اق ذيل طويل, كثير من البيا�ش عند الخا�شرة و الإبط, �شريط 
ّ
الماء, يحجب ال�ش

اأبي�ش بحافة القوادم ال�شوداء. ال�ّصوت: �شامت خارج مواقع الّتع�شي�ش حيث يطلق 

اأقيانو�شي,  طائر  الترّدد:  اأماكن  التاأفف.  و  النخير  من  بنوع  �شبيه  اأج�ش  �شراخا 

ال�شخرّية  المنحدرات  على  يع�ّش�ش  البحار,  باأعلى  تتّم  البيولوجية  دورته  مع�شم 

�شربي,  نوع  العادات:  و  الخ�صائ�ص  الأطل�ش.  ب�شمال  الجزر  و  القارّية  بال�شواحل 

يكّون في ال�ّشتاء مجموعات �شخمة تجوب اأعالى البحار بحثا عن الغذاء, تغط�ش 

طحّية.
ّ
لل�شيد بالمياه ال�ش

األنواع المشابهة

اق برتقالية. بالغ في حّلة 
ّ
بوفين الأطل�صي: اأ�شغر و اأكثر اإكتنازا, الذيل ق�شير, ال�ش

الّتزاوج, داكن اأكثر, قلدة �شوداء كاملة.

رسم
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القياسات البيولوجية

طول الطائر )صم(
34 - 28

مدى إّتساع اجلناحني )صم(
60 - 50

التسمية حسب البلد

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس
طري وزرف

ليبيا

مصر

السودان

Fratercula arctica

بوفني األطلسي

بالغ دون حّلة الّتزاوج

بالغ في حّلة الّتزاوج

الحالة

�شواحل  بعر�ش  ال�شمالّية  باإفريقيا  ي�شّتي  ال�شمالي,  الحيز  من  اأوقيانو�شي  طائر 

موريتانيا و المغرب و الجزائر و تون�ش.

األوصاف

ف عليه فهو كروي الهيئة, يبقى 
ّ
من قريب ي�شبه هذا الطائر الببغاء و ي�شهل التعر

العنق و  الظهر  متماثلين,  الجن�شين  بالغ:  حاط  و هو حاط.  م�شتقيما  و  منت�شبا 

قلدة  مع  اأبي�ش  در  ال�شّ تماما,  �شوداء  جميعها  الأجنحة  و  القلن�شوة  و  القفن  و 

�شوداء. حاط في حلّة الّتزاوج: الأ�شفل اأبي�ش, القناع الوجهي الذي يغطي الخدين 

يتوا�شل  الأ�شود  الحاجب  اأحمر,  العين  محيط  بي�شاء,  الق�شمة  و  العين  اأعلى  و 

�شنه  و  قليل  معقف  �شكل  ذو  و  الألوان  حيوي  �شخم  مثلث  المنقار  العين,  وراء 

ك�صاء  حاط في  اق برتقالية. 
ّ
ال�ش اأحمر و قاعدته زرقاء قاتمة محاطة بالأ�شفر, 

الت�صتية: منقار داكن و اأ�شغر, الوجه قاتم اأكثر و مقّدمة م�شودة و الجوانب �شاربة 

اأكثر,  �شاحبة  و  اأ�شغر  اليافعة:  الّطيور  ممتقعة.  �شفراء  اق 
ّ
ال�ش الفاتح,  للرمادي 

اق وردية. عند الطيران: الذيل و الأجنحة 
ّ
منقار �شغير داكن طويل و م�شتدّق, ال�ش

اأنيني ال�ّصوت:  ممّيزا.  مظهرا  تمنحها  اأجنحتها  لدفيف  الكبرى  ال�شرعة  ق�شيرة, 

و مختنق يطلقه بمواقع الّتع�شي�ش و �شامت خارج تلك الفترة. اأماكن الترّدد: باأعلى 

البحار, يع�ّش�ش على المنحدرات الع�شبّية و ال�شخرّية و ب�شواحل الأرا�شي و الجزر. 

الخ�صائ�ص و العادات: نوع �شربي و في مجموعات, ي�شتعمل منقاره لخزن فرائ�شه 

من الأ�شماك ال�شغيرة, يغط�ش من الأعلى و من على �شطح الماء �شابحا تحت الماء 

مقتفيا فرائ�شه.

األنواع المشابهة

اق �شوداء. في ك�شاء الت�شتية, مت�شابه و لكن 
ّ
بطريقا: اأكبر و اأهيف, ذيل اأطول, ال�ش

قناع الوجه اأبي�ش و القلدة ال�شوداء محدودة المقدّمة.

رسم
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121 Huîtrier pie  I  Oystercatcher  I  Haematopus ostralegus  I  آكل احملار

95 Marabout d’Afrique  I  Marabou Stork  I  Leptoptilos crumeniferus  I  أبو السعن

131 Glaréole à ailes noires  I  Black-winged Pratincole  I  Glareola nordmanni  I  أبو اليسر أسود اجلناح

130 Glaréole à collier  I  Collared Pratincole  I  Glareola pratincola  I  أبو اليسر املطوق

122 Échasse blanche  I  Black-winged Stilt  I  Himantopus himantopus  I  أبو طويلة

163 Bécasse des bois  I  Woodcock  I  Scolopax rusticola  I  أبو مسلة

129 Bec-en-ciseaux d’Afrique  I  African Skimmer  I  Rynchops flavirostris  I  أبو مقص إفريقي

100 Spatule blanche  I  Eurasian Spoonbill  I  Platalea leucorodia  I  أبو ملعقة األبيض 

101 Spatule d’Afrique  I  African Spoonbill  I  Platalea alba  I  أبو ملعقة اإلفريقي

96 Ibis falcinelle  I  Glossy Ibis  I  Plegadis falcinellus  I  أبو منجل األسود

97 Ibis chauve  I  Bald Ibis  I  Geronticus eremita  I  أبو منجل األصلع

98 Ibis sacré  I  Sacred Ibis  I  Threskiornis aethiopicus  I  أبو منجل املقدس

99 Ibis hagedash  I  Hadada Ibis  I  Bostrychia hagedash  I  أبو منجل حجداش

94 Jabiru d’Afrique  I  Saddle-billed Stork  I  Ephippiorhynchus senegalensis  I  أبو ميبر

70 Ombrette africaine  I  Hamerkop  I  Scopus umbretta  I  أبوشاكوش

88 Bec-ouvert africain  I  African Openbill  I  Anastomus lamelligerus  I  أبوقرقور

44 Canard souchet  I  Shoveler  I  Anas clypeata  I  أبومجرف

61 Fou de Bassan  I  Northern Gannet  I  Morus bassanus  I  األطيش الشمالي

27 Canard à bosse  I  Comb Duck  I  Sarkidiornis melanotos  I  أم زملة

24 Dendrocygne fauve  I  Fulvous Whistling Duck  I  Dendrocygna bicolor  I  أم شليلي

25 Dendrocygne veuf  I  White-faced Whistling-Duck  I  Dendrocygna viduata  I  أم شليلي بيضاء الوجه

33 Oie-armée de Gambie  I  Spur-winged Goose  I  Plectropterus gambensis  I  أم قرن

34 Anserelle naine  I  African Pygmy-Goose  I  Nettapus auritus  I  إوز إفريقي قزم

221 Noddi brun  I  Brown Noddy  I  Anous stolidus  I  األطيش البني

60 Fou brun  I  Brown Booby  I  Sula leucogaster  I  األطيش البني 

30 Ouette d’Egypte  I  Egyptian Goose  I  Alopochen aegyptiaca  I  اإلوز املصري

28 Oie rieuse  I  White-fronted Goose  I  Anser albifrons  I  اإلوز أبيض اجلبهة

29 Oie cendrée  I  Greylag Goose  I  Anser anser  I  وزة رماديّة 

47 Nette brune  I  Southern Pochard  I  Netta erythrophthalma  I  البط األحمر

40 Canard pilet  I  Pintail  I  Anas acuta  I  البلبول

الّصفحةاإلسم بالّلغة العربّية I اإلسم العلمي I اإلسم بالّلغة اإلجنليزية I اإلسم بالّلغة الفرنسية

قائمة أنواع الّطيور املدرجة بهذا الّدليل

اء بالّلغة العربّية ـ ـدي لألسمـ ـب األبجـ حسب الّترتيـ
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26 Cygne tuberculé  I  Mute Swan  I  Cygnus olor  I  مت صامت

118 Grue demoiselle  I  Demoiselle Crane  I  Anthropoides virgo  I  الرّهو 

128 Pluvian fluviatile  I  Egyptian Plover  I  Pluvianus aegyptius  I  زقزاق مصري

153 Vanneau à queue blanche  I  White-tailed Plover  I  Vanellus leucurus  I  سقد أبيض الذنب

150 Vanneau à tête blanche  I  White-headed Lapwing  I  Vanellus albiceps  I  سقد أبيض الرّأس

149 Vanneau à tête noire  I  Black-headed Plover  I  Vanellus tectus  I  سقد أسود الرّأس

152 Vanneau sociable  I  Sociable Plover  I  Vanellus gregarius  I  سقد إجتماعي

146 Vanneau huppé  I  Northern Lapwing  I  Vanellus vanellus  I  سقد شمالي

148 Vanneau éperonné  I  Spur-winged Plover  I  Vanellus spinosus  I  سقد شوكي اجلناح 

147 Vanneau à ailes blanches  I  Long-toed Lapwing  I  Vanellus crassirostris  I  سقد طويل اخمللب

164 Bécassine des marais  I  Common Snipe  I  Gallinago gallinago  I  شنقب شائع

162 Bécassine sourde  I  Jack Snipe  I  Lymnocryptes minimus  I  شنقب صغير

165 Bécassine double  I  Great Snipe  I  Gallinago media  I  شنقب كبير

114 Foulque macroule  I  Common Coot  I  Fulica atra  I  غرّة سوداء

90 Tantale ibis  I  Yellow-billed Stork  I  Mycteria ibis  I  لقلق أصفر املنقار

92 Cigogne noire  I  Black Stork  I  Ciconia nigra  I  لقلق أسود

91 Cigogne blanche  I  White Stork  I  Ciconia ciconia  I  لقلق أبيض

109 Râle des prés  I  African Crake  I  Crex egregia  I  مرعة إفريقّية

103 Flamant nain  I  Lesser Flamingo  I  Phoenicopterus minor  I  النحام الصغير

102 Flamant rose  I  Greater Flamingo  I  Phoenicopterus roseus  I  النحام الوردي 

73 Blongios de Sturm  I  Dwarf Bittern  I  Ixobrychus sturmii  I  واق قزم

132 Jacana nain  I  Lesser Jacana  I  Microparra capensis  I  يقنة إفريقّية صغيرة

89 Cigogne épiscopale  I  Woolly-necked Stork  I  Ciconia episcopus  I  باجبار صوفي العنق 

68 Pélican blanc  I  White Pelican  I  Pelecanus onocrotalus  I  بجع أبيض

67 Pélican frisé  I  Dalmatian Pelican  I  Pelecanus crispus  I  بجع دملاشيا

69 Pélican gris  I  Pink-backed Pelican  I  Pelecanus rufescens  I  بجع رمادي

42 Canard à bec rouge  I  Red-billed Teal  I  Anas erythrorhyncha  I  برك

31 Tadorne casarca  I  Ruddy Shelduck  I  Tadorna ferruginea  I  بط أبوفروة

55 Érismature à tête blanche  I  White-headed Duck  I  Oxyura leucocephala  I  بط أبيض الرّأس

49 Fuligule morillon  I  Tufted Duck  I  Aythya fuligula  I  بط أبو خصلة

51 Macreuse noire  I  Common Scoter  I  Melanitta nigra  I  بط بحري أسود

54 Érismature rousse  I  Ruddy Duck  I  Oxyura jamaicensis  I  بط بوسن أصهب

46 Nette rousse  I  Red-crested Pochard  I  Netta rufina  I  بط رؤاسي

36 Canard chipeau  I  Gadwall  I  Anas strepera  I  بط سماري

الّصفحةاإلسم بالّلغة العربّية I اإلسم العلمي I اإلسم بالّلغة اإلجنليزية I اإلسم بالّلغة الفرنسية



32 Tadorne de Belon  I  Common Shelduck  I  Tadorna tadorna  I  بط شهرمان

35 Canard siffleur  I  Eurasian Wigeon  I  Anas penelope  I  بط صفار

222 Pingouin torda  I  Razorbill  I  Alca torda  I  بطريقا 

167 Barge rousse  I  Bar-tailed Godwit  I  Limosa lapponica  I  بقويقة مخططة الذيل

120 Rhynchée peinte  I  Greater Painted-Snipe  I  Rostratula benghalensis  I  بكاشينة مزوقة

86 Héron pourpré  I  Purple Heron  I  Ardea purpurea  I  بلشون أرجواني

79 Aigrette ardoisée  I  Black Heron  I  Egretta ardesiaca  I  بلشون أردوازي 

82 Aigrette intermédiaire  I  Intermediate Egret  I  Egretta intermedia  I  بلشون أوسط 

81 Aigrette garzette  I  Little Egret  I  Egretta garzetta  I  بلشون أبيض صغير 

83 Grande Aigrette  I  Great White Egret  I  Egretta alba  I  بلشون أبيض كبير

76 Héron garde-bœufs  I  Cattle Egret  I  Bubulcus ibis  I  بلشون البقر

80 Aigrette des récifs  I  Western Reef Egret  I  Egretta gularis  I  بلشون الصخر

74 Bihoreau gris  I  Night Heron  I  Nycticorax nycticorax  I  بلشون الليل

87 Héron goliath  I  Goliath Heron  I  Ardea goliath  I  بلشون جبار

75 Bihoreau à dos blanc  I  White-backed Night Heron  I  Gorsachius leuconotus  I  بلشون ذو الظهر األبيض

85 Héron cendré  I  Grey Heron  I  Ardea cinerea  I  بلشون رمادي

78 Héron strié  I  Striated Heron  I  Butorides striata  I  بلشون مخطط

52 Harle piette  I  Smew  I  Mergellus albellus  I  بلقشة بيضاء

53 Harle huppé  I  Red-breasted Merganser  I  Mergus serrator  I  بلقشة حمراء الّصدر

223 Macareux moine  I  Puffin  I  Fratercula arctica  I  بوفني األطلسي

123 Avocette élégante  I  Avocet  I  Recurvirostra avosetta  I  النكّات  

166 Barge à queue noire  I  Black-tailed Godwit  I  Limosa limosa  I  بقويقة سوداء الذيل

151 Vanneau du Sénégal  I  Wattled Lapwing  I  Vanellus senegallus  I  بيبط السنغال

39 Canard du Cap  I  Cape Teal  I  Anas capensis  I  حذف النيل

45 Sarcelle marbrée  I  Marbled Duck  I  Marmaronetta angustirostris  I  حذف رخامي

38 Sarcelle d’hiver  I  Eurasian Teal  I  Anas crecca  I  حذف شتوي

41 Sarcelle d’été  I  Garganey  I  Anas querquedula  I  حذف صيفى

43 Sarcelle hottentote  I  Hottentot Teal  I  Anas hottentota  I  حذف هوتنتوت

48 Fuligule nyroca  I  Ferruginous Duck  I  Aythya nyroca  I  حمراوي أبيض العني

50 Fuligule milouin  I  Common Pochard  I  Aythya ferina  I  حمراوي شائع

124 Drome ardéole  I  Crab-plover  I  Dromas ardeola  I  حنكور

206 Sterne naine  I  Little Tern  I  Sterna albifrons  I  خرشنة البحر الصغير

214 Sterne pierregarin  I  Common Tern  I  Sterna hirundo  I  خرشنة إعتيادية

213 Sterne voyageuse  I  Lesser Crested Tern  I  Sterna bengalensis  I  خرشنة البحر املتوج الصغير
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208 Sterne caspienne  I  Caspian Tern  I  Sterna caspia  I  خرشنة بحر قزوين

217 Sterne de Dougall  I  Roseate Tern  I  Sterna dougallii  I  خرشنة البحر دوغال

210 Sterne caugek  I  Sandwich Tern  I  Sterna sandvicensis  I  خرشنة البحر ساندويتش

215 Sterne arctique  I  Arctic Tern  I  Sterna paradisaea  I  خرشنة البحر القطبّية

211 Sterne royale  I  Royal Tern  I  Sterna maxima  I  خرشنة البحر امللكّية

209 Sterne hansel  I  Gull-billed Tern  I  Sterna nilotica  I  خرشنة البحر نورسية املنقار

37 Canard colvert  I  Mallard  I  Anas platyrhynchos  I  خضاري

219 Guifette leucoptère  I  White-winged Black Tern  I  Chlidonias leucopterus  I  خطاف أبيض اجلناح

216 Sterne à joues blanches  I  White-cheeked Tern  I  Sterna repressa  I  خرشنة البحر بيضاء اخلد

205 Sterne bridée  I  Bridled Tern  I  Sterna anaethetus  I  خطاف البحر األسحم

204 Sterne fuligineuse  I  Sooty Tern  I  Sterna fuscata  I  خطاف البحر الفاحم

220 Guifette moustac  I  Whiskered Tern  I  Chlidonias hybrida  I  خطاف املستنقعات أبيض اخلدين

218 Guifette noire  I  Black Tern  I  Chlidonias niger  I  خطاف املستنقعات األسود

207 Sterne de Saunders  I  Saunders’s Tern  I  Sterna saundersi  I  خطاف البحر سوندارس

212 Sterne huppée  I  Crested Tern  I  Sterna bergii  I  خرشنة البحر املتّوجة 

112 Talève d’Allen  I  Allen’s Gallinule  I  Porphyrio alleni  I  دجاجة ألني

110 Gallinule poule-d’eau  I  Moorhen  I  Gallinula chloropus  I  دجاجة املاء

113 Talève sultane  I  Purple Swamp-hen  I  Porphyrio porphyrio  I  دجاجة املاء الزرقاء

111 Gallinule africaine  I  Lesser Moorhen  I  Gallinula angulata  I  دجاجة املاء الصغيرة

154 Bécasseau maubèche  I  Red Knot  I  Calidris canutus  I  دريجة الشمال

155 Bécasseau sanderling  I  Sanderling  I  Calidris alba  I  دريجة بيضاء

157 Bécasseau de Temminck  I  Temminck’s Stint  I  Calidris temminckii  I  دريجة تيمانك

156 Bécasseau minute  I  Little Stint  I  Calidris minuta  I  دريجة صغيرة 

160 Bécasseau falcinelle  I  Broad-billed Sandpiper  I  Limicola falcinellus  I  دريجة عريضة املنقار

158 Bécasseau cocorli  I  Curlew Sandpiper  I  Calidris ferruginea  I  دريجة كروانية

159 Bécasseau variable  I  Dunlin  I  Calidris alpina  I  دريجة متغيرة

66 Phaéton à bec rouge  I  Red-billed Tropicbird  I  Phaethon aethereus  I  رئيس البحر

65 Anhinga roux  I  African Darter  I  Anhinga rufa  I  زق إفريقي

108 Râle des genêts  I  Corn Crake  I  Crex crex  I  مرعة الغيط

133 Jacana à poitrine dorée  I  African Jacana  I  Actophilornis africanus  I  طائر الستيب

84 Héron mélanocéphale  I  Black-headed Heron  I  Ardea melanocephala  I  طير البقر أسود الرّأس

175 Chevalier stagnatile  I  Marsh Sandpiper  I  Tringa stagnatilis  I  طيطوى البطائح

173 Chevalier gambette  I  Common Redshank  I  Tringa totanus  I  طيطوي أحمر الّساق

172 Chevalier arlequin  I  Spotted Redshank  I  Tringa erythropus  I  طيطوي أحمر الّساق األرقط
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176 Chevalier culblanc  I  Green Sandpiper  I  Tringa ochropus  I  طيطوي أخضر

174 Chevalier aboyeur  I  Greenshank  I  Tringa nebularia  I  طيطوي أخضر الّساق

177 Chevalier sylvain  I  Wood Sandpiper  I  Tringa glareola  I  طيطوي الغياض

178 Chevalier guignette  I  Common Sandpiper  I  Actitis hypoleucos  I  طيطوي شائع

171 Chevalier bargette  I  Terek Sandpiper  I  Xenus cinereus  I  طيطوي مغبر

161 Combattant varié  I  Ruff  I  Philomachus pugnax  I  طيطوي مقاتل

64 Cormoran africain  I  Long-tailed Cormorant  I  Phalacrocorax africanus  I  غراب املاء اإلفريقي

62 Grand Cormoran  I  Great Cormorant  I  Phalacrocorax carbo  I  غراب املاء الكبير

63 Cormoran huppé  I  Shag  I  Phalacrocorax aristotelis  I  غراب املاء املتوج

115 Foulque caronculée  I  Red-knobbed Coot  I  Fulica cristata  I  غرّة قرناء

56 Plongeon catmarin  I  Red-throated Diver  I  Gavia stellata  I  غطاس أحمر الزور

59 Grèbe à cou noir  I  Black-necked Grebe  I  Podiceps nigricollis  I  غطاس أسود الرقبة

58 Grèbe castagneux  I  Little Grebe  I  Tachybaptus ruficollis  I  غطاس صغير

57 Grèbe huppé  I  Great Crested Grebe  I  Podiceps cristatus  I  غطاس كبير متوج

180 Phalarope à bec étroit  I  Red-necked Phalarope  I  Phalaropus lobatus  I  فالروب أحمر العنق

181 Phalarope à bec large  I  Grey Phalarope  I  Phalaropus fulicarius  I  فالروب رمادي

142 Pluvier guignard  I  Dotterel  I  Charadrius morinellus  I  قطقاط أغبر

137 Gravelot à collier interrompu  I  Kentish Plover  I  Charadrius alexandrinus  I  قطقاط إسكندري

139 Gravelot mongol  I  Lesser Sand Plover  I  Charadrius mongolus  I  قطقاط الرمل الصغير

138 Gravelot de Leschenault  I  Greater Sand Plover  I  Charadrius leschenaultii  I  قطقاط الرمل الكبير

144 Pluvier fauve  I  Pacific Golden Plover  I  Pluvialis fulva  I  قطقاط ذهبي باسيفيكي 

136 Gravelot pâtre  I  Kittlitz’s Plover  I  Charadrius pecuarius  I  قطقاط بنّي

145 Pluvier doré  I  European Golden Plover  I  Pluvialis apricaria  I  قطقاط ذهبي

140 Gravelot à triple collier  I  Three-banded Plover  I  Charadrius tricollaris  I  قطقاط ثالثي اخلطوط

143 Pluvier argenté  I  Grey Plover  I  Pluvialis squatarola  I  قطقاط رمادي

141 Pluvier asiatique  I  Caspian Plover  I  Charadrius asiaticus  I  قطقاط قزويني

135 Grand Gravelot  I  Ringed Plover  I  Charadrius hiaticula  I  قطقاط مطّوق 

134 Petit Gravelot  I  Little Ringed Plover  I  Charadrius dubius  I  قطقاط مطّوق صغير

179 Tournepierre à collier  I  Turnstone  I  Arenaria interpres  I  قنبرة املاء

182 Labbe pomarin  I  Pomarine Skua  I  Stercorarius pomarinus  I  كركر

184 Labbe à longue queue  I  Long-tailed Skua  I  Stercorarius longicaudus  I  كركر طويل الذنب

183 Labbe parasite  I  Arctic Skua  I  Stercorarius parasiticus  I  كركر قطبي

185 Grand Labbe  I  Great Skua  I  Catharacta skua  I  كركر كبير

119 Grue cendrée  I  Common Crane  I  Grus grus  I  كركي رمادي
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117 Grue couronnée  I  Black Crowned-Crane  I  Balearica pavonina  I  كركي متوج 

126 Œdicnème criard  I  Stone-curlew  I  Burhinus oedicnemus  I  كروان احلجر

169 Courlis cendré  I  Eurasian Curlew  I  Numenius arquata  I  كروان املاء الرّمادي

168 Courlis corlieu  I  Whimbrel  I  Numenius phaeopus  I  كروان املاء الصغير

170 Courlis à bec grêle  I  Slender-billed Curlew  I  Numenius tenuirostris  I  كروان املاء رفيع املنقار

127 Œdicnème du Sénégal  I  Senegal Thick-knee  I  Burhinus senegalensis  I  كروان سنغالي

125 Oedicnème tachard  I  Spotted Thick-knee  I  Burhinus capensis  I  كروان منقط

93 Cigogne d’Abdim  I  Abdim’s Stork  I  Ciconia abdimii  I  لقلق أبدمي

104 Râle d’eau  I  Water Rail  I  Rallus aquaticus  I  مرعة املاء

107 Marouette de Baillon  I  Baillon’s Crake  I  Porzana pusilla  I  مرعة بايون

116 Râle à bec jaune  I  Black Crake  I  Amaurornis flavirostra  I  مرعة سوداء

106 Marouette poussin  I  Little Crake  I  Porzana parva  I  مرعة صغيرة

105 Marouette ponctuée  I  Spotted Crake  I  Porzana porzana  I  مرعة منقطة

195 Goéland d’Audouin  I  Audouin’s Gull  I  Larus audouinii  I  نورس أدوين

202 Goéland d’Arménie  I  Armenian Gull  I  Larus armenicus  I  نورس أرميني

186 Goéland de Hemprich  I  Sooty Gull  I  Larus hemprichii  I  نورس أسحم

192 Mouette rieuse  I  Black-headed Gull  I  Larus ridibundus  I  نورس أسود الرّأس

188 Goéland ichthyaète  I  Great Black-headed Gull  I  Larus ichthyaetus  I  نورس أسود الرّأس كبير

200 Goéland leucophée  I  Yellow-legged Gull  I  Larus michahellis  I  نورس أصفر الّساق

199 Goéland brun  I  Lesser Black-backed Gull  I  Larus fuscus  I  نورس أسود الظهر صغير

198 Goéland marin  I  Great Black-backed Gull  I  Larus marinus  I  نورس أسود الظهر كبير

189 Mouette mélanocéphale  I  Mediterranean Gull  I  Larus melanocephalus  I  نورس البحر األبيض املتوّسط

203 Mouette tridactyle  I  Kittiwake  I  Rissa tridactyla  I  نورس ثالثي األصابع

197 Goéland dominicain  I  Kelp Gull  I  Larus dominicanus  I  نورس دومينيكي

193 Goéland railleur  I  Slender-billed Gull  I  Larus genei  I  نورس رقيق املنقار

194 Mouette à tête grise  I  Grey-headed Gull  I  Larus cirrocephalus  I  نورس رمادي الرّأس

191 Mouette de Sabine  I  Sabine’s Gull  I  Xema sabini  I  نورس سابني

196 Goéland cendré  I  Common Gull  I  Larus canus  I  نورس شائع

190 Mouette pygmée  I  Little Gull  I  Larus minutus  I  نورس صغير

187 Goéland à iris blanc  I  White-eyed Gull  I  Larus leucophthalmus  I  نورس عجمة

201 Goéland pontique  I  Caspian Gull  I  Larus cachinnans  I  نورس قزويني

71 Butor étoilé  I  Eurasian Bittern  I  Botaurus stellaris  I  واق 

77 Crabier chevelu  I  Squacco Heron  I  Ardeola ralloides  I  واق أبيض صغير

72 Blongios nain  I  Little Bittern  I  Ixobrychus minutus  I  واق صغير
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