












 تقديم

. بعضعاا  مع   وتتكاثر تتعايش ُأمم هيئة على المخلوقات القدير البارئ خلق لقد  هدى. ثم خلقه شيء كل أعطى الذي العظيم اهلل سبحان

 (.83) األنعام( أمثالكم أمم إاّل بجناحيه يطير طائر وال األرض في دابة من وما)

 الطيعران  على القدرة اهلل حباها حيث األرض، سطح على انتشارًا أكثرها ومن اهلل مخلوقات بدي  من تعد التي )الطيور( األمم هذه من

 .أخرى إلى منطقة من واالنتقال

 خعلل  جنوبعاً  متجاعة  تعبرهعا  حيعث ، وأفريقيعا  وأوروبا آسيا قارات بين تنتقل التي المااجرة، للطيور عبور منطقة العربية الجزيرة ُتعد

 وهي( مايو شار إلى مارس شار من) الربي  فصل في أخرى مرة عودتاا وفي( أكتوبر شار إلى أغسطس شار من) الخريف فصل

 .األصلية ومواطناا تكاثرها مناطق إلى شمااًل متجاة

 نطعا   ينحصعر  التعي  المسعتوطنة،  الطيعور  فعنن  باعا،  المحيطعة  الظعروف  وفعق  والتنقعل  التحعر   بوسعاا التي المااجرة الطيور وبخلف

 درجات مثل الجوية، األحوال بتغيرات متأثرة آخر إلى مكان من العربية الجزيرة داخل باالنتقال تقوم ما، جغرافية منطقة في تكاثرها

 الخلعي   منعاطق  فعي  العربيعة  الجزيعرة  شعواط   وُتععد . حياتاعا  لعنم   اللزمعة  المياه يوفر الذي األمطار وهطول الغذاء، ووفرة الحرارة،

 .الطيور أنواع من العديد لتكاثر كبيرة أهمية ذات فياا، الواقعة والجزر ب،العر وبحر األحمر، والبحر العربي،

 العامعة،  والحعدائق  الزراعيعة،  والمشاري  المحمية، المناطق: لتكاثرها، مثل مناسبة بيئات لتوافر نتيجة الطيور بعض أعداد تزايدت لقد

 .للتكاثر المناسب والمأوى والغذاء المياه لتوافر نظرًا الرطبة؛ والبيئات المائية، والمسطحات

 لمحدوديعة  نظعراً  وحمايتاعا؛  علياعا  المحافظعة  حيعث  معن  بالغعة  بأهميعة  المعنيعة  الجاعات  قبعل  من الطيور من المستوطنة األنواع وتحظى

 وإععادة  بعاالنقراض،  الماددة األنواع بنكثار خاصًا اهتمامًا أولت حيث للمنطقة، الحيوي والتنوع للبيئة وأهميتاا أعدادها، وقلة نطاقاا،

 .والتراثية البيئية األهمية ذات والنعام الُحبارى طيور ومناا الطبيعية، بيئاتاا في توطيناا

 الطبيعيعة  بيئاتاعا  إن حيعث  الطيعور،  ومناعا  الفطرية الحياة على المحافظة بأهمية الوعي نشر في كبيرة بجاود المعنية الجاات تقوم كما

 المعواد  اسعتخدام  فعي  واإلسعراف  والصعناعية،  والزراعيعة  العمرانيعة  المجاالت في الكثيف البشري النشاط بسبب للتغيير تتعرض أخذت

 الملئمعة  البيئيعة  الظعروف  فعي  تغييعر  إلعى  البعيعد  المعدى  علعى  سعيددي  ممعا  البيئعي،  التلوث رقعة وتوس  الزراعية، والمبيدات الكيميائية

 .تكاثرها واستدامة الطيور لحياة

 يتناول خاصًا، إصدارًا يعد الذي""Fauna of Arabia العربية الجزيرة شبه حيوانات" من( 52) المجلد من المختصر - األطلس هذا

 الطيعور  توزيع   يوثعق  - Atlas of the Breeding Birds of Arabia (ABBA) - العربيعة  الجزيعرة  شعبه  فعي  المتكعاثرة  الطيعور 

 المعيشعية  وسعلوكياتاا  الغذائيعة،  وعاداتاعا  تكاثرهعا،  وطعر   وموائلاعا،  أنواعاعا  علعى  الضعوء  لقيوُي العربية، الجزيرة شبه في المتكاثرة

 وتكاثرهعا،  معيشعتاا  أمعور  تعدبير  فعي  وفطنعة  ذكعاء  معن  الطيعور  هعذه  اهلل حبعا  لمعا  نظعراً  العجعب؛  كعل   القارئ لاا سيعجب التي األخرى،

 .ببعض بعضاا وعلقة

 يرغبعون  ممعن  الجميع ،  متنعاول  في ليكون العلمية؛ المصطلحات عن بعيدًا الواضح، السال األسلوب األطلس هذا إعداد في روعي لقد

 .تكاثرها ومواطن وأنواعاا الطيور، حياة عن األساسية المعلومات على االطلع في

 عبعر  اإللكترونعي  العربي المحتوى إثراء في  جاودها ضمن الكتاب هذا ونشر بترجمة والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة تقوم وإذ

 لجعزء  توثيقعاً  الكتاب هذا ثنايا بين سيجد القارئ فنن بلغته، العربي للقارئ المعرفة توفير بادف العربي للمحتوى اهلل عبد الملك مبادرة

 الفطرية الحياة حماية جاود دعم في سيساعد كما الترفياية والجوانب البيئي والتعليم التربة مجال في يسام مما الفطرية الحياة من مام

 .العربية الجزيرة شبه في الطيور حياة في ةلميالع بالجوانب المتعلقة والدراسات

 رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية                                                                           

 إبراهيم السويلبن د. محمد                                                                                 
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الجزيرة العربية في شبهالمتكاثرة مختصر أطلس الطيور 

العربية الجزيرة شبه طيور عن جوانب: األول الفصل

 وأرخبيل العربية، الجزيرة شبه في الطيور استيطان حجم معرفة أهمها المحاور، من العديد العربية الجزيرة شبه طيور كتاب يتضمن

 شةبه بعةد فيمةا اسةتوطن  التةي األخةرى، الطيةور مة  القاحلةة المنةاط  إلة  ترحالهةا ظةاهرة وتفسةير بهمةا، المحيطةة والمياه سقطرى،

 .العربية الجزيرة شبه في سنويا   مرتين تحط التي المهاجرة الطيور أسراب عل  الضوء وتسليط العربية، الجزيرة

االستيطان

 مةا جغرافيةة منطقةة فةي تكةاثره نطةا  ينحصةر الذي الطائر إن

 االستيطان مواطن أبرز ولعل مستوطن، طائر بأنه القول يمكن

 السةند ومنطقةة األوسةط، الشر  منطقة في الطيور لدى المهمة

 سقطرى، وأرخبيل العربية الجزيرة شبه في تكمن الصحراوية

 . بهما المحيطة والمياه

 مةن نوعةا   وعشةرين ثالثةة علة  التعةر  تةم األطلس، هذا وفي

 إجمةةالي مةةن% 8 نسةةبته مةةا تشةةكل التةةي المسةةتوطنة الطيةةور

 شةبه للطيةور لةه مشةابها   عةددا   نضي  ونكاد المتكاثرة، الطيور

 شةبه حةدود قلةيال   يتجةاوز نطةا  ضمن تتكاثر التي المستوطنة،

 زمنية مدة فيستغر  الطيور هذه استيطان أما العربية، الجزيرة

 .المحددة منطقتها في خاللها تنعزل طويلة

 الجزيةةرة شةةبه علةة  طةةرأ  التةةي المناخيةةة التغيةةرا  أهةةم إن

 مليوني منذ بدأ الذي القريب، الحديث العصر في كان  العربية

 الجليديةة الصةفائ  مةن عةدد فةي وتراجة  تقةدم عن وأسفر عام،

 االرتفةةةةا  مةةةةن متناوبةةةةة مناخيةةةةة ظروفةةةةا   وأوجةةةةد الشةةةةمالية،

قةةةدر احتبةةةاس محدثةةةة والرطوبةةةة، الحةةةرارة فةةةي واالنخفةةةا 

 الميةةةاه مسةةةتوى تةةةدن  حتةةة  القطبيةةةة، الثلةةةو  فةةةي الميةةةاه مةةةن 

عةةةن م011 ينةةةاهز مةةةا إلةةة  العربيةةةة الجزيةةةرة بشةةةبه المحيطةةةة

. الحالي مستواها 

 00111 نحةو منةذ لهةا وجةود آخر كان الجليدية الصفائ  وهذه

 مةن ممتةد بةري جسر وجود حينذاك يرج  إذ عام، 01111 –

 وم  المندب، باب مضي  عند العربية الجزيرة شبه إل  إفريقيا

 الصةفائ  فةي تراج  وحدوث البرودة، مدد إحدى انقضاء قرب

 شةةبه فةةي مجةةددا   الحةةرارة درجةةا  وارتفةةا  الشةةمالية، الجليديةةة

 معزولةة نفسةها د وجة التةي الطيةور نزحة  العربيةة، الجزيرة

 بالمنةةا  اللحةةا  مةةن بةةدال   أعلةة  مرتفعةةا  إلةة  المرتفعةةا  فةةي

 المجموعةةا  عةةن الطيةةور هةةذه فانعزلةة  شةةماال ، بةةرودة األكثةةر

 . المستوطنة الطيور من جديدة أنواعا   مكونة األخرى

 الطيةور بخةال  مهةاجرة، غيةر الغالب في المستوطنة فالطيور

 مةن متغير محيط م  التكي  عل  قدرة أكثر تعد التي المهاجرة

 وفةةة  والتنقةةةل التحةةةرك بوسةةةعها إذ والغةةةذاء، المسةةةكن حيةةةث

 مةا منطقةة فةي المسةتوطنة األنةوا  أمةا. بهةا المحيطة الظرو 

 نظةرا   وحمايتهةا عليهةا المحافظة حيث من بالغة بأهمية فتحظ 

 قةد التةي األخطةار أبةرز ومةن. أعةدادها وقلةة نطاقهةا لمحدودية

 فائقةة قةدرة ذا  دخيلةة طيةور ولةو  المسةتوطنة، األنوا  تهدد

 الطيور تمييز ويمكن. التكاثر وسرعة الموئل في المنافسة عل 

 :التالي وف  المستوطنة

(.نوعا   عشر أحد) برا   المستوطنة البرية الطيور -0

.العربية الجزيرة شبه في المستوطنة شبه البرية الطيور -0

سقطرى أرخبيل في المستوطنة البرية الطيور -3

(.أنوا  تسعة)

 العربية الجزيرة شبه بحار في المستوطنة البحرية الطيور -4

(.أنوا  ثالثة)

العربية الجزيرة شبه في المستوطنة البرية الطيور -0

 يابسةة علة  المسةتوطنة البريةة الطيةور من نوعا   عشر أحد ثمة

 وقةةد(. 0) الجةةدول فةةي مبةةين هةةو كمةةا العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه

 ثالثةةة بةةاالنقرا  المهةةددة لألنةةوا " الحمةةراء القائمةةة" صةةنف 

 التةي العربيةة، الجزيةرة شةبه فةي المسةتوطنة الطيور من أنوا 

 الخشةب نةاقر: وهةي" لالنقرا  المعرضة" الطيور ضمن تعد

 شةبه" ضةمن ونةوعين الةيمن، وسةمنة الةيمن، وهازجةة العربي،

 العربيةةةة واألنةةةوا  العربةةةي، الشةةةوك عصةةةفور: همةةةا" المهةةةددة

 الخارطةة وتبةين .السةقطري المنقةار ضةخم طةائر من المتفرعة

 .المستوطنة البرية الطيور توزي  العربية الجزيرة لشبه( 0)

العربية الجزيرة شبه في المستوطنة البرية الطيور توزيع( : 1) الخارطة

١١



 الجزيرة العربية في شبهالمتكاثرة مختصر أطلس الطيور 
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 حجل فيلبي
Alectoris philbyi 

أوروبي 
 آسيوي

   •   00111 مرتفعا 

 الحجل العربي
Alectoris 

melanocephala 

أوروبي 
 آسيوي

من مستوى 
البحر إل  
 المرتفعا 

411111 • • • • • 

 ناقر الخشب العربي
Dendrocopos dorae 

أوروبي 
 آسيوي

من مستوى 
البحر إل  
 المرتفعا 

0011 • • •   

 هازجة اليمن
Parisoma buryi 

إفريقي 
 استوائي

من سفوح 
الجبال إل  
 المرتفعا 

0111   •   

 سمنة اليمن
 Turdus menachensis 

إفريقي 
 استوائي

   •   01111 مرتفعا 

أبل  جنوب شبه الجزيرة 
 العربية

Oenanthe 
lugentoides 

أوروبي 
 آسيوي

من مستوى 
البحر إل  
 المرتفعا 

031111 •  •  • 

 شمعي المنقار العربي
Estrilda rufibarba 

إفريقي 
 استوائي

من مستوى 
البحر إل  
 المرتفعا 

31111 • • •   

عصفور الشوك العربي 
Prunella fagani 

أوروبي 
 آسيوي

   •   0111 مرتفعا 

 النعار العربي
Serinus rothschildi 

إفريقي 
 استوائي

من سفوح 
الجبال إل  
 المرتفعا 

411111 • • •   

 نعار اليمن
Serinus menachensis 

إفريقي 
 استوائي

 •  •   011111 مرتفعا 

 حسون اليمن
Carduelis yemenensis 

أوروبي 
 آسيوي

   •   011111 مرتفعا 

 0000011 المجموع
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 العربية الجزيرة شبه في المستوطنة شبه البرية الطيور -2 

 جغرافةةي نطةةا  ضةةمن تتكةةاثر التةةي الطيةةور مةةن أنةةوا  ثمةةة

 عةدها يمكةن ال لةذا العربيةة، الجزيةرة شةبه حةدود قلةيال   يتجاوز

 غةرب جنةوب رئةيس بشكل يقيم ما منها أن كما. فيها مستوطنة

 يمكةن وهذه األحمر، البحر ساحلي وعل  العربية الجزيرة شبه

 .مستوطنة شبه عدها

 سقطرى أرخبيل في المستوطنة الطيور -3

 الحيةة، للكائنةا  الموائةل ووفةرة النباتيةة البيئة تنو  من بالرغم

 األمطةةةةار وهطةةةةول الجغرافيةةةةة، المرتفعةةةةا  نطةةةةا  واتسةةةةا 

 مةةن قلةةة هنةةاك فةة ن سةةقطرى أرخبيةةل فةةي باسةةتمرار الموسةةمية

 ال حيةةث حقةةا ، الفةة  أمةةر وهةةذا. فيهةةا مسةةتوطنة الطيةةور أنةةوا 

 الطيةةةور مةةةن نوعةةةا   ثالثةةةين علةةة  إال المنطقةةةة هةةةذه تسةةةتحوذ

 المنطقةةةة يابسةةةة نصةةةيب مةةةن جةةةدا   أقةةةل عةةةدد وهةةةو المتكةةةاثرة،

 .اإلفريقية والقارة العربية، الجزيرة شبه من الغربية الجنوبية

 الطيةةور مةةن الوحيةةد النةةو  هةةي السةةقطرى درسةةة طيةةور وتعةةد

 األنةةوا  ضةةمن يةةدخل الةةذي سةةقطرى، أرخبيةةل فةةي المسةةتوطنة

  المستوطنة الطيور من نوعين ثمة أن كما. باالنقرا  المهددة

 

 أعةةدادها النحصةةار نظةةرا   بةةاالنقرا  مهةةددة عةةدها يمكةةن التةةي

 جمية  كون إل  اإلشارة تجدر كما. واحدة جزيرة في المحدودة

 غيةةةر البريةةةة الطيةةةور لمنافسةةةة عرضةةةة المسةةةتوطنة األنةةةوا 

 والكائنا  المفترسة الكائنا  عن فضال   قوة، األكثر المستوطنة

 فةةةي السةةةلطا  تتةةةوخ  ألن ملحةةةة حاجةةةة ثمةةةة لةةةذا. الممرضةةةة

 التةي العوامةل هةذه مةن البيئةة لحماية الحرص سقطرى أرخبيل

 .المنطقة طيور باستقرار تخل قد

 العربية الجزيرة مياه في المستوطنة البحرية الطيور

 المسةتوطنة البحريةة الطيةور استيطان نطا  تحديد الصعب من

 مةةن( أنةوا  ثالثةة) ثمةةة أن إال العربيةة، الجزيةرة شةةبه ميةاه فةي

 المحيطةة البحةار وجزر سواحل عل  إال تتكاثر ال التي الطيور

 بحةةةر عةةةدن، خلةةةي  األحمةةةر، البحةةةر) العربيةةةة الجزيةةةرة بشةةةبه

 النةةةوء طيةةور: وهةةي( العربةةي الخلةةةي  ُعمةةان، خلةةي  العةةرب،

 النةورس وطيةور السوقطري، البحر غراب وطيور الجوانيني،

 .العين األبي 

 

 

 التقارب الجغرافي الحيواني األنواع
عدد 
 األزواج

 011 إفريقي استوائي .Buteo buteo ssp حوام سقطرى 

 311 هندي ماليي Otus socotranusثب  مخطط سوقطري 

 0111 إفريقي استوائي Cisticola haesitatusمغنية سقطرى 

 0111 إفريقي استوائي Incana incanaهازجة سقطرى 

 8111 إفريقي استوائي Onychognathus fraterزرزور سقطرى 

 08111 إفريقي استوائي Chalcomitra balfouriتمير سقطرى 

 011111 إفريقي استوائي Passer insularisعصفور سقطرى 

 311  اوروبي آسيوي Passer hemileucusعصفور عبدالكوري 

 0111 إفريقي استوائي Emberiza socotranaدرسة سقطرى 

 040811 المجموع
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 الترحال

 لةةنمط خالفةةا   نوعهةةا، فةةي فريةةدة بحركةةة الرحالةةة الطيةةور تتميةةز

 بةةةل محةةةددة، مواسةةةم فةةةي ينحصةةةر ال ترحالهةةةا إن إذ الهجةةةرة،

 مةةن وهةةذه. بهةةا التنبةة  يمكةةن ال عشةةوائية حركةةة علةة  ينطةةوي

 مةا كثيةرا   حيةث القاحلةة، المنةاط  طيةور تميز التي الخصائص

 .عام كل من نفسه المكان في الغذاء مصادر تقل

 وصةحراء الخةالي الرب  رمال في الجواثم من نو  أي يقيم وال

 يةةةربط حزامةةةا   تشةةةكل التةةةي الةةةدهناء وصةةةحراء الكبيةةةر، النفةةةود

 وإنمةا واحةد، مكةان فةي طويلةة مةدة تبقة  ال أنها بمعن  بينهما،

 تتكةاثر إذ العربيةة، الجزيرة شبه في أخرى إل  بقعة من ترحل

 وذلةةك والمكةةان، الغةةذاء مةةن لهةةا مالئمةةة ظروفةةا   وجةةد  حالمةةا

 منطقةةة فةةي تسةةتقر ال حيةةث المناخيةةة، الظةةرو  قسةةوة لمقاومةةة

 .المناسب الغذاء فيها توافر إذا إال معينة

 بةالحبوب تقتةا  المرتحلةة الطيةور معظم أن إل  اإلشارة تجدر

 الناجمةة والنباتةا  الحشةرا  كميةا  رغةم الحشةرا ، من بدال  

 بضةةعة مةةن أكثةةر تةةدوم ال التةةي الغزيةةرة األمطةةار هطةةول عةةن

 . أشهر لعدة المتوافرة الحبوب تكفي قد حين في أسابي ،

 مةةةن المرتحلةةةة العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه طيةةةور تتغةةةذى ال كمةةةا

 منهةا إن بل عام، كل في بالضرورة جميعها تتنقل وال. الرحي 

 توافر إذا السنة، طوال محلية مناط  في - ما حد إل  - يقيم ما

 ارتباطةةةا   منهةةةا أي يبةةةدي وال. المناسةةةبان والموئةةةل الغةةةذاء لهةةةا

 فة ن العربية، الجزيرة شبه صحاري عن وبعيدا  . معينة بمنطقة

 علةةةة  وتتوقةةة  محةةةةدودة، المرتحلةةةة الطيةةةةور تكةةةاثر ظةةةاهرة

 تحةةل الطيةةور مةةن أنواعةةا   ثمةةة أن كمةةا. بهةةا المحيطةةة الظةةرو 

 أخةرى، منةاط  إل  ترحل ثم زائرة العربية الجزيرة شبه عل 

 مةن أخةرى أنةوا  تكةاثر عةن الةزمن مةرور مة  يسةفر قةد وهذا

 .المنطقة هذه في الطيور

 الدخيلة الطيور

 طةائر مثةل األصةلي، موطنهةا غيةر فةي توجةد دخيلة طيور هي

 المسةجلة الدخيلةة الطيةور أول يعةد الةذي المطوقة الهندية الدرة

 وقةد(.  األرجة  علة  م0001 عةام) العربيةة الجزيةرة شةبه في

 والسةةةبعينيا  السةةتينيا  عقةةد فةةي المنطقةةة فةةي عةةددها تنةةام 

 شةهد  التةي المتحةدة العربيةة اإلمةارا  فةي والسيما الميالدية،

 الحيوانةا  تجارة وازدهار الهند، إل  قيود بال يكون يكاد سفرا  

 واإلطةةال  الطيةةور، مةةن خاصةةة بفصةةائل واالحتفةةاظ األليفةةة،

 التةي الطيور عن فضال  . المنطقة في منها أنوا  لبع  المتعمد

 أثةرا   الظةاهرة لهةذه أن شةك وال. المنطقة إل  خلسة إدخالها يتم

 . المحلية الطيور عل 

 الةةدول جميةة  فةةي المنزليةةة الطيةةور تجةةارة أهميةةة ازداد  وقةةد

 اسةتيرادها تةم حيةث والتسةعينيا ، الثمانينيةا  عقةد فةي العربية

 نوعةا   عشةرون وثمة. وهولندا والصين وسنغافورة باكستان من

 السةلطا  علة  يحةتم وهةذا. المنطقةة علة  الدخيلةة الطيةور مةن

  يمثلةةةه قةةةد الةةةذي المحةةةد  للخطةةةر متيقظةةةة تكةةةون أن المحليةةةة

 تهديةد أو لألمرا  انتشار من الدخيلة، األنوا  هذه مثل ولو 

 .وطيورها للبيئة

  المتكاثرة البرية الدخيلة الطيور

 شةةبه فةةي المتكةةاثرة الدخيلةةة الطيةةور إحةةدى الببغةةاء طيةةور تعةةد

 هةةذه وجميةة  منزليةةة، كطيةةور القتنائهةةا نظةةرا   العربيةةة الجزيةةرة

 طيةةور مثةل هاربةة، منزليةة طيةور هةي منهةا المتكةاثرة األنةوا 

 واسة ، وبشةكل األنةوا ، هةذه تنتشةر إذ المطوقةة، الهندية الدرة

 تهاجر حيث األوسط، الشر  ومنطقة العربية الجزيرة شبه في

 واسةةتوطن اإلقليميةةة، الحةةدود عبةةر محلةةي نطةةا  فةةي وتتةةوز 

 فةةي التكيةة  علةة  لقةةدرتها نظةةرا   المنطقةةة، فةةي تمامةةا   بعضةةها

 مهمةةا   مصةةدرا   أيضةةا   الزينةةة طيةةور تعةةد كمةةا. الجديةةدة المنةةاط 

 والسةةةيما والمنتجعةةةا ، العامةةةة الحةةةدائ  فةةةي الدخيلةةةة للطيةةةور

  فةةةةي والتكةةةةاثر الهةةةةرب مةةةةن تمكنةةةة  التةةةةي المائيةةةةة الطيةةةةور

  إلةةة  أُدخةةةل الةةةذي الخضةةةاري طةةةائر مثةةةل البريةةةة، المنةةةاط 

  اإلمةةارا  مةةن أخةةرى وأرجةةاء ودبةةي، والبحةةرين، الريةةا ،

 . المتحدة العربية

 شةبه فةي المتكةاثرة الدخيلةة للطيةور جةام  مشةترك عامةل وثمة

 أو الضواحي، أو المدن، في إما تجمعها وهو العربية، الجزيرة

 مةةةةن بةةةةالقرب التعةةةةاي  مةةةةن نمطةةةةا   تمةةةةارس حيةةةةث الحةةةةدائ ،

 الطيةور هةذه مةن نو  أي يستوطن لم إذ البشرية، المستوطنا 

 هذه إل  عموما   المدن الفتقار ونظرا  . حضرية غير مناط  في

 مةا  حةد إلة  إيجابيةة الظةاهرة هةذه عةد يمكةن الطبيعيةة، الثروة

 المعنيةةة الجهةةا  حةةرص رغةةم األحيةةائي، تنوعهةةا تعةةزز ألنهةةا

  األنةةوا  هةةذه اسةةتيراد لمنةة  الالزمةةة اإلجةةراءا  تطبيةة  علةة 

 .الطيور من

 األنةواع وبةين بينهةا الخلةط يمكةن التةي الدخيلةة الطيور بعض

 المحلية

 مةن الدخيلةة األنةوا  تحدثةه قةد الذي الخطر إل  اإلشارة سبق 

 المعرضةةةةةة المسةةةةةتوطنة الطيةةةةةور علةةةةة  المتكةةةةةاثرة الطيةةةةةور

 بةاألنوا  شةبيهة إضةافية أعةداد استيراد عند خاصة لالنقرا ،

 البيئي التوازن يهدد قد مما العربية، الجزيرة شبه في الموجودة

 الطيور إل  بالنسبة الحال هو كما المنطقة، في الفطرية والحياة

 بشةكل التكةاثر علة  أحيانةا   قةادرة غيةر تكون تكاد التي الطريدة

 .البرية في طبيعي
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 المتكاثرة غير الهاربة الدخيلة الطيور

 أنةةوا  مةةن مضةةاعفة أعةةداد العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي يوجةةد

 فةي للتكةاثر اسةتعداد أي تظهةر لةم التةي الهاربة الدخيلة الطيور

 . القاسية البيئة لطبيعة نظرا   المنطقة، هذه

 المنطقة إلى إدخالها أُعيد التي الطيور أنواع

 جزئيةةا   نجاحةةا   حققةةا برنةةامجين العربيةةة الجزيةةرة شةةبه شةةهد 

 إل  لتعود المنقرضة  الطيور أنوا  بع  وإكثار تأهيل إلعادة

 المملكةةة وسةةط الصةةيد محةةازة محميةةة مثةةل األصةةلي، موطنهةةا

 عةةام منةةذ الُحبةةارى طةةائر إكثةةار يةةتم حيةةث السةةعودية، العربيةةة

 هذه نجح  حال وفي م،0000 عام منذ النعام وطائر. م0001

 محميةةا  فةةي األنةةوا  هةةذه إكثةةار باإلمكةةان سةةيكون التجةةارب،

 .األصلية بيئتها في تأهيلها وإعادة أخرى،
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العربية الجزيرة شبه في الطيور انتشار على المؤثرة العوامل: الثاني الفصل

 عةن واالرتفةا  المنةا : أبرزهةا العربيةة، الجزيةرة شةبه فةي الطيةور انتشةار علة  مباشةر غير أو مباشر بشكل ت ثر أساس عوامل ثمة

 فةي الحيوانيةة والجغرافيةا الطارئةة، والتغيةرا  والموئةل، النباتيةة، والبيئةة وتضاريسةها، األر  سةط  وطبيعةة البحر، سط  مستوى

 .الطيور موائل

المناخ

 مةةن يمتةةد واسةة    مجةةدب   حةةزام   علةة  العربيةةة الجزيةةرة شةةبه تقةة 

 المنطقةةةة فةةةي الهنةةةد، غةةةرب شةةةمال إلةةة  إفريقيةةةا غةةةرب شةةةمال

 وصةةحراء الخةالي، الربةة  رمةال وتغطةةي. السةندية الصةحراوية

 قرابةةة العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه شةةمال تقةة  التةةي القاحلةةة النفةةود

 مةةن كثيةرة أرجةاء أن إال العربيةة، الجزيةةرة شةبه يابسةة مسةاحة

. الواسعة الصحاري هذه من رطوبة أكثر العربية الجزيرة شبه

 شةةبه أرجةةاء معظةةم فةةي وجةةا  حةةار المنةةا  أن مةةن وبةةالرغم

 الطيةةور قةةدرة وتفةةاو  فيهةةا، األمطةةار وقلةةة العربيةةة، الجزيةةرة

 المنةا  أثةر ف ن القاسية، المناخية الظرو  هذه م  الـتأقلم عل 

 في يسهم فهو مباشر، غير أثر الغالب في هو الطيور هذه عل 

 ومةةواطن الطعةةام حيةةث مةةن متبةةاين بشةةكل مناسةةبة بيئةةة إيجةةاد

 .المتوافرة التعشي 

األمطار هطول

 الحةارة المنةاط  فةي( ماء إل  البخار تحول) التكث  معدل يعد

. وتنوعهةا الطيةور وفةرة فةي ت ثر التي المناخية المتغيرا  أهم

 يتكثة  العربيةة الجزيةرة شبه في البخار معظم أن من وبالرغم

 النباتةا  لنمةو الالزمة الرطوبة من كبيرا   قدرا   ف ن أمطار، إل 

 مةةن أجةةزاء فةةي نةةدى إلةة  والغيةةوم الضةةباب تكثةة  عةةن نةةاجم

 وأرخبيةةل وهيبةةة، ورمةةال المهةةرة، منطقةةة وبخاصةةة الجنةةوب،

 علةة  - محةةدودة كانةة  وإن - مماثلةةة ظةةاهرة وثمةةة. سةةقطرى

 كمةةا. العربيةةة الجزيةةرة شةةبه مةةن الغربيةةة الجنوبيةةة المرتفعةةا 

 يساعد وهذا العربي، الخلي  منطقة في الساحلي الضباب ينتشر

 إيجةةاد علةة  الطيةةور ويسةةاعد الميةةاه، امتصةةاص علةة  النباتةةا 

 . النباتية البيئة لوجود كافيا   مصدرا   يمثل ال لكنه الندى،

، الثلةو  تسةاقط أحيانةا   العربية الجزيرة شبه شمال ويشهد  شةتاء 

 جنةةوب مةةن العليةةا والمرتفعةةا  األردن، حةةدود قةةرب والسةةيما

 مةةدار علةة  الثلةةو  تسةةقط أن يمكةةن كمةةا. عمةةان وشةةمال الةةيمن،

 العليةا المرتفعةا  في الغيوم لتكث  نتيجة المناط  كل في العام

 .الربي  فصل في خاصة

 الصةةةحاري طيةةور مةةةن أن علةة  دالئةةل ثمةةةة أن مةةن وبةةالرغم

 مصةدرا   يوفر المطر هطول ف ن أبدا   الماء يشرب ال ما الرملية

 لةذا األر ، تمتصةه مةا سةرعان الةذي الطيور، لشرب مباشرا  

 . الزوال سري  مائي مصدر فهو

 أو الصةةةخرية، المنةةةاط  مةةةن العديةةةد فةةةي الميةةةاه تتجمةةة  كمةةةا

ن المغلقةةةة األحةةةوا   قةةةد أو صةةةغيرة، بةةةرك أو بحيةةةرا  لتكةةةو 

 ليمألهةا الضةيقة، األوديةة نحةو الميةاه من مفاجئ في  يتسار 

. ساعا  لبض 

 لعةدة الطيور يجتذب أن بد ال للماء دائم شبه أو دائم تجم  وأي

 كثيةرة وأنةوا  البرمائيا  تتكاثر إذ والغذاء، الماء حيث أشهر،

 طةةور فةةي التةةي البةةذور تنبةة  كمةةا. الفقاريةةة غيةةر الكائنةةا  مةةن

 المعمةرة، النباتةا  وتزهر األمطار، عليها تهطل عندما السبا 

ا يوفر مما  وغيرها الفقارية، غير للكائنا  وواسعا   مالئما   مسكن 

 يةةتم إذ. للطيةةور جاذبةةا   طعامةا   لتكةةون الصةةغيرة، الحيوانةةا  مةن

 جيةد معةدل يسةفر أن يمكن بحيث طويلة، مدة الرطوبة احتباس

 فةي نباتيةة حيةاة عةن واحةد عةام مةدار عل  األمطار هطول من

 طعامةا   يةوفر بةدوره وهةذا. أعةوام لعةدة الرمةال مةن الجةزء هذا

ينةةاهز منطقةةة فةةي الفتةةا   أمةةرا   حقةةا   يعةةد ممةةا للطيةةور، ومةةوئال  

 أمتةةار خمسةةة بلةة  بةةل المتةةرين،) السةةنوي التبخةةر معةةدل فيهةةا 

. (السليل في

 القحةط مةدد فةي تةدريجيا   الرمةال في النباتية البيئة وتتدهور هذا

 مةدة طالة  مةا إذا وتفن  السبا ، طور في النباتا  تدخل حت 

 يمكةةن وال بهةةا، التنبةة  يمكةةن فةةال الصةةحراء أمطةةار أمةةا. القحةةط

 تكةون مةا وغالبا   ومحلية، متقطعة، أمطار فهي عليها، االعتماد

 هطةول يعةدل مةا األمطةار مةن واحد يوم في يهطل فقد. غزيرة

 بةالطيور بالغةا   ضةررا   الجارفةة السةيول ُتلحة  وقةد. كاملةة سنة

 تجةر  قةد األمطةار ألن كهةذه  مناخيةة أجةواء فةي تتكةاثر التي

 .وبيضها أعشاشها

 فةةي عليهةةا االعتمةةاد يمكةةن التةةي المنتظمةةة األمطةةار وتنحصةةر

 وأرخبيةةةل المهةةةرة، وبمنطقةةةة الغربيةةةة، الجنوبيةةةة المرتفعةةةا 

 المنةةةاط  هةةذه كةةل تةةأثر إلةةة  هنةةا اإلشةةارة وتجةةدر. سةةقطرى

 السةاحل مةن تتحةرك التةي الغربيةة، الجنوبيةة الموسمية بالرياح

 تمةةوز شةةهر مةةن الهنةةد وغةةرب شةةمال إلةة  اإلفريقةةي الشةةرقي

 وافةةرة نباتيةةة ثةةروة عةةن لتسةةفر ،(سةةبتمبر) أيلةةول إلةة ( يوليةةو)

 موسةم فةي تتكةاثر المنطقةة هةذه طيةور مةن الكثير إن بل نسبيا ،

 علة  المتقلبةة بةاألموا  الموسةمية الرياح تأتي كما. الرياح هذه

 عةةامال   يعةةد ممةةا العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه سةةاحل جنةةوب امتةةداد

. المنطقة هذه طيور تكاثر موعد لتحديد أساسيا  
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 الحرارة درجات

 شةبه مةن كثيةرة أنحةاء فةي الحةرارة درجا  ارتفا  من بالرغم

 حرارتةةةه وارتفةةةا  الصةةةي  فصةةةل وطةةةول العربيةةةة، الجزيةةةرة

 تتمتةة  الصةةحراوية الطيةةور فةة ن المنةةاط ، معظةةم فةةي وجفافةةه

 تمكنهةا سةلوكية واسةتراتيجيا  وسةما  فسةيولوجية بخصائص

 عاليةةة مقاومةةة تظهةةر إذ القاسةةي، المنةةا  هةةذا مةة  التكيةة  مةةن

 مةةن المثةةال سةةبيل علةة  تحةةد فهةةي. والقاحلةةة الحةةارة للظةةرو 

 فةةي الغةةذاء عةةن البحةةث علةة  وتحةةرص النهةةار، خةةالل نشةةاطها

 . النهار ساعا  وآخر األول ، الصباح ساعا 

 الصةةحراوية البيئةةة هةةذه فةةي الطيةةور معهةةا تتكيةة  مزايةةا وثمةةة

 وخفة  ،(للطاقةة الحاجةة) األية  عمليا  تقليل: مثل الجافة،

  السةةوائل تبخةةر نسةةبة تقليةةل عةةن فضةةال   األكسةةجين، اسةةتهالك

 . أجسادها من

 يحةد نموهةا، وبةطء حضةانتها، أثنةاء الفةرا  نفةو  تدني أن كما

 الحةار، الجةو هةذا فةي غذاء إيجاد إل  البالغة الطيور حاجة من

 الحراريةة الطاقة نتيجة البالغة الطيور مو  خطر يقلل ثم ومن

 طيةةور ومعظةةم. فراخهةةا لرعايةةة لبةةذلها تضةةطر التةةي اإلضةةافية

 لةةم مةةا فراخهةةا بحضةةانة تقةةوم معمةةرة طيةةور هةةي الصةةحراء

 حةين في التكاثر، جراء من للخطر المناخية الظرو  تعرضها

 وتضةة  العمةةر، قصةةيرة المعتةةدل الطقةةس منةةاط  طيةةور تكةةون

 .العام في مرا  عدة الحجم الكبيرة الفرا  من الكثير

 الرياح

ةةا العربيةةة الجزيةةرة شةةبه تشةةهد  الريةةاح مثةةل عاتيةةة، رياحةةا   أحيان 

 فةةي بهةةا التنبةة  يمكةةن معروفةةة مناخيةةة ظةةاهرة وهةةي الشةةمالية،

 الجزيةرة شةبه صةحراء مةن والشةرقية الوسةط  المناط  معظم

 فصةل ومنتصة  أوائل في الجافة القوية الرياح ولهذه. العربية

 عل  مباشر غير أثر الغبار، من بسحب أحيانا   المحملة الصي 

 الرطوبةةةة، مةةةن النباتةةةا  محتةةةوى فةةةي تةةة ثر إنهةةةا إذ الطيةةةور،

 غيةةةر الكائنةةةا  لةةةدى الحيويةةةة الكتلةةةة انخفةةةا  فةةةي وتتسةةةبب

 مداريةة أعاصةير تمةر كمةا. للطيةور غةذاء   تمثةل التةي الفقارية،

 العربيةةة الجزيةةرة شةةبه جنةةوب سةةاحل علةة  واآلخةةر الحةةين بةةين

 وقةد مسةقط، حت  بصاللة مرورا   سقطرى أرخبيل في والسيما

 .البحرية الطيور مواطن معظم تدمير إل  أحيانا   ت دي

 االرتفاع 

 معظةةم فةةي والجفةةا  الحةةرارة مةةن المناخيةةة الظةةرو  تتحسةةن

 نحةةو ارتفةةا  عنةةد ضةةئيال   تحسةةنا   العربيةةة الجزيةةرة شةةبه أرجةةاء

 باسةتثناء المتكةاثرة، الطيةور أنةوا  معظةم توجد حيث م،0011

 فيبةةةدو فةةةأكثر، م0111 ارتفةةةا  عنةةةد أمةةةا. السةةةاحلية األنةةةوا 

 تعتةدل حيةث وعةددها، الطيةور تنةو  فةي مهمةا   عامال   االرتفا 

 البحةةر منطقةةة قمةةم بمنةةا  أشةةبه تكةةون حتةة  الحةةرارة، درجةةا 

 وتتةةةوافر الزيتةةةون، أشةةةجار تنبةةة  حيةةةث المتوسةةةط، األبةةةي 

 بعة  المرتفعةا  إلة  صةيفا   تنتقةل كمةا. الدائمةة المياه مصادر

 الغربيةة، الجنوبيةة المنخفضا  منا  تفضل التي الطيور أنوا 

 إل  المرتفعا  عادة تقطن التي الطيور الشتاء فصل في وتنتقل

 القةةدر تنةةل لةةم الظةةاهرة هةةذه كانةة  وإن ارتفاعةةا ، أقةةل منةةاط 

 .والتقصي البحث من الكافي

 مسةةتوى عنةةد الطيةةور مةةن أنةةوا  ظهةةور إلةة  اإلشةةارة وتجةةدر

 الغربيةة الجنوبيةة بالريةاح تةأثرا   المنةاط  أكثةر في البحر سط 

 عند العادة في توجد التي( سقطرى وأرخبيل المهرة) الموسمية

 شةةةبه مةةةن األخةةةرى المنةةةاط  فةةةي م0111 الةةةـ ينةةةاهز ارتفةةةا 

 أمطةار، مةن بةه تةأتي ومةا الموسةمية فالريةاح. العربية الجزيرة

 عنةةد للظةةرو  مشةةابهة العةةام مةةدار علةة  مناخيةةة ظروفةةا   تةةوفر

 والشةةمالية الشةةمالية المرتفعةةا  وتفتقةةر. فةةأكثر م0111 ارتفةةا 

 مرتفعةا  بةه تتمت  الذي األحيائي التنو  إل  ُعمان في الغربية

 مناخها لجفا  نظرا   العربية، الجزيرة شبه من الغربي الجنوب

ةةا  الطيةةور مةةن معةةين نةةو  لةةدى التكةةاثر موسةةم أن ويعتقةةد. غالب 

 طيةةةةور كانةةةة  وإن الجغرافةةةةي، باالرتفةةةةا  كثيةةةةرا   يتةةةةأثر ال 

  فةةي عنهةةا مبكةةر وقةة  فةةي تتكةةاثر انخفاضةةا   األكثةةر المنةةاط  

 .الجبلية المرتفعا 

 العربية الجزيرة في المناخ مع للتكيف الطيور استراتيجيات

 مةن الطيةور تمكن التي الخصائص من عدد إل  اإلشارة سبق 

 جسةمها حةرارة درجة وضبط الماء، من يكفيها ما وحفظ تأمين

 تحديةد فةي األول العامل هو المياه توافر إن حيث أساليب، بعدة

 من القاحلة المناط  في الحياة قيد عل  البقاء عل  الطيور قدرة

 ثةةالث تمييةةز يمكةةن السةةيا ، هةةذا وفةةي. العربيةةة الجزيةةرة شةةبه

 :الماء إل  حاجتها حيث من الطيور من مجموعا 

 أو تةةوافر، وإن البةةراري فةةي المةةاء تشةةرب ال التةةي األنةةوا   •

 تسةةتخر  إذ. اآلسةةيوية الُحبةةارى طةةائر مثةةل تتناولةةه، قلمةةا التةةي

 حيةث تتناولةه، الةذي الغةذاء مةن المةاء مةن حاجتهةا الطيور هذه

 فةي. ويرقاتها الحشرا  محتوى من% 10 نحو الرطوبة تمثل

 .الماء من منخفضة نسبة عل  تحتوي البذور أن حين

 بوسعها حيث القاحلة، المناط  في تعي  التي الطيور أنوا   •

. لهةا تةوافر مةا متة  تناوله إل  تسار  أنها إال ماء، بدون البقاء

 تكتفةةي وإنمةةا باسةةتمرار، المةةاء شةةرب إلةة  بحاجةةة ليسةة  فهةةي

 غيةةةر بالكائنةةةا  الثةةةري الغةةةذائي بنظامهةةةا المةةةاء مةةةن بحاجتهةةةا

 .والبراعم والبذور الفقارية،

 الحاجةةة الدائمةة بةالطيور خاصةة فهةي الثالثةة المجموعةة أمةا  •

 شةةبه أطةةرا  فةةي المتركةةزة الطيةةور جميةة  وتشةةمل المةةاء، إلةة 

 مةةن مةة خرا   تمكنةة  التةةي الطيةةور والسةةيما العربيةةة، الجزيةةرة

 واألراضي والزراعية الحضرية المناط  تطور إثر االستيطان
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 هةةذه أن مةةن وبةةالرغم. الدخيلةةة الطيةةور أيضةةا   ومنهةةا. الرطبةةة

 إلة  تنتقةل قةد ف نهةا الصةحراء، أطرا  في عادة تكون الطيور

 األنةوا  مةن كبيةر عةدد وصةول فة ن ولهةذا. المةاء توافر أماكن

 علة  أثر له فيها، الزراعة لتطور نتيجة منطقة أي إل  الدخيلة

 .الصحراء في المنفرد الموئل ذا  الصحراوية الطيور

 العربيةة، الجزيةرة فةي المرتفعةة الحةرارة درجةا  م  وللتكي 

 السةةلوكية األنمةةاط مةةن عةةدد الصةةحراوية الطيةةور علةة  يظهةةر

 ولعةل. سةوائلها علة  والحفةاظ عليهةا الحةرارة هذه لوطأة تجنبا  

 المنطقةة مغةادرة هي الصحراوي للمنا  سلوكية استجابة أبسط

 بالنسةبة أما. والغذاء بالماء غنية مواطن إل  الحارة األشهر في

 مةةن هربةةا   الظةةل فةةتالزم الصةةحراء، فةةي المنفةةردة األنةةوا  إلةة 

 أو الباكر، الصباح في إال الطعام عن تبحث وال الشمس، لهيب

 عند تكون ما أنشط الصحراء فطيور. النهار ساعا  أواخر في

 هةذه تبحةث الصةحراء، كثبةان بةين الِظالل لندرة ونظرا  . الفجر

 أو فيةه، تختبئ ما حيوان أو قار  حفرة أو جحر عن الطيور

 المةةواطن هةةذه تقيهةةا حيةةث بهةةا، لتتظلةةل الصةةخور، إلةة  تلةةوذ

 .الجو حرارة الصغيرة

 تقةوم العاليةة، الرطوبةة أوقةا  في الحرارة درجة تشتد وعندما

 لزيةادة حلقومهةا أغشةية رفرفةة أو باللهةاث، الطيةور مةن العديد

 تفقةةد قةةد الوسةةائل هةةذه أن إال. أجسةةامها لتبريةةد التبخةةر معةةدل

 . سوائلها من كثيرا   الطيور

 الظةل مةواطن فةي أعشاشةها الصةحراء طيور أنوا  معظم تقيم

 ال مةواطن فةي تعشة  أنواعةا   ثمةة أن إال. نهةار من لبرهة ولو

 أو مةةا، ركيةةزة علةة  تمةةويهي بأسةةلوب تختبةةئ حيةةث فيهةةا، ظةةل

 مفتةةةرس حيةةةوان أي رصةةةد تسةةةتطي  كةةةي الحصةةة ، بةةةين مةةةا 

 .نحوها قادم 

 بلغةة  قةةد والحةةرارة بيضةةه فةةو  يقةة  مةةا الطيةةور مةةن هنةةاك

 بةةدفن يقةةوم مةةا منهةةا أن كمةةا. حجمةةا   أكبرهةةا والسةةيما ذروتهةةا،

 هةو الشةمس لهيب عن بعيدا   الفرا  حفظ أن كما. لتبريده بيضه

 طةائر يوجةد حيث البالغة، الجوارح إل  بالنسبة كبيرة مس ولية

 خالل مستمر بشكل الع  من بالقرب - األقل عل  - واحد بال 

 الفةرا  تسةتطي  وحالمةا. الفةرا  حيةاة مةن األول  يوما   الثالثين

 الطةةائر يرافةة  كمةةا. الظةةل عةةن بحثةةا   بةةدورها تسةةع  الحركةةة،

 .بجناحيه ليظللها فراخه البال 

 أعشاشةها، حةول األحجار من منصة ببناء الجواثم بع  وتقوم

 العة ، حةول الحةرارة درجةة ضبط في يسهم أنه ُيعتقد ما وهو

 .الظاهرة هذه لتفسير الدراسا  من يكفي ما هناك يكن لم وإن

 الُمناخي التغير

 الجزيةةرة طيةةور علةة  المنةةاخي التغيةةر أثةةر اآلن إلةة  ُيةةدرس لةةم

 تغييةرا   تحدث قد التي الرئيسة العوامل تعيين ويصعب. العربية

 - جميعهةا تة ثر بيئيةة متغيةرا  وثمةة الطيةور، هةذه توزية  في

 التغيةةر عامةل إليهةا يضةا  العربيةة، الطيةور فةي - مةا حةد إلة 

 مةةن جفافةةا   العربيةةة الجزيةةرة شةةبه ازديةةاد حةةال وفةةي. المنةةاخي

 طيةور مةن المزيةد انتقةال توقة  يمكن المناخية، التغيرا  جراء

 جهةةة ومةةن(. أيضةةا   جنوبةةا   وربمةةا) شةةماال   الصةةحراوية السةةند

 وهةةةي - العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه تسةةةتقبل أن يمكةةةن ال أخةةةرى،

 مةن إضةافية أنواعةا   - االسةتواء خط من القريبة القاحلة المنطقة

ا الطيور  .فيها المناخية للتغيرا  نظر 

 العربية الجزيرة وطوبوغرافية جيولوجية

 صةخور بةين الجيولوجيةة قاعدتها بتنو  العربية الجزيرة تتميز

 شةةةرقا   رسةةةوبية وصةةةخور ،(العربةةةي الةةةدر ) غربةةةا   متحولةةةة

 مةةن واحةةد نةةو  إيجةةاد ويتعةةذر(. العربةةي القةةاري الرصةةي )

 وجةوده ينحصةر أو بعينه، جيولوجي ظر  عل  يعتمد الطيور

" جيةدة" تكةون أن إمةا الصخور أنوا  مختل  أن يبدو لكن. فيه

 . لها" مواتية غير" تكون أن أو للطيور، عام بشكل

 فةي الطيةور بةأنوا  الغنيةة هةي الغراني  صخور مناط  وتبدو

 العربةةي، الةةدر  بمنطقةةة العربيةةة الجزيةةرة شةةبه وجنةةوب غةةرب

 المةةةاء حةةةبس علةةة  قةةةدرة ذا  الغرانيةةة  صةةةخور أن والسةةةيما

 غيةةر لطبيعتهةةا ونظةةرا  . غيرهةةا مةةن أكثةةر السةةط  مةةن القريةةب

 فةي النتةوءا  من الماء من السطحي الجريان يتجم  المسامية،

 أمةا. أكبر نباتيا   تنوعا   يتي  مما الصخور، لهذه المجاورة التربة

 البازالة ، مةن العميقة الجيولوجية ركيزتها تكون التي المناط 

 يكون وقد والطيور، الفقارية غير والكائنا  النباتا  إل  فتفتقر

 .المجاورة التربة وفي فيها الماء احتباس قلة ذلك في السبب

 العربية الجزيرة شبه في الجغرافية التضاريس

 األودية 

 فيةه يوجةد ال جةا  نهر مجرى أو قا  إل ( الوادي) لفظ يشير

 جدول إل  يشير قد أو الغزير، المطر هطول أوقا  في إال ماء

 شةةبه فةةي القديمةةة األنهةةار مجةةاري مةةن العديةةد وثمةةة. متقطةة 

 ووادي البةةاطن، ووادي الرمةةة، وادي مثةةل العربيةةة، الجزيةةرة

 يفة  لةم واديةا   أن حقةا   الالفة  ومن. الدواسر ووادي السهباء،

 النباتةةةةا  جةةةةذور فيةةةةه تمتةةةةد أن يمكةةةةن عامةةةةا ، خمسةةةةين منةةةةذ

 لتنمةو جوفيةة، ميةاه مصدر لتجد األر  عم  إل  الصحراوية

 غيةةةر للكائنةةةا  غةةةذاء   يمثةةةل ممةةةا واألورا ، البةةةذور وتطةةةرح

 تنةو  فيةه عمية  صةخري واد   ُوِجةد وحيثمةا. والطيور الفقارية

 وبالمثةل. أحيةائي تنةو  ُوِجةد منتظم، ماء ومصدر األشجار من

 السةهول مةن الةوادي اقتةرب كلمةا األحيائي التنو  هذا يضمحل

 وادي هةةةو المنطقةةةة هةةةذه أوديةةةة وأبةةةرز أهةةةم ولعةةةل. الرمليةةةة

 زهةةةاء يقةةةارب الةةةذي الةةةيمن، شةةةر  فةةةي وروافةةةده حضةةرمو 

 .الشر  إل  الغرب من ممتدا   كم011
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 الرملية الكثبان 

 صةحاري فةي التةي كتلك الرملية، الكثبان افتقار ذكرنا أن سب 

 ُعمةةان، فةةي وهيبةةة ورمةةال والةةدهناء، والنفةةود، الخةةالي، الربةة 

 وتتميةةز. الرحالةة الطيةةور بعة  باسةتثناء الطيةةور، أنةوا  إلة  

  العربيةةةةةة الجزيةةةةةرة شةةةةةبه صةةةةةحاري مةةةةةن صةةةةةحراء كةةةةةل 

 .متميزة بخصائص

 السبخات

 تجم  مواطن في عادة وتتكون الرمال، المياه فيها تغمر منطقة

 تحة  أحيانةا   تكةون قةد التةي) الضةيقة األحةوا  فةي إما المياه،

 بعة  ينتقةل حةين البحةر مةن بةالقرب أو( البحةر سط  مستوى

 هةةةذه تتحةةةول الحةةةالتين وفةةةي. السةةةاحل رمةةةال إلةةة  البحةةةر مةةةاء

 مةدار علة  كبيةر بشةكل سطحها من الماء لتبخر نتيجة األر 

 والطمةي الرمةل من الملوحة شديدة مسطحة مساحة إل  السنين

 فيهةا بمةا النباتية، الحياة من معظمها يخلو ما عادة التي الدقي ،

 علةةة  الخطةةةورة بالغةةةة تكةةةون قةةةد والسةةةبخة. الملحيةةةة النباتةةةا 

 تتشةةق ، قةةد السةةط  قشةةرة ألن والحيوانةةا   والبشةةر المركبةةا 

 متحركةة، رمةال إلة  القشةرة أسةفل فةي المشبعة المادة وتتحول

 بدايةة العربةي، الخلةي  سةاحل من الهابطة األراضي في وتوجد

 األحمةةر، البحةةر سةةاحل امتةةداد وعلةة  دبةةي، حتةة  الكويةة  مةةن

 أهميةة ذا  ليسة  أنهةا إال الجنةوبي، ُعمةان ساحل عل  وكذلك

 .الطيور إل  بالنسبة

 الحرات

 بركةاني، نشةاط إثةر البركانيةة الحمةم فيهةا تةدفق  منطقةة الحرة

 فةةي بركةةان ثةةورة مةةن تكونةة  التةةي الطيةةر، جبةةل جزيةةرة مثةةل

 البركانيةةة الحمةةم سةةيل أحةةدث حيةةث الةةيمن، فةةي األحمةةر البحةةر

 عةةدة، مةةدد مةةدى علةة  معينةةة منطقةةة فةةي المخةةار  مةةن عةةددا  

 أو البشر عل  يتعذر سط  عن لتسفر البركانية الحمم فتراكم 

 فةةي سلسةةلة شةةكل علةة  الحةةرا  وتمتةةد. عليةةه السةةير السةةيارا 

 وخةال تمامةا ، جةا  هةو مةا ومنها. العربية الجزيرة شبه غرب

 صةةعوبة مةةن وبةةالرغم. الشةةمال فةةي الحةةرة كحةةرة األشةةجار مةن

 أوديةة، مةن عليةه تشةتمل ومةا سةطحها، لوعةورة إليها الوصول

 كمةا الطيةور مةن تنوعةا   فيهةا نجةد لذا إليها، تنجذب الطيور ف ن

 .األودية في

 النباتية البيئة

 الجزيةرة شةبه فةي نبةاتي نةو  وأربعمئةة آال  ثالثةة نحو هناك

 أربعمئةة) األعشةاب من تقريبا   ثلثها سقطرى، وأرخبيل العربية

 والفصةةةيلة( نةةةو  ثالثمئةةةة) والخضةةةراوا ( نوعةةةا   وخمسةةةون

 في ي ثر النباتي التنو  هذا أن شك وال(. نو  ثالثمئة) النجمية

 يتحقةة  فقةةد واحةةدة، منطقةةة فةةي تتكةةاثر قةةد التةةي الطيةةور أعةةداد

 يتحقةة  ال ربمةا لكةن مةا، منطقةة فةةي النباتةا  مةن أنةوا  وجةود

 شةبه غةرب جنةوب منطقةة وتعةد. فيها الطيور من نو  أي بقاء

 المرتفعةا  حيةث النبةاتي، بةالتنو  الغنيةة هةي العربيةة الجزيرة

 .الغنية والتربة المتباينة

 للطيور المهمة النباتات بعض

 (الطلح) األفاقيا أو األكاسيا

 عشةر سةتة وثمةة العربيةة، الجزيرة شبه في انتشارا   األكثر هي

 مةن وفةرة تعيةل وهةي السعودية، العربية المملكة في منها نوعا  

 السةةميك ولحائهةةا الخضةةراء بأوراقهةةا الفقاريةةة غيةةر الكائنةةا 

 غيةر الكائنةا  وتمثةل. منهةا المسةنة األشةجار والسةيما المجعد،

 عليهةةا تعتمةد حيةث الطبيعةة، فةي الغةذائي الهةرم قاعةدة الفقاريةة

 الطيةةور تسةةتخدم كمةةا. الفقاريةةة الصةةحراء كائنةةا  مةةن الكثيةةر

 والمخبةأ، الظل، فيها تجد حيث أعشاشها، لبناء األكاسيا أشجار

 .وبراعمها بحبوبها تتغذى كما. والمأوى

 الغاف

 فةةي لألكاسةةيا،( الشةةرقي النظيةةر) البةةري الغةةا  شةةجرة توجةةد

 جنوبه، إل  ُعمان شمال ومن المتحدة، العربية اإلمارا  شر 

 المفضةلة األشةجار مةن وهةي. ظفةار منطقةة في وجودها ويندر

 كثيفةةة كتةةل شةةكل علةة  األشةةجار هةةذه تنمةةو لةةذا العواشةةب، لةةدى

 إلةة  الغةةا  شةةجر نمةةو ولحظةةة. منهةةا نفسةةها لتحمةةي سةةميكة

 الجةةزء يمةةو  العواشةةب، إليةةه تصةةل أن يمكةةن الةةذي االرتفةةا 

 ثقةوب تتخللةه عريضةا   الغةا  جذ  وينمو. منها الكثي  السفلي

 ُيعد ذلك إل  باإلضافة ،للتعشي  مقرا   الطيور تتخذها وشقو ،

ةةا غةةذاء مصةةدر الغةةا   تقتةةا  التةةي الطيةةور أنةةوا  لةةبع  مهم 

  التةةةي الفقاريةةةة غيةةةر والكائنةةةا . واللقةةةاح والبةةةذور بةةةالزهور

 . بأوراقها تتغذى

 العرعر شجر

 الجزيةرة شةبه فةي العرعةر شةجر مةن أنةوا  ثالثةة تمييةز أمكن

 وفةةي الحجةةاز، منطقةةة ووسةةط شةةمال علةة  موزعةةة العربيةةة،

 شةةمال فةةي الحجةةر جبةةال وفةةي الغربيةةة، الجنوبيةةة المرتفعةةا 

ا - توجد إذ ُعمان،  تتميةز م،0111 الةـ يناهز ارتفا  عند - غالب 

 مةن اللةوز جبةل مةن صةغيرة بسةاتين أو مسةتقلة أشجارا   بكونها

 شةماال  ° 0380 العةر  خةط حتة  جنوبةا  ° 0880 العر  خط

 علة  يتغةذى مةا الطيةور مةن هنةاك أن مةن وبةالرغم. الةيمن في

 - الطيةور مةن نو  أي اعتماد يبدو ال ف نه العرعر، شجر ثمار

 الوقةة  وفةةي. الغةةذاء فةةي عليهةةا - فصةةلي أو جزئةةي بشةةكل ولةةو

 الطيةةور مةن األقةل علة  نوعةا   عشةر اثنةي هنةاك أن ُوجةد نفسةه

 .األشجار هذه في بالتعشي  تقوم
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 (الشورة نبات* )المنغروف أشجار

 المالحةة الساحلية األراضي عل  تنمو شجيرا  أو أشجار  هي

 فهةي العاليةة، األمةوا  عةن النائيةة البحريةة والشواطئ الرطبة،

 من نوعان ويوجد. والجزر المد وغمر العالية، للملوحة مقاومة

 علة  يمتةد أحةدهما العربيةة، الجزيةرة شبه في المنغرو  شجر

 هةةذا يةةزال وال. والكويةة  األحمةةر البحةةر شةةمال حتةة  سةةواحلها

 المملكةةة مةةن الشةةرقية المنطقةةة فةةي منتشةةرا   الشةةجر مةةن النةةو 

 سةاحل وعلة  أبةوظبي، إمةارة مةن وبةالقرب السعودية، العربية

 اآلخةر أمةا. ُعمةان وفةي المتحةدة، العربيةة اإلمةارا  في البطنة

 .األحمر للبحر الشرقية السواحل جنوب في فيوجد

 قةةرب ينمةةو الةةذي المنغةةرو  شةةجر إلةة  هنةةا اإلشةةارة وتجةةدر 

 غيةر منطقةة فةي ينمو إذ اليمن، في علي بير قرب بركان فوهة

 أنوا  من نوعا   عشرين عل  التعر  أمكن وقد. بالبحر متصلة

 ومنهةا أعشاشةها، لبنةاء الشجر من النو  هذا تتخذ التي الطيور

 السةةمك صةةياد مثةةل) الغةةذاء فةةي األشةةجار هةةذه علةة  يعتمةةد مةةا

 ترتةةاد التةةي الطيةةور أنةةوا  بعةة  تتخةةذ كمةةا(. الطةةو  األبةةي 

 أعشا  مقر المنغرو  شجر من المزروعة الساحلية المناط 

 في المنتشرة العضوية بالمواد الثرية الطينية الرواسب ألن لها 

 عةن الباحثةة الطيةور من الكثير تجذب المنغرو  شجر مناط 

 فةةي المهةةاجرة الطيةةور أنةةوا  مةةن ذلةةك فةةي بمةةا وغةةذاء، مسةةكن

ا هناك أن كما. الشتاء فصل  تتخةذ التي البرية الطيور من أنواع 

 .لالستيطان المنغرو  شجر

 لنموه نظرا   للغاية، مهددا   أحيائيا   موئال   يعد المنغرو  وشجر  

 مشةروعا  تسةتهدفها التةي المنةاط  وهةي البحةر، شةاطئ عل 

 انقةر  أن سةب  وقةد. والترفيهةي والسةكني الصناعي التطوير

 مبةةادرا  أن إال بةةاالنقرا ، مهةةدد اآلخةةر والةةبع  بعضةةها،

. م0001 عةةام منةةذ الكويةة  فةةي - مةةا حةةد إلةة  - نجحةة  إكثةةاره

 واإلمةةارا  قطةةر مةةن كةةل فةةي مماثلةةة مبةةادرة ذلةةك إلةة  أضةة 

 .المتحدة العربية

 التمر نخيل

 العربيةة، الجزيرة شبه أرجاء كل في التمر نخيل أشجار تنتشر

 والريا ، الهفو ، من بالقرب وخاصة الواحا ، معظم وفي

 السةةعودية، العربيةةة المملكةةة فةةي المنةةورة والمدينةةة والقصةةيم،

 فةةي حضةةرمو  وفةي ُعمةةان، فةةي الباطنةة سةةاحل امتةةداد وعلة 

 فة ن بةالتمور، يقتةا  الطيةور مةن عةددا   أن مةن وبالرغم. اليمن

 .األشجار هذه عل  وجودها يتوق  ال األنوا  هذه

 القصب أحواض

 الرطبةةةةة األراضةةةةي إنشةةةةاء إثةةةةر القصةةةةب أحةةةةوا  انتشةةةةر 

 يشةةغل مةةا ومنهةةا العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه أرجةةاء فةةي الصةةناعية

 بتكةةاثر سةةم  ممةةا ،(هكتةةار 011 مةةن أكثةةر) واسةةعة مسةةاحا 

 الجزيرة شبه في مرة ألول الرطبة األراضي كائنا  من العديد

 بالفقاريةةةا   ثةةةري طبيعةةةي موئةةةل القصةةةب وحةةةو . العربيةةةة

 غيةر الفةرائس مةن ووفةرة البرمائية، والكائنا  السمك والسيما

 تعةةوم التةةي تلةةك خاصةةة الطيةةور، مةةن عديةةدة ألنةةوا  الفقاريةةة

. بتسةةلقها تقةةوم أو إليهةةا تتسةةلل التةةي أو األحةةوا ، مةةن بةةالقرب

فلةة ، الحةةزين، مالةةك وطيةةور  والطيةةور والةةبط، والمرعةةة، والت 

. القصةةب أحةةوا  قةةرب تنمةةو التةةي الطيةةور أكثةةر مةةن المغةةردة

 المةرج  فمةن اختراقةه، يتعةذر الةذي الموئل هذا لطبيعة ونظرا  

 وفضةال  . القصةب أحةوا  كائنةا  مةن جديةدة أنةوا  تتكاثر أن

 أحةةوا  غطةةاء علةة  تعتمةةد التةةي المغةةردة الطيةةور أنةةوا  عةةن

 يةةرتبط ال أنةةوا  فثمةةة أعشاشةةها، وبنةةاء الغةةذاء إليجةةاد القصةةب

 أحةةةوا  تسةةةتوطن لكنهةةةا الرطبةةةة باألراضةةةي عةةةادة وجودهةةةا

 مةن لهةا حمايةة مةن الحيوية البيئة هذه توفره لما نظرا   القصب،

 .واالضطرابا  المفترسة، الحيوانا 

 الدوم نخيل

 العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي الوحيةةد النمةةوذ  الةةدوم نخيةةل يعةةد

 طةةائر وهةةو أال الطيةةور، مةةن محةةدد نةةو  لتكةةاثر الضةةروري

 شةةةماال  ° 00 العةةةر  خةةةط حتةةة  يوجةةةد الةةةذي النخيةةةل سةةةمامة

 .األحمر البحر سواحل من بالقرب

 للطيور المهمة األخرى النباتات بعض

 هنةاك أن كما. تثمر حين التين أشجار الطيور من العديد يفضل

 شبه أرجاء معظم في منتشرة شبه شجيرة وهي األراك، شجرة

 وتعةةةد م،0111 إلةةة  تصةةةل مرتفعةةةا  عنةةةد العربيةةةة الجزيةةةرة

ةةا غةةذاء مصةةدر ثمارهةةا  أو المسةةتقرة الطيةةور مةةن للعديةةد مهم 

 األثليةة األشجار فصيلة أما. العربية الجزيرة شبه في المهاجرة

 إلقامةة الطيةور من العديد فتستخدمها ،(الكافور) الكينا وأشجار

 .لها المحبذة غير األشجار من كان  وإن أعشاشها،

 وتغيرها الموائل

 نتيجةةة اإلقليمةةي أو المحلةةي الموئةةل علةة  تغيةةر يطةةرأ أن يمكةةن

 أو الفيضةةةانا ، مثةةةل منةةةاخي هةةةو مةةةا منهةةةا طبيعيةةةة، عمليةةةا 

 أخةرى ظةواهر أو أعةوام، لعةدة المفةرط الجفا  أو األعاصير،

 الظواهر هذه أثر أن إال. الصخور أو التربة انهيار ظاهرة مثل

 القةرن خةالل وم قتةا   محةدودا   كان العربية الجزيرة طيور عل 

 عةام منةذ خاصةة العربية البيئة عل  اإلنساني األثر أما. األخير

 الطبيعيةة الموائةل اإلنسان غّير إذ جسيما ، وقعه فكان م،0001

 هةذه لمكونةا  العربيةة الجزيةرة طيور توظي  تغير درجة إل 

 مّكنةة  بيئيةةة مةةواطن ب يجةةاد نفسةةه الوقةة  فةةي قةةام كمةةا البيئةةة،

 أثرا   اإلنسان ترك ولطالما. التكاثر من الطيور أنوا  من العديد

 فةةةي والسةةةيما العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه فةةةي النباتيةةةة البيئةةةة فةةةي

 تصةةميم تةةم حيةةث بالمملكةةة، عسةةير ومنطقةةة الةةيمن، مرتفعةةا 

 .متجددة جذور أعضائه من تنبث  استوائي شجر الشورة شجر*   

___________________________________ 
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 الميةةاه وتوجيةةه المحاصةةيل، لزراعةةة المرتفعةةا  فةةي مصةةاطب

 فةي مماثلةة آثارا   اإلنسان أحدث كما. الري قنوا  إل  الطبيعية

 الممارسةةا  هةةذه وتعةةود. التمةةر نخيةةل أشةةجار زراعةةة منةةاط 

 سبيل عل  اليمن مرتفعا  في ترتبط بات  حت  السنين، آلال 

 فيهةا، التةي الطبيعيةة النباتيةة البيئةة من األراضي بتجريد المثال

 أثةةر أمةةا. الجبةةال هةةذه فةةي نةةادرة باتةة  العرعةةر أشةةجار فةةأنوا 

 خاصةة تحديةده، السةهل من فليس السهول، عل  اإلنسان وجود

 السةنين آال  مدى عل  واإلبل األغنام رعي أثر إل  نظرنا إذا

 .العربية الجزيرة شبه سهول في

  المتكاثرة والطيور للزراعة الصالحة األراضي

 ُذكر كما بعيد زمن إل  العربية الجزيرة شبه في الزراعة تعود

 أُقيمة  الثمانينيةا  وأوائةل السةبعينيا  أواخر في أنه إال سابق ا،

 الةري شةبكا  فةي المتمثلةة الزراعيةة المشةروعا  المنطقة في

 (.0) الشكل في موض  هو كما المحورية،

 

 الةةةةر  شةةةةبكات باسةةةتخدام الرئيسةةةةة الزراعةةةةة منةةةاطق توزيةةةةع( 2) الشةةةكل
 المركزية

 العلةةة  محاصةةةيل بزراعةةةة العربةةةي الخلةةةي  دول وتقةةةوم هةةةذا

 السةةعودية العربيةةة المملكةةة تقةةوم ذلةةك إلةة  إضةةافة. والخضةةار

 لبسةاتين الزراعيةة األراضةي مةن صةغيرة مساحا  بتخصيص

 األخةةرى الزراعيةةة األراضةةي معظةةم ُتخصةةص فيمةةا الفواكةةه،

 هةةةذه وانتشةةار. والشةةةعير الةةذرة عةةةن فضةةال   كةةةالقم ، للحبةةوب

 والعلةة  الحبةةوب محاصةةيل مةةن والمرويةةة الشاسةةعة المسةةاحا 

 بالقرب تعي  التي تلك والسيما الطيور، أنوا  من الكثير مّكن

 توسةةي  مةةن االصةةطناعية، الموائةةل مةةن وتسةةتفيد اإلنسةةان مةةن

 كانة  م،0110 عةام وبحلةول. أعةدادها وتنامي انتشارها نطا 

 شةةبه فةةي تتكةةاثر باتةة  التةةي الطيةةور مةةن كثيةةرة أنةةوا  هنةةاك

 (. األوروبي الزيتوني الغراب مثل) العربية الجزيرة

 العربيةة، الجزيةرة بيئة عل  حديثة ظاهرة الفواكه زراعة وُتعد

 والعنةب والتين والكمثرى التفاح بساتين انتشار من ذلك في بما

 كبيةر حد إل  - تعزز التي واللوز، والرمان والمشم  والخو 

 المتوسةطية  بالبيئةة أشةبه بيئة ُتوجد إذ العربية، الطيور تنو  -

 . الطيور من جديدة أنوا  تتكاثر أن المتوق  فمن لذا

 مفتوحةة منةاط  فةي الحبةوب لمخلفةا  نتيجة آخر، صعيد عل 

. التكةاثر موسةم فةي والسةيما الطيةور، أنةوا  بعة  إليها تتردد

 انتشةار آثةار لتحديةد الدراسةا  مةن المزيةد إلجةراء حاجة وثمة

 الطيةةةور وعلةةة  العربيةةةة، الطيةةةور علةةة  الزراعيةةةة المسةةةاحا 

 كبيةرة فرصةا   - شةك بةال - تةوفر إذ. الشتاء فصل في المهاجرة

 الطيةور مةن كبيةر لعةدد والمةأوى والمةاء الغةذاء علة  للحصول

  فةةي مةةرتين العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي تحةةط التةةي المهةةاجرة،

 .عام كل

 مةن ُتسةتخر  الزراعيةة الةري ميةاه كانة  القريةب الماضي في

 مةا سرعان الثمانينيا ، وبحلول األر ، سط  من قريبة آبار

 وهةةةذان. األحفوريةةةة الجوفيةةةة الميةةةاه طبقةةةة إلةةة  الحفةةةر وصةةةل

 الحديثةةة المةةزار  انتشةةار أدى وقةةد. للميةةاه محةةدودان مصةةدران

 لزراعةة المصةاحبة وبخاصة الجوفية المياه استهالك زيادة إل 

 شةبه فةي المهمةة الطبيعية السطحية المياه واضمحالل الحبوب،

 بحيةرة اضةمحالل هةو ذلةك علة  مثال وأبرز. العربية الجزيرة

 دراسةة تةتم أن قبةل حتة  السةعودية، العربية المملكة وسط ليل 

 إلة  هنةا اإلشةارة وتجةدر. فيهةا تعي  التي والحيوانا  النباتا 

 موائةل ظهةور إلة  أدى وتدفقها المياه استخرا  في اإلفراط أن

 .جديدة مناط  في للطيور جديدة رطبة

 الطيور على وآثارها المواشي تربية

 منذ ربما العربية الجزيرة في المواشي وتربية الزراعة ُتمارس

 الصةحراوية البيئةة فةي كبيةرا   تغييةرا   أحةدث مما عام، 01111

 وقطة  المحاصةيل، وزراعةة انتقةائي، بشةكل الرعةي خةالل من

  فضةةال   للبنةةاء، ومةةواد ووقةةود علةة  علةة  للحصةةول األشةةجار

  الميةةةةةاه، وخزانةةةةةا  السةةةةةدود وتشةةةةةييد اآلبةةةةةار، حفةةةةةر عةةةةةن

 .السكنية والمناط 

 مةن بةدءا   الرعويةة الحيةاة واقتصةاد البدويةة الحياة نمط تغير إن

 أسةةفر أعمةةالهم عةةن الرجةةال مةةن الكثيةةر وانصةةرا  السةةتينيا ،

 هذا، أدى وقد. رعاية دون المواشي قطعان من الكثير بقاء عن

 الميةاه وتةوافر الةدول، بعة  فةي الحبةوب زراعة بدعم مقرونا  

 المنخفضة األراضي جمي  تعر  إل  جافة، كان  مناط  في

 العقةةود خةةالل المفةةرط الرعةةي إلةة  العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي

 لألكةل قابةل هةو مةا كل بقضم تقوم ترع  حين فاإلبل. األخيرة

 النبةاتي، التنةو  يقلةص قةد وهذا وغيرها، األشجار أغصان من

 .لألكل الصالحة غير أو السامة النباتا  انتشار عن فضال  

 الجزيةرة بيئةة بتةوازن تخةل بةدأ  التةي األخرى العوامل ومن 

 للفحةةم التجةةاري اإلنتةةا  هةةو متزايةةد، بشةةكل وتفقرهةةا العربيةةة
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 إلة  واألشةجار النباتا  أورا  تساقط ي دي إذ الوقود، وحطب

 البةةةذور اضةةةمحالل إلةةة  يةةة دي كمةةةا النبةةةاتي، الصةةةن  تآكةةةل

 للغةذاء الصةالحة الفقارية غير والكائنا  البذور ألكلة المتوافرة

 يمكةن التةي واألشةجار الشجيرا  وعدد السامة، النباتا  بسبب

 إال. فيهةا قوتهةا وإيجةاد عليهةا أعشاشةها وتقيم تقتا  أن للطيور

 الحاميةةة المنافسةةة هةةذه مةةن اسةةتفاد لطيةةورا مةةن واحةةدا   نوعةةا   أن

 الطبيعيةة، الصةحراء ومنتجةا  والمراعةي، الجوفية المياه عل 

 النسةر وهةو العربيةة، الطيةور بمعظةم متزايةد بشةكل تضر التي

 مةةن والشةةمالية الوسةةط  األجةةزاء فةةي منتشةةرا   بةةا  إذ األوذن،

 مةةن الجنوبيةة األجةزاء مةن وبعة  السةعودية، العربيةة المملكةة

 المةةادي األثةةر مةةن وبةةالرغم. ُعمةةان وشةةمال العربيةةة الجزيةةرة

 العربيةة، الجزيةرة بيئةة عل  الحديثة المواشي لمزار  المحدود

 اإلشةارة تجةدر كمةا. الطيور منها تستفيد خاصة بيئة تمثل ف نها

 علة  الصناعية غير الكبيرة الدجا  لمزار  المحتمل األثر إل 

 تمثةةل التةةي الصةةناعية، المةةزار  خةةال  علةة  البريةةة، الطيةةور

 .والماء الطعام إليجاد فرصة

 الرطبة األراضي في الطبيعية الموائل

 الجزيةةرة فةةي واسةةعة مسةاحة الطبيعيةةة الرطبةةة األراضةةي تمثةل

ةا ثمةة أن إال ذاتهةا، حةد فةي مفارقةة وهي العربية،  وعةددا   تنوع 

 (.3) الشكل من يتض  كما الداخلية، الرطبة األراضي من

 

 العربية الجزيرة في المهمة الرطبة األراضي توزيع(: 3) الشكل

 فةةي العربيةةة الجزيةةرة فةةي الوحيةةد الةةدائم الطبيعةةي المجةةرى يقةة 

 الدائمةة الجةداول أما. اليمن شر  حضرمو  وادي منخفضا 

. العةةام طةوال المنهمةرة األمطةار مةةن الينةابي  فتغةذيها األخةرى،

 الجزيةةرة فةةي الينةةابي  مةةن انتشةةارا   أكثةةر الميةةاه تسةةرب وظةةاهرة

 بِركةة أم صةغيرة قطةرا  شةكل علة  ذلةك أكان سواء العربية،

 أسةفر إن حتة  الميةاه، وتسةرب. الصةخري المنحةدر أسةفل عند

ا يعد يوميا ، المياه من لتر 011 من أقل عن  مةن كبير لعدد كافي 

 عنةد المصدر عن كيلومترا  عدة تبعد قد التي المحلية الطيور

 .واآلخر الحين بين للماء احتياجها

 المملكةةة مةةن الشةةرقية المنطقةةة فةةي كةةالتي طبيعيةةة، ينةةابي  هنةةاك

 مةدار علة  كان  حيث الهفو ، من بالقرب السعودية، العربية

 التمةةةر نخيةةةل بسةةةاتين مةةةن شاسةةةعة مسةةةاحا  تةةةروي التةةةاري 

 علةة  المتسةةاقطة األمطةةار األرجةة  علةة  وتغةةذيها والمحاصةيل،

 أن إال العربيةة، الجزيةرة شبه وسط في ارتفاعا   األكثر المناط 

 .المثال سبيل عل  البحرين في كما اضمحل  بعضها

 بيئةة فةي الرطبةة األراضةي أغةرب من واحدة ليل  بحيرة وتعد

 النقيةةةة البحيةةةرا  مةةةن مجموعةةةة كانةةة  إذ العربيةةةة، الجزيةةةرة

 المملكةة وسةط الكلةس حجةر من صغير، منخف  في المتجمعة

 وعرضها واحد، كيلومتر قرابة طولها يصل السعودية، العربية

 عدم من وبالرغم. القصب من ضيقة بأحوا  محفوفة م،311

 الميةةاه أن المةةرج  مةةن ف نةةه لهةةا ظةةاهر مةةائي مصةةب وجةةود

 منحوتةة الجيةري، الحجةر مةن جوفيةة كهةو  مةن إليها تتسرب

 وسةط فةي المرتفعةة المنةاط  مةن منحةدرة جوفيةة مياه بواسطة

 تعيل كان  أنها إال البحيرا ، في أسماك ثمة يكن ولم. المملكة

 تعيةةل بةةدورها التةةي الفقاريةةة غيةةر الكائنةةا  مةةن كبيةةرة أعةةدادا  

 . الصغيرة الطيور من الكثير

 فقةط لةيس فادحةة، طبيعيةة خسةارة ليلة  بحيرة اضمحالل ويعد

 الفقاريةة غيةر والكائنةا  النباتيةة، لألحيةاء أيضةا   وإنما للطيور،

 .فيها تعي  كان  التي

 اإلنسان صنع من التي الرطبة األراضي

 علة  اصطنعها التي الرطبة األراضي بتطوير اإلنسان قيام إن

  مةةةةن للعديةةةةد موائةةةةل أوجةةةةد المنصةةةةرم، القةةةةرن نصةةةة  مةةةةدار

  أي يوجةده لةم مةا العربيةة، الجزيةرة شةبه فةي المتكةاثرة الطيور

 :آخر عامل

   التقليدية المواقع •

 إنشةاء يةتم حيةث العربيةة، الجزيةرة شر  في التي وهي: اآلبار

 عةدة علة  والممتدة باآلبار، المتصلة الجوفية القنوا  من شبكة

 .كيلومترا 

  الحديثة المجار  مياه •

 حجمهةا كبةر مهمةا البشةرية، المسةتوطنا  تكن لم الماضي، في

 العتمةاد الميةاه  مةن يةذكر فائضةا   تدر الصحراوية المناط  في

 اقتصةةاد كةةان لةةذا. الجوفيةةة اآلبةةار ميةةاه علةة  الصةةحراء سةةكان

 الفعاليةة، بةال  األخرى، المناط  وبع  األماكن هذه في المياه

 إسةةرا  دون والةةري، للغسةةل مةةرتين تسةةتخدم الميةةاه كانةة  إذ

 إلة  أدى اسةتخداماتها، وتعدد المياه شبكا  اتسا  أن إال. يذكر
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.  مكشةوفة أمةاكن فةي الصةحي الصةر  مياه من بحيرا  تكون

ل   .للطيور جذب مواطن شكَّ

  الرياض نهر •

 أنشةأها كبيةرة، رطبةة أر  علة ( الحاير) الريا  نهر يوجد

 لتتنةام  م،0001 عةام فةي جافةة صةحراوية بيئة وسط اإلنسان

. الريا  مدينة من الجنوب باتجاه السنوا  مدار عل  تدريجيا  

ا ونموهةا السةعودية العاصةمة مسةاحة اتسا  صاحب وقد  سةكاني 

 وادي امتةةداد علةة  وذلةةك الصةةحي، الصةةر  ميةةاه  فةةي ازديةةاد

 وبحلةول. الخةر  إلة  شرقا   ثم ومن الحاير، ببلدة مرورا   حنيفة

 الطبيعيةةة الموائةةل أهةةم مةةن الريةةا  نهةةر أصةةب  م،0110 عةةام

 . للطيور الرطبة

 مةةن المتفرعةةة القنةةوا  مةةن العديةةد أُنشةةئ  م،0110 وبحلةةول

 بالحجةةارة القصةةب أشةةجار حةةاجز اسةةتبدال وتةةم النهةةر، حةةو 

 تغيةر أن إال. الجديةدة الصةغيرة القنوا  إل  المياه تدف  لتسهيل

 تسةتفيد ال المتكةاثرة الطيةور أن يعنةي مستمر بشكل الموئل هذا

 أي األمةر بةاد  فةي النهةر هةذا فةي يوجةد وال. م ق  بشكل إال

 األسةةماك مةةن غريبةةة أنةةوا  إدخةةال أن إال األسةةماك، مةةن نةةو 

 الميةاه أسةماك مةن أنةوا  ظهور عن أسفر قصد بدون أو بقصد

 . النهر أجزاء بع  في والسلور والبلطي الشبوط مثل العذبة

 المتكاثرة الطيور أعداد تنامي في ساهم الريا  نهر وجود إن

 إلة  السةبعينيا  أواخةر فةي وأربعةين أرب  من المنطقة هذه في

 .م0113 عام في نوعا   وثمانين ثمانية

  اإلنسان صنع من التي األخرى الرطبة األراضي •

 زراعيةةةة ألغةةةرا  ُتسةةةتخدم التةةةي الميةةةاه وخزانةةةا  السةةةدود

 الناحيةةةة مةةةن ثريةةةة ليسةةة  المحلةةةي، لالسةةةتخدام أو وصةةةناعية،

 غيةر الكائنةا  أو النباتيةة البيئة في تنو  لوجود الكافية الغذائية

 الطيةور بعة  تجةذب الزينةة وبِةرك بحيةرا  أن كمةا. الفقاريةة

 فةي اسةتقر الةذي الخضةاري طةائر مثةل البيئةة هةذه إلة  الجديدة

 اإلمةارا  بدولةة داس جزيةرة في جمالية بحيرة في األمر بداية

 . المتحدة العربية

 عل  العثور عن أحيانا   النفط عن والتنقيب الحفر عمليا  تسفر

 السةةط  علةة  تطفةةو التةةي االرتوازيةةة الميةةاه مةةن جوفيةةة طبقةةا 

 أو كبريتيةة الميةاه هةذه أن من وبالرغم. الطبيعي الضغط بسبب

 تسةةقي كمةةا النباتةةا ، بعةة  بنمةةو تسةةم  ف نهةةا الملوحةةة، عاليةةة

 المنطقةةة فةةي الحةةال هةةو كمةةا الصةةحراوية الطيةةور مةةن العديةةد

 .المثال سبيل عل  المملكة من الشرقية

 

 

 وضواحيها الحضرية الموائل

 مةن القليةل إال تمتلةك ال الحضةرية المنةاط  أن مةن الرغم عل 

 لألنةةوا  غنيةةة بيئةةة تةةوفر ف نهةةا الصةةحراوية، للطيةةور الجاذبيةةة

 الحصةةةري النطةةةا  تمثةةةل أنهةةةا كمةةةا الطيةةةور، مةةةن المتعايشةةةة

 والسةةيما العربيةة الجزيةةرة بيئةة علةة  الدخيلةة األنةةوا  الزدهةار

 تكية  عةن فضةال   األطعمةة، مخلفةا  تحوي التي المدن حدائ 

 المةةدن داخةةل مهمةةة مواقةة  مةةن لالسةةتفادة الطيةةور أنةةوا  بعةة 

  مةةةن أنةةةوا  تسةةةتغلها أن يمكةةةن التةةةي المبةةةاني مثةةةل وحولهةةةا،

 .للتكاثر الطيور

 والحكومية التطويرية المشروعات

 التسةةةخير مةةةن مضةةةاعفا   قةةةدرا   العربيةةةة الجزيةةةرة بيئةةةة شةةةهد 

 النفطيةة الثةروة ظهور م  الميالدية السبعينيا  منذ واالستغالل

 خةةواء إلةة  تحويلهةةا تةةم الطبيعيةةة الجةةزر فةةبع . المنطقةةة فةةي

 ُوضع  الحظ ولحسن. العدم من تشييدها تم جزر وثمة رملي،

 أوجةةد حيةةث البيئةةي، التأهيةةل إلعةةادة خطةةط األخيةةرة اآلونةةة فةةي

 للطيةةور محميةةة موائةةل - قصةةد غيةةر عةةن - العسةةكري القطةةا 

 المنةةةةاط  علةةةة  األمنيةةةةة األسةةةةوار أقةةةةام حيةةةةث الصةةةةحراوية،

 منةاط  تةوافر عةن أسفر مما المراعي، قطعان عل  المحظورة

 .متنوعة نباتية

 الحيوانية الجغرافيا

ةةم  جغرافيةةةة ممالةةك إلةة  العةةالم واألحيةةةاء الجغرافيةةا علمةةاء قسَّ

 بسةةةما  والحيوانةةةا  النباتةةةا  منهةةةا كةةةل فةةةي تشةةةترك حيويةةةة،

 :القديم العالم في ممالك ثالث وثمة. إقليمية

  اآلسةةةةةةةيوية األوروبيةةةةةةةة الحيويةةةةةةةة الجغرافيةةةةةةةة المنطقةةةةةةةة •

(Palearctic Region)  :ومنطقةةةة أورآسةةةيا شةةةمال تتضةةةمن 

 الشةةةر  ومنطقةةةة إفريقيةةةا، شةةةمال ومنطقةةةة المتوسةةةط، البحةةةر

 الوسةط ، وآسةيا العربيةة الجزيةرة منطقةة إل  إضافة األوسط،

 .الصين أرجاء ومعظم

 االسةةةةةةةتوائية اإلفريقيةةةةةةةة الحيويةةةةةةةة الجغرافيةةةةةةةة المنطقةةةةةةةة •

(Afrotropical3Region:) صةةةةةةةةةحاري جنةةةةةةةةةوب تضةةةةةةةةةم 

 .اإلفريقية القارة 

 الشةةةرقية أو المالييةةةة الهنديةةةة الحيويةةةة الجغرافيةةةة المنطقةةةة •

(Indo-MalayanjRegion : )وشةةةةةةرقها، باكسةةةةةةتان تضةةةةةةم 

 وجةود علة  العلمةاء بةين إجمةا  وثمةة. الهيماليا جبال وجنوب

 الجغرافيةةةة المنةةةاط  هةةةذه ملتقةةة  عنةةةد العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه

 أصةةول مةةن منحةةدرة طيةةور وجةةود يعنةةي ممةةا الةةثالث، الحيويةةة

 وهةةةذا. مالييةةة وهنديةةة اسةةةتوائية، وإفريقيةةة آسةةيوية، أوروبيةةة

 .المنطقة هذه في الحيوي التنو  يعزز بدوره
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 للمنطقةةة مماثلةةة سةةماتا   العربيةةة الطيةةور أنةةوا  معظةةم وتحمةةل

 مةن ممةاثال   عددا   أن إال اآلسيوية، األوروبية الحيوية الجغرافية

 جغرافيةةةةة منطقةةةةة مةةةةن ألكثةةةةر تنتمةةةةي( نوعةةةةا   80) األنةةةةوا 

  .واحدة حيوية

 إفريقيةةةة أنةةةواع فيهةةةا توجةةةد التةةةي الرئيسةةةة المنةةةاطق توزيةةةع(: 4) الشةةةكل
 منطقةةة كةةل حةةدود أمةةا. العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي مالييةةة وهنديةةة اسةةتوائية

ا  األفضةةل فهةةي  علةةى مربةةع كةةل فةةي واالرتفةةاع الموئةةل إلةةى بةةالن ر تناسةةب،
 هةة ه مع ةةم فةةي  السةةائدة هةةي اآلسةةيوية األوروبيةةة األنةةواع وتعةةد. الخارطةةة
 .المناطق

بابالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابالبالبالبالبالباللبالبةةةال
باباللبالبالبالبالبالباباللباالاللبااللبالباباللبةةالبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلببلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلب
لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل
بلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلب

لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبللبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلب
بلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلب
لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلببلبلبلبلبلبلبلب
لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلب
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 وموائلها اإلقليمية الطيور مجموعات: الثالث الفصل

 التةي المنةاط  مةن عةدد إلة  العربيةة الجزيةرة شبه تقسيم يمكن

 تتميةةز حيةةث مشةةتركة، صةةفا  الطيةةور مجموعةةا  فيهةةا تشةةكل

 تمييةةز ويمكةةن. الطيةةور مةةن معينةةة بةةأنوا  المنةةاط  هةةذه معظةةم

 منطقةةة يعةةد الةةذي سةةقطرى أرخبيةةل عةةن فضةةال   منةةاط ، ثمةاني

 مجموعةةةة تمثةةةل التةةةي السةةةاحلية والمنةةةاط  والجةةةزر مسةةةتقلة،

  الطيةةةور أنةةةوا  حيةةةث مةةةن المنةةةاط  مجمةةةو  ليصةةةل أخةةةرى،

  يبةةةين كمةةةا العربيةةةة، الجزيةةةرة شةةةبه فةةةي منةةةاط  عشةةةر إلةةة 

 :التالي( 0) الشكل

 

 الطيور مجموعات بحسب العربية الجزيرة شبه مناطق( 5) الشكل

 السةةعودية، العربيةةة المملكةةة فةةي برمتهةةا الشةةمالية المنطقةةة تقةة 

 إلةة  العقبةةة، خلةةي  شةةر  األردن، حةةدود إلةة  شةةرقا   تمتةةد حيةةث

 الخلةةي  إلةة  وصةةوال   والةةدهناء الكبيةةر النفةةود صةةحراء شةةمال

 العربيةة الجزيةرة شةبه منةاط  أكثةر المنطقة هذه وتعد. العربي

 الصةةفر مةةن أقةةل إلةة  شةةتاء   الحةةرارة درجةةا  تصةةل إذ بةةرودة،

 األطةرا  عةدا مةا المنطقةة هةذه جةل الصةقي  ويصيب المئوي،

 معةةةدال  كةةةون إلةةة  أشةةةرنا أن سةةةب  وقةةةد. للسةةةاحل المتاخمةةةة

 جميةة  فةةي الحةال هةةو كمةا ومتقلبةةة، منتظمةةة غيةر هنةةا األمطةار

 . الصحراوية المناط 

 

 العربية الجزيرة شبه من الشمالية المنطقة                

 المنطقةة هةذه فةي النباتيةة البيئةة تميةز التي األساس السمة ولعل

 شةجيرا  انتشار يالحظ كما الطل ، شجر من تقريبا   خلوها هو

 تنةةاثر عةةن فضةةال   المنطقةةة، هةذه مةةن الشةةر  أقصةة  فةةي السةدر

 المأهولةةة المنةةاط  مةةن بةةالقرب التةةي خاصةةة الطرفةةاء، أشةةجار

 الظةاهر، في السهوب في التي تلك تشبه النباتية البيئة. بالسكان

 .دائمة شجيرا  من فيها بما

 الصةةحراوية األنةةوا  مةةن المنطقةةة هةةذه فةةي الفطريةةة الطيةةور

 جبةل منةاط  تميةز مة  متفةاو ، بشكل متجانسة وهي السندية،

 يسةفر ممةا فيهةا، الطبيعيةة الموائةل بتنةو  الحةرة وحةرة الطبي 

 الطيةةور مةةن أنةةوا  وثمةةة. الطيةةور أنةةوا  فةةي أكبةةر تنةةو  عةةن

 وتجةةدر. القبةةرة كطيةةور السةةهول بعةة  فةةي السةةائدة المرتحلةةة

 العربيةة المملكةة في المحمية الحرة حرة منطقة أن إل  اإلشارة

 الُحبةةةارى فيهةةةا تتكةةةاثر التةةةي الوحيةةةدة المنطقةةةة هةةةي السةةةعودية

 موقعةا   المنطقةة هةذه يجعةل ممةا فطريةة، طيور وهي اآلسيوية،

ةا. النو  هذا من أخرى طيور وتأهيل إكثار إلعادة محتمال    علم 

  يتةةي  ممةةا النعةةام، لطةةائر عةةي  مةةوطن كانةة  المنطقةةة هةةذه أن

 اإلشةارة وتجةدر. الحةرة حةرة فةي إكثارهةا إلعادة فرصة أيضا  

ا المنطقة هذه أهمية إل  أيضا    التةي الطيةور أنةوا  لبع  عالمي 

 .الشتاء فصل في ترتادها

  والجنوبية الوسطى المنطقة

 العربيةة المملكةة غةرب مةن كبيةر جةزء علة  المنطقةة هذه تمتد

 األجةةزاء وبعةة  وشةةرقها، الةةيمن ووسةةط ووسةةطها، السةةعودية

 فرعيةة منةاط  سة  تمييةز ويمكةن ُعمةان، جنةوب مةن الداخلية

 السةةةاحلية السةةةهول: والموائةةةل الطوبوغرافيةةةا حيةةةث مةةةن فيهةةةا

 وهضةةبة الحجةةاز، جبةةال وشةةمال األحمةةر، البحةةر مةةن الشةةمالية

 الةةيمن، مةةن والشةمالية الوسةةط  والمنطقةةة طوية ، وجبةةل نجةد،

 فيهةا وتكثةر. الحراسيس جدا  من ذلك في بما ُعمان، وجنوب

 األنةةةةةوا  والسةةةةةيما اآلسةةةةةيوية، األوروبيةةةةةة الطيةةةةةور أنةةةةةوا 

 اإلفريقيةة األنةوا  مةن عةدد وصةول رغةم سندية،ال الصحراوية

 وجةدا  وشةرقها، الةيمن ووسةط الحجةاز منطقة إل  االستوائية

 اإلفريقيةةةة الطيةةةور مةةةن قليةةةل عةةةدد يوجةةةد كمةةةا. الحراسةةةيس

 المتاخمةةةةة الصةةةةحراوية األراضةةةةي تقطةةةةن التةةةةي االسةةةةتوائية

 .وعمان اليمن من الشرقية والمنطقة للمرتفعا ،

 شةبه إلة  بالنسةبة شةيوعا   المناط  أكثر المنطقة هذه عد ويمكن

 األوديةة تتخللهةا جافةة منطقةة فهةي وطيورهةا، العربية الجزيرة

 ،(الطلةة ) األكاسةةيا أشةةجار فيهةةا وتنتشةةر النباتيةةة، الحيةةاة ذا 

 المتناثرة اإلفريقية واألشجار النباتا  أصنا  بع  عن فضال  

 معظةةم العشةةب ويغطةةي. وُعمةةان الةةيمن، وشةةر  الحجةةاز، فةةي

 آال  مةةةدى علةةة  المفةةةرط للرعةةةي تعرضةةة   التةةةي السةةةهول

. األحيةةان مةةن كثيةةر فةةي سةةامة نباتةةا  فيهةةا تنمةةو كمةةا. السةةنين

 الةةةيمن أرجةةاء مةةن العديةةد فةةي الدائمةةة الميةةاه جةةداول وتنتشةةر

 الجنوبيةةة المرتفعةةا  مةةن الشةةرقية األطةةرا  وعلةة  الشةةرقية،
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 العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه وسةةط فةةي الميةةاه مصةةادر أمةةا. الغربيةةة

 السهول وتعد. طوي  جبل في المياه تسرب أماكن في فمحدودة

 من زرعا   وأقل جفافا   أكثر األحمر البحر من الشمالية الساحلية

 فةي وعددا   تنوعا   أقل الطيور ف ن لذا الحجاز، شمال سهول من

 .المنطقة هذه

  القاحلة الرملية الصحار 

 العربيةةةة، الرسةةةوبية الهضةةةبة علةةة  العربيةةةة الصةةةحاري تقةةة 

 فةي الخةالي والرب  الشمال، في الكبير النفود صحراء وتتضمن

 بةةالرب  الكبيةةر النفةةود تةةربط التةةي) الةةدهناء وصةةحراء الجنةةوب،

 الرمليةةة الكثبةةان وتطةةو . ُعمةةان شةةر  وهيبةةة ورمةةال( الخةةالي

 محةدودة، نباتيةة حيةاة ذا  ورمليةة وقاحلة مستوية سهول عادة

 بشكل المنطقة هذه سط  ويتكون. فيها البشرية الحياة تندر كما

 مةةن يةةذكر يكةةاد ال قةةدر مةة  الريةةاح، حملتهةةا رمةةال مةةن رئةةيس

 مكانةةةا   تمثةةةل التةةةي أطرافهةةةا، عنةةةد الجيةةةري الحجةةةر نتةةةوءا 

 مةن آخةر مكةان أي في توجد ال التي الطيور من عدد ألعشا 

 بةةـ ُيقةةدر الرتفةةا  الخةةالي الربةة  بلةةو  وبةةرغم.  المنطقةةة هةةذه

 هذا ف ن الغربية، والشمالية الغربية الجنوبية المنطقة في م011

 .المنطقة هذه في المتكاثرة الطيور تنو  في ي ثر ال االرتفا 

 

 الخالي الربع

 الشةةتوية األمطةةار معةةدل فةة ن المناخيةةة، المعلومةةا  نةةدرة ومةة 

 لةذا. مةم 00 علة  الخةالي الرب  وسط في يزيد ال األرج  عل 

 01 النباتا ، من فقط نوعا   30) جدا   محدودة النباتية البيئة ف ن

 هةذه عةن تماما   النباتية الحولية األنوا  غياب م  معروفة، منها

 رغم ما، حد إل  األشجار من خالية الرملية والكثبان(. المنطقة

 .المنطقة هذه أطرا  في الهزيلة الطل  أشجار بع  تناثر

. سةةندية صةةحراوية طيةةور هةةي هنةةا المتكةةاثرة الطيةةور ومعظةةم 

 والدخيلةة، المتوطنةة العربيةة الجزيةرة طيةور غياب يالحظ كما

 الجةواثم الطيةور أمةا. المالييةة الهندية أو االستوائية، واإلفريقية

 طيةةور فهةةي المنطقةةة، هةةذه فةةي المتكةةاثرة الطيةةور مةةن وغيرهةةا

 المناط  بع  في إال  الجواثم الطيور تقيم وال. مهاجرة زائرة

 إلة  بشةرية عوامةل فيهةا أد  التةي المنةاط  فةي أو الصخرية،

  لألنةةةةوا  سةةةةانحة عةةةةي  فةةةةرص وجةةةةود أو الموائةةةةل، تغيةةةةر

 إلةة  تفتقةةر المنطقةةة هةةذه فةة ن وعمومةةا ،. الطيةةور مةةن المتعايشةة

 .المتنوعة الطيور 

 

 الخالي الربع

 تِهامة

 أكثةر مةن األحمةر البحةر امتةداد علة  السةاحلي السةهل هةذا يعةد

 مةةن مةةزي  وتِهامةةة واحةةد، آن فةةي ورطوبةةة   حةةرارة   المنةةاط 

 النباتةا ، وبعة  الرملية، الكثبان ذا  الجافة الرملية المناط 

 مةن المنحةدرة المياه تسيل حيث المزروعة، المناط  من وقليل

 الطبيعيةة الموائل من نوعان وثمة. م قتة جداول لتشكل الجبال

 السةةهول علةة  ينطةةوي أحةةدها تِهامةةة، فةةي تمييزهةةا يمكةةن التةةي

 الطيةةور أنةةوا  فيهةةا تسةةود حيةةث الةةزر ، إلةة  المفتقةةرة القاحلةةة

 أوديةة فةذو الموائةل مةن اآلخةر النةو  أمةا. السةندية الصحراوية

 فيهةا تعةي  حيث والشجيرا ، الدائمة، الوافرة بالنباتا  مفعمة

 المهةاجرة الطيةور بعة  وكةذلك االسةتوائية، اإلفريقيةة الطيور

 طيةور مةن األنةوا  بعة  المنطقةة هذه في وتعي . إفريقيا من

 . المتوطنة وشبه المتوطنة العربية الجزيرة

 

 بتنوع تتميز  وتهامة الغربية الجنوبية المرتفعات بين التي الجبال سفوح

 فيها الطيور
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المرتفعات الجنوبية الغربية

 جيولوجًيةا،  متنوعةة  جبةاالً  الغربيةة  الجنوبية المرتفعا  تتضمن

 إلةة  وتصةةل الغرانيةة ، مةةن - الغالةةب فةةي - تتكةةون كانةة  وإن

 وهةي  الةيمن،  فةي  شةعيب  النبةي  جبةل  عنةد  م3011 نحةو  ارتفةا  

 الشرقي، الجانب عل  كلسي هو ما منها ممتدة، بازالتية مناط 

 فةي  حسةن  أبةي  جبةل  فةي  الرمليةة  الحجريةة  النتوءا  عن فضاًل

 منةةاط  بعةةض تنةةاثر إلةة  إضةةافة السةةعودية، العربيةةة المملكةةة

 وذا  بةةرودة األكثةةر هةةي المنطقةةة هةةذه وتعةةد. البركانيةةة الحمةةم

 ُزهةةاء)  العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي األمطةةار مةةن وافةةر نصةةيب

 مةم 011 نحةو  ومعةدل  صنعاء، شر  الجبال عند سنويًا مم000

 معةدل  يقةارب  ومةا  عسةير،  مرتفعةا   من مناط  عدة في سنويًا

 درجةا   وتسفر(. اليمن من الغربية الجبال في سنويًا مم0111

 االرتفةا   هةذا  عنةد  نسةبياً  الغزيرة واألمطار المنخفضة الحرارة

 وتنتشةةر. للزراعةةة المجةةال تتةةي  كمةةا كثيفةةة، نباتيةةة حيةةاة عةةن

 مةةن العرعةةر أشةةجار انقةةرا  رغةةم والعرعةةر، الطلةة  أشةةجار

. المنطقةة  هةذه  فةي  البشري النشا  بسبب اليمن مرتفعا  معظم

 الجةةداول  منهةةا  بعضةةاً  تتخلةةل  التةةي  الخضةةراء  األوديةةة  وتكثةةر 

 الهضةةةةاب فةةةةي التقليديةةةةة الزراعةةةةة أعمةةةةال وتسةةةةود. الدائمةةةةة

 بةدأ   أنهةا  إال والتربة، الماء لتجمي  والمدرجا  والمنحدرا ،

 وسيلة تعد لم ألنها السعودية المرتفعا  من - تقريبًا - تضمحل

 .المحاصيل لزراعة اقتصادية

 العربيةةة، الجزيةةرة لطيةةور اسةةتيطان مركةةز الجبةةال هةةذه وتعةةد 

 بعةض  وجةود  إلة   إضةافة  االسةتوائية،  اإلفريقيةة  لألنوا  ومقرًا

 الطيةةةةور مةةةةن الكثيةةةةر إن بةةةةل. السةةةةندية الصةةةةحراوية األنةةةةوا 

 إلةة  سةةبيلها تجةةد ِتهامةةة منطقةةة تميةةز التةةي االسةةتوائية اإلفريقيةةة

 بما الطيور من عدد بأكبر المنطقة هذه وتستأثر. العالية األودية

 الطيةةور مةةن نةةو  ِمئةةة مةةن ألكثةةر مختلفةةة موائةةل مةةن تةةوفره

 إن بةل . ومنحةدراتها  وسةفوحها  الجافةة  المرتفعا  بين المتكاثرة

 الجزيةرة  مةن  أخةرى  أرجاء في توجد ال الطيور من أنواًعا ثمة

 سةاحل  سةهول  .م0011 الةـ  تنةاهز  مرتفعةا   إلة   تصل العربية

العربي الخلي 

العربية الجزيرة غرب جنوب م 2222 تناهز مرتفعات

العربي الخليج ساحل سهول

 وقطةر  والبحرين الكوي  من كل الساحلية المنطقة هذه تتضمن

 العربيةةة المملكةةة مةةن الشةةرقية المنطقةةة مةةن السةةاحلية والمنةاط  

 منخفضةة  منطقةة  وهةي . المتحةدة  العربيةة  واإلمارا  السعودية،

 مكتظةةةة وسةةةبخا  رمليةةةة، سةةةهول ذا  األشةةةجار مةةةن وخاليةةةة

 الصةةةخرية النتةةةوءا  بعةةةض عةةةن فضةةةاًل الملحيةةةة، بالنباتةةةا 

 الةةـ ارتفاعهةةا يتعةةدى ال التةةي األحفوريةةة والمرجانيةةة الجيريةةة

 أما مم،000و 01 بين السنوي األمطار معدل ويتراوح. م011

 درجةة  01و 00 بةين  السنوي معدلها فيتراوح الحرارة درجا 

 المزروعةةة، المنةةاط  مةةن بمةةزي  المنطقةةة هةةذه وتتميةةز. مئويةةة

 مكنة   الموائةل  مةن  واسةعة  بيئة يوفر مما الحضرية، والمناط 

 . فيها التكاثر من الطيور أنوا  من العديد

 اإلفريقيةةة الطيةةور مةةن أنةةوا  أي المنطقةةة هةةذه فةةي يوجةةد وال

 أبةة  وطةةائر الةةذنب، الطويةةل اليمةةام طةةائر عةةدا مةةا) االسةةتوائية

 بشةةكل وجودهمةةا نطةةا  وّسةةعا اللةةذين األسةةود، األحةةرش حنةةاء

 العربيةةةةة الطيةةةةور أو( األخيةةةةرين العقةةةةدين مةةةةدار علةةةة  كبيةةةةر

 والطيور الماليية، الهندية الطيور أنوا  بعض وإنما المتوطنة،

 ساحل مدن في والسيما الدخيلة، والطيور اآلسيوية، األوروبية

 كةون  إلة   هنةا  اإلشةارة  وتجةدر . دبةي  وبخاصةة  العربي، الخلي 

 الكثيةر  وعلة   مناسةب  طبيعةي  مسةكن  عل  تنطوي المنطقة هذه

 شةةائعة طيةةور إلةة  واضةة  بشةةكل تفتقةةر أنهةةا إال النباتةةا ، مةةن

 وتةأوي . العربيةة  الجزيةرة  شةبه  مةن  أخةرى  مناط  في االنتشار

 صةن   مةن  معظمهةا ) المنطقةة  هةذه  فةي  الرطبةة  األراضي بعض

 مةن  أخةرى  بقعةة  أي فةي  تتكاثر ال التي الجواثم بعض( اإلنسان

 . العربية الجزيرة

العربية الجزيرة شرق

 خلةةي  امتةةداد علةة  عةةريض شةةريط علةة  المنطقةةة هةةذه تنطةةوي

 العربيةة  اإلمةارا   شةمال  حتة   مسةندم  جزيةرة  شةبه  مةن  ُعمان،

 وهةي . العرب بحر إل  وصواًل ُعمان جبال شمال عبر المتحدة

 فيهةةا الجبةةال ومعظةةم صةةخرية، وموائةةل مرتفعةةا  الغالةةب فةةي

 عةدد  فيهةا  يوجةد  التةي  المنطقة هذه في األودية تكثر كما كلسية،

 سةهول  الطلة   أشةجار  وتغطةي . والدائمةة  القصةيرة  الجداول من

 بميةاه  األودية تفيض حيث وغربها، الجبال جنوب عند الحص 

 سةةهل - ُعمةةان شةةمال فةةي - الباطنةةة منطقةةة فةةي ويمتةةد. الجبةةال

 اإلمةةارا  وشةةمال الباطنةةة باتةة  وقةةد وضةةي ، طويةةل سةةاحلي

 أمةا . وحضري وزراعي صناعي توس  منطقة المتحدة العربية

 .البشري التطوير يد تمسهما فلم األخضر، والجبل مسندم
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 مةا أشبه م0111 الـ تناهز التي المرتفعا  في النامية والنباتا 

 أوراسيا من أخرى وأرجاء إيران في الموجودة بالنباتا  تكون

 وقةد. العربيةة الجزيرة من الغربية الجنوبية المرتفعا  في منها

 المنطقةةةة مةةةن أجةةةزاء الزراعةةةي التطةةةوير مشةةةروعا  حولةةة 

 السةاحل علة  المتنةاثرة الغةا  بشةجيرا  المكسوة الصحراوية

 معشبة حدائ  إل  المتحدة، العربية اإلمارا  شمال من الغربي

 فكانة  والحةدائ ، بةالمزار  الخصةبة الباطنةة منطقة أما. غناء

 تنةةةت  باتةةة  واليةةةوم التمةةةر، نخيةةةل لزراعةةةة مهمةةةة بقعةةةة سةةةابق ا

 .الحديثة الري أنظمة بفضل متنوعة محاصيل

 القاحلةة العربيةة الجزيةرة وسةهول الخةالي الربة  عةزل ولطالما

 هةةذه فأسةةفر  المنطقةةة، أرجةةاء سةةائر عةةن الشةةرقية المرتفعةةا 

 مةةن مختلفةةة بةةأنوا  المنطقةةة هةةذه تميةةز عةةن الجغرافيةةة العزلةةة

 طةائر مثل) األخرى العربية الجزيرة مناط  سائر عن الطيور

 اسةتوائية إفريقيةة طيةور توجةد فةال ،(الهنةدي الزيتةوني الغراب

 هةةةذه إلةةة  الوصةةةول الحةةةديث الةةةذنب، الطويةةةل اليمةةةام باسةةتثناء

 الحجةةل طةةائر فهةةو هنةةا الوحيةةد العربةةي الطةةائر أمةةا. المنطقةةة

 كمةا. المتحدة العربية اإلمارا  في حت  يوجد ال الذي العربي،

 السةاحلية المدن في تتكاثر التي الدخيلة الطيور من العديد توجد

 .منها بالقرب أو

المهرة منطقة

 الةةيمن حةةدود علةة  كةةم001 مسةةافة علةة  المهةةرة منطقةةة تمتةةد

 البحةر، علة  المطلةة الةتالل مةن ضةي  حةزام شةكل في وُعمان

 حيةث ُعمةان فةي كةم00 حتة  الةيمن في كم0 قدره عر  ذا 

 الطيةةةور مةةةن بخلةةةيط  المهةةةرة منطقةةةة وتتميةةةز. صةةةاللة سةةةهل

 بطيةةور الشةةبيهة) السةةندية والصةةحراوية االسةةتوائية اإلفريقيةةة

 منطقةة وهةي(. العربيةة الجزيةرة شبه غرب جنوب في السفوح

 الجنوبيةةة المرتفعةةا  مةةن أو تِهامةةة مةةن جةةزءا   وليسةة  مسةةتقلة،

 . الغربية

 مهرة منطقة من المالحة الساحلية البحيرات

 عنةد م0811 الةـ ارتفاعهةا ينةاهز التةي التالل هذه معظم تتكون

 النتوءا  بع  عدا ما كلسية، تالل من ُعمان في سمحان جبل

 وثمةةة. مربةةاط مةةن بةةالقرب التةةي والغرانيتيةةة الرمليةةة الحجريةةة

ن المنطقة هذه في دائمة ينابي   تكةاد. صغيرة وجداول بِركا   ُتكو 

. العربيةةة الجزيةةرة فةةي بةةرودة السةةاحلية المنةةاط  أكثةةر تكةةون

 غطاء   الغربية الجنوبية الموسمية الرياح وأمطار غيوم وتروي

 المنحةدرة السةطوح علة  االستوائية النفضية األشجار من نباتيا  

 الحولية والنباتا  واألعشاب األشجار عن فضال   البحر، باتجاه

 المرتفعةةا  سةةفوح بموائةةل شةةبيهة موائةةل يةةوفر ممةةا المتشةةابكة،

 .الغربية الجنوبية

 االسةتوائية، اإلفريقيةة األنةوا  من المهرة منطقة طيور ومعظم

 نوعةان وهنةاك. فيهةا يتكةاثر ما ومنها المهرة في يعي  ما منها

 العربةةي، الحجةةل هةةي المتوطنةةة، العربيةةة الجزيةةرة طيةةور مةةن

 .العربية الجزيرة جنوب وأبل 

 بةةأحوا  الثةةري الموئةةل الالفتةةة، المنطقةةة هةةذه سةةما  ومةةن

 مةةن عةةدد فةةي الموجةةودة العائمةةة والنباتةةا  والشةةورة، القصةةب،

 أنةوا  توجد كما. صاللة منطقة من المالحة الساحلية البحيرا 

 مسةتوى عند تتكاثر الغربية الجنوبية المرتفعا  في الطيور من

ةا وتتكةاثر المهةرة، منطقةة في البحر سط   المرتفعةا  فةي أيض 

 تميةل التةي الطيةور أنةوا  مةن أعةداد هناك كذلك. العليا الغربية

 مةةدد غيةةر وفةي الموسةةمية، الريةاح هبةةوب مةةدة فةي التكةةاثر إلة 

 أرجةاء معظةم فةي اآلسةيوية األوروبيةة للطيةور التقليدية التكاثر

 .العربية الجزيرة شبه

سقطرى أرخبيل

 منهةا اثنتةين صةغيرة، جةزر أربة  مةن سةقطرى أرخبيةل يتكون

 العربيةة، الجزيةرة شةبه جنةوب كةم301 بعد عل  لليمن تابعتين

 شةرقا ، سقطرى جزيرة إل  غربا   الكوري عبد جزيرة من بدءا  

 عبةد جزيةرة وتقة . ودرسةة سةمحة منهةا صةغيرة بجزر مرورا  

 للسةةاحل الشةرقية الجهةة مةن تقريبةا   كةم011 بعةد علة  الكةوري

 وعل  سقطرى، جزيرة امتداد عل  اإلفريقي، للقرن الصومالي

 كةةم40 وعلةة  الشةةر ، إلةة  الغةةرب مةةن طةةوال   كةةم030 امتةةداد
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 متقلبةةا   سةةقطرى منةةا  ويعةةد. الجنةةوب إلةة  الشةةمال مةةن عرضةةا  

 صغر إل  النظر عند الدهشة يثير بشكل واالرتفا  للموق  وفق ا

 . متنوعة موائل عن يسفر مما الجزيرة، هذه حجم

 

 مةةدة منةةذ إفريقيةةا قةةارة عةةن سةةقطرى أرخبيةةل انفصةةال ويعةةد

 مركةةزا   الجزيةةرة هةةذه كةةون فةةي السةةبب هةةو طويلةةة، جيولوجيةةة

ا ةا نباتيةا   نوعةا   وخمسةون ِمئتان ثمة إذ للتوطن، مهم   ومةن. محلّي 

 فةةي بأنواعهةةا الفطريةةة البريةةة الثةةدييا  غيةةاب الالفتةةة األمةةور

 الثةدييا  مةن عةدد ب دخةال اإلنسةان قيةام رغم سقطرى، جزيرة

 اإلفريقيةة الطيةور أنةوا  مةن عدد وجود من الرغم وعل . فيها

 أو تتكةةاثر ال ف نهةةا المهةةرة، منطقةةة فةةي تتكةةاثر التةةي االسةةتوائية

 عن انفصل  سقطرى لكون نظرا   سقطرى، أرخبيل في تتجول

 الجزيةةرة شةةبه مةة  بالمقارنةةة طويةةل جيولةةوجي أمةةد منةةذ إفريقيةةا

 أن كمةا. جيولوجيةا   قريةب عهةد منةذ إال تنفصةل لم التي العربية

 الجةزر منةا  أن علة  تدل قد السندية الصحراوية األنوا  ندرة

 عمةا ومطةرا   اعتةداال   أكثر كان القريب الجيولوجي الماضي في

 الصةةحراوية األنةةوا  أن إلةة  ذلةةك يشةةير كمةةا. اليةةوم عليةةه هةةو

 . المنطقة بهذه العهد الحديثة الطيور من هي الراهنة السندية

 

 إل  المهاجرة الطيور وأعداد أنوا  ندرة أن إل  اإلشارة تجدر  

 الهجةرة مسةير عةن األرخبيةل ُبعةد إل  ُتعزى سقطرى، أرخبيل

 كمةةا. وإفريقيةةا أوراسةةيا إلةة  المةة دي للطيةةور الرئيسةةة التقليديةةة

، الزائةةرة الطيةةور أعةةداد تةةدني يالحةةظ  فةةرص يقلةةص ممةةا شةةتاء 

 . سقطرى أرخبيل في الطيور تكاثر

 والجزر السواحل

 طيةةةور ذا  منطقةةة العربيةةةة الجزيةةرة وجةةةزر سةةواحل تعةةد ال

 تمييةز هنةا ويمكةن. خاصةة أحيائيةة موائل هي ما بقدر متميزة،

 يتضمن الذي األحمر البحر: العربية السواحل من مناط  ثالث

 عةدن خلةي  المتضمن العرب وبحر المندب، وباب العقبة خلي 

 ،(ُعمةةةان فةةةي الحةةةد راس جزيةةةرة حتةةة ) سةةةقطرى وأرخبيةةةل

 وسةةةواحل(. ُعمةةةان وخلةةةي  هرمةةةز مضةةةي ) العربةةةي والخلةةةي 

 العديةةد) منخفضةةة رمليةةة أرا  معظمهةةا فةةي العربيةةة الجزيةةرة

 البحةةر فةةي البركانيةةة الجةةزر مةةن عةةدد وهنةةاك(. سةةبخا  منهةةا

 . اليمن في كمران جزيرة جنوب وخاصة األحمر،

 أكثةةر مةةن النائيةةة الخلجةةان فةةي الناميةةة الشةةورة أشةةجار وتعةةد

ضة الطيور تجذب التي األماكن  الطعةام عةن تبحةث التي المخو 

 مةن العديةد لتكةاثر وموطئةا مةوئال   كونهةا عةن فضةال   المياه، في

 موطئةا   تعةد الكثيفةة الشجيرا  ذا  فالجزر وتعشيشها، الطيور

 الشمس، أشعة تح  أعشاشها تقيم حيث البحرية، للطيور جذابا  

 كةةالقطط، المفترسةةة، البريةةة الحيوانةةا  مةةن خاليةةة جةةزر وهةةي

 أن كمةةةا. الزواحةةة  حتةةة  والقةةةوار ، والكةةةالب، والثعالةةةب،

 المنشةةآ  تسةةتغل والشةةماط، والخطةةا  البلشةةون مثةةل طيةةورا  

  مثةةةل للتعشةةةي ، البحةةةر وسةةةط اإلنسةةةان يقيمهةةةا التةةةي الدائمةةةة

 والمنةةارا ، الراسةةية، والمراكةةب الةةنفط، عةةن التنقيةةب منصةةا 

 .السفن وحطام 

 العةالم، مسةتوى علة  منتشةرة والساحلية البحرية الطيور معظم

 الجزيةرة حةول المتكةاثرة الطيةور أنةوا  نصة  حةال هةو وهذا

 مثةل سةواحلها، علة  متوطنةة منهةا أنةوا  ثالثة أن إال العربية،

 سةقطرى، جزيةرة فةي إال يتكةاثر ال الذي الجوانيني النوء طائر

 .العرب بحر من أخرى جزر عل  أيضا   وربما

 مةن هةي الجةزر علة  تتكةاثر التةي البرية الطيور معظم أن كما

 يميةل مةا ومنهةا السةندية، الصةحراوية القاحلةة األراضةي طيور

 الظةرو  تةوافر عنةد إال الجةزر علة  تتكةاثر فال الترحال، إل 

 . لها المناسبة

ا موطنا   يعد الذي األحمر البحر وبخال   الطيةور لتعشةي  مهم 

 جةةةزر ومعظمهةةةا العةةةرب، بحةةةر فةةةي الجةةةزر تقةةةل البحريةةةة،

 سةةةةقطرى أرخبيةةةةل جةةةةزر وتعةةةةد. رمليةةةةة وليسةةةة  صةةةةخرية،

 وجةةةزر الةةةيمن، فةةةي البركانيةةةة علةةةي بيةةةر وجةةةزر الصةةةغيرة،

 المهمةةة المةةواطن مةةن عمةةان فةةي مصةةيرة وجزيةةرة الحالنيةةا ،

 .البحرية الطيور لتكاثر

 جةةزر معظمهةةا العربةةي، الخلةةي  فةةي الجةةزر مةةن العديةةد وهنةةاك

 غيةةةر أصةةب  منهةةا عةةةددا   أن إال منخفضةةة، أرا  ذا  رمليةةة

 تنميةةة مةةن شةةهدته لمةةا نظةةرا   البحريةةة  الطيةةور لتكةةاثر صةةال 

. فيهةةا المفترسةةة الحيوانةةا  ودخةةول الةةنفط، بصةةناعة مرتبطةةة

 وجةةزر مسةةندم وبخاصةةة الصةةخرية، ُعمةةان خلةةي  جةةزر وتعةةد

 .البحرية للطيور مهمة مواطن الدمانيا 
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 العربية الجزيرة شبه بيئة صون: الرابع الفصل

 علة  العربيةة الجزيةرة شةبه شةهدته ممةا أكثةر البشرية الحياة طبيعة وفي الطبيعية بيئتها في تغيير من األر  عل  بقعة تشهد لم ربما

 الصةةحراء مةةن أخةةرى أجةةزاء خضةةع  حةةين فةةي الممتةةدة، الصةةحراء مكةةان الهائلةةة المةةزار  حلّةة  فقةةد األخيةةر، القةةرن نصةة  مةةدى

 المنطقةة خضةع  وقةد. القديمة الصغيرة القرى محل أخرى وحلّ  حديثة، مدن نشأ  كما. واستخراجه النفط عن التنقيب لمشروعا 

 المسةتجدا  هةذه لكةل التراكمةي األثةر جعةل ممةا والنقةل، باالتصةاال  الخاصةة التحتيةة البنية تطوير عن فضال   هائل، صناعي لتطور

 اإليجابية اآلثار من العديد أيضا   أحدث لكنه المنطقة، هذه بيئة عل  سلبي أثر ذا كان التغيير هذا وُجل. القاحلة المنطقة هذه عل  عميقا  

 .األخرى الفطرية والحياة الطيور عل 

 

  البيئة صون وقضايا التقليد  اإلنسان تسخير

 المنةاط  كسةائر - التةاري  مةدار علة  - العربية الجزيرة كان 

 مةن ترعة  القبائةل تكن ولم متدنية، سكانية كثافة ذا  المجدبة،

 فةي وبخاصة وإطعامها، حمايتها بمقدورها كان ما إال المواشي

 كانةة  عامةةا ، سةةبعين علةة  يزيةةد ال مةةا ومنةةذ. الصةةي  حةةر مةدد

 وبخاصةةة اليةةوم، عليةةه هةةي ممةةا تنوعةةا   أكثةةر الفطريةةة الحيةةاة

 .الكبيرة الثدييا 

 الصةةقور باسةةتخدام الطعةةام عةةن بحثةةا   التقليةةدي الصةةيد أن كمةةا

. الفطرية الحياة عل  مفرطة ضغوطا   يولّد لم السلوقية والكالب

 تةةوافر مةة  األولةة ، العالميةةة الحةةرب بعةةد تغيةةر كلةةه هةةذا أن إال

 انقةةرا  إلةة  أدى ممةةا والمركبةةا ، الحديثةةة، الناريةةة األسةةلحة

 .واإلقليمي المحلي الصعيد عل  المهمة الحيوانا  من أنوا 

 التةةوازن حفةةظ أهميةةة العربيةةة الجزيةةرة سةةكان أدرك ولطالمةةا

 تعرضةةها عةةدم علةة  والحةةرص الهشةةة، بيئةةتهم لحمايةةة الةةدقي 

 علةة  يقةة  قةةد الةةذي بالضةةرر مةةنهم وعيةةا   المفةةرط، لالسةةتغالل

 الجزيةةةرة فةةةي الطبيعةةةة مةةةوازين اخةةةتالل نتيجةةةة البعيةةةد المةةةدى

 النعةام، طةائر النقرا  فجعوا الصحراء سكان إن بل. العربية

  ثمةةةةة زال ومةةةا. اآلسةةةيوية الُحبةةةةارى طةةةائر أعةةةداد وتضةةةا ل

  الحيةاة لحمايةة يةدفعهم العربيةة الجزيةرة سكان لدى قوي شعور

 . المحلية الفطرية

 يةةد عةةن التقليديةةة المواقةة  مةةن بالعديةةد الماضةةي فةةي ُينةةأى وكةةان

 ال منهةا والعديد الفطرية، والحياة البيئة حماية بغر  اإلنسان،

 علة  حمايةة يفرضةون السةكان كةان فقةد. اآلن حتة  قائما   يزال

 القحةةط، لمةةدد وتحسةةبا   للمواشةةي، مةةرا  تةةوفير بغيةةة النباتةةا 

 التي الخشب أنوا  وعل  األشجار تشذيب عل  القيود فارضين

 فيهةا ُتحظر كان  مناط  ثمة إن بل. للنار وقودا   بقطعها يسم 

 العسةةل، مةةن المزيةةد إنتةةا  مةةن النحةةل لتمكةةين تمامةةا   المواشةةي

 فةي الحيوانةا  مةن محةددة أنوا  صيد تمن  أخرى قيود وكذلك

ةا الصحراء بدو لدى أن كما. المناط  بع   بأهميةة عميق ةا وعي 

ةا يفضةلون فهم. والطيور الفطرية الحياة  وال الطيةور مةن أنواع 

 القةةةرآن فةةةي ذكةةةره ورد الةةةذي الهدهةةةد كطةةةائر بةةةأذى، ينالونهةةةا

 البدويةةة الثقافةة فةي شة م نةذير تعةد التةي البومةة بعكةس الكةريم،

 . ندرتها يفسر مما العربية،

 لالسةةةتغالل عرضةةةة تكةةةون الطيةةةور إن القةةةول يمكةةةن وعمومةةةا  

 خاصةة بصفة ينطب  وهذا كبيرة، بأعداد تكاثر  أينما البشري

 يةةد مةةن وفراخهةةا بيضةةها يسةةلم ال التةةي البحريةةة الطيةةور علةة 

 فقةط، البحريةة الطيةور علة  الطيور صيد يقتصر وال. اإلنسان

 وذلةةك الممارسةةا ، لهةةذه أيضةةا   المهةةاجرة الطيةةور تتعةةر  بةةل

 سةبيل علة  ظفةار ففةي. البريةة بةالطيور المحلةي السو  لتزويد

 .طائر 41111 بـ الطيور من السنوي الحصاد ُيقدر المثال،

 الحةديث، العصر في رابحة تجارة المهاجرة الصقور صيد يعد

 فصةةةل فةةةي الصةةةقور ُتوقةةة  حيةةةث السةةةواحل، علةةة  وبخاصةةةة

 مرورهةا أثنةاء الشةباك فةي الشةتاء فصةل أوائةل في أو الخري 

 اسةةتمرارها يةةرج  الممارسةةة وهةةذه. الجنةةوب باتجةةاه بالمنطقةةة،

 فةي عليهةا قيةود فةر  أو األنظمة، بحسب حظرها من بالرغم

 يةةزال ال البةةري الصةةقر ثمةةن أن والسةةيما المنةةاط ، مةةن العديةةد

 أسةةعار حفةةز  وقةةد. السةةكان مةةن للعديةةد السةةنوي الةةدخل ينةةاهز

 األخةرى والكواسةر الجةوارح صةيد إلة  الباهظة الصيد صقور

 . كبيرا   ربحا   سيدر بيعها أن صّياديها من ظنا   الطيور، من

 العربية الجزيرة في البيئة صون قضايا أهم

 فةي الملحةة البيئيةة القضايا رصد جهود في عجز هناك يزال ال

 أعةةداد عةةن الكافيةةة المعلومةةا  تتةةوافر وال العربيةةة، الجزيةةرة

 كانة  إن أو الحشةرية، المبيةدا  استخدام أو وأنواعها، الطيور

 فهنةةاك. الفطريةةة والحيةةاة الطيةةور إلةة  تتسةةلل الكيماويةةة المةةواد

 تتعر  التي باألخطار المتعلقة األساس للبيانا  واض  افتقار

 وأمريكةةا أوروبةةا فةةي احتةةدم الةةذي فالجةةدل. العربيةةة البيئةةة لهةةا

 ترقة  بةين العالقةة بشةأن م0081و 0011 عةامي بين الشمالية

 الحشةةرية للمبيةةدا  الطيةةور وتعةةر  الجةةوارح بةةي  قشةةور

(DDT )و (DDE)، ذلةك فةي العربيةة الجزيةرة عن تماما   غاب 

 أثةةر عةةن السةةطحية المعلومةةا  سةةوى تتةةوافر ال كةةذلك. الحةةين

 البيئةة علة  الكيماويةة والمواد والمخلفا  الزراعية الممارسا 

 قضةايا بشةأن الغالةب القصةور وهةذا. الفطريةة الحياة أو النباتية
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 الخبةرا  في الحاد العجز إل  يعود العربية، الجزيرة في البيئة

 .الم هلة البشرية والكفايا 

 وتغيره الموئل فقد

 الفطريةة الحيةاة انقةرا  وراء الةرئيس السةبب الموئةل فقةد يعد

 أم كليةا ، الموائةل تدمير نتيجة ذلك أكان سواء بأسره، العالم في

 أم الغابةةةا ، أشةةةجار بقطةةة  أم الرطبةةةة، األراضةةةي باسةةةتنزا 

 البيئةةةةة واسةةةتغالل تسةةةخير بفعةةةل تةةةدريجي بشةةةكل بتةةةدهورها

 ذلةك علة  مثةال وأبل . المفرط الرعي أم التطوير، لمشروعا 

 اإلشارة سبق  التي( ليل ) الوحيدة الطبيعية البحيرة اضمحالل

 األفةال  واحةة فةي العربية الجزيرة شبه وسط كان  التي إليها،

 أن كما. الميالدية التسعينيا  في الجوفية المياه استنزا  نتيجة

 المنتجةا  صناعة بسبب أيضا   مهددة عسير في العرعر غابا 

 المتنامي الطلب بسبب الطل  بغابا  المحد  والخطر الخشبية،

 .الفحم عل 

 الجزيةةرة شةةبه فةةي الطبيعيةةة الموائةةل معظةةم أن مةةن وبةةالرغم

 الكثبةةان وزحةة  حركةةة فةة ن الفطريةةة، بحالتهةةا التةةزال العربيةةة

 النظةةام علةة  متفاوتةةا   أثةةره يكةةون قةةد الطرقةةا  بسةةبب الرمليةةة

 تهةةةةدد ال ربمةةةةا الزراعةةةةة أو التطةةةةوير ومشةةةةروعا . البيئةةةةي

 بةةل الحصةةوية، والصةةحاري الصةةخرية المسةةاحا  بالضةةرورة

 أن كمةةا. الكيماويةةة المةةواد رواسةةب بسةةبب أضةةرار تقةة  ربمةةا

 شةجر غابةا  مثةل ومحةددة، صةغيرة موائل تقطن التي الطيور

 إضةةافة بسةةبب الطبيعةةي مسةةكنها لفقةةد عرضةةة أكثةةر العرعةةر،

 وقةةةد. التعريةةةة عوامةةةل أو المفةةةرط، الرعةةةي أو الكينةةةا، أشةةجار

 الصةحراء موارد عل  كبيرة أخطارا   التجارية المصال  أحدث 

 . وجذوعها البطباطية الشجيرا  جذور جم  مثل للبي ، القابلة

 الجزيةةةرة أرجةةاء فةةةي العهةةد حةةةديث فهةةو المفةةةرط الرعةةي أمةةا

 وحفةر والعلة  الحبةوب بدعم الحكوما  قيام إن حيث العربية،

ةةن الصةةحراوية، المنةةاط  مةةن العديةةد فةةي اآلبةةار  مةةن العديةةد مكَّ

 حةين ف نهةا لةذلك، نتيجةة. الجفا  مواسم مقاومة من الحيوانا 

 هةةو مةةا كةةل تلةةتهم الشةةتاء، أو الخريةة  فةةي نطاقهةةا فةةي تنطلةة 

 براعم من ذلك في بما الصحراء، أو األودية نباتا  من أخضر

 المفةرط الرعةي ظاهرة تتكرر كما. الفصلية واألشجار النباتا 

 الموائةةل تةةدمير فةةي يتسةةبب ممةةا كثافةةة، األكثةةر المنةةاط  فةةي

 يقلةةص مةةا وهةةو األشةةجار، أو الشةةجيرا  تجةةدد دون ويحةةول

 .الطيور تنو  بدوره

 الجزيةةرة طيةةور علةة  إيجابيةةة آثةةار الزراعةةي للتقةةدم كةةان وقةةد

ةا عززها إذ األخيرة، العقود في العربية ةا، كّم   أسةفر لكنةه ونوع 

 هةذه فقةد أن كما. الفطرية الصحراوية المساحا  استنزا  عن

 األخةةرى، المتغيةةرا  بةأثر أثةةره  ُيقةارن ال الطبيعيةةة المسةاحا 

 .ومواقيتها األمطار هطول حجم مثل

 الزراعةي التطةور بةأثر شةبيه أثةر الحضةري للتطور كان كذلك

 الموائةل مةن بالعديةد أودى أنةه وبةرغم الصحراوية، البيئة عل 

 لكةةن. أخةةرى ألنةةوا  جديةةدة موائةةل أيضةةا   أوجةةد ف نةةه الطبيعيةةة،

 مسةةتنقعا  محةةل سةةاحلية طةةر  إلقامةةة السةةاحلية البلةةديا  ميةةل

 الطيةور موائةل من العديد يتل  قد الطينية، والمساحا  الشورة

 الطيةور إلة  بالنسةبة أهميةة أكثةر المةدمر الموئل ألن الساحلية 

 السةةاحلية الطةةر  فةةي الجديةةدة الموائةةل مةةن الفطريةةة العربيةةة

. الدخيلةةة الطيةور سةوى تخةدم ال ربمةا التةي الجديةدة، والحةدائ 

 عةةن - أوجةد قةد العسةةكري القطةا  أن إلة  أشةةرنا أن سةب  وقةد

 إقامةة خةالل مةن الصحراوية، للطيور جيدة موائل - قصد غير

 المراعةي، قطعةان علة  المحظةورة والمنةاط  األمنيةة األسوار

 .متنوعة نباتية مناط  وجود عن أسفر مما

 التلوث

 الجزيةرة بيئةة علة  التلةوث أثر عن تفصيلية معلوما  توجد ال

 قد أو أثر  التي التلوث أنوا  أهم إل  اإلشارة ويمكن. العربية

 :ومنها الطيور، عل  المستقبل في ت ثر

 الصحي والصرف النفايات من التخلص •

 إلدارة آمةةن بأسةةلوب الضةةارة القمامةةة مةةن الةةتخلص يخضةة  لةةم

 العشةرين، القةرن مةن متةأخر وق  حت  الدول من أي في جيدة

 سياسةةة تنةةته  العسةةكرية والقةةوا  الةةنفط شةةركا  كانةة  وقةةد

 الرمليةة الكثبةان فةي برميهةا وذلك الكيماوية المواد من للتخلص

 طمةةر مواقةة  فةةي منهةةا الةةتخلص فيةةتم اليةةوم أمةةا. البحةةار فةةي أو

 حةال فةي المسةتقبل فةي بيئيةة كةوارث يسةبب قةد وهذا النفايا ،

 .الجوفية المياه إل  النفايا  هذه تسرب 

 الزراعة •

 واس ، نطا  عل  المروية الزراعة عل  طرأ الذي التطور إن

 مشةةاكل إلةة  أدى األلبةةان منتجةةا  وصةةناعة الحيوانةةا  وإنتةةا 

 مةةن ذلةةك فةةي بمةةا النفايةةا ، مةةن الةةتخلص بكيفيةةة خاصةةة جديةةة

 والحيوانةةا  واليوريةةا، والسةةماد، الكيماويةةة، المةةواد مةةن العديةةد

 تحمةل. فيهةا وتةوثر الجافةة البيئةة تجهةد التي وفضالتها، النافقة

 ومبيدا  أسمدة العادة في المحوري المركزي الري أنظمة مياه

 الحمولةة هةذه ِعظةم فةي شةك مةن ومةا ضةارة، وأعشابا   حشرية

 تتةةةوافر ال أنةةةه بيةةةد الهكتةةةارا ، ماليةةةين نطةةةا  علةةة  البيئيةةةة

 ُتجةر   لةم كةذلك. البعيةد المةدى علة  ذلةك نتةائ  لتقةويم معلوما 

 التكيي ، وعوامل البيطرية، األدوية بقايا أثر دراسة اآلن حت 

 .الفطرية الحياة عل  الحيوية والمضادا 

 فةي المواشةي صةناعة م سسةا  إدارة من اإليجابي الجانب أما

 الحيوانةةا  علةة  القضةةاء سةةرعة فهةةو العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه

  مةةةةةن خوفةةةةةا   بقاياهةةةةةا مةةةةةن والةةةةةتخلص الُمصةةةةةابة، أو النافقةةةةةة

 . األوبئة انتشار
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 النفطي التلوث •

 الجزيةةرة منطقةةة فةةي المتأصةةلة التحةةديا  مةةن النفطةةي التلةةوث

 المصةدر ُتعةد التةي العربي الخلي  منطقة في وبخاصة العربية،

 يحةةدث قةةد إذ. العةةالم نفةةط مةةن كبيةةرة لنسةةبة الةةرئيس والممةةر

 والنقةةل، والتكريةةر اإلنتةةا  مراحةةل كةةل فةةي النفطةةي االنسةةكاب

 أيضةا   المنطقةة تعرضة  وقةد. المقصةودة غيةر األخطةاء بسبب

 وجةوا ، وبحةرا ، بةرا ، الةنفط من كبيرة بكميا  المتعمد لإلطال 

 الثمانينيةا  في العربي الخلي  منطقة شهدتها التي الحروب إثر

 يوصةة  ال تةدهور عةن أسةفر مةةا وهةذا. الميالديةة والتسةعينيا 

 الةةةـ امتةةةداد علةةة  األصةةةعدة جميةةة  علةةة  األحيةةةائي التنةةةو  فةةةي

 . بالنفط الملوث الساحل من كم011

 علة  أثةره حيةث من البحرية البيئة في النفطي التلوث وينطوي

 :مراحل ثالث عل  الطيور

 البحةةر، فةةي نفطةةي منةةت  أي انسةةكاب عنةةد :األولةةى  المرحلةةة •

 مغمةةورا   يغطةس أو يسةةب ، أو يحةط، حةين نفسةةه طةائر أي يجةد

 الطةائر كةان إن أمةا. اختناق ةا أو غرقا   ينف  ما وسرعان بالنفط،

 الملوث للماء شربه نتيجة يهلك ما فسرعان التنفس، عل  قادرا  

 علة  الةنفط بقة  انتشةار خطةر تدرك ال عموما   فالطيور. بالنفط

 .لتفاديه جهد أي تبذل ال فهي لذا الماء، سط 

 المتطةةايرة الةةنفط عناصةةر بعةة  تبةةدأ قةةد : الثانيةةة المرحلةةة •

 انسةةكابه، ووقةة  المنسةةكب الةةنفط نةةو  بحسةةب فةةورا ، بةةالتبخر

 كثيفةة، قطرانيةة رواسةب وراءها مخلفة البحر، حرارة ودرجة

 بعيةدة مسةافا  إلة  والريةاح البحر أموا  بها ترمي ما سرعان

 مةن فقةط سةاعا  خةالل االنسكاب موق  من( كيلومترا  عدة)

 لحظةةةةة الملوثةةةةة المسةةةةاحة أضةةةةعا  بةةةةذلك لتتلةةةةوث الحةةةةادث،

 بطةةيء يصةةب  بةةالنفط الطةةائر ريةة  يبتةةل وعنةةدما. االنسةةكاب

 يحةةاول وهةةو السةةامة المةةادة هةةذه يبتلةة  مةةا وسةةرعان الحركةةة،

 .منها جناحيه تنظي 

 وزنةا ، األخة  العناصةر من المزيد تتطاير : الثالثة المرحلة •

 تسةقط بينمةا قطرانية، وحبيبا  وحص  كريا  وراءها لتخل 

 قةا  فةي منبسةطا   غطاء   مكونة وزنا   األثقل العناصر تترسب ثم

 الرواسةب تحةول فةي البحةر وأمةوا  الريةاح تسةاعد وقد. البحر

 هةةذه تالمةةس التةةي والطيةةور. متينةةة أسةةفلتية طبقةةة إلةة  النفطيةةة

 تبتلة  قةد التي الخائضة الطيور والسيما بها، تصطدم أو الطبقة

 .الخطرة النفطية الرواسب هذه من بعضا  

 بيئةةةة علةةةى الدخيلةةةة المفترسةةةة والحيوانةةةات الطيةةةور أنةةةواع

 العربية الجزيرة

 دخيلةة فطريةة حيةاة إقحام عن النات  التهديد إل  اإلشارة سبق 

 هةذا إن حيةث العربية، الجزيرة في النباتية والبيئة الموائل عل 

ا أصب  األمر  فةي أُقحمة  التةي األنةوا  من فالعديد. للقل  مثير 

 أنواعةا   إن بل بها، مضرة طيور إل  تحول  ما سرعان ما بيئة

 هةةاواي مثةل أمةةاكن فةي السةائدة هةةي باتة  الدخيلةةة الطيةور مةن

 مةةةن عةةةدد وفةةةي دبةةةي، فةةةي اآلن يحةةةدث مةةةا وهةةةذا ونيوزيلنةةةدا،

 وهةةو الةةدوري، الغةةراب مثةةل األخةةرى، العربةةي الخلةةي  دول 

 تجةةدر كمةةا. بةةه المحيطةةة للبيئةةة إتالفةةا   الدخيلةةة الطيةةور أكثةةر 

 مةةن الثةةدييا  بعةة  ُتحدثةةه الةةذي المماثةةل الخطةةر إلةة  اإلشةةارة

 . الوحشية الحيوانا 

 الصيد

 سةةةكان حاجةةةة لتةةةأمين مهمةةةة وسةةةيلة السةةةاب  فةةةي الصةةةيد كةةةان

 مةةا السةةنين آلال  قائمةةا   كةةان التةةوازن أن إال للغةةذاء، الصةةحراء

 مةةةا وبةةةين الصةةةحراء، تعيلهةةةا أن يمكةةةن التةةةي الحيوانةةةا  بةةةين

 السةةكان، عةةدد تنةةامي أن غيةةر. منهةةا صةةيده اإلنسةةان يسةةتطي 

 ترفيهيةا   نشةاطا   الصةيد بةا  حتة  الطيةور، صيد نشاط ضاع 

 شةك بةال الناريةة األسلحة استخدام أثَّر وقد. اليوم الحال هو كما

 السالح اقتناء عل  المفروضة القيود رغم الفطرية، الحياة عل 

 مثةةةل) الُحبةةةارى طةةةائر انقةةةرا  إلةةة  أدى ممةةةا واسةةةتخدامه،

 (.اآلسيوية الُحبارى

 البشر  للتطوير األخرى الجوانب

 فةي مسةتمر تراجة  فةي النسةور وأعةداد عامةا   خمسةين نحو منذ

 األسةةةباب معرفةةةة عةةةدم مةةةن وبةةةالرغم. العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه

 األحيائيةة بالطبيعةة تتعلة  قد ف نها التراج ، هذا وراء المباشرة

 هةةذه فةةي بةةاللوم ُيلقةة  مةةا وكثيةةرا  . األرجةة  علةة  الطيةةور لهةةذه

 أسةاليب تطةوير عةدم عةن الناجم التلوث عل  الطبيعية الخسارة

 يكةون ربما الواق  أن غير النفايا ، ومعالجة الصحي الصر 

 علة  سةريعة لمحةة مةن بةالحكم المرء يكتفي أن من تعقيدا   أكثر

 عمليةا  تقنيةة تطةوير مةن وبةالرغم. المعقد الراهن المشهد هذا

 مض ، وق  أي من أكثر اليوم يتوافر قد ف نه النفايا ، معالجة

 عةةدد تنةةامي لكةةن. النفايةةا  هةةذه بفضةةل للنسةةور مناسةةب طعةةام

 قةةد البريةةة، والقطةةط الكةةالب مثةةل البريةةة المفترسةةة الحيوانةةا 

 فةةي الطعةام عةن البحةةث عةن النسةور تخلةةي وراء السةبب يكةون

 ال المصرية النسور أن ذلك عل  الدالئل ومن النفايا ، مناط 

 وفراسةان ميسةيريا مثةل) الكبيةرة الجةزر فةي العةدد كثيةرة تزال

 المفارقةا  ضةمن ومن. والقطط الكالب من الخالية( وسقطرى

 إن القةول يمكةن لةذا زاد  قةد األوذن نسةر طيةور عةدد يكون أن

 فةةي العربيةةة الجزيةةرة طيةةور لواقةة  ومعقةةدة عديةةدة جوانةةب ثمةةة

 أحدثتةه الةذي فاالضطراب. شهدته الذي الحضري التطور ظل

 المتزايةدة، البشةرية األعداد جراء من البيئة في العصرية المدن

 عوامةةل هةةي الصةةناعية البيئةةة مواقةة  عةةن الناجمةةة والضوضةةاء

 دراسةةة ُتجةةر   ولةم. األصةةلي موطنهةا عةةن النسةور البتعةةاد كافيةة

 .تكاثرها منطقة من النسور هذه اضمحالل معدل لرصد واحدة
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 فعليةا   تهديدا   المثال، سبيل عل  الكهرباء توصيل خطوط وتمثل

 سةةةلكين تالمةةةس قةةةد التةةةي الكبيةةةرة الطيةةةور والسةةةيما للطيةةةور،

 توزية  دراسةة تةتم ولةم. صةعقا   وتمةو  واحد آن في كهربائيين

 للسةياحة أن كمةا. البريةة الطيور عل  الكهربائية الطاقة شبكا 

ا الترفيهي النشاط وأوجه  .الطيور عل  أثر 

 أهميةةة  ات حمايتهةةا تعةةد التةةي العربيةةة الجزيةةرة طيةةور أنةةواع

 عالمية

 التةةةي) بةةةاالنقرا  المهةةةددة لألنةةةوا  الحمةةةراء القائمةةةة أورد 

 مةةن أنةةوا  تسةةعة( الطبيعةةة لصةةون الةةدولي االتحةةاد يصةةدرها

 مةةن رسةةميا   ُتعةةد التةةي العربيةةة الجزيةةرة فةةي المتكةةاثرة الطيةةور

 :وهي" المهددة" الطيور ضمن

 األدلةةةة تشةةةير التةةةي الطيةةةور : بةةةاالنقراض المهةةةددة الطيةةةور •

 :  وهي الطبيعة من االنقرا  خطر تواجه بأنها المتوافرة

 المصرية النسور 
 البصرة قصب هازجة 

 لخطةةورة المعرضةةة الطيةةور : لالنقةةراض المعرضةةة الطيةةور •

 : وهي الطبيعة من االنقرا 

 السوقطري البحر غراب 

 األوذن النسر 

 اآلسيوية الُحبارى 

 العربي الخشب ناقر 

 اليمن هازجة 

 اليمن سمنة 

 سقطرى درسة 

 ضةةمن ليسةة  التةةي الطيةةور : التهديةةد مةةن القريبةةة الطيةةور •

 بةاالنقرا ، المهةددة شةبه أو باالنقرا ، فعال   المهددة الطيور

 إلحةدى ت هةل أن المةرج  مةن ولكةن لالنقةرا ، المعرضة أو

 : وهي السابقة، التصنيفا  هذه

 العين أبي  الحمراوي 

 الجوانيني النوء طائر 

 الغروب صقر 

 العين األبي  النورس 

 األوروبي الزيتوني الغراب 

 سقطرى مغنية 

 العربي الشوك عصفور 

 السقطرى المنقار ضخم 

 ذا  فتعةةد العربيةةة الجزيةةرة طيةةور مةةن األخةةرى األنةةوا  أمةةا

 .الطبيعة في بكثرة منتشرة إنها إذ قليلة، أهمية

 العربية بالجزيرة الخاصة والتحديات المهددة الطيور أنواع

ضة الطيور من أنوا  هناك  لالنقةرا  - خةاص بشكل - المعرَّ

 مكةةان فةةي محةةدودة بأعةةداد تتكةةاثر ألنهةةا العربيةةة الجزيةةرة فةةي

ا، قليلة أماكن في أو واحد، ا - وهي جد   أو بحريةة طيةور - غالب 

 وصةةةقر والحنكةةةور، الجةةةوانيني، النةةةوء طةةةائر مثةةةل ، سةةةاحلية

 فةةي إال يتكةةاثر ال الةةذي السةةوقطري، البحةةر وغةةراب الغةةروب،

 .العربية البحار في وجوده وينحصر جزيرة، وعشرين خمس

 الفةةةرص علةةة  تعتمةةةد التةةةي تلةةةك أو المرتحلةةةة، الطيةةةور وتعةةةد

 الحماية توفير حيث من األصعب هي التكاثر، في لها المتوافرة

 .لها

 الطيور بيئة لحماية الخليج دول اتخ تها التي اإلجراءات

 الجزيةرة شبه في كا    غير البيئة حماية بأهمية الوعي يزال ال

 والمسةةّخرة الم هلةةة البشةةرية الخبةةرا  الفتقةةار وذلةةك العربيةةة،

 اتخةةذتها التةةي المبةةادرا  ألهةةم مةةوجز يلةةي وفيمةةا. المجةةال لهةةذا

 .البيئة حماية إطار في العربي الخلي  دول

 البحرين

 كمحميةة بالحمايةة البحةرين جزيرة من الجنوبي النص  يحظ 

 المحةدود النفةاذ أن شةك وال عقةود، منةذ الحاكمة لألسرة خاصة

 ثمةة أن كمةا. الفطريةة للحيةاة فعالةة محميةة جعلهةا المنطقة لهذه

ةةا  المهمةةة المحليةةة المنةةاط  مةةن المزيةةد لحمايةةة حكوميةةة خطط 

 خلةي  فةي حةوار جزيةرة مثةل الحيوانةا ، مةن وغيرها للطيور

 كمةا محميةة، منطقةة أنهةا م0000 عةام منةذ أعلن  التي سلوى،

 األهميةةة ذا  الرطبةةة األراضةةي مةةن م0000 عةةام منةةذ ُعةةد 

 لحمايةة العامةة الهيئةة وتعمةل.  رامسةار اتفاقيةة بموجب الدولية

 بيئةي نظةام وضة  علة  الفطريةة والحياة والبيئة البحرية الثروة

 .  البيئة بحماية خاصة تربوية  مبادرا  عن فضال   متكامل،

 الكويت

 وقةد البيئيةة، القضةايا من عدد بتنسي  للبيئة األعل  المجلس قام

 الخلةةةي  حةةةرب أن رغةةةم المحميةةةا ، بعةةة  إنشةةةاء فةةةي نجةةة 

. الخطةةط هةذه تةةأخير فةي تسةةبب  م0000-0001 عةام الكارثيةة

 البحريةة والحيوانيةة النباتيةة، البيئةة فةي والتعلةيم البحث وأصب 

 المهةةددة، األنةةوا  وحمايةةة المحميةةة، المنةةاط  وإنشةةاء والبريةةة،

 .المجلس هذا أولويا  أهم

 ُعمان

 حالفهةةا التةي العربةي الخلةي  دول أكثةر ُعمةان سةلطنة تكةون قةد

 تحظةر سياسةة وضةع  حيةث البيئةة، حماية مساعي في النجاح

 نجح  التي المحميا  من سلسلة وأنشأ  الصيد، أشكال جمي 

 تعةد بةل والغةزالن، العربيةة، والمهةا العربةي، الُطهر حماية في
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 ال التةي العربيةة الجزيةرة فةي الوحيةدة الدولةة هي ُعمان سلطنة

 الصةيد حضر من وبالرغم. البرية مناطقها تقطن الغزالن تزال

 كمةا. العربةي الحيةوان هةذا من أعدادا   يهدد يزال ال الخطر ف ن

 المهةةا إكثةةار فةةي نجحةة  التةةي األولةة  الةةدول مةةن ُعمةةان تعةةد

 مهةا 411 الةـ مةن ُيب ِ  لم الصيد نشاط استمرار أن إال العربية،

 إال التسةعينيا ، فةي بيئيةا   تأهيلهةا إعةادة فةي الةدول نجح  التي

 المهةا اسةترداد إلة  مجددا   السلطا  اضطر  حت  قليال ، عددا  

 كمةةا. ُمسةةيَّجة محميةةة فةةي عليهةةا واإلبقةةاء البريةةة، مةةن العربيةةة

 قاعةةدة وتحةةديث بة دارة المكلفةةة اللجةان مةةن عةددا   ُعمةةان أنشةأ 

 . الُعمانية بالطيور خاصة بيانا 

 قطر

 القضايا جمي  الطبيعية والمحميا  للبيئة األعل  المجلس يتول 

 قةام حيةث المحميةا ، وإدارة الطبيعية والموارد بالبيئة المتعلقة

 سةةةب  تتضةةةمن الطبيعيةةةة المحميةةةا  مةةةن وطنيةةةة شةةةبكة ب نشةةةاء

 مسةةاحة وتغطةةي الةةبالد أرجةةاء مختلةة  فةةي منتشةةرة محميةةا 

 تمّكةةن التةةي العربيةةة المهةةا ألعةةداد كةةان وقةةد. قطةةر مةةن% 01

 دور الفطريةةة، الحيةةاة مةةزار  بعةة  فةةي إكثارهةةا مةةن المجلةةس

 شةةبه مةةن أخةةرى منةةاط  فةةي تأهيلهةةا إعةةادة بةةرام  فةةي مهةةم

 عةددا   قطةر جامعةة أجةر  آخةر، صةعيد عل . العربية الجزيرة

 .الفطرية الحياة عن المهمة الدراسا  من

 السعودية العربية المملكة

 العامةة والرئاسة الفطرية للحياة السعودية الهيئة من كل ُتشر 

 الحيةةةاة حمايةةةة قضةةةايا علةةة  البيئةةةة وحمايةةةة الجويةةةة لألرصةةةاد

 علة  ينطةوي الجوانب متعدد برنام  خالل من وذلك الفطرية،

 إنجازا  أبرز من ولعل. البيئية القضايا بشأن تربوية مبادرا 

 بهةةد  المحميةةا  مةةن سلسةةلة إنشةةاء البيئةةة ملةة  فةةي المملكةةة

 مةن كةل تمثلةه الةذي النباتيةة والحيةاة البيئةي النظةام عل  الحفاظ

 منةةةاط  يكةةون ألن مرشةةة  موقةة  ِمئةةة وثمةةةة. المحميةةا  هةةذه

 كمةةةا. المملكةةةة مسةةةاحة مةةةن% 00 مسةةةاحة يمثةةةل بمةةةا محميةةةة

 إلكثةار موسعا   برنامجا   الفطرية للحياة السعودية الهيئة وضع 

 بيئةةة مةةن انقرضةة  التةةي والثةةدييا  الطيةةور أنةةوا  مةةن عةةدد

 وتعمةةل. اآلسةةيوية والُحبةةارى النعةةام ومنهةةا العربيةةة، الجزيةةرة

 خاصةة بحثيةة مشةروعا  علة  الفطرية للحياة السعودية الهيئة

 ونشةةةر البيانةةةا  لجمةةة  والحيوانيةةةة، النباتيةةةة الفطريةةةة بالحيةةةاة

 لسةن   السةعي عةن فضةال   الفطرية، بالموارد الخاصة المعلوما 

 الخاصة واألنظمة الصيد حظر مثل) البيئة لحماية مهمة أنظمة

 للحيةاة السةعودية الهيئةة وتهتم(. الغريبة الطيور أنوا  باستيراد

 الةةوعي لتعزيةةز التعليميةةة  بالمبةةادرا  خاصةةة بصةةفة الفطريةةة

  والمنظمةةا  المةةدارس، فيهةةا بمةةا المجتمةة ، فئةةا  لةةدى البيئةةي

  كجمعيةةةةةة البيئيةةةةةة بالقضةةةةةايا االهتمةةةةةام ذا  الحكوميةةةةةة غيةةةةةر

 .السعودية البيئة

 المتحدة العربية اإلمارات

 اإلقليميةةة السةةلطا  أكثةةر أبةةوظبي إمةةارة فةةي البيئةةة هيئةةة تعةةد

 إصةدار خةالل مةن تنظيمةي بةدور تقوم حيث نشاطا ، اإلماراتية

 البيئة بحماية الخاصة المحلية القوانين وسن البيئية، التراخيص

 المكثة  البحةث وإجةراء ،(اآلسةيوية الُحبارى صيد حظر مثل)

 وقةد. أبوظبي إمارة في والحيوانية النباتية والبيئة الموائل حول

 البحريةةة المحميةةا  شةةبكة المثةةال، سةةبيل علةة  الهيئةةة، أنشةةأ 

 الضةحلة الميةاه من 0كم 8111 من أكثر امتداد عل  والساحلية

ا العربي، الخلي  في . الطيةور لتكةاثر المهمةة الجةزر مةن وعةدد 

 .اآلسيوية والُحبارى الصقور، إلكثار أيضا   مبادرا  وهناك

 لحمايةة خاصةة وكةاال  األخةرى اإلمةارا  بعة  كّرسة  كما

 والسةيما الخاصة، المواطنين مبادرا  بع  عن فضال   البيئة،

 وإكثةار الفطريةة، الحيوانةا  علة  للحفةاظ الحاكمةة، األسةر من

 .المهددة العربية الثدييا 

 اليمن

 البحةث كةان م،0004 عام اليمن في األهلية الحرب اندال  قبل

 أولويةا  مةن البيئيةة المحميا  وإنشاء ودراسة البيئة مجال في

(. الجنةةةوبي الةةةيمن) اليمنيةةةة الديمقراطيةةةة الشةةةعبية الجمهوريةةةة

 تةةوفر ال رجةةا  ووادي بةةورا جبةةل محميةةا  أن مةةن وبةةالرغم

 منهةا اسةتفاد  الواقة  فةي الطيةور فة ن للطيةور، خاصةة حمايةة

 اإلنمةائي المتحدة األمم برنام  خصص كما. مباشر غير بشكل

. عةدن مةن بةالقرب صةغيرة محميةة ب نشةاء سةمح  ماليةة مبال 

 ضةةةمن مةةن سةةقطرى أرخبيةةل اليونسةةكو منظمةةة صةةنَّف  وقةةد

. العةالمي التةراث ومواقة  واإلنسةاني الحيةوي المحةيط محميا 

 منطقةةة فةةي المنةةازل غةةراب علةة  القضةةاء بةةرام  أخفقةة  وقةةد

 ومةةن. سةةقطرى جزيةةرة فةةي مشةةابه برنةةام  نجةةاح رغةةم عةةدن،

 البيئةةة بقضةةايا ُتعنةة  التةةي الحكوميةةة غيةةر المحليةةة المنظمةةا 

 الفطريةةةة، الحيةةةاة لحمايةةةة اليمنيةةةة الجمعيةةةة: الفطريةةةة والحيةةةاة

 .للطيور اليمنية والجمعية

 البيئة لحماية الحكومية وغير الفردية المبادرات

 األجهةةةةزة جانةةةب إلةةةة  الحكوميةةةة، غيةةةةر المنظمةةةا  سةةةاهم 

 مثةةةل العربيةةةة، الجزيةةةرة بيئةةةة لحمايةةةة المخصصةةةة الحكوميةةةة

 والعةام الحكةومي الةوعي تعزيةز فةي الطبيعي، التاري  جمعيا 

 وبأهميةةة العربيةةة، الجزيةةرة فةةي البيئةةة تواجةةه التةةي بالتحةةديا 

 أُسسةةة  أنهةةةا مةةةن وبةةةالرغم. الفطريةةةة األنةةةوا  علةةة  الحفةةةاظ

 شةك أدنة  دون كان  ف نها األول، المقام في ترفيهية ألغرا 

ةةا حةةافزا    الخاصةةة المعلومةةا  ونشةةر البيانةةا  جمةة  علةة  مهم 

 فةةةي مةةة خرا   نجةةة  مةةةا منهةةةا أن كمةةةا والحيوانةةةا ، بالنباتةةةا 

 . البيئة حماية قوانين استصدار
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 خاللهةةةا مةةةن العةةةادي للمةةةواطن تتةةةي  محةةةددة غيةةةر سةةةبل وثمةةةة

 العربية، الفطرية والحياة الطيور وحماية مساعدة في المساهمة

 العامةةة، الحةدائ  فةي الطيةور منصةةا  فةي الطعةام بتةوفير بةدءا  

 أعشةةا  وإقامةةة الجارحةةة، الطيةةور إطعةةام محطةةا  وتنسةةي 

 .أخرى ومبادرا  للطيور، صناعية

 

 

 

 

 

 المجموع اليمن اإلمارات السعودية قطر ُعمان الكويت البحرين 

 111 55 22 33 5 33 8 4 عدد مناطق الطيور المهمة التي تم تحديدها

 عدد المناطق التي تحو  بانت ام:

 51 22 2 12  11 4  أنواعا، مهددة عالميا، 

تتراجع أعدادها في الشرق أنواعا، مهددة أو 
 األوسط

1  13  13 3 23 15 

ا بالشرق  أنواعا، ينحصر وجودها كليا، أو غالب،
 األوسط

3 4 23 3 12 14 43 121 

 

 والمجموعة الدولة بحسب العربية الجزيرة في المهمة الطيور مناطق(: 3) الجدول
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 المتكاثرة الطيور: الخامس الفصل

 والفصول التكاثر أنماط

 األرضةية، الكةرة مةن الشةمالي النصة  فةي الطيةور عةي  لةنمط ممةاثال   السةنوي والنشةاط التكاثر من نمطا   العربية الجزيرة لطيور إن

 عمومةا   تتكةاثر أنهةا يعنةي وهةذا. سقطرى وجزر والمهرة العربية، الجزيرة شبه من الغربي الجنوبي الجزء في منها يعي  ما باستثناء

ل ثم ومن ،(أبريل) نيسان حت ( يناير) الثاني كانون من العام بداية في  الصةي  فصةلي فةي التكاثر منطقة عن بعيدا   وتنتشر ريشها تبد 

 الشةتاء فصةل أواخةر فةي ثانيةة األزوا  وتجتمة  العةام، مةن الحة  وقة  فةي الطيةور فصةائل مةن أسةراب تتجمة  حةين فةي والخري ،

 خطةوط وعنةد ارتفاعةا ، أكثةر لمنةاط  االنتقةال بعد متأخر وق  في تتكاثر التي األنوا  من عدد وهناك. الجديد التكاثر لموسم استعدادا  

 .درجة أعل  عر 

 

 بةل التكةاثر، مةن النمط لهذا االستثناءا  من العديد هناك أن إال

 مةن أو آلخةر، عةام مةن يختل  قد الواحد النو  تكاثر موسم إن

 هةذا يتوق  حيث المجدبة، األحيائية الموائل في ألخرى منطقة

 .األمطار هطول موسم مدى عل  التكاثر

 أنواعةا   - الةزمن مةدار علة  - الطويلةة القحةط مدد أظهر  وقد

 موئلهةا، فةي الطعةام مةن تجةده بما البقاء عل  قادرة الطيور من

 معظةم فةي القليةل المطةر مةن بةالرغم والتكةاثر العي  وتستطي 

 أعةداد في تراج  عن المطا  آخر في القحط ويسفر السنوا ،

 أكثةةر مةةن الصةةحراء قبةةرة ولعةةل. محليةةا   واضةةمحاللها الطيةةور

 الجزيةةرة أرجةةاء معظةةم فةةي المتوطنةةة المهةةاجرة غيةةر الطيةةور

 حيةث المجدبةة، البيئةة هةذه فةي العةي  فةي نجح  التي العربية

 اسةةتجاب مةةا المتوطنةةة الطيةةور ومةةن. الصةةخرية الموائةةل تلةةزم

 أن إال حجمةةا ، أصةةغر صيصةةان بتوليةةد والجةةدب األمطةةار لشةة 

 بالةذكر الجةدير. الدراسةة مةن الكةافي القةدر تنل لم الظاهرة هذه

 الجزيةةرة لشةةبه زيارتهةةا خةةالل تتكةةاثر التةةي البريةةة الطيةةور أن

 العصةفور عةدا مةا إفريقيةا، فةي شةتاءها تمضةي صةيفا ، العربيةة

 ومعظةم. الهند إل  الشتاء فصل في ينتقل الذي الرقبة، األصفر

 األنةةةوا  مةةةن صةةةيفا   العربيةةةة الجزيةةةرة فةةةي الزائةةةرة الطيةةةور

 نطةةةا  جنةةةوب أقصةةة  فةةةي تتكةةةاثر التةةةي اآلسةةةيوية األوروبيةةةة

 اإلفريقيةةةة الطيةةةور مةةةن أنةةةوا  ثمةةةة كمةةةا. الجغرافةةةي وجودهةةةا

 أقصةةة  فةةةي وتتكةةةاثر إفريقيةةةا، داخةةةل تهةةةاجر التةةةي االسةةةتوائية

 .الصي  فصل في العربية الجزيرة من الشرقي الشمال

 الحيوانيةةةة المنةةةاط  ملتقةةة  عنةةةد العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه تقةةة 

 المنةاط  بةين الفاصةل الحةد وعلة  القةديم، العةالم من الجغرافية

 والبحةةر الهنةةدي المحةةيط بةين مةةا المعتدلةةة والمنةةاط  االسةتوائية

 تعةي  التةي األنةوا  مةن هائةل عةدد ثمةة لةذا المتوسط، األبي 

 وقةةد. العربيةةة الجزيةةرة فةةي تتكةةاثر حةةين نطاقهةةا أطةةرا  علةة 

 مةةدى علةة  اإلنسةةان صةةنعها التةةي المنتشةةرة الموائةةل سةةاهم 

 جمية  مةن متكاثرة جديدة طيور اجتذاب في مض  قرن نص 

 تحةةط حةةين معظمهةةا فيتكةةاثر البحريةةة الطيةةور أمةةا. االتجاهةةا 

 مةةن الصةةي  فصةةل منتصةة  فةةي العربيةةة، الجزيةةرة فةةي زائةةرة

 العةةام مةةدد أكثةةر وهةةي ،(أغسةةطس) آب إلةة ( يونيةةو) حزيةةران

  المجةةال هةةذا فةةي المحةةدودة البحثيةةة البيانةةا  وتشةةير. حةةرارة

 الةةةذروة مةةةدد مةةة  البحريةةةة الطيةةةور تكةةةاثر موسةةةم تةةةزامن إلةةة 

 المتةوافرة األسةماك الطيةور تستخدم حيث البحار، في اإلنتاجية

 .فراخها إلطعام

 المعرفة نقص

 المسةةاحة مةةن 0كةةم ماليةةين ثالثةةة تنةةاهز أرا    مسةة  أن الشةةك

 معرفتنةا تةزال ال لةذا. هائلةة بشةرية وموارد قدرا  يتطلب أمر

 األمر يتعل  عندما خاصة جدا ، بسيطة العربية الجزيرة بطيور

 والوسةط  والشةمالية الشةرقية واألجزاء الخالي، الرب  بمناط 

 حةدود إلة  نجةران مةن العربية الجزيرة شبه ووسط اليمن، من

 ُتجةةر   ولةةم. الغربيةةة الشةةمالية المرتفعةةا  إلةة  إضةةافة األردن،

 الجزيةرة فةي المتكاثرة األنوا  عن جدا   محدودة دراسا  سوى

 األحيائيةةة التفاصةةيل األحيةةان مةةن كثيةةر فةةي نجهةةل لةةذا العربيةةة،

 الطيور من أنوا  هناك كان  وإن. غذائها أو بتكاثرها الخاصة

 السةوقطري البحةر غةراب مثةل تفصةيلي، بشةكل دراسةتها تم 

 . المثال سبيل عل 
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   ووصفها العربية  الجزيرة طيور تصنيف

 بحسةب مصةنَّفة العربية الجزيرة طيور ألنوا  تفصيل يلي فيما

 كةل فصيلة ذكر ثم ومن الطائر، نو  ذكر أوال   يتم إذ. فصائلها

 عنةةد الوقةةو  مةة  مفّصةةل، بشةةكل عنهةةا الحةةديث وسةةيتم نةةو ،

 واسةةةتخدامها العربيةةةة، الجزيةةةرة شةةةبه فةةةي ووضةةةعها نوعهةةةا،

 المتعلقةةةة والجوانةةةب البيئيةةةة، واحتياجاتهةةةا الطبيعيةةةة للموائةةةل

 لهةا، صةورة إدرا  إلة  إضةافة الجغرافةي، وتوزيعهةا بتكاثرها

 .طبيعية صورة وجود تعذر حال في رسم أو

 الجزيةةرة فةةي منةةتظم أو دائةةم بشةةكل تتكةةاثر ال التةةي الطيةةور أمةةا

 عةةن نبةةذة تقةةديم فسةةيتم الوحشةةية، أو الدخيلةةة كةةاألنوا  العربيةةة،

 عةن نعرفةه ومةا ووضةعها العربيةة، الجزيةرة شبه في ظهورها

 تحديةةةةد أو لشةةةةكلها، رسةةةةم أو صةةةةورة، إدرا  دون تكاثرهةةةةا،

 . الجغرافي توزيعها

  الطيور أنواع

 Struthionidae النعام

 

  

 Struthio camelus النعـــــــام

 يطير ال الذي الكبير الطائر - النعام طيور من واحد نو  هناك

 مةن الكبةرى الصةحراء جنوب في اآلن وجوده ينحصر با   -

 اإلفريقيةة القةارة شةمال في الساب  في يعي  كان حيث إفريقيا،

 فةي العربيةة الجزيةرة شةبه في النعام وينتشر. آسيا قارة وغرب

ا جنوبها: هما جغرافيتين منطقتين  القاحلةة السةهوب فةي وتحديةد 

 حةّرة في الشمالية والسهول الخالي، الرب  أطرا  عل  الواقعة

 فةةي النعةةام طةةائر انقةةرا  إلةة  العلميةةة األدلةةة وتشةةير. خيبةةر

 حيةث العشةرين، القةرن أوائةل فةي العربيةة الجزيرة شبه جنوب

 واالسةتفادة وبيضةها لحمهةا ألكةل الصةيادون يسةع  فريسة كان

. األخةةرى الطبيةةة األغةةرا  عةةن فضةةال   وريشةةها، زيتهةةا مةةن

 قةد العربية الجزيرة شبه في النعام استيراد محاوال  أن ويذكر

 الجهةةود أن غيةةر الماضةةي، القةةرن مةةن السةةبعينيا  منةةذ بةةدأ 

 محميةةة فةةي م0000 عةةام فةةي بةةدأ  توطينةةه إلعةةادة الرسةةمية

 أن العشةرين، القةرن أوائةل رحالةة لشهادة ووفق ا. الصيد محازة

 بةين تتةراوح صغيرة مجموعا  في تعي  العربية النعام طيور

 مةةن 4-0 برفقةةة النعةةام ذكةةر يعةةي  حيةةث أحيانةةا ، طيةةور 0-8

 نطةةا  ضةةمن يتحةةرك رحةةال طةةائر الغالةةب فةةي وهةةو اإلنةةاث،

 فةةي ينتقةةل كةةان النعةةام أن البةةدو عةةن أُثةةر وقةةد السةةاحل، منطقةةة

 إلةة  الشةةمالية العربيةةة الجزيةةرة شةةبه سةةهول مةةن الربيةة  فصةةل

 وتنتقةل. الخرية  فصةل فةي أدراجةه يعةود ثةم دمشة ، مشار 

 العربةي، الجمل غرار عل  للرعي الشجيرا  بين النعام طيور

 العشةب تأكةل حيةث أخةرى، عواشةب بصةحبة تكةون ما وكثيرا  

 واليسةةرو  الخنةةافس الفةةرا  تأكةةل كمةةا والحبةةوب، والنباتةةا 

 وثمةة للعطة ، الشديدة بمقاومتها النعام طيور تتميز كما. أيضا  

 وتتناسةل. المةاء تشةرب أن دون عاما   البقاء تستطي  منها أنوا 

 31-01 النعةام أنثة  تضة  حيةث الشتاء، فصل في الطيور هذه

 حيةةةث بحراسةةةتها، الةةذكر يقةةةوم بينمةةةا بحضةةانتها، تقةةةوم بيضةةة

 .يوما   40-40 لبيضه النعام حضانة مدة تستغر 

 Numididae الغيني الدجاج 

 األرقط، الري  ذا  الكبيرة الطريدة الطيور من الغيني الدجا 

 غبةةب أو خةةوذة لةةوال عةةاريين، وعنقهةةا رأسةةها يكةةون مةةا وعةةادة

. األحيةان معظةم فةي الطيةور هةذه وأنث  ذكر ويتشابه ُيتوجهما،

 الةدجا  وهةو العربية البراري في يوجد منها واحد نو  وهناك

 فةي أخةرى أنةوا  وجود المرج  من كان وإن أبوخوذة، الغيني

 .منها البع  يهرب قد التي الخاصة المزار 

 Numida meleagris  خو ة أبو الغيني الدجاج

 

 العربيةة، الجزيةرة شةبه بةراري يقطةن الةذي الوحيةد الطةائر هو

 وفةي الةيمن، جبةال سةفوح وفةي تِهامةة، منطقةة في يستقر حيث

. السةعودية العربية المملكة من الغربية الجنوبية المنطقة أقص 

 شةةهري خةةالل جةةوا وادي فةةي أُجريةة  دراسةةة أظهةةر  وقةةد

( الثةةةاني كةةةانون) ينةةةاير إلةةة  0001( األول كةةةانون) ديسةةةمبر

 قرابةة وجةود وقةدر  طةائر، 011 عةن يقل ال ما عن م0000

 العربيةة المملكةة فةي خةوذة أبو الغيني الدجا  من طائر 0111

 خالل باالنقرا  مهدد الطيور من النو  هذا أن إال السعودية،

 وتقطن. بحمايته المحلية السلطا  اهتمام رغم القادمة السنوا 
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 قةرب المنخفضةة األشةجار فيها تكثر التي المناط  الطيور هذه

 وقةد لهةا، طعةام يتةوافر حيةث الحقةول، مثل الممتدة، المساحا 

 م111و الةيمن، فةي م0111 إلة  تصةل مرتفعا  عند شوهد 

 أشةجار عةن الطيور هذه وتبحث. السعودية العربية المملكة في

 الطيةور هةذه أن ويبةدو(. التالل أشجار وباألخص) عليها للجثم

 حيةث تِهامةة، في التي مثل الصغيرة، الزراعية المناط  تفضل

 ميةةةاه لجمةةة  الصةةةغيرة والسةةةدود الرفيعةةةة الةةةذرة حقةةةول توجةةةد

 تقطة  حيةث غةذائها، في المياه إل  ماسة بحاجة وهي. األمطار

 هةةذه وتعةةي . المةةاء عةةن بحثةةا   اليةةوم فةةي مةةرا  عةةدة وجبتهةةا

 مشاهدتها ويمكن طائرا ، عشرين إل  تصل أسراب في الطيور

 ال أنهةا كمةا. تكاثرهةا أوقا  غير في والسيما العام، مدار عل 

 الةةدجا  أنثةة  وتقةةوم. أخةةرى طيةةور تجمةة  منةةاط  فةةي تعشةة 

  البةةي ، حضةةانة ثةةم ومةةن عشةةها، باختيةةار خةةوذة أبةةو الغينةةي

 هةةذه تبلةة  وحةةين. وحمايتهةةا الفةةرا  برعايةةة الةةذكر يقةةوم فيمةةا

 سةرب لتكةوين بةدورها تتجمة  أشةهر، ثالثة إل  شهرين الفرا 

 فةي أو( سةبتمبر) أيلةول شةهر في الطيور هذه تتكاثر وقد. آخر

 .الصي  فصل

 Phasianidae  الحجل و الدّراج طيور 

 الطيةةةورالتي عوائةةةل مةةةن والحجةةةل الةةةدرا  طيةةةور عائلةةةة تعةةةد

 الممتلئةة الحجم، في المتفاوتة البرية الطيور من أنواعا   تتضمن

 المسةةتديرين والجنةةاحين والحةةاد، القصةةير المنقةةار ذا  الشةةكل،

 وتكون. نتوءا  لهما تكون قد اللتين القويتين والساقين القويين،

 أدكةن، ري  ذا  اللون أحادية الغالب في منها العربية األنوا 

  العديةةد فةةي لجنسةةينا تبةةاين رغةةم وإناثهةةا، ذكورهةةا تشةةابه مةة 

  الطيةةةور ذكةةةور تميةةةز مةةة  والسةةةيما الطيةةةور، هةةةذه أنةةةوا  مةةةن

 نوعةا   وثمةانين الةـمئة من أنوا  سبعة وثمة. المزخر  بالري 

  شةةةبه فةةةي الطريةةةدة والطيةةةور والحجةةةل، الةةةدرا  طيةةةور مةةةن

 .العربية الجزيرة

 Alectoris chukar الحجل

 

 العربيةة المملكةة مةن الغربةي الشةمال أقصة  في  الحجل يعي 

 شةبه وفةي األوسةط، الشةر  منطقةة جنةوب وأقصة  السعودية،

 الرحال غير الطائر هذا يتكاثر حيث عمان،  في مسندم جزيرة

 ،(م0011-011) مسةندم مرتفعةا  ويفضةل. المنةاط  هةذه في

-011 ارتفةةا  عنةةد المهجةةورة الصةةغيرة الحقةةول فةةي والسةةيما

 الحجةةل أسةةراب ُتشةةاهد مةةا وكثيةةرا  . البحةةر سةةط  عةةن م0111

 منطقةةة فةةي تصةةل كمةةا م،011 ارتفةةا  علةة  طعةةام عةةن الباحثةةة

 إلةة  الةةتالل منحةةدرا  فةةي العربيةةة الجزيةةرة شةةبه غةةرب شةةمال

 جبةل فةي الغراني  منحدرا  والسيما م،0111-0111 ارتفا 

ةا الحجل ويعي (. المملكة غرب شمال) اللوز  منةاط  فةي غالب 

 والنباتا  الشجيرا  لنمو تكفي التي األمطار عليها تهطل جافة

 الحجةةل طيةةور مة  أحيانةةا   تجتمة  الحجةةل وطيةور. الدائمةةة غيةر

 يتنافسةةان النوعةةان هةةذان كةةان إن معلومةةا   يكةةن لةةم وإن الرملةةي،

 فةي التةو  بثمةار الطيةور هةذه وتتغذى. الموئل أو الطعام عل 

 والحشةةائ  واألعشةةاب، البةةذور، علةة  وكةةذلك مسةةندم، منطقةةة

 أخةرى منةاط  فةي الحشةرا  أنوا  وبع  األشجار، وأورا 

 عةدم فةي السبب هو المتزايد الجفا  ولعل. األوسط الشر  من

 الكثيةر يةزال وال. العربية الجزيرة شر  في الطائر هذا انتشار

 ذكةةور مةةن أعةةداد شةةوهد  فقةةد تكةةاثره، طريقةةة عةةن مجهةةوال  

 شةهر أواخةر فةي اإلناث الجتذاب مغردة اللوز جبل في الحجل

 البالغة الطيور من صغيرة أسراب مشاهدة رغم ،(مارس) آذار

 . نفسه الوق  في

 Alectoris philbyi   فيلبي حجل

 

 جنةةوب فةةي الجبليةةة المنةةاط  الرحالةةة غيةةر الطيةةور هةةذه تقطةةن

 غةةرب حتةة  جنوبةةا   الطةةائ  مةةن العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه غةةرب

ا أقةل وهي ،(شماال   درجة 004 عر  خط) اليمن  مةن انتشةار 

. مشةاهدتها تنةدر لةذا بالخجةل تتسةم كمةا العربةي، الحجةل طيور

 جبةل قمةة قةرب م3111 ارتفا  عند  الفيلبي الحجل شوهد وقد
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 جبةل قمةة مةن بةالقرب وجوده يكثر كما اليمن، في شعيب النبي

 يوجةد أن وينةدر السةعودية، العربيةة المملكةة قمم أعل  السودة،

 يفضةةل وهةةو. م0111 مةةن أدنةة  مرتفعةةا  فةةي الفيلبةةي الحجةةل

 وحقول الُمراحة، واألراضي الجلمود، وصخور الخالية، التالل

 متاخمةةة أحيانةةا   تكةةون التةةي المسةةتوية، شةةبه واألراضةةي القةة 

 األشةةةجار مجةةةاورة فيلبةةةي حجةةةل يفضةةةل كمةةةا. وعةةةرة ألرا   

 هةذه غةذاء عةن ُيعةر  وال. عشةه بنةاء يمكنه حيث المنخفضة،

 المتنوعةةة الخضةةار وبعةة  الجةةراد تأكةةل أنهةةا سةةوى الطيةةور

 بضةع  تةوحي المرتفعةة المنةاط  في إقامتها أن كما. وحبوبها

 الفيلبةي الحجةل  أزوا  وتنتشةر. الجةا  الحةار للمنا  مقاومتها

 يمكةن حيث ،(أغسطس) آب شهر حت ( مارس) آذار شهر من

 .التكاثر موسم في  تغريدها سما 

   Alectoris melanocephalaالعربي الحجل 

 

 فةي متوّطن وهو تميزا ، وأكثرها الحجل، طيور أنوا  أكبر هو

 واألطةرا  الجبليةة المرتفعةا  يقطةن إذ العربيةة، الجزيرة شبه

. العربيةةةة الجزيةةةرة شةةةبه وشةةةمال وجنةةةوب غةةةرب الصةةةخرية

 ينتقةل شةوهد وإن) المهةاجرة غيةر الطيةور من العربي والحجل

ا األكثر وهو(. اليمن غرب في أدن  مرتفعا  إل  شتاء    انتشار 

 ينتشر إذ العربية، الجزيرة شبه في المتوطنة الطيور جمي  بين

 بةةين ُعمةةان شةةمال حتةة  السةةعودية العربيةةة المملكةةة غةةرب مةةن

 ورود ويمكةةن. درجةةة° 04 و° 01 الشةةماليين العةةر  خطةةي

 واألوديةةة الةةتالل وفةةي الجبليةةة، المنةةاط  فةةي العربةةي الحجةةل

 هةةذا يفضةةل كمةةا. والشةةجيرا  باألشةةجار، المكسةةوة الخضةةراء

ةا يفضل وال الصخور الطيور من النو   نوعةا   أو محةددا   ارتفاع 

 فةي العاليةة األشةجار يقطةن كمةا النبةا ، أو الصةخور من معينا  

 حةال منةتظم بشةكل الماء يشرب أنه وبرغم. التكاثر موسم غير

 فيهةا يتةوافر التةي المنةاط  علة  يقتصةر ال وجوده ف ن توافره،

 والحجةةل. غذائةةه مةةن المائيةةة احتياجاتةةه يسةةتخلص حيةةث المةةاء،

 الطلةةةة ، بةةةةراعم مثةةةةل الخضةةةةراء، بالنباتةةةةا  يتغةةةةذى العربةةةةي

 الةةورد وثمةةار والبةةذور البقوليةةة والبةةراعم البةةردي، وبصةةيال 

 يمكةةن. الطعةةام، تناولةةه أثنةةاء السةةطوح ويحةةك وينقةةر. البةةري

 مةن طةائرا   وعشةرين سةبعة حتة  00-01 مةن أسةراب مشاهدة

 الصخور فو  الذكور تغريد ويعلو يزداد حيث العربي، الحجل

 الثةاني تشةرين( أبريةل) نيسةان التكةاثر موسم قرب عند البارزة

 وأيلةةةةول( يونيةةةةو) حزيةةةةران شةةةةهري بةةةةين وعةةةةادة ،(نةةةةوفمبر)

 الكثيةر نعةر  وال. والغةروب الشرو  عند والسيما ،(سبتمبر)

 الةةذكور بةةين المشةةترك السةةلوك أو ألعشاشةةه، بنائةةه كيفيةةة عةةن

 .بينها فيما واإلناث

   Ammoperdix griseogularis سي سي حجل 

 وأجةزاء تركيةا شةر  - جنةوب أقصة  مةن الممتدة المنطقة تعد

 األصةةلي المةةوطن هةةي الهنةةد، غةةرب شةةمال حتةة  سةةورية مةةن

 المجدبةة، الصةخرية التالل تفضل حيث سي، سي حجل لطيور

 الرمليةةة، والمنةةاط  المتنةةاثرة، القليلةةة النباتةةا  ذا  والهضةةاب

 وثمة. الرطبة والمناط  الكثي  األخضر النبا  مناط  متجنبة  

 العةرب عةن أُثةر ما بسبب الطائر هذا وجود مكان حول التباس

 هذا إضافة تم  وقد. سي سي بحجل العربي الحجل تسمية من

 اإلمةةارا  فةةي يةةاس بنةةي صةةير جزيةةرة إلةة  الطيةةور مةةن النةو 

 عةن الكثيةر ُيعةر  وال. م0080 عام أوائل في المتحدة العربية

 واعتمادهةةا نوعهةةا اسةةتمرار ومةةدى وتكاثرهةةا، حياتهةةا أسةةلوب

 .للبقاء المحمي السكن عل 

 Ammoperdix heyi  الرملي الحجل
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 مةن منةه أنةوا  أربعةة تمييةز يمكةن الذي الرملي، الحجل ينتشر

 فهو ، العربية، الجزيرة وشبه مصر غرب حت  سورية جنوب

 حتة  العربيةة، الجزيرة شبه وغرب وسيناء، سورية في يعي 

 شةر  إلة  الجافةة المنةاط  وعبةر ،°00 الشةمالي العر  خط

 الجزيةرة شةبه ووسط حضرمو  وادي حت  المرتفعة المناط 

 فيةه مغلوطةا   اسةما   يحمةل وهةو. والخر  الريا  قرب العربية

 كانة  إذا إال الرمةال يقةرب وال الصةخرية، المناط  طائر ألنه

 فةةي منةةتظم بشةةكل الرملةةي الحجةةل ويتةةوز . لصةةخور متاخمةةة

 والمنةاط  وُعمةان، المتحةدة العربيةة اإلمةارا  شمال مرتفعا 

 مناطقهةةةا ومعظةةةم العربيةةةة، الجزيةةةرة شةةةبه جنةةةوب الصةةةخرية

 المهةاجرة غيةر الطيور من الرملي والحجل. والغربية الوسط 

 في والهضاب واألودية الصخرية التالل ويفضل األرج ، عل 

 وقةةد. الحيةةة النباتةةا  بعةة  فيهةةا تعةةي  التةةي الجافةةة المنةةاط 

 الشةةةرقية األطةةةرا  فةةةي م0111 بارتفةةةا  منةةةاط  إلةةة  يصةةةل

. ُعمةةان فةي وكةةذلك الغربيةة، الجنوبيةةة الةتالل مةةن جفافةا   األكثةر

 وقُبيةل الشةمس شةرو  بعةد نشةاطه ذروة الرملةي الحجةل ويبل 

 ظةةل إلةة  بةةاللجوء الحارقةةة الشةةمس حةةرارة ويتجنةةب الغةةروب،

 البقةاء علة  قةادر وهةو. النهار منتص  في والنباتا  الصخور

 عنةةد الشةرب فةي يتةردد ال أنةه رغةم ميةاه، مصةادر وجةود دون

 اللسةان نبةا  وبةراعم بةأورا  الرملي الحجل ويتغذى. توافرها

 أزهةار إلة  تنجةذب التةي الحشةرا  بعة  إل  إضافة العربي،

 الطيةةةور أكثةةةر كونةةةه ومةةة . السةةةام Rhazya stricta نبةةةا 

 ال تكةاثره آليةة فة ن العربيةة، الجزيةرة شةبه في انتشارا   الطريدة

 شةهر من المدة في المرج  التكاثر موسم ويعد. )مجهولة تزال

ا ،(يوليةةو) تمةةوز شةةهر إلةة ( مةةارس) آذار  نيسةةان فةةي وتحديةةد 

 معظةةم موجةةود الرملةةي والحجةةل(. يونيةةو) وحزيةةران( أبريةةل)

 طةائرا   01إلة  وتصةل طائرا ، 00-01 من أسراب ضمن العام

 وتعلن. والفرا  البالغة الطيور من مجموعا  في أقص ، كحد

  مغةةردة الربيةة  فصةةل فةةي منطقتهةةا حةةدود عةةن الطيةةور ذكةةور

 تظهةةر كمةةا. الفجةةر وقةة  وبخاصةةة البةةارزة، الصةةخور فةةو 

 حيةةث الربيةة ، فصةةل خةةالل أزوا  فةةي الرملةةي الحجةةل طيةةور 

 ريشةةها مستعرضةةة األخةةرى، الةةذكور بمطةةاردة الةةذكور يقةةوم

 . بأجنحتها ومتباهية

 Francolinus francolinus  األسود الدراج

 المتكيفةة حجما   الطريدة الطيور أجناس أكبر هو األسود الدرا 

 مةن موزعةة نوعا   41 وثمة. المشجرة غير الجافة المناط  م 

 مةةن وشةةماال   آسةةيا، شةةر  وجنةةوب اإلفريقيةةة الصةةحراء جنةةوب

 فةي الطةائر هةذا ويتةوطن. الصةين شر  شمال إل  قزوين بحر

 شةةر  وشةةمال المتوسةةط، شةةر  منطقةةة فةةي صةةغيرة تجمعةةا 

 المملكةة مةن الشةرقية المنطقةة في الهفو  في شوهد وقد. الهند

 باإلمةةةارا  أبةةةوظبي وفةةةي الكويةةة ، وفةةةي السةةةعودية، العربيةةةة

 وأبو ياس بني صير جزيرة في إطالقه تم وقد المتحدة، العربية

 ويفضةةةل. أيضةةةا   الكويةةة  وشةةةمال أبةةةوظبي، غةةةرب األبةةةي 

ةةا والحةةدائ ، الشةةجيرا  . الرطبةةة األراضةةي منةةاط  وخصوص 

 عجةز أن غيةر العربيةة، الجزيةرة شةبه فةي متوافر الموئل وهذا

 شبه بيئة في ما لعامل يعود كبيرة بأعداد التكاثر عن النو  هذا

 نةةدرة أو الرطوبةةة، أو الحةةرارة، درجةةة مثةةل العربيةةة، الجزيةةرة

 .طعامه موارد

 Francolinus pondicerianus الرماد  الدراج 

 

 الجزيةةرة شةةر  مةةن تمتةةد منطقةةة فةةي الرمةةادي الةةدرا  يقطةةن

 شمال طيور من وهو. وسريالنكا بالهند مرورا   وإيران العربية

 شةر  إلة  أُدخةل أنةه وُيعتقد المتحدة، العربية واإلمارا  ُعمان

 نظةرا   سريعا ، فيها انتشر ثم م،0081 عام قبل العربية الجزيرة

 الطةةر  امتةةداد علةة  وزراعةةة تشةةجير مةةن المنطقةةة شةةهدته لمةةا

 ومالعب المروية الحدائ  وانتشار أبوظبي، إمارة في السريعة

 تةربط تعاي  عالقة وثمة. الشمالية واإلمارا  دبي في الغول 

 حيةةث العربيةةة، الجزيةةرة فةةي باإلنسةةان الرمةةادي الةةدرا  طيةةور

 ووفةرة السةكاني التنةامي م  متوافقة بصورة الطائر هذا يتكاثر

 جزيةرة مةن غربةا   بالتكاثر الرمادي الدرا  طيور وتقوم. المياه

 بةالد باتجةاه العربي الخلي  شاطئ امتداد عل  وشماال   أبوظبي،

. لهةا المناسةبة الظةرو  تةوافر عنةد التكةاثر سةريعة فهي. الشام

ةا الرمةةادي الةةدرا  طةةائر وينتشةر  المزروعةةة المنةةاط  فةةي أيض 

 لبنةاء الشةجيرا  مةن يسةتفيد حيةث الكبيرة، والحدائ  والمشاتل

 ف نةةه سةةكانيا ، المكتظةةة المنةةاط  يطيةة  ال أنةةه وبةةرغم. أعشاشةةه

 محةةيط وفةةي الخضةةراء الحضةةرية المنةةاط  فةةي أيضةةا   ينتشةةر

 تقطةن الرمةادي الةدرا  وطيةور. تكاثره بعد والسيما الواحا ،

 والالفة . منهةا طةائرا   عشةرين نحةو يجتم  حيث األشجار، في

 أن وبةةرغم. الجةةا  الجةةو فةةي والصةةمود، البقةةاء تسةةتطي  أنهةةا

ا الرمادي الدرا   البحةر، سط  مستوى من قريبا   ينتشر ما غالب 

 فةةي األخضةةر الجبةةل فةةي م0301 ارتفةةا  إلةة  يصةةل قةةد ف نةةه

 الخضةةةةراء، والمةةةةواد والبةةةةذور، بةةةةالحبوب، ويتغةةةةذى. عمةةةةان

 الخنفسةةاء ويرقةةا  األبةةي  والنمةةل والنمةةل، النطةةاط، والجةةراد

 حيةةث الزراعةةة، الطةةائر هةةذا ويفيةةد(. باكسةةتان فةةي ُسةةجل كمةةا)
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 نفتقر زلنا ما انتشاره ورغم بالمحاصيل، مضرة بكائنا  يقتا 

 أعشةةا  شةةوهد  وقةةد. تكةةاثره آليةةة عةةن وافيةةة معلومةةا  إلةة 

  مرتكةةةةزة خشةةةةنة، بأعشةةةةاب مبنيةةةةة الرمةةةةادي للةةةةدرا  عميقةةةةة

 أو شةةةجيرا  مةةةن بةةةالقرب النةةةامي، العشةةةب مةةةن كتلةةةة علةةة 

 بفراخةه واالعتنةاء التكةاثر علة  القةدرة ولديةه. الةورد أحوا  

 .العام مدار عل 

 Coturnix coturnix العاد  السمان 

 

 الغربيةة أوراسيا من كبير جزء عل  صيفا   متكاثر زائر السمان

. الوسةط  روسةيا حت  البريطانية الجزر من ابتداء   والوسط ،

 الربيةةة  فصةةةلي فةةةي العربيةةةة الجزيةةةرة بشةةةبه مهةةةاجرا   ويمةةةر

 منةاط  في يتكاثر والسمان. الشتاء فصل في وقليال   والخري ،

 السةةةبعينيا  فةةةي الزراعةةةة تطةةةور بعةةةد المرويةةةة المحاصةةةيل

 السةةةعودية العربيةةةة المملكةةةة وسةةةط فةةةي الميالديةةةة والثمانينيةةا 

 آذار شةهر فةي عةادة السةمان طيةور وتهةاجر. وشةمالها وشرقها

 حت ( سبتمبر) أيلول شهر ومن ،(أبريل) نيسان حت ( مارس)

 البحةةةةرين فةةةةي شةةةةتاء   ُوجةةةةد  وقةةةةد ،(أكتةةةةوبر) األول تشةةةرين

 ُعمةةان، فةةي ظفةةار منطقةةة وشةةمال المتحةةدة العربيةةة واإلمةةارا 

 فةي - نةادرا   ذلةك كةان وإن - توجةد وقد اليمن، في عدن وقرب

 تقةدير ويصعب. السعودية العربية المملكة من الشرقية المنطقة

ِجلةةة، السةةمان لطبيعةةة نظةةرا   منهةةا المعششةةة الطيةةور عةةدد  الخ 

. بهةةا يرغةةب التةةي الزراعيةةة المنةةاط  إلةة  الوصةةول وصةةعوبة

 ممةا مةنخف ، ارتفةا  علة  يحلة  حيةث لةيال ، السةمان ويهاجر

 عةةن فضةةال   الكهربائيةةة، باألسةةالك لالصةةطدام أحيانةةا   يعرضةةه

 ذا  الواسةعة المسةاحا  انالسةم ويفضةل. الصةيادين رصاص

 مرتفعةة منةاط  إلة  الوصةول يسةتطي  كما المنبسطة، النباتا 

 ومحاصةةةةيل بالحشةةةةرا ، يقتةةةةا  حيةةةةث م،0111 إلةةةة  تصةةةل

 ذا  الحقةةول بةةين المنخفضةةة األشةةجار حةةول والعلةة  الحبةةوب

 يةةذهب السةةمان كةةان إن الم كةةد مةةن ولةةيس. المحةةوري الةةري

 وال. المرويةةة الحقةةول قةةرب وجةةوده رغةةم ال، أم المةةاء لشةةرب

 بطبعةه ويفضةل التكةاثر، موسةم فةي أو بالهجرة، إيذانا   إال يغرد

 حصةاد هةو تكاثره يعتر  ما ولعل. بمنطقته واالنفراد الوحدة

 .يفضله الذي الحجازي البرسيم والسيما المحاصيل،

  

 Coturnix delegorguei  دليجورجو  سمان

 

 السةةةمان طيةةةور عةةةن المتةةةوافرة المعلومةةةا  قلةةةة مةةةن بةةةالرغم

 ألول العربيةة الجزيةرة فةي وجودهةا سجل التي الدليجورجوي،

 فةي وجودهةا إل  تشير المعلوما  معظم ف ن م،0803 في مرة

 الزراعية المناط  في السعودية العربية والمملكة واليمن ُعمان

 البيضةةةاء، والةةةذرة الةةةذرة، حقةةةول فةةةي وخاصةةةة المنخفضةةةة،

 الجنوبيةة المنطقةة فةي  تعةي أنهةا واألرج . األخرى والحبوب

 فيهةا يعةي  للتةي مماثلةة بيئةة فةي العربيةة الجزيةرة مةن الغربية

 كسةةائر وهةةو. والشةةمالية الوسةةط  المنطقةةة فةةي العةةادي السةةمان

 عةةن الكثيةةر ُيعةةر  وال. للبشةةر غةةذاء   ُيصةةاد الطريةةدة الطيةةور

 إال العربيةة، الجزيةرة شةبه فةي تكاثره طريقة أو الغذائي نظامه

 الكائنةةا  وبعةة  األعشةةاب ببةةذور يتغةةذى اإلفريقةةي نظيةةره أن

 مبطنةةا   الجذريةةة بالسةةويقة عشةةه ويبنةةي الضةةعيفة، الفقاريةةة غيةةر

 .والمراعي المرو  في النباتا  ببع 

 Pavo cristatus الهند  الطاووس

 أخةرى منةاط  إلة  أُدخةل وقةد وسةريالنكا، الهند طيور من هو

 للزينةة، كطائر المتحدة العربية اإلمارا  مثل العالم، من عديدة

 وجزيةرة األبةي ، أبةو جزيةرة) فةي كبيةرة بأعةداد يتكاثر حيث

 وجزيةرة داس، وجزيةرة ودبةي، علةي، وجبةل يةاس، بني صير

. قطر في الدوحة سماء في محلقة شوهد  كما( وأبوظبي دلما،

 تفضةةل التةةي المهةةاجرة، غيةةر الطيةةور مةةن الهنةةدي والطةةاووس

 وعلةةة . المحةةةدودة صةةةغيرةال والمسةةةاحا  والواحةةةا  الحةةةدائ 

فر ما الرغم  مثةل فةي نفسه إعالة عل  قادر ف نه طعام من له ُيو 

 الحبةةةوب مةةةن واسةةة  بكةةةم الطةةةائر هةةةذا يتغةةةذى. الموائةةةل هةةةذه

. الصةغيرة الثةدييا  وبعة  والزواحة ، والحشرا  والفواكه،

 المنةةةاط  عةةةن بعيةةةدا   العةةةي  يسةةةتطي  ال األرجةةة  علةةة  وهةةةو

. والكةةةالب للصةةةيادين سةةةهلة فريسةةةة فهةةةو بالسةةةكان، المأهولةةةة

 تقةارير وثمةة. الشةجيرا  فةي األر  علة  العادة في ويعش 

 نيسةةان شةةهر مةةن المتحةةدة العربيةةة اإلمةةارا  فةةي تكةةاثره عةةن

 بالغةة طيةور شةوهد  كما ،(يونيو) حزيران شهر إل ( أبريل)

( مةةايو) أيةةار شةةهر فةةي فراخهةةا بصةةحبة الهنةةدي الطةةاووس مةةن

 (.يوليو) تموز شهر حت 

  

٤٤



 الجزيرة العربية في شبهالمتكاثرة مختصر أطلس الطيور 
 

 Anatidae  والبط واإلوز البجع

 المتوسةط الحجةم ذا  العةالم تجةوب التي الطيور من أنوا  هي

 ذا  واألقةةدام الشةةكل، الملةةوقي العةةري  والمنقةةار الكبيةةر، أو

 جنةةاح فةةي ملونةةة بقعةةة وثمةةة. نسةةبيا   الطويةةل والعنةة  الةةوترا ،

 مةةن العربيةةة الجزيةةرة فةةي نوعةةا   عشةةرون ويوجةةد. منهةةا العديةةد

 تقريبةةا   مسةةاوية أعةةداد عةةن فضةةال   نوعةةا ، وخمسةةين ِمئةةة أصةةل

 المنطقةة إلة  أُدخلة  كةالتي الدخيلةة، الطيور من أخرى ألنوا 

 دول معظةم فةي البةري اإلوز مةن الخاصةة المجموعةا  إلثراء

 بطبيعتها الموجودة والبط واإلوز البج  طيور ومعظم. المنطقة

 فصةةل فةةي الرطبةةة األراضةةي فةةي تحةةط العربيةةة الجزيةةرة فةةي

 الجزيةرة فةي تتكاثر منها أنوا  ستة وثمة. هجرتها أثناء الشتاء

 أو الغريبةةة الطيةةور مةةن تعةةد  األقةةل علةة  منهةةا ثالثةةة العربيةةة،

 . الدخيلة

 Sarkidiornis melanotos العرف  ات البطة 

 فةي األسةر فةي العةر  ذي الةبط وجةود عةن معلوما  توجد ال

 وأفريقيةةا الجنوبيةة أمريكةةا طيةور مةن وألنهةةا العربيةة، الجزيةرة

 أن المةرج  فمةن الصةين، جنةوب إلة  والهنةد الصحراء جنوب

 فةي م0001 عةام فةي شةوهد الةذي العةر  ذو الةبط ذكةر يكون

ةا شةريدا   بريةا   طةائرا   ُعمةان، في ظفار منطقة  أو الهنةد مةن قادم 

 تحاول ما عادة البرية الطيور أن من وبالرغم. أفريقيا من ربما

 الطةةائر هةةذا بةةدأ فقةةد األصةةلي، موطنهةةا إلةة  العةةودة أو الهةةرب

 فضةولهم أثار الذين بع  اقتراب رغم صاللة في وبقي ودودا  

 فةةةةي الخضةةةةاري طيةةةةور مةةةة  ذلةةةةك بعةةةةد شةةةةوهد وقةةةةد. منةةةةه

 مة  تةزاو  قد يكون أن المرج  من إنه حيث المزار ، إحدى 

 .إناثها إحدى

 Alopochen aegyptiaca المصرية اإلوزة 

 

 سةةاحل فةةي المنتشةةرة الزينةةة طيةةور مةةن المصةةرية اإلوزة تعةةد

 فيهةةا بمةةا األمةةاكن، مةةن العديةةد إلةة  أُدخلةة  التةةي األحمةةر البحةةر

 الطيةةور تكةةاثر  وقةةد. العربيةةة الجزيةةرة مةةن الشةةرقية المنطقةةة

 توس  أنها يبدو حيث المتحدة، العربية اإلمارا  في منها البرية

 الشةةرقي السةةاحل علةة  الُعمانيةةة الحةةدود قةةرب وجودهةةا نطةةا 

 عةن أحيائيةة دراسةة أي تجةر ولةم. غربةا   والةرويس العين وإل 

 الواضة  مةن فلةيس لةذا العربيةة، الجزيةرة في المصرية اإلوزة

 األنةوا  مة  تواصةلها أو فيهةا توجةد التةي البيئة م  تكيفها مدى

 المةدى علة  والبقةاء التكةاثر علة  قةادرة كانة  إن أو األخرى،

 األراضةةي المصةةرية اإلوزة مةةن البريةةة الطيةةور وترتةةاد. البعيةد

 اسةةتغالل فيهةةا تسةةتطي  التةةي واألمةةاكن االصةةطناعية الرطبةةة

 فةةي تقتةةا  وهةةي. القاسةةي الجةةو هةةذا فةةي للبقةةاء الغةةذاء مصةةادر

 الحبةوب عةن فضةال   والبذور، الزر  وأورا  بالخضار إفريقيا

 فةي المصةرية اإلوزة وتعةد. الحصةاد بعد األر  عل  المتبقية

 أعةدادها تنةامي ف ن لذا. بالمحاصيل الضارة الطيور من إفريقيا

 عةةن فضةةال   الزراعيةةة، المنةةاط  يهةةدد قةةد العربيةةة الجزيةةرة فةةي

 عةةن الكثيةةر نعةةر  وال. الشةةرب ميةاه مصةةادر تلةةوث قةةد كونهةا

 معدل يبدو حيث المتحدة، العربية اإلمارا  في تكاثرها طريقة

 .ضئيال   الطائر هذا فرا  بقاء

 Tadorna ferruginea فروة أبو البط 

 

 دول جميةة  فةةي عشةةوائي بشةةكل فةةروة أبةةو الةةبط طيةةور تتةةوز 

 شةةر  جنةةوب فةةي فهةةو تكاثرهةةا نطةةا  أمةةا العربيةةة، الجزيةةرة

 وتعةةةد آسةةةيا، مةةةن الوسةةةط  المنطقةةةة ومعظةةةم وتركيةةةا أوروبةةةا

 توجد ولكن الشتاء، فصل في الزائرة الطيور من عامة بصورة

 مةن الشةرقية المنطقةة فةي تكثةر حيث الصي ، فصل في أحيانا  

. وُعمةان المتحدة العربية واإلمارا  السعودية، العربية المملكة

 الجزيةةرة شةبه فةةي الظةرو  بحسةةب تتكةاثر أنهةةا المةرج  ومةن

 سةةةةوى تتةةةةوافر وال سةةةةنويا ، فيهةةةا تتكةةةةاثر ال وربمةةةةا العربيةةةة،

. العربيةةة الجزيةةرة فةةي وتعشيشةةها تكاثرهةةا عةةن قليلةةة معلومةةا 

 العةةرا  شةةمال هةةي بانتظةةام فيهةةا تتكةةاثر منطقةةة أقةةرب وتعةةد

 قةةرب عةةادة فةةروة أبةةو الةةبط ويوجةةد. تركيةةا وشةةر  وسةةورية

 والبحيةةرا  المالحةةة، أو منهةةا العذبةةة المختلفةةة، المائيةةة الموائةةل

 وقةةد. البحةةر ميةةاه أو السةةاحل يقةةرب ال لكنةةه للسةةاحل، المتاخمةةة

 مثةل لالسةتراحة أو للغةذاء عليةه يعتمةد ال لكنه الماء إل  يحتا 

 الغةذائي نظامةه عةن معلومةا  توجةد وال. البط طيور من غيره

 العةالم مةن األخرى المناط  في لكنه العربية، الجزيرة شبه في

 منةه أزوا  شةوهد  وقةد. معا   والنباتية الحيوانية بالمواد يقتا 

 شةهري بةين السةعودية العربية المملكة من الشرقية المنطقة في

  عةادة لبيضةه حضةانته وتسةتغر  ،(مةايو) وأيةار( مارس) آذار

 فتسةةةتمر لفراخةةةه، رعايتةةةه أمةةةا. يومةةةا   00 إلةةة  08 بةةةين مةةةا

 . يوما   00 نحو 

٤٥



 الجزيرة العربية في شبهالمتكاثرة مختصر أطلس الطيور 
 

 Anas platyrhynchos الخضار 

 

 فةةي الخضةةاري طةةائر مةةن أنةةوا  سةةبعة منتظمةةة بصةةورة توجةةد

 من تعد حيث المنطقة، في نوعان منها يتكاثر العربية، الجزيرة

، الزائةةرة الطيةةور  البريةةة الطيةةور مةةن عةةدد وجةةود رغةةم شةةتاء 

  جنةةةوب  فةةةي والسةةةيما الثمانينيةةةا ، منةةةذ األسةةةر مةةةن الهاربةةةة

 . العربي الخلي 

 ومةن بريةة طيةورا   الخضاري طائر من المتكاثرة األسراب تعد

 أسرها، من هرب  أو متعمد بشكل أُطلق  قد تكون أن المحتمل

 وتفضةةةل. افتراسةةه تةةةم أو جوعةةا   قضةةة  منهةةا العديةةةد أن رغةةم

 الخضةةةاري طيةةةور مةةةن الشةةةتاء فصةةةل فةةةي الزائةةةرة الطيةةةور

 المالحةةة، والبحيةةرا  السةةاحلية كالخلجةةان الرطبةةة، األراضةةي

 النفايةةةا  أنهةةةار إلةةة  إضةةةافة التجميليةةةة والجةةةداول والبحيةةةرا 

 النباتةةا  ذا  الضةةحلة الميةةاه تفضةةل وهةةي. المعالجةةة السةةائلة

 فةةي غةةذائها عةةن الكثيةةر ُيعلةةم وال. المتدليةةة والشةةجيرا  العائمةةة

 تناولةةه مةةن الخضةةاري عةةن يعةةر  مةةا رغةةم العربيةةة، الجزيةةرة

 أجيةال تمّكنة  وقةد. الفقاريةة غير والكائنا  والحبوب لألورا 

 بعيدة الريا  نهر قرب البقاء من البرية الخضاري طيور من

 الطيةور إل  سلوكها في أقرب جعلها مما اإلنسان، مساعدة عن

 ُيعةر  وال. منهةا االقتةراب لحظةة تطيةر التي المتوحشة البرية

 صةةةغار مةةةن أسةةةرابا   أن ومةةة . تكاثرهةةةا طريقةةةة عةةةن الكثيةةةر

 ،(مةايو) وأيةار( أبريةل) نيسةان شهري بين شوهد  الخضاري

 وتجةدر. العام مدار عل  وق  أي في يتكاثر قد الطائر هذا ف ن

 عديدة أنوا  م  البرية في الخضاري طائر تهاجن إل  اإلشارة

 التةي الظةاهرة وهةي األجنةاس، بمختلة  البط طيور من أخرى

 .البرية أو األسيرة الطيور م  تزداد

 Anas clypeata  مجرف أبو أو الكيش 

 الكةةةرة مةةةن الشةةةمالي النصةةة  منةةةاط  الكةةةي  طةةةائر يقطةةةن

 ذا  المنةةاط  فةةي أمريكةةا وشةةمال أوراسةةيا شةةمال) األرضةةية،

 الجزيةةةرة إلةةة  يتةةةردد أنةةةه غيةةةر( والسةةةهوب المتوسةةةطي الجةةةو

 األراضةي فةي مهةاجرا   ويحةط الشةتاء، فصةل في زائرا   العربية

ا العذبةة، أو المالحةة الرطبة ( سةبتمبر) أيلةول شةهر مةن وتحديةد 

 علةة  وقة  أي فةةي المنطقةة إلةة  يةأتي وقةةد ،(مةارس) آذار إلة 

 وقد طائرا ، 00-01 من م لفة أسراب   في وتتحرك. العام مدار

 الشرقية المنطقة في شوهد  كالتي طائر، 0111 الـ إل  تصل

ِجلة الطيور من أنه كما. السعودية العربية المملكة من  التةي الخ 

 عةةن تبحةةث حيةة  التكةةاثر، موسةةم فةةي الخصوصةةية إلةة  تميةةل

 . القصب أحوا  مثل المنزوية األماكن

 

 وأيةةار( أبريةةل) نيسةةان شةةهري فةةي الكةةي  تةةزاو  سةةجل وقةةد

 شةةبه أن ورغةةم. المةةدة هةةذه فةةي تكاثرهةةا يةةرج  ممةةا ،(مةةايو)

 جنوبةا ، الطةائر هةذا لوجةود نطا  أقص  تمثل العربية الجزيرة

 يعينهةا قةد والنباتيةة االصةطناعية الرطبةة األراضةي انتشار ف ن

 الضةةحلة الميةةاه الكةةي  ويفضةةل. تكاثرهةةا نطةةا  توسةةي  علةة 

 أثنةةاء فةي يتةردد كمةا. القصةب أحةوا  مثةل بالزراعةة، الثريةة

 الزينةة وبحيةرا  الصةحي، الصةر  ميةاه بحيرا  إل  هجرته

. لالسةتراحة إال عةادة البحريةة المواق  يرتاد وال الري، وسدود

 الجزيرة في الكي  بغذاء الخاصة المعلوما  ندرة من وبالرغم

 النباتيةةةة بالمةةةأكوال  تقتةةةا  التةةةي األنةةةوا  مةةةن ف نةةةه العربيةةةة،

 ومنقةاره عنقةه محركةا   المةاء سةط  من يلتقطها التي والحيوانية

 الجزيةرة فةي لةه أعشةا  أي علة  يعثةر ولم. سري  بشكل أفقيا  

 من ضيقا   صغيرا   عشا   يبني األخرى المناط  في لكنه العربية،

. بيضة 00-8 األنث  تض  حيث الجافة، النباتية والعيدان الق 

 األنثةة  تقةةوم حيةةث يومةةا ، 03-00 مةةن الحضةةانة مةةدة وتسةةتمر

 .البي  بحضن وحدها

 Aythya nyroca  العين أبيض حمراو  

 العربيةة للجزيةرة الزائةرة الطيور من العين األبي  الحمراوي

 نيسةان إل ( سبتمبر) أيلول شهر من والسيما الشتاء، فصل في

 العربيةة، الجزيةرة أنحةاء فةي قليلة بأعداد ينتشر حيث ،(أبريل)

 منةه يتكةاثر مةا أمةا. سةقطرى وجةزر الكوي  في وجوده ويندر

 مثةل فيهةا، مقيمةا   يكةون أن المةرج  فمةن العربيةة، الجزيرة في

   مجرف أبو أو الكيش
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 ومنطقةة والدوحةة السةعودية العربيةة بالمملكةة الشةرقية المنطقة

 مواقة  فةي يسةتقر أنةه المةرج  مةن كذلك الريا ، ونهر تبوك

 الحمةراوي أعةداد تراجة  ويعد. للتكاثر له مالئمة يجدها أخرى

 عةام إدراجهةا فةي السةبب هةو أوروبا في السري  العين األبي 

 التةي) بةاالنقرا  المهددة لألنوا  الحمراء القائمة في م0118

 (. الطبيعة لصون العالمي االتحاد يصدرها

 

 البحيةةةرا  منةةةاط  العةةةين األبةةةي  الحمةةةراوي طيةةةور وتقطةةةن

 شةةج  وقةةد الكثيةة ، النبةةاتي الوجةةود ذا  الرطبةةة واألراضةةي

 هذه الجمالية والبحيرا  الصحي الصر  مياه بحيرا  انتشار

 والتكةاثر العربيةة الجزيةرة شةبه في صيفا   المكوث عل  الطيور

 الجزيةرة شةبه في الغذائي نظامها عن معلوما  توجد وال. فيها

 فةةي النبةةا  علةة  تعتمةةد العةالم أرجةةاء سةةائر فةةي لكنهةةا العربيةة،

 واألسةماك الفقاريةة، غيةر الكائنا  من عدد إل  إضافة غذائها،

 سةةط  مةةن بالتقاطهةةا تقةةوم التةةي البرمائيةةة والكائنةةا  الصةغيرة،

 ريشةه بتبةديل العةين األبةي  الحمراوي ويقوم. وابتالعها الماء

 يسةتطي  ال حيةث ،(أيلةول) وسةبتمبر( تمةوز)يوليةو شةهري بين

 أعشةا  لةه تشةاهد ولةم. حوله النباتي بالغطاء فيحتمي الطيران

-00 مةدة البةي  بحضةانة األنثة  وتنفرد العربية، الجزيرة في

 .الفرا  ورعاية يوما ، 00

 Procellariidae  والنوء الماء َجلَم طيور 

 العةةالم محيطةةا  فةةي موجةةودة معظمهةةا فةةي بحريةةة طيةةور هةةي

 ذا  وأقةةةدامها الكبيةةةر، إلةةة  المتوسةةةط بحجمهةةةا وتتميةةةز كافةةةة،

 األشةةةةةواك، ذا  والقرنيةةةةةة المعكةةةةةو ، والمنقةةةةةار الةةةةةوترا ،

 بةةالجزيرة المحيطةةة البحةةار فةةي ويوجةةد. األنبوبيةةة والخياشةةيم

 مةن نوعةا   ثمةانين مجمةو  مةن األقةل علة  أنوا  ثمانية العربية

 فةةي ويتوطنةةان منهةةا نوعةةان يتكةةاثر العةةالم، فةةي الطيةةور هةةذه

 فةي السةاحلية للمناط  زائرة طيور ومعظمها. العربية الجزيرة

 .العربية الجزيرة جنوب

 

 

 Puffinus lherminieri  فارسي ماء جلم

 

ةا توجةد التةي البحريةة الطيةور مةن الفارسي الماء  جلم  فةي غالب 

 يتكةاثر وهةو العربيةة، الجزيرة من والشرقية الجنوبية السواحل

 أيضةا   وربمةا سقطرى، وأرخبيل ُعمان في الحالنيا  جزر في

 الجةةزر مثةةل المنطقةةة مةةن القريبةةة األخةةرى الجةةزر بعةة  فةةي

 وأحيانةةا   مئةةا  شةوهد  وقةةد. الةةيمن فةي علةةي وبيةةر الصةومالية

 سةةاحل مةةن مقربةةة علةة  الفارسةةي المةةاء جلةةم طيةةور مةةن آال 

( سةةبتمبر) أيلةةول شةةهر مةةن المتحةةدة العربيةةة واإلمةةارا  ُعمةةان

 م كةدة معلومةا  علة  الحصول ويصعب(. مارس) آذار حت 

 الصخرية المنحدرا  الختيارها نظرا   وتعشيشها تكاثرها بشأن

 المنحةةدرا  هةةذه فةةي تتةةوافر إذ إليهةةا الوصةةول يصةةعب التةةي

 المفترسةةة، الحيوانةةا  مةةن وتحميهةةا فيهةةا تعشةة  التةةي األوكةةار

 محةةيط فةةي الليةةل سةةاعا  علةة  المقتصةةر نشةةاطها عةةن فضةةال  

 الريةةاح هبةةوب مواسةةم فةةي يةةتم ف نةةه تكاثرهةةا عةةن أمةةا. وجودهةةا

. المحليةة المناخية الظرو  فيها تتدهور  التي الغربية الجنوبية

 محليةة أمةاكن فةي إال تتكاثر ال عددا   البسيطة الطيور هذه وألن

 ُيعةر  ال كذلك. عدة عوامل من للتهديد عرضة فهي محدودة،

 الةةذكور أدوار أو حياتةةه، أو الطةائر هةةذا تكةةاثر آليةة عةةن الكثيةر

 كحةال ذلةك فةي فحالةه البةي ، وحضةانة التعشي  في واإلناث

 الجزيةةرة سةةواحل حةةول تعشةة  التةةي البحريةةة الطيةةور معظةةم

 خلةي  باتجةاه شةماال   منةه كبيرة أعداد انتقال لوحظ وقد. العربية

 حةةين فةةي ،(مةةارس) وآذار( سةةبتمبر) أيلةةول شةةهري بةةين ُعمةةان

 واألنةةوا . عةةدن خلةةي  إلةة  جنوبةةا   منهةةا اآلخةةر الةةبع  ينتقةةل

 أو الماء سط  من طعامها تلتقط الفارسي الماء جلم من القريبة

 تجةةةد وال. والقشةةةريا  والحبةةةار األسةةةماك الصةةةطياد بةةةالغوص

 أو األر ، علةةة  الملقةةةاة األسةةةماك بقايةةةا التقةةةاط فةةةي حرجةةةا  

 بالةذكر والجدير. الصيادين شباك من السردين أسماك اختطا 

 السةةةطحي التلةةةوث ألخطةةةار معةةةر  الفارسةةةي المةةةاء جلةةةم أن

 . البحرية الطيور من كغيره بالنفط،

  

 

 

   العين أبيض حمراو 

٤٧



 الجزيرة العربية في شبهالمتكاثرة مختصر أطلس الطيور 
 

 Bulweria fallax   الجوانيني النوء طائر

 

 بحر منطقة في المتوطنة الطيور من الجوانيني النوء طائر يعد

 الجنةوبي السةاحل وعلة  سةقطرى جزيةرة فةي ويتكاثر العرب،

 المةةةدة فةةةي السةةةاحلية المنحةةةدرا  علةةة  عشةةةه يبنةةةي إذ لُعمةةةان،

 الثةةةاني تشةةةرين شةةةهر إلةةة ( يوليةةةو) تمةةةوز شةةةهر مةةةن الممتةةةدة

 المهةةةةددة األنةةةةوا  الحمةةةةراء القائمةةةةة أورد  وقةةةةد(. نةةةةوفمبر)

 األنةةوا  هةةذه بةةين مةةن الجةةوانيني النةةوء طةةائر أن بةةاالنقرا 

 مقةر إن بةل المحةدود، تكةاثره لنطةا  نظةرا   بةاالنقرا  المهددة

 المنةاط  مةن ويعةد معةرو ، غيةر سةقطرى جزيرة في تكاثره

 وهو. للحماية مناط  إل  سقطرى تقسيم خطة بموجب المحمية

 الحبةار يصةطاد حيةث ليال ، غذائها عن تبحث التي الكائنا  من

 والقشةةةةريا ، البحةةةةر وفراشةةةةا  والرأسةةةةقدميا  لةةةةيال   النشةةةةط

 تنةةاول سةةقطرى جزيةةرة سةةكان ويفضةةل. الصةةغيرة واألسةةماك

 صةعوبة رغةم أجسةامها، فةي الدهون لوفرة الطيور هذه صغار

 نظامةةةه عةةةن معلومةةةا  توجةةةد وال. أعشاشةةةها إلةةة  الوصةةةول

 حضةةانة مةةدة أو لإلنةةاث، الةةذكور تقةةارب نمةةط أو االجتمةةاعي،

 علة  بالمغةارا  أشةبه حفةر فةي عشةه ببناء وميق أنه إال بيضه،

. السةةاحلي المنحةدر قاعةدة عةن أمتةار سةبعة عةن يقةل ال ارتفةا 

 هةذا مةن زوجا   ثالثين قرابة تجم  سقطرى سكان عن ورد وقد

 م  للتعشي  يجتم  ال أنه علما   الواحد، الغار منطقة في الطائر

 بيضةة إال يطرح ال أنه المرج  ومن. األخرى البحرية الطيور

 مةةدة العةة  عةةن آخةةر نةةو  تغيةةب ولةةوحظ التكةةاثر، عنةةد واحةةدة

 مسةافة إلة  الزوجةان فيهةا يغةادر حيةث أيةام، 01-0 إلة  تصل

 الخاصة التقارير يفسر مما الع ، إل  عودتهما قبل كم 0111

 الجنةةوبي السةةاحل علةة  الطةةائر هةةذا مةةن كبيةةرة أعةةداد بظهةةور

 الموجةةةا  مواسةةةم فةةةي الخريةةة  فصةةةل فةةةي العربيةةةة للجزيةةةرة

 .الباردة المتقلبة

 Podicipedidae الغطاسيات 

 تتميةةز التةةي الغواصةةة الطيةةور مةةن متشةةابهة عائلةةة الغطاسةةيا 

 األصاب  ذا  وأرجلها البدائي، ذيلها وري  القصيرة بأجنحتها

. المسةطحة والمخالب جانبيا ، المضغوطة والسيقان المفصصة،

 مةن العربية الجزيرة شبه في معروفة منها أنوا  خمسة وهناك

 ما منها. العالم في الغطاسيا  من نوعا   وعشرين اثنين إجمالي

 الجزيةةرة وشةةر  العربةةي، الخلةةي  منطقةةة فةةي شةةتوي زائةةر هةةو

 وظفةار الكوية  إلة  شةتاء   يةرد مةا ومنها فيها، ويتكاثر العربية

 الوحيد النو  هو الصغير الغطاس بأن علما   الشرقية، والمنطقة

 علةة  العربيةةة الجزيةةرة شةةبه فةةي يتكةةاثر الةةذي اراالنتشةة الواسةة 

 .منتظم نحو

 Tachybaptus ruficollis  الصغير الغطاس

 

 فةةي ينتشةةر إذ القةةديم، العةةالم طيةةور مةةن الصةةغير الغطةةاس يعةةد

 ومنةةةةذ. الجديةةةدة غينيةةةا إلةةة  آسةةةيا وجنةةةوب وإفريقيةةةا، أوربةةةا

 وذلةةك العربيةةة، الجزيةةرة فةةي ويتكةةاثر ينتشةةر بةةا  السةةبعينيا 

 بحيةرا  فيهةا بمةا) االصةطناعية الرطبة األراضي لكثرة نظرا  

...(. إلة  الري وبحيرا  الجمالية، والبحيرا  السائلة، النفايا 

 أيلةول شةهر من للمنطقة الزائرة الطيور من يعد أنه إل  إضافة

 أعةداد تجمة  مةن وبةالرغم(. مةارس) آذار شهر حت ( سبتمبر)

 ويمكةةن. سةةربيا   طةةائرا   لةةيس ف نةةه واحةةد مكةةان فةةي منةةه كبيةةرة

 فةي البحةر ميةاه فةي يوجةد قلمةا الةذي الصةغير الغطاس مشاهدة

 والميةةاه العذبةةة، الميةةاه تجمعةةا  حةةول العربيةةة الجزيةةرة دول

 مةا النباتيةة المسةاحا  مةن يكفةي ما فيها التي المالحة، الساحلية

 مةن فراخةه ويطعةم األخطةار عةن بعيةدا   نفسةه إطعةام من يمكنه

 مةةن الخاليةةة ليلة  بحيةةرة فةةي تكةاثره أن إال الصةةغيرة، األسةماك

 وهةو. الفقارية غير بالكائنا  أيضا   يقتا  بأنه يوحي األسماك،

 نشةاط يكثة  كمةا العةام، مةدار عل  العربية الجزيرة في يتكاثر

 أن قبةل ،(يونيو) حزيران إل ( أبريل) نيسان شهر من تعشيشه

 عشةه الصةغير الغطةاس ويبنةي. والغةذاء الميةاه مةوارد تنخف 

 أو المةاء، علة  مطلةة شجيرا  أغصان أو العائمة النباتا  من

 بيضةةا ، 0-3 مةةن األنثةة  وتضةة . أخةةرى ثابتةةة مواضةة  أي

 .بفراخهما الزوجين كال ويعتني

 Podiceps cristatus كبير متوج غطاس 

 إذ القةةديم، العةةالم طيةةور مةةن" كبيةةر متةةو  غطةةاس" طةةائر يعةةد

 ويرتةاد وإفريقيةا، استراليا وجنوب الصين إل  أوربا من ينتشر

( نةوفمبر) الثةاني تشرين شهر من العربي الخلي  سواحل زائرا  
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 قةرب مشةاهدته عةن معلومةا  وثمةة(. ينةاير) الثاني كانون إل 

 مةةن وبةةالقرب والليةةث، العقبةةة وخلةةي  األحمةةر، البحةةر سةةواحل

 أواخر منذ الظهران في الطائر هذا شوهد كما والريا ، تبوك

 (.يناير) الثاني كانون شهر

 

 المواقةةة  فةةةي عةةةام كةةةل يتكةةةاثر ال الكبيةةةر المتةةةو  والغطةةةاس 

 بةةل. المعالجةةة السةةائلة النفايةةا  بحيةةرا  والسةةيما المعروفةةة،

 المالحةةة الميةةاه أو العذبةةة، الميةةاه مةةن ممتةةدة مسةةاحة إلةة  يحتةةا 

 علةة  عشةةه يبنةةي كمةةا للغطةةس، الكةةافي العمةة  ذا  المفتوحةةة

 عةةن يبحةةث لةةذا ناشةةئة  نباتةةا  علةة  المرتكةةزة العائمةةة النباتةةا 

 انخفةةا  عنةةد األعشةةا  تتلةة  ال حتةة  ثابتةةة مائيةةة مسةةتويا 

 معلومةةا  توجةةد وال. ارتفاعةةه عنةةد تنجةةر  أو المةةاء، مسةةتوى

 أمةاكن فةي أنةه إال العربية، الجزيرة شبه في الغذائي نمطه عن

 الفقاريةة غيةر والكائنةا  باألسماك يقتا  العالم بقا  من أخرى

 ويتميز. الماء سط  عل  من يتناولها أو اللتقاطها، يغطس التي

 حيةةث مطةةول، مغازلةةة نمةةط بممارسةةة الكبيةةر المتةةو  الغطةةاس

 القنزعةة منتصبين متواز، بشكل بالسباحة والذكور اإلناث تقوم

. منةةاقيرهم فةةي مائيةةة بأعشةةاب وممسةةكين بر وسةةهم، وهةةازين

 رعايتها اكتمال قبل بيضها الكبير المتو  الغطاس إناث وتض 

 مةةةن المتةةةو  الكبيةةةر الغطةةةاس فةةةرا  شةةةوهد  وقةةةد لفراخهةةةا،

 ويتشارك. جديد بي  لوض  الع  تبني وهي السابقة الحضنة

 يحمةةالن حيةةث بةةالفرا ، العنايةةة مسةة ولية فةةي واألنثةة  الةةذكر

 . ظهريهما عل  فراخهما

 Podiceps nigricollis   الرقبة أسود غطاس 

 

 فةةي ومنتشةةر دائةةم زائةةر، شةةتوي طةةائر الرقبةةة األسةةود الغطةةاس

 تةأتي إذ وآخةر، عةام بةين أعةداده تفاوت  وإن العربية، الجزيرة

 أيلةةول شةةهر فةةي عةةادة الرقبةةة األسةةود الغطةةاس طيةةور أسةةراب

 فةةي الداخليةةة، المنةةاط  إلةة  أحيانةةا  ( أغسةةطس) وآب( سةةبتمبر)

 تشةرين شةهر في إال الغربية الجنوبية المنطقة إل  تأتي ال حين

 معظمهةةا ويبقةة  ،(نةةوفمبر) الثةةاني تشةةرين أو( أكتةةوبر) األول

 الجزيةرة فةي أعةداده تضةاعف  وقةد(. مةارس) آذار شةهر حتة 

 وتجةةدر. االصةةطناعية الرطبةةة األراضةةي انتشةةار إثةةر العربيةةة

 قرب وجد  منها طائر 0011 الـ يناهز ما نفو  إل   اإلشارة

 عةةام الخلةي  حةرب إثةر النفطةي التلةوث نتيجةة الظهةران سةاحل

 المنطقةةة مرتفعةةا  فةةي الطةةائر هةةذا ويتكةةاثر. م0001/0000

 بحيةةرة وعنةد السةعودية، العربيةة المملكةة مةن الغربيةة الجنوبيةة

 تتةةةوافر وال. ُعمةةةان فةةةي صةةةور وقةةةرب أبةةةوظبي، فةةةي الوثبةةةة

 فةي أنةه إال العربيةة، الجزيةرة فةي الغةذائي نمطةه عن معلوما 

 بالحشةةةرا ، الصةةةغير كالغطةةةاس يقتةةةا  العةةةالم منةةةاط  سةةةائر

 والكائنةةةا  واألسةةةماك، والقشةةةريا ، والرخويةةةا ، واليرقةةةا ،

 تغةازل ال الرقبةة األسةود الغطةاس وطيةور. الصةغيرة البرمائية

ةةا، بعضةةها  الظةةةرو  تةةوافر  إذا إال للتكةةاثر تسةةع  وال بعض 

 الرقبةة األسةود الغطةاس مةن أزوا  شةوهد  وقةد. لها المناسبة

ةا بعضةها وتقابةل متوازيةة، خطةوط في تسب   مةن بةالقرب بعض 

 شةباط شةهري بةين الشةرقية والمنطقة والشارقة الريا  منطقة

 مواق  عن مفصلة معلوما  تتوافر وال(. مايو) وأيار( فبراير)

 الجزيةةرة فةةي لبيضةةها حضةةانتها مةةدة أو الطيةةور هةةذه تعشةةي 

 4-3 تضةةة  العةةةالم منةةةاط  سةةةائر فةةةي لكنهةةةا تحديةةةدا ، العربيةةةة

 مةن منصةة علة  الصةغير، الغطاس مثل عشها وتبني بيضا ،

 شةجرة أغصةان أو ناشةئ، نبا  عل  المرتكزة العائمة النباتا 

 .الماء نحو متدلية

 Phoenicopteridae  النحام طيور 

 أمريكةةا فةةي منهةةا أربعةةة النحةةام، طيةةور مةةن أنةةوا  سةةتة توجةةد

 أحةةدهما القةةديم، العةةالم فةةي منهةةا ونوعةةان والوسةةط ، الجنوبيةةة

 التكةاثر يحاول يزال فال اآلخر أما العربية، الجزيرة في يتكاثر

 وذيلهةةةا وسةةةاقيها، عنقهةةةا بطةةةول النحةةةام طيةةةور وتتميةةةز. فيهةةةا

 عنةد األسةفل إلة  المعقةو  السةميك ومنقارهةا الةري ، القصير

ا لها أن كما. منتصفه  الوردي اللون ويطغ  وترا ، ذا  أقدام 

 األسةود اللةون يطغة  حةين فةي الخارجيةة، أجنحتهةا ري  عل 

 المنةةاط  عةةادة تفضةةل وهةةي. الداخليةةة أجنحتهةةا ريةة   علةة 

 .العذبة وغير المالحة المائية

 

 

 

 كبير متوج غطاس
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 Phoenicopterus roseus الكبير النحام

 

 ومنهةا العربيةة الجزيةرة سواحل يرتاد زائر طائر الكبير النحام

 موسةمي أن المةرج  ومةن. الشةتاء فصةل فةي سقطرى أرخبيل

 وتشةةرين( أكتةةوبر) األول تشةةرين شةةهري بةةين يحةةدثا هجرتةةه

 حةاول(. أبريةل) ونيسةان( مةارس) آذار وبةين ،(نوفمبر) الثاني

 دبةةي خةةور مثةةل العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه اتخةةاذ الكبيةةر النحةةام

 منةةذ تكةاثره الدراسةا  أوضةح  وقةةد. للتكةاثر مقةرا   وأبةوظبي،

 أفضةل، بشةكل كثةب مةن لمراقبته ذلك يعود وربما السبعينيا ،

 بةةال وهةو. المواسةم جمية  فةي منةه الموجةودة األعةداد تنةامي أو

 تتكةةاثر، لكةةي المناسةةبة الظةةرو  تنتهةةز التةةي الطيةةور مةةن شةةك

 الكبيةر والنحةام.  تكةاثره أمةاكن تزداد أن مستقبال   المرج  ومن

 فةةةي طةةةويال   يمكةةةث وال العذبةةةة، وغيةةةر المالحةةةة الميةةةاه يفضةةةل

 للشةرب إال إليهةا يلجأ ال التي العذبة المياه تجمعا  أو األودية،

 علة  عمقهةا يزيةد ال مياه في يتغذى شوهد وقد. جسده تبليل أو

 نصة  إلة  عمقهةا يصةل ميةاه فةي البقةاء يمكنةه كما سم،0-01

 مةةن الغةةذائي نظامةةه ويتكةةون. أيضةةا   السةةباحة ويسةةتطي  المتةةر،

 األسةةماك وأيضةةا   النباتيةةة، والمةةواد البةةذور منهةةا عةةدة عناصةةر

 عشةه عةن بعيةدا   كةم01 إلة  تصةل مسةافة يقطة  وقد. الصغيرة

 أبدعه الذي ومنقاره رأسه ب دخال يتناوله الذي الطعام عن بحثا  

 والتمايل الماء، تح  الغر ، لهذا ا  خصيص وتعال  تبارك هللا

 أكثةر وُتعةد. الفقاريةة غيةر الكائنةا  عةن بحثةا   ويسرة يمنة بهما

 النةو  هةذا لتكةاثر المالئةم المقةر العربيةة الجزيةرة شبه شواطئ

 طيةور تتعةر  مةا وكثيرا  . الضحلة المالحة المياه تجتذبه الذي

 لةذا للطعةام، أو ترفيهيةة ألغةرا  إمةا الصيد إل  الكبير النحام

 الكبيةةر النحةةام وطيةةور. منةةه االقتةةراب لحظةةة هربةةا   يطيةةر فهةةو

 شةكل علة  إمةا أعشاشةها وتكةون وتكاثرهةا، سلوكها في سربية

 علةة  تكةةون أو األر ، سةةط  عةةن المرتفةة  التةةراب مةةن ركةةام

 البةي  يكةون بحيةث الرمل، من بحلقة ومحاطة األر  سط 

 بيضةةتين أو بيضةةة األنثةة  وتضةة  األر ، سةةط  عةةن مرتفعةةا  

 أحةادي الطيور من النو  هذا أن إل  اإلشارة تجدر كما. أحيانا  

 يتشةةارك حيةةث دائةةم، بشةةكل واحةةد شةةريك مةة  يبقةة  أي الةةزو 

 .الفرا  ورعاية الع  بناء في واألنث  الذكر

 

 Phoeniconaias minor  الصغير النحام

 بشةةةكل الصةةةغير النحةةةام طةةةائر وجةةةود إلةةة  المعلومةةةا  تشةةةير

 يمتةةد إذ الةةيمن، فةةي والسةةيما العربيةةة، الجزيةةرة فةةي عشةةوائي

 إل  وشماال   وُعمان، مدركة رأس إل  الشر  من وجوده نطا 

 فةي يمكةث وقةد الكبير، النحام طائر بصحبة غالبا   ويظهر. ُجدة

 السةنوا  فةي متزايةد بشةكل ذلةك لوحظ حيث العربية، الجزيرة

 الطةائر هةذا الطبيعة لصون العالمي االتحاد أدر  وقد. األخيرة

 شةبه الطيور ضمن با  حيث م0118 عام الحمراء القائمة في

 .كبير بشكل أعداده لتراج  نظرا   باالنقرا ، المهددة

 Ciconiidae  اللقلق

 والعنة ، السةا  طويلةة الحجةم، كبيةرة طيةورا   اللقل  طيور تعد

 فةةةي يكةةةون ومعظمهةةةا الرطبةةةة، األراضةةةي موائةةةل فةةةي توجةةةد

 نوعةا   عشةر التسةعة مةن أنةوا  ثالثةة وثمة. االستوائية المناط 

 األبةي  واللقلة  األسةود، اللقلة : العربية الجزيرة في موجودة

ْين يمران اللذان  مةن يعةدان حيث العربية، الجزيرة لشبه ُمهاِجر 

 يزور الذي أبديم لقل  وكذلك الشتاء، فصل في الدائمين الزوار

 ثالثةة شةوهد  وقةد. فيهةا ليتكةاثر صةيفا   المنطقةة غةرب جنوب

 شةةبه مةن الشةةرقية المنطقةة فةةي اللقلة  طيةةور مةن أخةةرى أنةوا 

 اإلفريقةي اللقل : وهي شاردة، أت  أنها يرج  العربية الجزيرة

 فةةي ُرصةةد الةةذي( (Mycteria ibisالمنقةةار األصةةفر األصةةل

 فةي ُرصد الذي(  M. leucocephala) المطلي واللقل  دبي،

 طةةةائر أنةةه يةةرج  حيةةث وُعمةةان، المتحةةدة العربيةةة اإلمةةارا 

  اإلفريقةةةةةي سةةةةةعن وأبةةةةةو قطةةةةةر، فةةةةةي محميةةةةةة مةةةةةن شةةةةةارد 

Leptoptilos crumeniferus) )مةةن كةةل فةةي ُرصةةد الةةذي 

 .واإلمارا  البحرين

 Ciconia abdimii  أبديم لقلق

 

 المنطقةة علة  الصةي  فصةل فةي زائةرة أبةديم لقل  طيور تحل

 شباط شهري في خاصة العربية، الجزيرة من الغربية الجنوبية

 فةي إفريقيا إل  أدراجها تعود أن قبل ،(مارس) وآذار( فبراير)

 خةط جنةوب بالتكةاثر تقةوم حيةث ،(أكتةوبر) األول تشرين شهر
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 الةتالل سفوح من المنخفضة المناط  وفي شماال ،° 00 عر 

 منطقةةة إلةة  منةةتظم غيةةر بشةةكل أبةةديم لقلةة  ويتةةردد. الةةيمن فةةي

 طيةور معظةم أن  الالفة  ومةن. السنة شهور مختل  في ظفار

 لعةةدم نظةةرا   بالغةةة، غيةةر ُعمةةان فةةي شةةوهد  التةةي أبةةديم لقلةة 

 لمةا وافتقارها سنها صغر بسبب إفريقيا إل  العودة عل  قدرتها

 ظفار منطقة في الزراعي النشاط لتنامي أو الطاقة، من تحتاجه

 الطيةور لهةذه الكةافي الغةذاء تةوافر يعنةي وهةذا الثمانينيا ، منذ

 مةن الغربةي الجنةوب في الطيور  هذه وتوجد. الشتاء فصل في

 وقةةةد م،0011 إلةة  يصةةةل قةةد ارتفةةةا  علةة  العربيةةةة الجزيةةرة

 كةان وإن م،001 إلة  تصةل مرتفعةا  فةي منةاط  في تكاثر 

 أبةديم لقلة  يقةرب وال. ذلك دون ارتفاعا  عند يتكاثر معظمها

 امتةداد علة  عة  علة  لةه ُيعثةر لةم حيةث التكاثر، عند الساحل

 الطيور من أسراب تتجم  ما وغالبا  . الساحل طول عل  كم41

 والمنةةةةاط  األوديةةةةة فةةةةي المةةةةاء مةةةةن مقربةةةةة علةةةة  المعششةةةةة

 وفةي. والضةفاد  األسةماك مةن غةذاءها تجةد حيةث المزروعةة،

 إفريقيا، من القاحلة المناط  في أبديم لقل  طيور توجد المقابل،

 منهةا المشةهد هةذا يتكةرر وقةد الصةغيرة، الثةدييا  تتناول حيث

 تكةون مةا غالبا   وهي لذلك، اضطر  حال العربية الجزيرة في

 ط منةةا مةةن فيهةةا بمةةا بالسةةكان، المأهولةةة المنةةاط  مةةن قريبةةة

 مةن بةالقرب اإلنسةان طعام بقايا تناولها ُيفتر  حيث النفايا ،

 المبيةةةدا  لخطةةةر يعرضةةةها ممةةةا الزراعيةةةة، والحقةةةول القةةةرى

 كانة  التةي أبةديم لقلة  طيةور باتة  ولقةد المستخدمة، الحشرية

 فةي المهجةورة والمبةاني المسةاكن قةرب أعشاشةها إقامةة تفضل

 لمةا نظةرا   للتعشةي ، العالية واألبرا  للمباني ميال   تبدي تِهامة،

 إلة  اإلشةارة سةبق  وقةد. وصغارها عشها عل  أمان من تجده

 أبةديم لقلة  طيةور تتجمة  حيةث االجتماعيةة، الطائر هذا طبيعة

 علةة  الخشةةن، العشةةب مةةن المكونةةة الضةةخمة أعشاشةةها إلقامةةة

 اسةتخدام إعةادة يةتم ما وعادة. ذلك شابه وما والمنازل األشجار

 أخةرى أزوا  قبةل مةن أبةديم لقلة  طيةور تبنيهةا التي األعشا 

 شةهر منتصة  في وصولها لحظة الطيور تقوم إذ فصيلته، من

 زو  أقامةه قةديم عة  تقويم أو جديد ع  ببناء( فبراير) شباط

 أحيانةةا   أبةةديم لقلةة  طةةائر يقةةوم كمةةا. المنصةةرم العةةام فةةي آخةةر

 وقةةد. األمطةةار هطةةول موسةةم مةة  بيضةةه وضةة  ميعةةاد بتوقيةة 

 فراخهةا ُتطعةم وهةي تِهامةة منطقةة فةي البالغةة الطيور شوهد 

 وهةي أيضةا   شةوهد  كمةا فمهةا، خةالل مةن أفواههم في الطعام

 حةةرارة مةةن لتبريةةدهم فراخهةةا علةة  أفواههةةا مةةن المةةاء تصةةب

  قبةةل أسةةراب هيئةةة علةة  أبةةديم لقلةة  طيةةور وتتجمةة . الشةةمس

 .تهاجر أن

 Threskiornithidae المالعقية والطيور منجل أبي طيور 

 منقاقيرها تكون حيث والمنقار، العن  طويلة ضخمة طيور هي

 أبةي طيةور تكةون حةين فةي أسفل، إل  منحنية الشكل المالعقية

 طيور من أنوا  أربعة وهناك. الشكل ملوقية مناقير ذا  منجل

. العربية الجزيرة في المالعقية الطيور من ونوعان منجل، أبي

 التةةي المهةةاجرة الطيةةور مةةن  Plegadis falcinellusيعةةد إذ

 ما ومنها العربية، الجزيرة مناط  جمي  في ورصد  انتشر 

  ممةةةا الصةةي  فصةةةل إلةة  العربيةةةة الجزيةةرة فةةةي بقةةا ه يطةةول

 أمةةةا المنطقةةةة، هةةةذه فةةةي مسةةةتقبال   تكةةةاثره إمكانيةةةة إلةةة  يشةةةير

 وأبةو ملعقةة أبةو فهمةا المالعقيةة الطيةور من اآلخران النوعان 

 .اإلفريقي ملعقة

 Threskiornis aethiopicus  المقدس منجل أبو

 

 

 إفريقيا، صحراء جنوب المتوطن المقدس، منجل أبي طائر يعد

 الجزيةةرة مةةن الغربيةةة الجنوبيةةة المنطقةةة فةةي يتكةةاثر قلمةةا سةةاكنا  

 فةي نةادرا   زائةرا   يعةد كمةا العربي، الخلي  منطقة وفي العربية،

 الطيةور مةن سةرب مة  قادمةا   غالبةا   يكةون حيةث شةتاء، الكوي 

 هةذا تكاثر. إيران غرب شمال أو العرا ، جنوب في الموجودة

 الجزيةةرة مةةن الغربيةةة الجنوبيةةة المنطقةةة فةةي يتأكةةد لةةم الطةةائر

 وقةد وعدن، الحديدة قرب وبخاصة م،0118 عام حت  العربية

 يةةةوحي ممةةةا سةةةقطرى، جزيةةةرة فةةي الطيةةةور هةةةذه أحةةةد شةةوهد

 قادمةا   يكةون مةا غالبةا   معظمهةا كةان وإن المنطقةة، في بتحركها

 أن ويةرج . والليث ُجدة من بالقرب شوهد  كذلك. إفريقيا من

 المنطقةة فةي تشةاهد التةي المقةدس منجل أبي طيور جمي  تكون

 بنةي صير جزيرة ومن البرية، الحياة حدائ  من قادمة الشرقية

 لةةوحظ كمةةا. والبحةةرين بةةالعين، الحيوانةةا  حديقةةة ومةةن يةةاس،

 المائيةة المسةتنقعا  من بالقرب ظفار ومنطقة اليمن في وجوده

 الصةحي، الصةر  ميةاه معالجة ومناط  البرية، النباتا  حيث

. والشةورة المالحةة السةاحلية والمساحا  الزراعية، واألراضي

 المنةةاط  المقةةدس منجةةل أبةةي طيةةور تتجنةةب أن المةةرج  ومةةن

 نظامهةا عةن معلومةا  تتةوافر وال. السةاحل عةن النائيةة القاحلة

 بةةأي إفريقيةةا فةةي تقتةةا  أنهةةا إال العربيةةة الجزيةةرة فةةي الغةةذائي

 تجمعةةا  علةة  بةةالهجوم تقةةوم كمةةا صةةيده، مةةن تةةتمكن حيةةوان

 كةةةذلك. وفراخهةةةا بيضةةةها والتهةةةام األخةةةرى المتكةةةاثرة الطيةةةور

 الجزيةةةرة شةةةبه مةةةن الغربيةةةة الجنوبيةةةة المنطقةةةة فةةةي ُرصةةةد 

 فةةي فنةةد  حةةدائ  مةةن بةةالقرب أعشاشةةها تبنةةي وهةةي العربيةةة،

 علةة  المورقةةة باألغصةةان مبنيةةة األعشةةا  كانةة  حيةةث عةةدن،

 .األر  سط  عن أمتار ثمانية ارتفا 
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 Platalea leucorodia  ملعقة أبو

 

 فةي العةام مةدار علة  شةهر أي فةي ملعقةة أبةي طيةور تظهةر قد

 الطيةةور مةةن وهةةي. العربيةةة الجزيةةرة مةةن السةةاحلية المنةةاط 

 العربةي، الخلةي  فةي رحالها تحط التي الشتاء فصل في الزائرة

 عةةادة تمةةر حيةةث العربيةةة، الجزيةةرة شةةبه جنةةوب سةةاحل وعلةة 

( سةةبتمبر) أيلةةول شةةهري بةةين صةةغيرة مجموعةةا  هيئةةة علةة 

 وربة جزر في الطيور من النو  هذا ويتكاثر(. أبريل) ونيسان

 الطيةور عةن فضةال   األحمةر، البحةر وسةاحل الكويتيةة، وبوبيان

 ُعمان في ملعقة أبي طيور وتوجد. إليها شتاء   الزائرة المهاجرة

 األول كةةانون شةةهر مةةن بكثافةةة الوسةةط  المنطقةةة سةةاحل علةة 

 الشةرقية المنطقةة فةي توجةد كما ،(أبريل) نيسان إل ( ديسمبر)

 وينةدر. السةعودية العربية المملكة في جازان وقرب اليمن، من

 مةن مقربةة عل  حت  الساحل، عن النائية المناط  في وجودها

. عنه كيلومترا  بضعة من أكثر تبعد ال التي المائية التجمعا 

 الخلجةان مثةل السةاحلية، المنةاط  إلة  ملعقةة أبي طائر ويتردد

 الميةةةةاه ومنةةةةاط  الطينيةةةةة والمسةةةةاحا  والصةةةةغيرة، المحميةةةةة

 يجةةد أن يتوقة  حيةث السةائلة، النفايةةا  بجةوار وكةذلك المالحةة،

 باسةةتثناء العذبةةة، الميةةاه قةةرب يكةةون وقلمةةا الغةةذاء، مةةن وفةةرة

 فريدا   ملعقة أبي طيور غذاء أسلوب ويعد. الريا  نهر منطقة

 إل  - الخالية الضحلة المياه مناط  عن تبحث حيث نوعه، في

 الطينيةة، أو الرمليةة المنةاط  فةي الناميةة النباتةا  مةن - ما حد

 تكةون وحينمةا قلةيال ، المفتةوح بمنقارها المياه في بالبحث وتقوم

 معلومةا  تتةوافر وال. بةاللمس فريسةتها تتحسةس موحلة، المياه

 المنةاط  فةي أنهةا إال العربيةة، الجزيرة في الغذائي نظامها عن

 والرخويةةةةةةا ، واليرقةةةةةةا ، الحشةةةةةةرا ، تتنةةةةةةاول األخةةةةةةرى

 والديةةةةدان، والضةةةةفاد ، الصةةةةغيرة، واألسةةةةماك والقشةةةةريا ،

 المةاء ر خةا يجده فيما انتهازي طائر ملعقة أبا أن كما. والعل 

. واليعاسةةيب النباتةةا ، وبعةة  وزواحةة ، وذبةةاب، جةةراد، مةةن

 لةيال   األحيةان بعة  فةي طعامةه يتنةاول أنه إل  اإلشارة وتجدر

 االسةتقرار علة  قدرتةه مةن وبالرغم. المغرب أو الفجر عند أو

 جعةةل يقطنهةةا التةةي الجةةزر علةة  السةةياح تةةوارد فةة ن والتكةةاثر،

 مصةر، فةي السةويس خلةي  منطقةة تغادر منه كبيرة مجموعا 

 فيكون تكاثره  أما. العربية الجزيرة في أيضا   يتكرر قد ما وهو

 فةةأكثر، أزوا  سةةتة قرابةةة مةةن مكونةةة صةةغيرة تجمعةةا  ضةةمن

 حةد إلة  بعضةها، بجةوار أعشاشةها ملعقة أبي طيور تبني حيث

 علةةة  إمةةةا الجزيةةةرة، مةةةن هادئةةةة منطقةةةة فةةةي أحيانةةةا   الةةةتالمس

 ويبةدأ. الشةجيرا  في أو المنحدرا ، حص  عل  أو الصخور

 البحةةر سةةاحل علةة ( أبريةةل) نيسةةان شةةهر فةةي التكةةاثر موسةةم

 حيةةث الكويةة ، فةةي( مةةارس) آذار شةةهر أواخةةر وفةةي األحمةةر،

 ويتعةاون متةزامن، بشةكل بيضةها بوضة  جميعهةا الطيةور تقةوم

. الفةةرا  ورعايةةة البةةي  وحضةةانة العةة  بنةةاء فةةي الزوجةةان

 للتكاثر، المناسبة الظرو  انتهاز عل  الطائر هذا لقدرة ونظرا  

 الجزيةرة وجنةوب العربةي الخلةي  فةي بةذلك يقةوم أن يمكن ف نه

 .العربية

 Platalea alba  اإلفريقي ملعقة أبو 

 معظةةم باسةةتثناء اإلفريقيةةة، الصةةحراء جنةةوب طيةةور مةةن هةةو

 ملعقةةةة أبةةي طيةةور بعةة  وصةةةل  وقةةد االسةةتوائية، المنةةاط 

 جزيةةرة إلةة  وصةةوال   الماضةةية السةةنوا  خةةالل الةةيمن اإلفريقةةي

 من النو  هذا ولدى. ُعمان في ظفار ومنطقة وعدن، سقطرى،

 أخةرى منةاط  في - ما يوما   - والتكاثر التكي  إمكانية الطيور

 مةةن كةةل فةةي التكةةاثر فةةي لنجاحهةةا نظةةرا   العربيةةة، الجزيةةرة مةةن

 .ودبي قطر

 Ardeidae والواق البلشون طيور 

 المنةاط  تتةوطن التةي الطيور من والوا  البلشون طيور عائلة

 وكبيةرة متوسةطة طيةور وهةي ،(الجانبمائيةة) الميةاه من القريبة

 بةةةالرم ، أشةةةبه منقةةةار ذا  والسةةةا ، العنةةة  طويلةةةة الحجةةةم،

 ومقدمةةةة وظهورهةةةا ر وسةةةها يغطةةةي الةةةذي الخيطةةةي والةةري 

 هةذه مةن نوعةا   وسةتون خمسة وهناك. التكاثر عند عادة أعناقها

 العربية، الجزيرة في منها الكثير يوجد التي العالم، في الفصيلة

 مهةاجرة منهةا أنوا  1-0 ويمر نوعا ، عشر أحد منها يتكاثر إذ

 .لها زائرة أو

 Ixobrychus minutus الصغير الواق

 منةتظم بشةكل تهةاجر العةدد، قليلةة طيةور الصةغير الوا  طيور

 عةةام منةذ تكةاثر  حيةث العربيةة، الجزيةرة أرجةاء فةي ومنتشةر

 مةةن صةغيرة مجموعةا  مة  أو وحيةدة عةادة وتهةاجر. م0000
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( أغسطس) آب ومن ،(يونيو) حزيران إل ( مارس) آذار شهر

 الةوا  طيةور بعة  شةوهد  وقةد(. أكتوبر) األول تشرين إل 

 حلةةول حتةة  المنةةاط  معظةةم فةةي واآلخةةر الحةةين بةةين الصةةغير

 اإلمةةارا  فةةي الشةةتاء أشةةهر فةةي شةةوهد  كمةةا الصةةي ، فصةةل

 مةن تمكن  وقد. الشرقية والمنطقة والبحرين، المتحدة، العربية

 ظفةار منطقةة فةي االصةطناعية الرطبةة األراضي قرب التكاثر

 والبحةرين، الشةرقية، بالمنطقةة األمةاكن مةن وكثيةرا   ُعمان، في

 فةةي ينبةة  ومنطقةةة العربيةةة، الجزيةةرة مةةن الوسةةط  والمنطقةةة

 وقطةةةر، والكويةةة ، واإلمةةةارا ، السةةةعودية، العربيةةةة المملكةةةة

 . سقطرى أرخبيل في وأيضا  

 

 فةي تتكةاثر التةي الصةغير الةوا  طيةور معظةم إن القول ويمكن

 كبيةر احتمةال وثمةة. فيهةا متوطنةة تكةون ربما العربية الجزيرة

 األراضةي تةوافر حةال المقبلةة السةنوا  فةي أعةدادها تزداد بأن

 القصةةب أحةةوا  فةةي الصةةغير الةةوا  طيةةور وتقطةةن. الرطبةةة

 منةةاب  مختلةة  فةةي المزروعةةة النباتيةةة األطةةرا  علةة  الكثيفةةة

 والتيةةارا  الةةري، وخنةةاد  والبِةةرك، كةةالبحيرا  العذبةةة، الميةةاه

 الشةورة وتجمعةا  المالحةة، الساحلية والخلجان الهادئة، المائية

 تمكنة  قةد الصةغير الوا  طيور تكون أن الالف  ومن. الكثيفة

 الجنوبيةةة المنطقةةة بموائةةل شةةبيهة موائةةل فةةي االسةةتيطان مةةن

 الةوا  لطيةور الغذائي النظام عن معلوما  تتوافر وال. الغربية

 نطةا  خةار  أنهةا إال لفرائسةها، اصةطيادها كيفيةة أو الصغير،

 الميةاه حافة عل  والضفاد  الحشرا  تصطاد العربية الجزيرة

 ذو فهو االختباء، الصغير الوا  طائر يفضل. الكثيفة والنباتا 

 بةين يختبةئ أن قبل منخف  مستوى عل  ويطير هادئة، طبيعة

 تكاثره عند يض  ال الصغير الوا  طائر ولعل. الكثيفة النباتا 

 خةالل من بالتكاثر قيامه عل  التعر  ويمكن واحدة، بيضة إال

 تةزداد حيةث واحد، مكان في بانتظام منه زو  مكوث مالحظة

 . التكاثر موسم في تغريده ويعلو حركته

  Ixobrychus sinensis صيني أو أصفر واق 

 قبةل العربيةة الجزيةرة فةي معروفةا   األصةفر الوا  طائر يكن لم

 ظفار، منطقة في مرة ألول عليه التعر  تم وقد م،0084 عام

 صةيفي زائةر وهو. سقطرى وجزيرة ُعمان، شمال في ثم ومن

 المهةةاجرة الطيةةور إقامةة مةة  تزامنةا   ويحةةل ظفةار، منطقةةة علة 

 السةنة أشةهر طةوال وجةوده ويوحي األقص ، الشر  في صيفا  

 . المنطقة في متوطن طائر بأنه

 

 تحفهةةا التةةي السةةاحلية المالحةةة األخةةوار األصةةفر الةةوا  ويرتةةاد

. والشجيرا  األشجار من جيدا   غطاء وتوفر القصب، أحوا 

 عةن معلوما  تتوافر وال والغس ، الشف  أوقا  في نشط وهو

 يتغةذى العربيةة الجزيةرة خةار  أنةه إال تغذيته، نظام أو غذائه،

 والحيوانةةا  واليرقةا ، والقشةةريا ، والرخويةا ، بالحشةرا ،

 طةائر تكةاثر عن المعلوما  من الكثير ُيعر  ال كما البرمائية،

 شةةهري بةةين تكةةاثره وقةة  يكةةون أن ويةةرج  األصةةفر، الةةوا 

 أمةةا. نشةةاطه يةةزداد حيةةث( يونيةةو) وحزيةةران( أبريةةل) نيسةةان

 علة  أعشاشةها عةادة الطيور هذه فتبني العربية الجزيرة خار 

 سةط  عةن واحةد متةر ارتفا  عل  تكون حيث البارزة النباتا 

 واألورا  باألعشةةاب المبنةةي العة  موقةة  ب خفةاء وتقةةوم المةاء،

 .النباتا  بين

 Nycticorax nycticorax  الليل بلشون 

 

 العربيةةة، الجزيةةرة إلةة  مهةةاجرا   يةةأتي ليلةةي طةةائر الليةةل بلشةةون

 جزيةرة مثةل) الجةزر مةن فيها بما كافة، بقاعها في يظهر حيث

 األحمةر، البحةر فةي العريضة والسفن( العربي الخلي  في داس

 انتشةةار أن شةةك وال. المةةاء عةةن النائيةةة الصةةحراوية والمنةةاط 

 الصغير الواق

 صيني أو أصفر واق
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 المواقة  مةن الكثيةر وفّةر األخيةرة العقةود فةي الرطبة األراضي

 يوجد ال الليل وبلشون. فيه شتاءها الطيور تقضي لكي المناسبة

 العربية المملكة من الغربية الجنوبية المنطقة في وال اليمن، في

 الحجةةاز، تِهامةةة فةةي يوجةةد لكنةةه الشةةتاء، فصةةل فةةي السةةعودية

 طيةور ومةن. الشهور بقية في الغربية الجنوبية المناط  وأودية

 العربية الجزيرة شبه من الوسط  المنطقة في يبق  ما البلشون

 الليل بلشون طيور وتفضل. الصي  فصل في العربي والخلي 

 وال. النخيةةل أشةةجار خاصةةة األشةةجار، علةة  للجةةثم تجتمةة  أن

 لكنةةه العربيةةة، الجزيةةرة فةةي الغةةذائي نظامةةه عةةن الكثيةةر ُيعةةر 

 وثةدييا  زواحة ، مةن التقاطه يستطي  ما كل بتناوله معرو 

 التةةي العوامةةل ومةةن. ورخويةةا  وقشةةريا ، وطيةةور، صةغيرة،

 األسةةةماك إدخةةةال الريةةةا  منطقةةةة فةةةي توطنةةةه فةةةي سةةةاهم 

 ويمتةد. الميالديةة الثمانينيةا  خالل الريا  نهر في وانتشارها

 وال. أواخةةره إلةة  الصةةي  فصةةل منتصةة  مةةن تكةةاثره موسةةم

 فةةي أنةةه إال العربيةةة، الجزيةةرة فةةي تكةةاثره عةةن الكثيةةر ُيعةةر 

 شةجيرا ، أو أشةجار، علة  عشةه يبني أخرى فيةجغرا مناط 

 عةادة األنثة  وتضة . الصةخور حوا  أو القصب، أحوا  أو

-00 بيضةها بحضةانة تقةوم حيةث العة ، فةي بيضا  0-3 من

 .فقسها من أسابي  0-1 بعد الفرا  تطير أن قبل يوما   00

 Butorides striata  المخطط أو ال هر األخضر البلشون 

 

 فةي متوطنةا   الظهةر األخضةر البلشةون طةائر يكةون أن يفتر 

 ال حيةث العربيةة، الجزيةرة مةن فيهةا يوجةد التةي األماكن معظم

  إلةة  مكةةان مةةن هجرتةةه أو موسةةمي، بشةةكل تنقلةةه علةة  دالئةةل

 سةاحل طةول علة  المنتشةرة السةاحلية، الطيةور مةن وهو. آخر

 العربيةةةة المملكةةةة شةةةمال تيةةةران جزيةةةرة مةةةن األحمةةةر، البحةةةر

 جنةةوب( بةةريم) ميةةون جزيةةرة قةةرب الجنةةوب حتةة  السةةعودية

 العرب بحر ساحل عل  مشتتة مجموعا  في يوجد كما. اليمن

 الجزيةرة مةن الشةرقية المنطقةة فةي أيضةا   ويوجةد عةدن، وخلي 

 الباطنةةة منطقةةة امتةةداد علةة  ُعمةةان فةةي الحةةد راس مةةن العربيةةة

 ويحةةب. اإلمةةاراتي السةةاحل إلةة  وصةةوال   مسةةندم جزيةةرة وشةةبه

 األدكةن الشةورة نبةا  مةن الغذاء جم  الظهر األخضر البلشون

 بةةين توافةة  وجةةود الالفةة  ومةةن. مالحظتةةه يصةةعب ممةةا اللةةون

 يوجةةد وقةةد. الشةةورة نبةةا  وتوزيةة  األخضةةر، البلشةةون توزيةة 

 قةةرب الشةةورة أشةةجار مةةن خاليةةة سةةواحل أو جةةزر، فةةي أيضةةا  

 يتخةذ وهةو. المنكشفة المرجانية الشعاب أو المتشققة، الصخور

 دون والوقو  األغصان، عل  كالوثب طعامه، لجم  سبل عدة

 فريسته ومطاردة أمواجها، ارتفا  رغم المياه حافة عل  حراك

 شةيء برشة  الفة  بأسلوب أحيانا   يقوم كما. الضحلة المياه في

 إلة  األسةماك الجتةذاب حشةرة وكأنهةا الماء، في الحجم صغير

 خةار  أخرى مناط  في يمارسه الذي النمط وهو الماء، سط 

 إذ النشةاط، ليلةي الطيةور مةن النو  هذا ويعد. العربية الجزيرة

 دراسةة تةتم ولةم الطعةام، عةن بحثا   يطير وهو الفجر عند يشاهد

 . العربية الجزيرة في جيدا   الطائر هذا

 Ardeola ralloides  صغير أبيض واق 

 

 الشةائ  المهةاجرة الطيةور من الصغير األبي  الوا  طائر يعد

 أنحائهةا، مختلة  فةي تمةر حيث العربية، الجزيرة في انتشارها

 ونيسةان( مةارس) آذار شةهري فةي  الشةمالية المنطقة وبخاصة

 وتشةرين( أغسةطس) آب شةهري بةين أدراجهةا لتعةود ،(أبريل)

 بةةين وجودهةةا فيتراجةة  الشةةتاء فصةةل فةةي أمةةا(. أكتةةوبر) األول

 كونهةةا مةة  ،(فبرايةةر) وشةةباط( نةةوفمبر) الثةةاني تشةةرين شةةهري

 قةةد الصةةغير األبةةي  الةةوا  وطةةائر. ُعمةةان فةةي انتظامةةا   أكثةةر

 فةةي وجةةوده وُسةةجل الطيةةور، مةةن سةةرب فةةي أو وحةةده يهةةاجر

 فةةي لةةه تكةةاثر أول ُسةةجل كةةذلك. العربيةةة الجزيةةرة دول جميةة 

 شةر  ثةم ومةن م،0000 عةام الريا  جنوب العربية الجزيرة

 والمنطقةةةةة والبحةةةةرين، وقطةةةةر، المتحةةةةدة، العربيةةةةة اإلمةةةةارا 

 يكةةون عنةةدما ويلجةةأ. السةةعودية العربيةةة المملكةةة مةةن الشةةرقية

 فةةي سةةواء كانةة ، أينمةةا المالحةةة أو العذبةةة الميةةاه إلةة  مهةةاجرا  

 العشةبية أو الصحي، الصر  مناط  أو الجداول، أو الخناد ،

 الصةغير الةوا  طةائر وُيفضةل. االصطناعية البرك أو الرطبة،
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 دون فيهةةا المكةةوث يسةةتطي  حيةةث الكثيفةةة، الخضةةراء النباتةةا 

ر شةةفقية متواريةةة طيةةور وهةةي. للخطةةر التعةةر   شةةكلها ُتسةةخ 

 الةوا  طةائر يحتةا . والتعشةي  وللجةثم فرائسها، لصيد المموه

 القريبةة الكثيفةة القصةب ونباتا  والشجيرا  لألشجار الصغير

 وحلةةزون باألسةةماك يتغةةذى حيةةث عليةةه، المطلةةة أو المةةاء، مةةن

 مةةن مختلفةةة أنةةوا  نشةةر أسةةفر وقةةد. البعةةو  ويرقةةا  المةةاء

 الميالديةة، الثمانينيةا  في الريا  نهر في والضفاد  األسماك

 الكثيةر يتةوافر وال. هنةاك لتكةاثره المواتيةة الظةرو  تأمين عن

 فةةي وتعشيشةةه تكةةاثره وأسةةاليب مةةواطن عةةن المعلومةةا  مةةن

 عشةةه يبنةةي األخةةرى المنةةاط  فةةي أنةةه إال العربيةةة، الجزيةةرة

 وتستمر الع ، في بيضا  0-0 يض  حيث والقصب باألعواد

 بعةد فراخةه رية  ويظهةر يومةا ، 04-00 بةين مةا حضانته مدة

 تقةةوم وحةةدها األم أن ومةة . تفقيسةةها مةةن يومةةا   وأربعةةين خمسةةة

 العةة  إقامةةة فةةي يشةةتركان الزوجةةان أن إال البةةي ، بحضةةانة

 .الفرا  ورعاية

 Bubulcus ibis البقر بلشون أو قردان أبو

 

 وهةو العربيةة، الجزيةرة فةي المتوطنةة الطيةور من البقر بلشون

 يصةل حيةث المنطقةة، أرجةاء مختلة  فةي ومهةاجر زائر طائر

 ،(نةةوفمبر) الثةةاني وتشةةرين( أكتةةوبر) األول تشةةرين شةةهر فةةي

 شةوهد إذ ،(آيةار)مةايو أو( نيسةان) إبريةل شةهر فةي إما ويغادر

 جزيةرة وفةي فيهةا، منتشةرا   بةا  التي داس جزيرة إل  مهاجرا  

 شةر  فةي ملحةوظ بشةكل الطائر هذا وض  تغير وقد. سقطرى

 العشةرين القرن منتص  حت  يتكاثر كان فقد. العربية الجزيرة

 كةةان إذ العربيةةة، الجزيةةرة مةةن الغربيةةة الجنوبيةةة المنطقةةة فةةي

 حتة  الةيمن، جنةوب لح  منطقة بجوار محصورا   تكاثره نطا 

 المنطقةة مةن كثيةرة أجةزاء فةي انتشةر ثةم الميالديةة، الثمانينيا 

 مةةةن ابتةةةداء   يتكةةةاثر الطةةةائر هةةةذا بةةةا  كمةةةا الغربيةةةة، الجنوبيةةةة

 أن المتوقةةة  ومةةةن. ُعمةةةان فةةةي الباطنةةةة سةةةاحل إلةةة  الريةةةا 

 إذا المقبلةين العقةدين خةالل البقةر بلشون طيور أعداد تتضاع 

 يميل أنه ويبدو. االنتشار في وأعدادها التكاثر مواطن استمر 

 فةي الحةال هةو كمةا للتكةاثر، تِهامةة فةي المنخفضة المناط  إل 

 التكةاثر فيحةاول الريةا  فةي أما. ُعمان وشمال العربي الخلي 

ا أمرا   يعد وهذا م،011 ارتفا  عل   نمةط مة  بالمقارنةة استثنائي 

 معظةم إلة  تكاثره نطا  يمتد أن المرج  ومن. المعهود تكاثره

 الغربيةةة، والشةةمالية الوسةةط  المنطقةةة فةةي الزراعيةةة المنةةاط 

 هةذا يرتةاد كمةا. اإلنسةان مة  مةا حةد إل  تعاي  عالقة وتربطه

 وحظةةةةائر والزراعيةةةة، الحضةةةةرية المنةةةاط  مختلةةةة  الطةةةائر

 وينفرد. والحدائ  والساحا ، القمامة، تفري  ومواق  المواشي،

 السةةكانية، المنةاط  بزيةةارة البلشةون طيةةور بةين مةةن النةو  هةذا

 العذبةةة الميةةاه أهةةوار يفضةةل كمةةا. أليفةةا   طةةائرا   منةةه يجعةةل ممةةا

 السةةةواحل فةةةي وجةةةوده ينةةةدر لكةةةن والمسةةةتنقعا ، والخنةةةاد 

 لةةوفرة البقةةر بلشةةون يسةةتجيب مةةا وسةةرعان. القاحلةةة والمنةةاط 

 حيةث القاحلةة، المنةاط  فةي الجراد أسراب إل  فيتردد الطعام،

 تهتسةةةمي سةةةبب ويرجةةة . األر  علةةة  الملقةةة  الجةةةراد يتنةةةاول

 كمةةا األبقةةار، ظهةةر علةة  مةةن القةةراد اللتقاطةةه البقةةر ببلشةةون

 والديةةدان الجنةةادب عةةن فضةةال   األخةةرى، المواشةةي مةةن يلتقطهةةا

 أمعائةةه فةةي ُوِجةةد   فقةةد العربيةةة، الجزيةةرة فةةي أمةةا. والحشةةرا 

. واليعاسةةةةيب والخنةةةةافس والثعةةةةابين، والحربايةةةةا ، السةةةةحالي،

 المةزار  إلة  التكاثر مواسم غير وفي الشتاء فصل في ويتردد

 وبأعةةداد مجتمعةةة بةةالجثم الطيةةور هةةذه وتقةةوم. الةةري ومنةةاط 

 أحةةوا  تتةةوافر حيةةث المةةاء قةةرب األحيةةان بعةة  فةةي كبيةةرة

 بشةةكل أعشاشةةها إلقامةةة تتجمةة  كمةةا. الشةةورة وأشةةجار القصةةب

 واألشجار، الشجيرا  في األحيان بع  في ومتالمس متقارب

 العربيةة، الجزيةرة فةي الطةائر هةذا ويتكةاثر. الطلة  شجرة مثل

 الجنوبيةة المنطقةة في بيضا ، 3-0 الع  في عادة يض  الذي

 األول تشةةةرين شةةةهر عةةةدا مةةةا السةةةنة أشةةةهر كةةةل فةةةي الغربيةةةة

 المنطقةةة فةةي تكةةاثره موسةةم توقيةة  واضةةحا   ولةةيس(. أكتةةوبر)

 .العربية الجزيرة شبه من الشرقية

 Ardea cinerea  رماد  بلشون 
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 الجزيةرة فةي المنتشةرة المهةاجرة الطيةور من الرمادي البلشون

 فصةةل فةةي الرطبةةة وأراضةةيها سةةواحلها زوار ومةةن العربيةةة،

. السةاحل علة  الصةي  فصةل منهةا قليلةة أعةداد تقضي الشتاء،

 الخرية  فصل في العربية الجزيرة إل  أكثر هجرته تكون كما

 إلة ( أغسةطس) آب شةهر مةن وخاصةة الربية  فصةل فةي منها

 شةتاءها تقضةي التي الطيور تقط  وقد(. أكتوبر) األول تشرين

 إليهةا، للوصةول طويلةة مسافا  العربية الجزيرة إل  تهاجر أو

 منطقةة فةي سيبيريا، في طوقا قد كانا صغيران طائران ُوجد إذ

 فةةي الرمةةادي البلشةةون طيةةور وتتجمةة . مسةةيرة وجزيةةرة ظفةةار

 والبحةةرين، الكويةة ، مثةةل العربيةةة، الجزيةةرة منةةاط  مختلةة 

 تسةةةجيل أول ويعةةةد. الريةةةا  ونهةةةر وُعمةةةان، ودبةةةي، وقطةةةر،

 عةةةام العربيةةةة الجزيةةةرة فةةةي الرمةةةادي البلشةةةون طيةةةور لتكةةةاثر

 هناك متكاثر غير عاد أنه إال وبوبيان، وربة جزر في م0884

 والقطةط السةاحلي، الحةرس محطةة لوجود نظرا   األرج   عل 

 مةةن األخةةرى المنةةاط  فةةي أمةةا. تزعجةةه التةةي العديةةدة البريةةة

 فتتكةاثر والبحرين األحمر البحر سواحل مثل العربية، الجزيرة

 العربيةةة واإلمةةارا  قطةةر، فةةي شةةوهد  وقةةد. عشةةوائي بشةةكل

 البلشةون يتةردد. المملكةة مةن الغربةي والساحل وينب ، المتحدة،

 علة  وكةذلك الطعةام، عةن باحثةا   المائيةة السواحل إل  الرمادي

 الغربيةة، الجنوبيةة المنطقةة فةي التةي والسدود الجبلية، الجداول

 الصةةةر  ومواقةة  الكبةةةرى، المةةدن فةةةي االصةةطناعية والبةةرك

 إمةةةا فرائسةةةه باصةةةطياد الرمةةةادي البلشةةةون ويقةةةوم. الصةةةحي

 وخاصةةةة تقتةةةرب حتةةة  حةةةراك دون بةةةالوقو  أو بمطاردتهةةةا،

 أي يطةارد بأنةه فيهةا يقةيم التةي الموائةل تنو  ويوحي. األسماك

 يلةتهم القاحلة المناط  في شوهد حيث التقاطها، يستطي  فريسة

 األشةةةةةجار وثعةةةةةابين مقةةةةةص، أبةةةةةو ودويبةةةةةة الحةةةةةي، الجةةةةةراد

 وضةربها بشةدة بهزهةا يقةوم التةي الطيةور وبع  والحربايا ،

. مبتلةة وهةي كاملة يبتلعها حيث األرج ، عل  إغراقها ثم ومن

 بطرد يقوم حيث األكل، عند نطاقه عل  غيور أنه عنه ويعر 

 مةةن العديةةد مةةو  فةةي يتسةةبب وقةةد األخةةرى، البلشةةون طيةةور

 يبنةي. ظفةار فةي شةوهد كما األكل من لمنعها المهاجرة الطيور

 بأعواد كبيرا   عشا   بيضا ، 4-3 يض  الذي الرمادي، البلشون

 أكثةةر بةةأعواد إيةةاه مبطنةةا   الشةةواطئ، وأنقةةا  المحليةةة النباتةةا 

 . نعومة

 Ardea melanocephala الرأس أسود بلشون

 

 فةةةي مةةةرة ألول الةةةرأس األسةةةود البلشةةةون طةةةائر وجةةةود سةةةجل

 م،0010 عةةةام الةةةيمن وجنةةةوب عةةةدن قةةةرب العربيةةةة الجزيةةةرة

 الجزيةرة في وجوده نطا  اتس  حيث ظفار، ثم ومن وصاللة،

 بشةكل يتةردد بةا . المناسةبة الظةرو  له توافر  حين العربية

 يعةةد حيةةث م،0110 عةةام منةةذ األحمةةر البحةةر سةةواحل إلةة  دائةةم

 قةةرب الرطبةةة األراضةةي فةةي وكةةذلك م كةةد، شةةبه هنةةاك تكةةاثره

 وتشير. البشرية المواق  استغالل عل  بقدرته يتميز حيث عدن

 المنةةاط  تفضةةيله إلةة  بشةةأنه المتةةوافرة المحةةدودة المعلومةةا 

 الصةةحي، الصةةر  ومواقةة  العذبةةة، الميةةاه لخلجةةان المجةةاورة

 الطينيةة واألراضةي المروية، والمحاصيل المطورة، والمناط 

 الموائةةل تفضةةل التةةي األنةةوا  مةةن إفريقيةةا فةةي وهةةو. السةةاحلية

 وكثيرا   البلشون، طيور معظم تقطنها التي تلك من جفافا   األكثر

 للجةةةثم يسةةتقر حيةةةث اإلنسةةان، وجةةةود منةةاط  مةةةن يقتةةرب مةةا

 تتةةةةوافر وال. الحضةةةةرية والمنةةةةاط  القةةةةرى فةةةةي والتعشةةةةي 

 فةةي يعتمةةد أنةةه إال العربيةةة، الجزيةةرة فةةي غذائةةه عةةن معلومةةا 

 وغيةر الفقاريةة الكائنةا  بعة  عن فضال   السمك، عل  إفريقيا

 . الفقارية

 Ardea goliath  الجبار البلشون 

 

 اإلطةال ، علة  حجمةا   البلشون طيور أكبر الجبار البلشون يعد

 سةةاحل علةة  تتكةةاثر التةةي المهةةاجرة غيةةر النةةادرة األنةةوا  ومةةن

 كةل فةي كثيةرا   شةوهد وقةد. العربيةة الجزيةرة في األحمر البحر

 وجةزر ينبة ، فةي وجةوده سةجل كمةا األحمةر، البحةر جةزر من

 وجةوده نطةا  يمتةد حيث ُعمان، ووسط وتعز، وتبوك، الوجه،

 قةرب بوجةوده مفصةلة تقةارير وورد  الليةث، إلة  الحديدة من

 عةةدن خلةةي  فةةي أمةةا. العقبةةة خلةةي  قةةرب تيةةران وجزيةةرة ُجةةدة،

 لتلةةك شةةاردا   وجةةوده يعةةزى أن المةةرج  فمةةن وصةةاللة والمكةةال

 الجبةةةار البلشةةةون طيةةةور أن إلةةة  اإلشةةةارة وتجةةةدر. المنةةةاط 

 ميةةاه لتجفيةة  نظةةرا   بةةاالنقرا ، مهةةددة العةةرا  فةةي الموجةةودة

 الجبار البلشون طائر ويتردد. الميالدية التسعينيا  في األهوار

 مةةن مجموعةةا  إلةة  الطعةةام تنةةاول عنةةد االنةةزواء يفضةةل الةةذي

 حاضةنة تعةد التةي الشةورة أشةجار وبخاصةة الساحلية، النباتا 

 فةةي الغةةذائي نظامةه دراسةةة تةةتم ولةم. الةةرئيس وغذائةةه لألسةماك

 األسةماك يطةارد بأنةه يةوحي سلوكه كان وإن العربية، الجزيرة

 بطةول الكبيةرة األسةماك يتنةاول حيةث إفريقيةا، في كما الكبيرة،

 والقةةةةةةةوار ، والزواحةةةةةةة ، والضةةةةةةةفاد ، ،(سةةةةةةةم 00-01)
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 تكةاثره آليةة عةن الكثيةر ُيعةر  وال. اللحةوم وبقايةا والقشريا ،

 كبيةرا   فرخةا   يةأوي عة  ُشةوهد قد أنه إال العربية، الجزيرة في

 مةن تكةاثره ويةرج . فرسةان جةزر فةي الشةورة شةجيرا  عل 

 آذار( مةةةةارس) شةةةةهر حتةةةة ( ديسةةةةمبر) األول كةةةةانون شةةةةهر

 عةةن مخفيةةا   عشةةه يقةةيم الغالةةب فةةي وهةةو. يونيةةه( حزيةةران)و

 .النباتا  بين األنظار

 Ardea purpurea  األرجواني البلشون

 

 الجزيةةرة شةةبه فةةي منتشةةر مهةةاجر طةةائر األرجةةواني البلشةةون

 ضةةمن أو منفةةردا   يشةةاهد حيةةث سةةقطرى، وأرخبيةةل العربيةةة،

 ،(مةايو) أيةار إلة ( مةارس) آذار شةهر من هجرته تمتد. سرب

 حيةث ،(أكتةوبر) األول تشةرين إلة ( أغسةطس) آب شهر ومن

 فةي غفيةرة بأعداد ويوجد العربي، والخلي  األحمر البحر يقط 

 قلةةة مةةن وبةةالرغم. السةةنة شةةهور بقيةةة فةةي عنةةه الخريةة  فصةةل

 يكةةةون أن المةةةرج  مةةةن ف نةةةه تكةةةاثره، ت كةةةد التةةةي المعلومةةةا 

ا  المنطقةةة فةي يعتقةد ممةا أكبةر نطةا  علة  قليلةة بأعةداد موجةود 

 البلشةةةون يتكةةةاثر كمةةةا. األحمةةةر البحةةةر سةةةاحل مةةةن الجنوبيةةةة

 احتمةال وثمةة الحجةاز، وجبال وينب ، الريا ، في األرجواني

 الشةرقية المنطقةة فةي الواسةعة الرطبةة األراضي في يتكاثر أنه

 كةان إن م كةدا   ولةيس. السةعودية العربية المملكة من والشمالية

. فيةةه متةةوطن أنةةه أو التكةةاثر، موسةةم بعةةد الريةةا  نهةةر يغةةادر

 يتقصةة  كمةةا الرطبةةة، األراضةةي األرجةةواني البلشةةون ويفضةةل

 المحفوفةةة البةةرك مثةةل الكثيةة ، النبةةاتي الغطةةاء ذا  األمةةاكن

 ذا  األخةةةرى واألمةةةاكن االصةةةطناعية، والبحيةةةرا  بالقصةةةب

 والتةةربص فيهةةا االختبةةاء يسةةتطي  التةةي والشةةجيرا  األشةةجار

 الثةدييا  أو الزواحة  أو البرمائيةا  أو األسةماك من بفرائسه،

 الحةةال هةةو وكمةةا. الفقاريةةة غيةةر الكائنةةا  بعةة  أو الصةةغيرة

 إدخةةال فةة ن الطيةةور، مةةن أخةةرى عديةةدة فصةةائل إلةة  بالنسةةبة

 الميالديةة الثمانينيةا  فةي الريةا  نهر في والضفاد  األسماك

 البلشةةون طةةائر فيةةه يتكةةاثر مةةوئال   النهةةر هةةذا جعةةل فةةي سةةاهم

 العربية، الجزيرة في تكاثره عن الكثير يعر  وال. األرجواني

 واألغصةةان بالقصةةب عشةةه يبنةةي األخةةرى المنةةاط  فةةي أنةةه إال

-3 يضة  حيةث الماء، سط  فو  م 0-0 ارتفا  عل  والعيدان

 الةذكر ويشةترك يومةا ، 00-00 قرابةة األم تحتضنها بيضا  0

 .للطيران م هلة تصب  حت  الفرا  برعاية واألنث 

 Egretta gularis  الصخر بلشون

 

 علة  االنتشةار وواسة  ومتكةاثر، متةوطن طائر الصخر بلشون

 الميةةاه موائةةل يقطةةن حيةةث وجزرهةةا، العربيةةة الجزيةةرة سةةاحل

 مثةةةل رطبةةةة أرا  مةةةن مقربةةةة علةةة  بةةةرا   وشةةةوهد المالحةةةة،

. القصةب وأحةوا  النفايا ، معالجة وبرك وجداول البحيرا 

( أبريةةل) نيسةةان شةةهري فةةي غالبةةا  ) التكةةاثر موسةةم حلةةول وعنةةد

 التكةةةاثر منةةةاط  فةةي الطيةةةور هةةةذه تجتمةة ( يونيةةةو) وحزيةةران

 أن وبةةرغم. المنةةاط  مةةن غيرهةةا فةةي نةةادرة فتصةةب  الرئيسةةة،

 بعةةد ينتشةةر ف نةةه المهةةاجرة، غيةةر الطيةةور مةةن الصةةخر بلشةةون

 تظهةر حيث العربية، الجزيرة مناط  مختل  في التكاثر موسم

 مختلةة  فةةي العةةام، مةةن الحةة  وقةة  فةةي وكثيةةرة، قليلةةة أعةةداد

 فقةةد محةدودة، للتكةاثر المالئمةة الموائةةل لكةون ونظةرا  . أرجائهةا

 فةي بوبيةان جزيرة في أحيانا ، هائلة بأعداد الطيور، هذه تتجم 

 وتوجةد. البحرين في حوار وجزر الشرقية، والمنطقة الكوي ،

ةةا الطيةةور هةةذه  وتحديةةدا   والضةةحلة، الطينيةةة السةةواحل علةة  غالب 

 بحثةا   الشةورة نبةا  تجمعةا  أمةاكن وفةي الرملي، الشريط عند

 أو بنفسةه، فريسةته بصةيد الصةخر بلشةون ويقةوم. األسماك عن

 فةي الصةخر بلشةون يتمايةل مةا وكثيةرا  . أكثةر أو طةائر بصحبة

 يثيةةةر كةةةي كليهمةةةا، أو جناحيةةةه أحةةةد مرفرفةةةا   الضةةةحلة، الميةةةاه
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 عليمممه فيسممم   الميممما   تحريممم  ممم  بممم  ا  حولمممه  مممم  األسممما 

 تم ني ينت مز كمما. الغماايي نظاممه تمثم  التمي األسمما  اصطيا 

 وقم . ملجأهما تغما ر التمي األسمما   لتقماط الجزر ميا  مستوى

 بصممحبة السمماحلية الموايمم  فممي الصممخر بلشممو  طمماير ُيشمماه 

 مم  وهمو. الرمما   البلشو  طاير مث  األخرى البلشو  طيور

 يقتممر    حيمم  من مما ا قتممرا  يصممع  التممي الَخِجلممة الطيممور

 اات ها يمة مواقم  إليجما  يسمع  إا البشرية  المناطق م  عا ة

 غيما  حما  في أما. المفترسة الكاينات م  وخالية كثيفة نباتات

 علمممم  أو األرض  علمممم  إممممما عشممممه يبنممممي فإنممممه الشممممجيرات 

 زوج يقموم حيم  م جمور  مبنم  أو حطام عل  أو المنح رات 

 تنطبمق مكما  أ  فمي بالتكماثر الطماير هاا م  أزواج بضعة أو

 فقم  محم و   غيمر التكاثر موسم يكو  لال  الصفات  ها  عليه

 نيسما  شم ر في أو الكويت  في( فبراير) شباط ش ر في يكو 

 واإلمممارات وقطممر البحممري  فممي( أغسممطس) آ  حتمم ( أبريمم )

 فمي( أغسمطس) آ  إلم ( فبرايمر) شمباط وم  المتح ة  العربية

 مم ة العم  فمي بيضمات 4-3 يض  حي  األحمر  البحر منطقة

 فراخ ممما رعايممة فممي واألنثمم  المماكر ويشممتر  يوممماا  62-62

 الطمماير همماا يشممار  ممما وكثيممراا . المراحمم  كمم  فممي وإطعام مما

 .التعشي  مواط  في الحجم كبيرة أخرى مايية طيوراا 

 Tropicbirds  Phaethontidae   المدار طيور

 ف ممي ا سممتوايية  المنمماطق امتمم ا  علمم  الممم ار طيممور تنتشممر

 متحمورة  شمريطية ايمو  اات الجنماحي   طويلمة بحريمة طيور

 وقم  واإلنما   الماكور في ما تتشابه وترات  اات قصيرة وأق ام

 جميم  وتوجم . الخرشمنة أو النورس بطيور أشبه بعي  م  تب و

 فممي من مما يظ ممر و  ال نمم    المحمميط فممي الطيممور همما  أنمموا 

 .المنقار األحمر ا ستوايي الطاير سوى العربية الجزيرة

 Phaethon aethereus  المنقار األحمر االستوائي الطائر

 

 شمواط  عم  بعيم اا  المنقمار أحممر ا سمتوايي الطماير يوج  قلما

 أعشاشمه يبنمي وربمما الطاير هاا يتر   حي  العربية  الجزيرة

 األحممر البحمر فمي الطماير هماا مشماه ة ويمكم . الصمخور بي 

ما تعم  التمي الجزر بعض وفي بُعما   الباطنة ساح  وفي  موطنا

 خمس في الطيور م  النو  هاا تكاثر ثبت وق . الطيور لتكاثر

 هرمممز  مضمميق وجممزر المتحمم ة  العربيممة اإلمممارات فممي جممزر

 أرخبيم  وفمي ُعمما   فمي ظفمار ومنطقمة الباطنة  ساح  وقبالة

 الجنوبيمة الج مة فمي ويمنيمة سعو ية جزر ع  فضلا  سقطرى 

 هاا تكاثر نطاق المواط  ها  جمي  وتشك . األحمر البحر م 

 التطمور أسمفر وقم . بأسمرها األوسمط الشمرق منطقة في الطاير

 أعم ا  تراجم  عم  المفترسمة الحيوانات ظ ور وربما العمراني

 فمي شموه  أنه إ . العربي الخليج م  جزر ع ة في الطاير هاا

  اس  جزيمرة فمي الصمخرية الصم و  بي  م6992 عام أواخر

. تطمموراا  النفطيممة العربممي الخلمميج جممزر أكثممر عمم ها يمكمم  التممي

 إل  به أضر تكاثر  بمواق  الطاير هاا ارتباط أ  المرجح وم 

 مم  يمتمك  لمم لمو المحليمة  الممواط  بعمض فمي ا نقمراض حم 

 والجمراا  القطمط غيما  ولعم  ا صمطناعية  المواي  استغل 

 ممم  الع يم  تمكممي  فمي المرييس السممب  همو القممرني  جزيمرة مم 

 همماا أظ ممر لقمم . في مما التكمماثر ممم  بمما نقراض الم مم  ة الطيممور

 الطاير هاا يحط و . والتحر  ا نتقا  عل  كبيرة ق رة الطاير

 التجمماوي  يتحممرى حيمم  للتكمماثر  إ  الشممواط  علمم  البحممر 

 الملحيممة القببيمة ال ياكم  فمي وبخاصممة عشمه  إلخفما  والك مو 

 تجوي  في عشه يبني حي  العربي  الخليج جزر في المرتفعة

 يقتر  و . واح ة بيضة فيه ليض  متري   إل  طوله يص  ق 

 تمثمم    ألن مما الكثيفممة  النباتممات اات الموايمم  ممم  الطمماير همماا

 أنه إ  الغاايي  نظامه ع  معلومات تتوافر و . له آمناا  موطناا 

 والحبممار  الصممغيرة باألسممما  يقتممات العربيممة الجزيممرة خممارج

ا أو غاطسممماا  فريسمممته يلمممتقط حيممم   الطيمممارة باألسمممما  ممسمممكا

 مم  أو عايلتمه  م  مجموعات ضم  يتكاثر ما وعا ةا . بجناحيه

 رقصمة الطيمور هما  أزواج تمارس حي  أخرى  بحرية طيور

 آليممة عمم  الكثيممر يعممر  و . التكمماثر موسممم فممي رايعممة" باليممه"

 العربيمة الجزيرة خارج تستغرق البيض حضانة أ  إ  تكاثر  

 ويقومما  فرخ مما  الزوجما  يرعم  حي  يوماا  وأربعي  ثلثة

 تعو  أ  ويرجح. يوماا  98-28 خل  ريشه ينمو حت  بإطعامه

 تشممري  فممي العربممي الخلمميج فممي تكاثرهمما منمماطق إلمم  الطيممور

 تكماثر ويحم  (. نموفمبر) الثماني تشري  في أو( أكتوبر) األو 

 آاار شمم ر ممم  عممما  وخلمميج العربممي البحممر فممي الطمماير همماا

 الطيمممور هممما  تتميمممز حيممم   (سمممبتمبر) أيلمممو  إلممم ( ممممارس)

  ممممم  ألكثممممر معمممماا  الزوجمممما  يبقمممم  إا لبعضمممم ا  بإخلصمممم ا

 .تكاثر موسم
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 Hamerkop - Scopidae الرأس المطرقية الطيور

 

 المتموج العمريض المرأس اات العايلمة هما  م  واح  نو  هنا 

 الطمر   المعقمو  والمنقمار القصمير  المستقيم والعنق بعر  

. الشممك  فممي األنثمم  ممم  المماكر في مما يتشممابه المما  أفقيمماا  المنحمم ر

  الكبمممرى  الصمممحرا  جنمممو  إفريقيممما فمممي الطممماير هممماا ويوجممم 

 شمممبه غمممر  وجنمممو  م غشمممقر  جزيمممرة أنحممما  معظمممم وفمممي

 .العربية الجزيرة

 Scopus umbretta  الرأس مطرقي

 سمممفو  فمممي متوطنمممة طيمممور همممي المممرأس المطرقيمممة الطيمممور

 العربيمة  الجزيرة شبه م  الغربية الجنوبية المنطقة ومرتفعات

 إلمم  تتممر   حيمم  المميم   وباتجمما  الطمماي  جنممو  ممم  بممالقر 

 نجمرا  إلم  شمتا ا  تنتقم  كمما تِ امة  في ال ايمة المايية الج او 

 المميم  فممي مممأر  وإلمم  شممرقاا  السممعو ية العربيممة المملكممة فممي

 صممغيرة أسممرا  ممم  أو منفممر اا  الطمماير همماا ُيممرى وقمم . جنوبمماا 

 مما  حم  إلم  الطماير  هماا اسمتفا  لق . الشتا  فص  في و سيما

 الموايمم  يرتمما  حيمم  ا صممطناعية  الماييممة السمم و  إنشمما  ممم 

 في ا بما م 3888 إل  م658 بي  ما يتراو  ارتفا  عن  المايية

 وخزانمات ا نسميا   السمريعة الجبلية والج او  السبخات  م 

 النباتمات مستكشمفاا  المما  في يبح  حي  الر   وخنا ق الميا  

 شمممقوق فمممي ومنقبممماا  لفرايسمممه اجتمممااباا  بجناحيمممه أحيانممماا  وخافقممماا 

 المعلومممات قلممة ممم  وبممالرغم.. قوتممه عمم  والطممي  الصممخور

 وهممو شمموه  فقمم  العربيممة  الجزيممرة فممي غاايممه عمم  المتمموافرة

. الجبليممة الماييممة الجمم او  أحمم  فممي الصممغيرة األسممما  يصممطا 

 كمما. غاايمه نوعية معرفة عل  المايية المواي  إل  تر    وي  

. من ما بمالقر  عشمه يبني إا القرى  مشار  عل  بكثرة يشاه 

  اخليممة  تعشممي  حجممرة اا مقببمماا  ومتينمماا  كبيممراا  العمم  ويكممو 

 مطرقمي ويض . م 5 6 ق ر  وعرض بارتفا  جانبي  وم خ 

 أو ال وم نخي  وبخاصة الشجر أغصا  عل  عا ة عشه الرأس

 م  بالقر  م2-3 ارتفا  عل  منح ر أو ما  صخرة حافة عل 

مما ويكممو  المما    البلسممتي  علمم  مثمم ) والنفايمات بمماألعوا  مبني ا

 أعشاشمم ا الطيممور همما  تسممتخ م وقمم (. الغازيممة والمشممروبات

 فمي وت ييت ا تج يزها إعا ة بع  السني  م ار عل  ع ي ة مرات

 فممي عمم  ممم  أكثممر ببنمما  الواحمم  الممزوج يقمموم وقمم  موسممم  كمم 

 آليمة عم  الكثيمر يعر  و . نفس ا المنطقة وفي الواح  الموسم

 األعشا  يبني أنه علماا . العربية الجزيرة في الطاير هاا تكاثر

 5-4 مم  عما ة الطماير هماا ويض . تكاثر  موسم غير في حت 

 معمماا  العمم  ببنمما  الزوجمما  يقمموم حيمم  إفريقيمما  فممي بيضممات

 .الفراخ ورعاية

 Pelicans  Pelecanidae  البجع طيور 

 واألنثم   الماكر في ما يتشمابه باألسمما   تقتمات مايية طيور هي

 فممي أوتممار اات قصمميرة  وأرجمم  وايممو  كبيممرة  أجسممام ول مما

 سمممة أكثمر ولعم . الجنماحي  وعريضممة العنمق  طويلمة أقم ام ا 

 اات الطمر  المعقوفمة المسمتقيمة الطويلة مناقيرها هي تميزها

 القمممارات جميممم  فممي البجممم  طيمممور وتوجمم . العريضمممة الجعبممة

 من ما أنموا  ثلثمة وثمة. وا ستوايية المعت لة البحرية بالمناطق

 .العربية الجزيرة في موجو ة

 Pelecanus onocrotalus  األبيض البجع

 

 مم  الشممالي النصم  فمي األبميض البجم  طيمور بعمض تتوط 

 آسميا حتم  الشمرقية أوروبما مم  نطاق ما ويمتم  األرضية  الكرة

 الكممرة ممم  الجنمموبي النصمم  فممي يوجمم  ممما ومن مما الوسممط  

 جمي  في الوجو  نا ر م اجر طاير األبيض والبج . األرضية

 للمنطقمة زايمراا  الشمتا  فصم  فمي ويمأتي العربية  الجزيرة  و 

 عشمرينيات حتم  يتكماثر وكما . ضييلة بأع ا  الغربية الجنوبية

 الشمممالية  العربممي الخلمميج وجممزر العممراق  فممي الماضممي القممر 

 المنممماطق فمممي ُيمممرى مممما وكثيمممراا . الكويتيمممة بوبيممما  وجزيمممرة

 قلم  فمي العابمة الماييمة الموايم  إل  أحياناا  ينتق  وق  الساحلية 

 فمي منمتظم بشمك  يتمر   كمما. الرياض ومن ا العربية  الجزيرة

 الميما  ومنماطق األحممر  البحمر جنو  منطقة إل  الشتا  فص 

 يجتم  ما كثيراا  حي  العربية  الجزيرة غر  جنو  في العابة

 يتعماو  إا األليفمة  األنموا  مم  وهمو. الور   البج  طيور م 

 ممم  مجموعممات ضممم  ويتكمماثر أخممرى  أنمموا  ممم  غاايممه فممي

 في أع ا   تراج  إل  البيانات وتشير. أسراباا  وي اجر الطيور 

 و  المالحة  أو العابة الضحلة الميا  ويفض . العربية الجزيرة
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 الجزيممرة فممي فقممط لمميس أعمم ا   لتضمما   نظممراا  حمايتممه ممم  بمم 

 يتكماثر أ  الممرجح غيمر ومم . أجمم  العمالم فمي وإنما العربية 

 الصمممعي  علممم  لتناقصمممه نظمممراا  العربيمممة الجزيمممرة فمممي مجممم  اا 

 .ت ميرها أو موايله وخسارة العالمي 

 Pelecanus rufescens   الوردي البجع 

 

 ويمكممم  األحممممر  البحمممر جنمممو  فمممي المممور   البجممم  يتممموط 

 وفمي السمعو ية العربيمة المملكمة فمي العمام مم ار علم  مشاه ته

 عمممام حتممم  العربيمممة الجزيمممرة فمممي تكممماثر  يثبمممت ولمممم الممميم  

 الجممزر فممي في مما تكمماثر  الم كمم  المنمماطق وتنحصممر. م6928

° 68 العرض خط عن  اللي  بي  ما المناطق وبعض الساحلية 

 جمم  يتعمار لماا شمما ا ° 65 عمرض خمط عن  والح ي ة شما ا 

 أعم ا  بتغيمر يموحي مما يوجم  و . بتكماثر  الخاصة المعلومات

 ملحممة حاجممة ثمممة أ  إ  المنطقممة  فممي الممور   البجمم  طيممور

 جمممزر فمممي أعممم ا ها رصممم  وبخاصمممة عن ممما  المزيممم  لمعرفمممة

 حيمم  العممام  معظممم البحريممة الموايمم  وتحتمم . المميم  وسممواح 

 ممم  عشممرات توجمم  وقمم  الطيممور  ممم  غيرهمما بجانمم  تتكمماثر

. السمو ا  الشمورة أشجار الطاير هاا ويرتا . متجاورة أعشاشه

 باسمتخ امه يتعلق فيما خاصة ال راسة م  الكافي الق ر ين  ولم

 يمك  كما. والخلجا  الضحلة الميا  إل  تر    وأسلو  لمويله 

 الطحالمم  قممر  البحممر  عممرض فممي الممور   البجمم  مشمماه ة

. في ما المختبم  السم  ع  الكش  يحاو  حي  العايمة البحرية

 نظممراا  الماييممة  والبممر  األو يممة إلمم  الطيممور همما  تنجمما  كممما

 هماا نظمام  راسمة تتم ولم. إليه الوصو  وس ولة الطعام لتوافر

 تمأثر   مم ى لمعرفمة العربيمة الجزيمرة بييمة فمي الغاايي الطاير

 البيية عل  طرأت التي والتغيرات األسما   صي  في وإفراطه

 ينمم  لممم كمال . المرجانيممة الشممعا  مم  الع يمم  وممموت البحريمة 

 مممم  الكمممافي القممم ر المممور   البجممم  وسممملو  تعشمممي  أسممملو 

  فوق عشه يبني إفريقيا في أنه إ  العربية  الجزيرة في ال راسة

 وقمم . البحممر سممطح عمم  أمتممار 68-5 ارتفمما  علمم  أو األرض

 حيم  سمنوات  لعم ة باألعوا  المبنية أعشاشه بعض بقا  لوحظ

 فممي تكمماثر  موسممم يتغيممر وقمم  العمم   فممي بيضممتي  عمما ة يضمم 

. مممثلا  الطعممام كمموفرة المتغيممرة  للعواممم  وفقمماا  األحمممر البحممر

 عم  بحثماا  واألو يمة السماح  بمي  تحلمق التمي الطيمور وتتعرض

  الموازيممممة الك رباييممممة الطاقممممة بأسممممل  للصممممط ام الطعممممام 

 .للسواح  عا ةا 

  Sulidae- Boobies and Gannets األطيش طيور

 السمماقي   قصمميرة الحجممم كبيممرة بحريممة طيممور األطممي  طيممور

 الشممك   إسممفيني ايمم  وريمم  مسممت قي  طممويلي  جنمماحي  واات

 مما وغالبماا . اسطواني سمي  ومنقار وترية عريضة أق ام واات

 المماكر بممي  تشممابه ممم  األلمموا   زاهيممة األطممي  طيممور تكممو 

 ُسج  العالم  محيطات تقط  من ا أنوا  عشرة وتوج . واألنث 

 .العربية الجزيرة في من ا أربعة وجو 

 Sula dactylatra المقنع األطيش

 

 سمللة المقنم   األطي  طيور م  سل ت ست أو خمس توج 

ح فقط من ا واح ة  يتكماثر إا العربية  الجزيرة في وجو ها ُيرج 

 وفممي األحمممر البحممر فممي اليمنيممة الجممزر فممي المقنمم  األطممي 

 وقم . ُعمما  في ظفار قرابة الحلنيات وجزر سقطرى أرخبي 

 الجزيمرة شمبه فمي تتكماثر   التمي المقنعمة األطمي  طيور تنتق 

 الخلميج فمي الوجمو  نما رة تعم  حيم  ُعمما   خلميج إل  العربية

( مممايو) أيممار شمم ر  فممي األحمممر البحممر ميمما  وتممر  العربممي 

 جمزر فمي فتكثمر من ما المتكاثرة الطيور أما  (يونيو) وحزيرا 

 اليابسمة ع  بعي اا  غاايه ع  المقن  األطي  ويبح . الحلنيات

 الجمر  التقما  عنم  للشمواط  المتاخمة المحلية المناطق متجنباا 

 الموفرة حيم  وعمقماا  بمرو ة األكثر ال ن   المحيط بميا  القار 

 مم  المنطقمة هما  فمي الطيور أع ا  تراج  لوحظ وق . السمكية

 منطقمة عم  غياب ما يفسمر قم  مما الميا   حرارة  رجات ارتفا 

 نسمبياا  وجو هما وقلمة اليمنمي  للسماح  المتاخممة علمي بير جزر

 لألسمما  اصمطيا   إل  البيانات وتشير. األحمر البحر ميا  في

 تحممت ويطار همما يغطممس التممي األسممما  إلمم  إضممافة الطممايرة 

 كبيممر طفيلممي نممو  ممم  المقنمم  األطممي  ويتممأاى. الممما  سممطح

 بيضمه أمما. الحلنيمات جمزر وفمي عم   خلميج في يوج  الحجم

 تتمموافر و . الحلنيممات جممزر لسممكا  فريسممة فكانممت وفراخممه

 العربيممة  الجزيممرة فممي الطمماير همماا تكمماثر نظممام عمم  معلومممات

 هما  تضم  حيم  الصمخرية  الجمزر فمي يعشم  مما عما ة الا 

 وقمم . الحصمم  بممي  أو صممخر  مممنخفض علمم  بيضمم ا الطيممور
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 آ  فممي تفقسمما  و  بيضممتي   أو بيضممة المقنمم  األطممي  يضمم 

 عماملا  لكونمه الغماا  وجمو  علم  الفمراخ مصمير ويعتم  واح  

 الحلنيممات جممزر فممي و سمميما التكمماثر  موسممم طمموا  متغيممراا 

 والموجممات الموسمممية باألمطممار تتممأثر التممي سممقطرى وأرخبيمم 

 وافيمة ب راسمة الطماير هماا تكماثر نممط يحمظ ولم. صيفاا  المتقلبة

 .الفري  التكاثر  سلوكه خبايا ع  تكش 

 Sula leucogaster  البني األطيش 

 

 جزر في تتكاثر التي المتوطنة الطيور م  البني األطي  طاير

 يتممر   وهممو. سممقطرى وأرخبيمم  عمم   وخلمميج األحمممر البحممر

 العممر  بحممر ممم  الُعمانيممة الميمما  إلمم  كبيممرة وبأعمم ا  بانتظممام

  ومنطقة المتح ة  العربية اإلمارات في يوج  كما ُعما   وخليج

 إلمم ( أكتمموبر) األو  تشممري  شمم ر ممم  العربممي الخلمميج جنممو 

   لماا تكاثر   موسم ب   ع  معلومات تتوافر و (. مايو) أيار

 الطيممور توزيمم  ويمموحي. موسمممياا  تحركممه أنممماط تمييممز يمكمم 

 السممعو ية العربيممة المملكممة فممي األحمممر البحممر فممي المتكمماثرة

 الشمالية الجزر: وهي البني األطي  لتجم  مواط  ع ة بوجو 

 والليممم  وأملممج الوجمممه ومحافظممات العقبممة خلممميج مصمم  عنمم 

 .الشرقية فرسا  وجزر والقنفاة 

 م ممماجر  غيمممر طممماير  األرجمممح علممم  البنمممي األطمممي  وطممماير

 حيمم  العممام  معظممم فممي تكمماثر  نطمماق ضممم  يكممو  واسمتقرار 

 فصممو  فمي في مما الجمثم تفضمم  التمي الجممزر الطيمور همما  ترتما 

 التشمكي  سم مية أسمرا  فمي وتحلمق والصمي   والربي  الشتا 

 كمما. الجمثم ممواط  إلم  أ راج ما تعمو  أ  قب  الغاا  ع  بحثاا 

  شرق جنو  الضحلة الجر  ميا  في طعام ا ع  بحث ا يرجح

 وتتغماى. المنطقمة هما  فمي أعم ا ها تكثمر حيم  األحمر  البحر

 إا السممر ي   وبسممم  الطممايرة باألسممما  البنممي األطممي  طيممور

 الجمزر وتتبماي .  صمطيا   المما  تحمت عممو   بشك  تغطس

 والركيممزة والتضمماريس ا رتفمما  حيمم  ممم  في مما  تعشمم  التممي

 أحفوريمة مرجانيمة صمخرية منصمة بمي  للتعشي   يتخاها التي

(. فرسما  جزر) رملي وركام( سقطرى أرخبي  قر ) مرتفعة

 مم  القريبمة البشمر  مم  الخالية المناطق البني األطي  ويفض 

 الكممل  مثمم  المفترسممة الكاينممات ممم  اآلمنممة الغمماا   مصمما ر

 فممي فريمم اا  نمطمماا  الطمماير همماا يمممارس كممما. والنممموس وال ممررة

 وطقوس المناقير تلمس في يتمث  التكاثر  موسم قب  المغازلة

 الطيمور هما  تعشم  وق . للري  المتبا   والتنظي  التعشي  

 يمزا  و . مما حم  إلم  متباعم ة عم ة تجمعمات ضم  أو منفر ة

 .العربية الجزيرة في تكاثرها مواسم ع  الكثير ُيج  

 Phalacrocoracidae - Cormorants  الغاق طيور

 بين مما  فيممما واإلنمما  المماكور تتشممابه الحجممم  كبيممرة طيممور هممي

 اات وأقمم ام قصمميرتي   وسمماقي  طويلممة  وأعنمماق أجسممام واات

 أسمطواني رفيم  ومنقمار متصمل   الري  طوي  واي  وترات 

 الطيمور هما  مم  نوعماا  وثلثمو  سمتة وهنما  الطر   معقو 

 .العربية الجزيرة في ُسجلت من ا أربعة العالمية 

 Phalacrocorax carbo  البحر غراب

 

 شم ر م  الشتا  فص  في العربية الجزيرة البحر غرا  يزور

 فمممي وبخاصمممة  (آاار) ممممارس حتممم ( األو  تشمممري ) أكتممموبر

 يوجم  حيم  العربمي  الخلميج  و  جميم  فمي الساحلية المناطق

 ُعمما  خلميج مم  كم  فمي البسيطة بأع ا   مقارنة هايلة  بأع ا 

 المنطقة جنو  إل  اتج نا كلما أع ا   وتتضا  . العر  وبحر

 عم    حتم  الميم  وشمرق بمالم رة ممروراا  ُعمما  م  الوسط 

 ينتقم  وقم  الشمتا   فصم  فمي من ما البعض مشاه ة يمك  حي 

 خلجمما  إلمم  يتممر   كممما سممقطرى  أرخبيمم  إلمم  البحممر غممرا 

 الخلممميج مممم  المنخفضمممة المنممماطق فمممي والعابمممة المالحمممة الميممما 

 كمال . الريماض منطقمة فمي شمتايه مم  جمز اا  ويقضي العربي 

 ليلم  بحيمرات عنم  الخمرج منطقمة قر  بوجو   تقارير ور ت

 بشمك  البحمر غمرا  ويقتمات. أيضماا  مشميط خمميس وفي سابقاا 

 السمماحلية الميمما  يحبمما كممما. األسممما  ممم  يصممطا   بممما ريمميس

 باألسممما  المفعمممة العابممة الميمما  ومممواط  والمرافمم  والخلجمما 

 وممزار  الجماليمة  والبحيمرات الميما   وخزانمات السم و : مث 

 أو الناشممية األشممجار علمم  التعشممي  عمما ة ويفضمم . األسممما 

 . للميا  المتاخمة
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 Phalacrocorax nigrogularis  السوقطري البحر غراب

 

 البحممممر لغمممرا  كممما  والعشمممري  الحممما   القمممر  أوايممم  فمممي

 وقطمر البحمري  بي ) سلوى خليج في تكاثر موط  السوقطر 

 وجنمو  العربمي  الخلميج وجنمو ( السمعو ية العربية والمملكة

 المميم  فممي الجنمموبي السمماح  ممم  الوسممط  والمنطقممة ُعممما  

 التكماثر  مواط  قر  عام بشك  يجثم وهو. سقطرى وأرخبي 

ا  يتنقمم  ممما كثيممراا  أنممه إ   المنطقممة إلمم  أسممرا  ممم  أو منفممر ا

 م6985 عمام فمي يتكماثر كما  وقم . الغربيمة والجنوبيمة الشرقية

 عممام حلممو  ممم  ولكمم  الكويتيممة  وقممارو  المممرا م أم جممزر فممي

 يكما    بم . الكويمت علم  ممألو  غيمر زايمراا  أصبح م 6885

 ممم  ويعمم . العربممي الخلمميج شممما  ممم  أخممرى أرجمما  فممي ُيممرى

 فمي كبيمرة بأعم ا  يتكاثر حي   ايم  بشك  الجزر بي  المتنقلي 

 وتج ر. لسنوات بع ها التكاثر ع  تماماا  يمتن  ثم األعوام  أح 

 علم  جمزر أربم  فمي تتكماثر كانت الطيور ها  أ  إل  اإلشارة

 حلممو  وممم  العشممري   القممر  فممي قطممر ممم  الشممرقي السمماح 

. عشموايي بشمك  في ما تتكاثر أصبحت والعشري  الحا   القر 

 المتح ة العربية اإلمارات أصبحت م6882 عام بحلو  أنه كما

ا  عشمري  فمي تكماثر  تسمجي  تمم حيم  الطماير هاا لتكاثر موطنا

 تمامماا  اضمحلت المواط  ها  م  سبعة أ  إ  أكثر  أو جزيرة

 فعلمم . أخممرى وعوامم  المنطقممة  فممي الصمناعي للتطممور نتيجمة

 رأس جممزر قممر  م6992 عممام قبمم   يتكمماثر كمما  المثمما  سمبي 

 للكاينات يتيح بات جسر بنا  بع  تماماا  تغير ال  أ  إ  العي  

 أنمه الم س  وم . المواط  ها  إل  الوصو  المفترسة البرية

 نظمراا  الطماير  هماا أعم ا  علم  طمرأ الما  التغييمر تق ير يتعار

 إ  م 6928 عمام قب  ما م ة في عنه المتوافرة المعلومات لقلة

 لمما والم  الحمي   الم  مم  أعم ا   تراجم  عل  إجماعاا  ثمة أ 

 مممم  جمممزر بضممم  فمممي إ  يتكممماثر   الممما  الطممماير هممماا يعانيمممه

 الخلمميج منطقممة فممي النفطممي الصممناعي بممالتطور تتعلممق تغيممرات

 المفترسممة البريممة الحيوانممات وانتشممار النفطممي والتلممو  العربممي

 أ ت لقم . والترفيمه السياحة نشاط وأوجه بيضه جم  وممارسة

 عرضممة العربيممة الطيممور أكثممر ممم  جعلممه إلمم  النشمماطات تلمم 

 بما نقراض الم م  ة لألنموا  الحممرا  القايممة إ  بم . لألخطار

 م6882 عام في صن فت( العالمي الحماية اتحا  يص رها التي)

 للنقمراض المعرضمة الطيمور ضمم  السوقطر  البحر غرا 

 تراجم  مم  تكاثر   مواط  وقلة تح يات  م  يواج ه لما نظراا 

 نمما ر السمموقطر  البحممر غممرا  ويعمم . مسممتمر بشممك  أعمم ا  

 الجمزر  فموق التحليمق يتجنم  حي  العابة  الميا  قر  الوجو 

 ويتغاى. التكاثر أو ا ستراحة  أو للجثم  إ  اليابسة يقر  و 

 فمي األخرى الطيور م  ويتعاو  البحر  عرض في الغال  في

 محاصمرت ا أو السماح   قرابمة الضمحلة الميما  م  السم  صي 

 هماا يسمتغرق وق . ال ر  م  تتمك    حت  البحر عرض في

 وقتماا  يسمتغرق معظم ما كا  وإ   قيقة  ثلثي  الجماعي الصي 

 مم  مقربة عل  الكثيرة األسرا  ها  تحلق حي  ال   م  أق 

 محملمة أو للجمثم طمايرة تعمو  ثمم طعام ا  ع  بحثاا  الما  سطح

 همما  وتجممثم. سمم مية أشممكا  أو ممتمم  خممط شممك  علمم  بالغمماا  

 فممي الممزور رأس فممي كالمما ) الرملممي الشممريط علمم  الطيممور

 علممم  أو( السمممعو ية العربيمممة المملكمممة مممم  الشمممرقية المنطقمممة

 قر  البحرية المنح رات عل  تجثم كما الصخرية  المنح رات

 يسم   التي األسطح الطاير هاا ويتحرى. اليم  شرق علي بير

 عرضممة األحيمما  أغلمم  فممي عشممه كمما  وإ  للتعشممي   حفرهمما

 التكماثر عم  يعمز  كمما. المناخيمة األحموا  لسمو  نتيجة للتل 

 غمرا  تعشمي  لموحظ كمما تجمعه  لمواط  القرا  غزو بسب 

 أُقيمممت قمم  كانممت اصممطناعية جزيممرة علمم  السمموقطر  البحممر

 غيمر بشمك  الطماير هاا تكاثر إل  األ لة وتشير. النفط لصناعة

 لتجمممم  الواحممم  المممموط  وضمممم  السمممني   مممم ار علممم  منمممتظم

 جميمممم  فممممي الزوجمممما  يتشممممار  أ  اللفممممت وممممم . الطيممممور

 أ  أحيانماا  يحم   وقم . الفمراخ وإطعام كالحضانة المس وليات 

 لمم التمي حجمماا  األصمغر الفمراخ مم  غيرهما الفراخ بعض تلت م

 الصمغيرة للفمراخ البالغمة الطيمور مطمار ة أو بعم   ريشم ا ينمو

 هما  نصم  انقمراض في البشر  النشاط تسب  وق .  فتراس ا

 .النفط صناعة اتسا  بسب  م 6998 منا العالم في الطيور

 Falcons and allies - Falconidae الصقور 

 ومنقارهمما الم اريممة  وحلقت مما العممار   بقيرهمما الصممقور تتميممز

 الطويلة وأجنحت ا الخفي وعنق ا ا نعقا  الش ي  المثلم القصير

 المماكور فممإ  الصممقور  وأنثمم  اكممر تشممابه وبممرغم. المسممت قة

 شمبه فمي من ما نوعماا  عشمر أحم  وثممة. اإلنا  م  حجماا  أصغر

 ممما وكثيممراا . في مما تتكمماثر من مما أنمموا  خمسممة العربيممة  الجزيممرة

 فممي ال خيلممة األنمموا  في مما بممما ال اربممة  الصممي  صممقور ُتشمماه 

 خمممل  مممم ) ال جينمممة الصمممقور انتشمممار إ . العربيمممة الجزيمممرة

( الصممقور بحممو  مراكممز فممي ا صممطناعي التخصممي  أسممالي 

 الموجمو ة الصقور أنوا  تمييز مساعي يعيق من ا ع   وهر 

 الوراثيمة السملمة علم  خطمراا  يمثم  كمما العربيمة  الجزيرة في

 .العربية لألنوا 

 Falco naumanni  العويسق

 البحمممر منطقمممة حتممم  إسمممبانيا مممم  العويسمممق طممماير تكممماثر يبممم أ

  حتممم  األوسمممط الشمممرق بمنطقمممة ممممروراا  المتوسمممط  األبممميض
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 الطيمور م  ويع . إفريقيا في عا ة شتا   يقضي حي  منغوليا 

 أع ا   وظلت العربية  الجزيرة في ا نتشار الواسعة الم اجرة

 - الممألو  مم  كما  إا العشمري   القمر  منتصم  حتم  تتنام 

 سمما  فمي تحلمق وهمي بماآل   تعم  التمي أسرابه ر ية - سابقاا 

 ونظمراا . طماير ميمة إ  من ما يظ مر يكما  فمل اليموم أما الكويت 

 فممي وبخاصممة الطيممور  همما  أعمم ا  فممي السممري  ا نحمم ار ل مماا

 طاير الطبيعة لصو  العالمي ا تحا  صن  فق  أوروبا  غر 

 فيمة ضمم  وأُ رج م6882 لعمام الحممرا  القايممة فمي العويسمق

 .با نقراض الم   ة شبه الطيور

 Falco tinnunculus  العوسق 

 

 فممي وعمم  اا  انتشماراا  الجارحممة الطيمور أكثممر العوسمق طمماير يعم 

 مشماه ته يمك  إا الشتا   فص  في وبخاصة العربية  الجزيرة

 المنطقمة في يتكاثر و . الصحراوية والمواي  الم    جمي  في

 شممما  أقصم  سم و  حتم  الخمالي الربم  صمحرا  مم  الممتم ة

 الصخرية والنتو ات األشجار إل  تفتقر التي العربية  الجزيرة

 الطيممور ممم  العوسممق طمماير ويعمم . عشممه إلقامممة لممه المليمممة

 والجمممزر العربمممي الخلمميج  و  جميممم  فممي المنتشمممرة المتوطنممة

 تقضمممي. ومصممميرة  وسمممقطرى فرسممما   جمممزر مثممم  الكبمممرى 

 ب ما تممر التمي العربيمة  الجزيرة  و  جمي  في شتا ها بعض ا

 تلم  أضعا  الزايرة العوسق طيور أع ا  تق ر حي  م اجرة 

. العمر  جزيرة في والربي  الشتا  فصلي خل  من ا المتكاثرة

 الجزيمممرة فمممي المتكممماثرة العوسمممق طيمممور أعممم ا  تزايممم ت وقممم 

 الواسممعة الزراعيممة البممرامج تطممور ممم  م6928 منمما العربيممة

 الجزيممرة فممي العوسممق لطمماير الغمماايي النظممام ويتنممو . النطمماق

 والخنمممممافس  والجنممممم    بمممممالجرا   يقتمممممات حيممممم  العربيمممممة 

 وبعض والسحالي  كالثعابي  الزواح   ع  فضلا  واليسرو  

 السمما  فمي الجمار  الطاير هاا يرتف  حي  والطيور  الجراا 

 الطاير هاا ويفض . ل ا ر يته لحظة فريسته حو  التحليق قب 

 أو المبماني  أو كالصمخور  العاليمة  األمماك  في والتغا  الجثم

 فيلجمأ الشمتا   فصم  فمي أمما. الفمرايس مرور مترقباا  األشجار 

 حيم  التضماريس  مم  المجمر ة الممتم ة الس و  إل  باستمرار

 وبخاصمة عشمه  لبنما  المنح رات حافة يفض  كما. أرضاا  يقب 

 إلمم  البحممر سممطح مسممتوى عمم  المرتفعممة الجبليممة المنمماطق فممي

 وال ياكم  المبماني إلم  يلجمأ كمال . م3888 الـ يناهز ق  ارتفا 

 المراكمز يقطم  مما كثيمراا  إا للتعشمي   اإلنسما  صمن  مم  التي

 إا الصممي   علمم  العوسممق طمماير تمم ري  يمكمم  كممما. الحضممرية

. حجمممماا  األكبممر الصمممقور  جتمماا  كفممم  الصمميا و  يسممتخ مه

 الصمميا ي   لبنمما ق همم فاا  الصممغيرة الصممقور تكممو  ممما وكثيممراا 

 فممإ  آخممر  صممعي  وعلمم . المنمماطق جميمم  فممي الرمايممة وهممواة

 الجمموار   للطيمور وافمرة مموار  تموفر اإلنسماني النشماط أوجمه

 فضملا  األلبما   وممزار  الج ي ة  الزراعية المنشآت خل  م 

 سماهم مما وهماا للتعشي   مواط  تع  التي الشاهقة المباني ع 

. الميل يممة السممبعينيات منمما العوسممق أعمم ا  تنممامي فممي شمم  بممل

 الجزيممرة أرجمما  معظممم فممي الطمماير همماا تعشممي  ممم ة وتمتمم 

( شممباط) فبرايممر ممم  سممقطرى وجزيممرة ظفممار باسممتثنا  العربيمة

 نوفمبر م  فتمت  سقطرى جزيرة في أما  (حزيرا ) يونيو إل 

 تشممري ) نمموفمبر وممم   (شممباط) فبرايممر إلمم ( الثمماني تشممري )

 فمي الطماير هماا اكور وتب و. ظفار في( أيار) مايو إل ( الثاني

 إلرهممما  غقغقت ممما تعلمممو إا ع وانيمممة  أكثمممر التعشمممي  موسمممم

 ويضممطر . فصمميلت ا ممم  التممي في مما بممما األخممرى  الجمموار 

 يض  أنه ُنق  وق  التكاثر  موسم في منه اإلنسا  اقترا  لحظة

 حيم  الواحم ة  الحضمنة فمي بيضات 5-6 العربية الجزيرة في

 الطعمام  لتمأمي  الماكر يسمع  بينما الفراخ  رعاية األنث  تتول 

 إطعممام فممي الممزوجي  اشممترا  أخممرى بقمما  فممي ُيشمماه  وربممما

 .الفراخ

 Falco concolor   الغروب صقر 
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 العربمي والخلميج األحممر البحمر جزر زوار م  الغرو  صقر

 الجزيممرة شممبه ممم  الغربيممة الشمممالية والمنطقممة ُعممما  وخلمميج

 الجزيمرة فمي الجارحة الطيور ساير ع  ويتميز. صيفاا  العربية

 تمممر التممي الم مماجرة الطيممور ممم  فراخممه ُيْطِعممم بكونممه العربيممة

 همما  أعمم ا  زيمما ة اروة عنمم  يتكمماثر ف ممو لمماا. خريفمماا  بالمنطقممة

 الجزيممرة ممم  الشممرقية المنطقممة فممي والمم  الم مماجرة  الطيممور

 وجممزر أبمموظبي وجممزر والبحممري  همموار جممزر وفممي العربيممة

. أحيانممماا  الكويمممت وفمممي ُعمممما   خلممميج فمممي والممم يمانيات مسمممن م

 تيممرا  جزيممرة ممم  األحمممر البحممر فممي الغممرو  صممقر ويتكمماثر

 يبني وق . واللي  الوجه جزر في وبخاصة المن    با  شما 

 ولمم. ُعمما  فمي الشمالية المنح رات عل  وآخر حي  بي  عشه

 بحمممر أو سمممقطرى  أرخبيمم  أو عممم    خلممميج فممي تكممماثر  يممر 

 أشم ر فمي المنماطق ب ما  م ماجراا  ممرور   تأكيم  رغمم العر  

 تشمممري ) ونممموفمبر( األو  تشمممري ) وأكتممموبر( نيسممما ) أبريممم 

. خريفاا  المنطقة ها  ع  الم اجرة الطيور لغيا  نظراا   (الثاني

 آسميا مم  جنوبماا  المتج مة الجمواثم الطيور هجرة خط أل  وال 

 إلمم  شممرق ا شممما  ممم  العربيممة الجزيممرة شممبه يقطمم  الوسممط  

 وفمي. األحممر البحمر جنمو  عبمر إياهما مغا رة غرب ا  جنو 

 عمم   خلمميج الم مماجرة األسممرا  همما  تتجنمم  الخريمم  فصمم 

لمممة العاتيمممة الريممما  مممم  هربممماا  العمممر  وبحمممر  باألمطمممار المحمَّ

 بي  ما المنطقة في تواج  ا ق  التي الغربية  الجنوبية الموسمية

 وتشممير. العربيممة الجزيممرة وجنمو  الشممرقي  اإلفريقممي السماح 

 التممي الجمزر فمي المتكمماثرة الطيمور أعم ا  تمم ني إلم  ال راسمات

 الم ماجرة الطيور معظم أما. خريفاا  الم اجرة الطيور إل  تفتقر

 إلم  ق اطري فتشق   آسيا  وغر  والشرقية الوسط  أوروبا م 

 الطيمور م  الم اجرة األسرا  ها  فإ  لاا سينا   عبر إفريقيا

 واألر   مصمر شمرق شمما  بمي  مما الممتم ة المنطقة في توج 

 العربيممة المملكممة ممم  الغربيممة الشمممالية المنطقممة المم  فممي بممما

 فمي عا ةا  تكاثرها مواط  في الغرو  صقور وتحط. السعو ية

 أواخمر فمي يحمط ما ومن ا  (أيار) مايو أو( نيسا ) أبري  ش ر

 يكما  بشمك  الغرو  صقور لتكاثر ونظراا (. آاار) مارس ش ر

ها م  فلب  الجزر  في حصرياا  يكو   الم م  ة األنموا  مم  عم ه

 سمبي  علم . الجمزر ها  في المتنامي للنشاط نظراا  با نقراض؛

 بسممب  الرييسممة؛ همموار جزيممرة فممي متكمماثر غيممر عمما  المثمما 

 بني أو الزرقا   جزر في يتكاثر لم كال  البرية  القطط انتشار

 المممنفط  صمممناعة بسمممب  العربمممي؛ الخلممميج فمممي   لمممما أو يممماس 

 تعزيز أ  كما. م6928 عام منا الجزر ها  سكا  ع   وتنامي

 ومزاولممة األحمممر  والبحممر العربممي الخلمميج فممي السممياحة قطمما 

 النما ر الطاير هاا عل  سلباا  ش  بل أثَّر المايية الرياضة أنوا 

 أ رج فقم  لماا با نقراض؛ الم   ة شبه األنوا  م  أصبح الا 

 القايمممة فممي الغممرو  صممقور الطبيعممة لصممو  العممالمي ا تحمما 

 أعشاش ا لبنا  الغرو  صقور وتتحرى. م6882 لعام الحمرا 

 بالجواثم المليية المفترسة  الحيوانات م  الخالية الظ   مواط 

 فمي تتكماثر إا الناييمة  الصمخرية الجمزر تفضم  كمما. الم اجرة

 ا نت ازيمة الطيمور مم  الغمرو  وصمقر الصي   فص  أواخر

 وتشممت ر. بممالطيور تقتممات التممي الغمماايي نمط مما فممي المتنوعممة

 فممي فريسممت ا بإخفاي مما العربيممة الجزيممرة فممي الجارحممة الطيممور

 الغمرو  صمقور فمرايس وتتفماوت. الظم  في عش ا قر  مخبإ  

 ال خلممة  بطيممور تقتممات ممما أكثممر أن مما إ  آخممر  إلمم  مقممر ممم 

 في فريسته عا ة الغرو  صقر ويلتقط. الابا  خطا  وطيور

 ال ممر  فمي الفريسممة تمنجح وقمم  البحمر  سممطح فموق أو ال موا  

 حين مما الفريسممة   صممطيا  من مما 5 إلمم  4 تجمعممت إاا إ  منممه 

 مم  البالغمة الطيمور تحاو  كما. األغل  في وافراا  الصي  يكو 

 عنم  الصمي  ويفض . بعضاا  بعض ا صي  سل  الغرو  صقور

 اليابسة بزيارة يقوم كما ال جرة  نشاط اروة م  تزامناا  المغي 

: مثمم  الطممايرة الحشممرات يلممتقط حيمم  الغسممق  وقممت ليتغمماى

 الحصما   وزيمز والعم   والفمرا   الليم   وصرصار الجرا  

 تقموم وق . فراخه ليطعم ا الع  إل  ب ا يعو  التي واليعسو  

 فمممي متقمممار  بشمممك  أعشاشممم ا ببنممما  الغمممرو  صمممقور أزواج

 عم  العم  تفص  التي المسافة تتوق  بحي  الواح ة  الجزيرة

 ومم ى المناسبة  التعشي  ومواط  الفرايس  وفرة عل  اآلخر

 عشمه الغمرو  صمقر ويبنمي. اآلخر الزوج جوار الزوج تحم 

 الموافر؛ الظم  حيم  الصخرية  السواح  غر  وشما  شما ا 

. الشما  م  الم اجرة الطيور من ا يرص  رايعة بإطللة ليتمت 

 .أعوام لع ة التعشي  موط  استخ ام يعي  أنه لوحظ وق 

 Falco biarmicus  الحر الصقر
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 العشري  القر  أواي  في المألوفة الطيور م  الحر الصقر كا 

 النما رة الطيمور مم  أصمبح أنه إ  العربية  الجزيرة جنو  في

. والعشمري  الحما   القمر  حلمو  مم  المنطقة أرجا  جمي  في

 وقم . قليلمة بأعم ا  ولكم  موجمو اا  يمزا    األرجمح علم  وهو

 ووسممط الشممرقية المنطقممة فممي م6999 عممام منمما تكمماثر  ثبممت

 المملكمة مم  الغربيمة الجنوبيمة المرتفعات وفي العربية الجزيرة

 الجزيمممرة فمممي موطنمممه أ  وُيعتقممم . والممميم  السمممعو ية العربيمممة

 تقضمي منمه قليلمة أعم ا اا  أ  إ  تكماثر   بمموط  يتحم   العربية

 إلم  الم ماجرة الطيمور مم  وهمو العربيمة  الجزيمرة في شتا ها

 غيممر أخممرى مممواط  فممي وجممو   يفسممر مممما العربيممة  الجزيممرة

 بالصقر الخاصة الشواه  جمي  تناو  وينبغي. في ا يتكاثر التي

 صمميا   لمم ى المفضمملة الطيممور ممم  أنممه علمم  تمم   التممي الحممر

 ممم  القاحلمة المنمماطق فمي األحيمما  معظمم فممي ويوجم . الصمقور

 الناييمممة المممتل  فمممي التعشمممي  يحبممما حيممم  العربيمممة  الجزيمممرة

 القصممميرة القبمممرة طممماير أمممما. الصمممحراوية بالسممم و  المحاطمممة

 الطماير  واألبلمق الصمغير  اإلصمب  القصيرة والقبرة األصاب  

 ل مما  الحممر الصممقر اصممطيا  ُسممج  التممي الوحيمم ة الطيممور ف ممي

 وقم . الميم  فمي الفاك مة وخفافي  الخفافي   عل  يتغاى كال 

 ميما  خلجما  مثم  تكماثر   موسمم غيمر فمي مكما  أ  فمي يظ ر

 ممم  الكثيممر تجتمما  التممي النفايممات ومقالمم  الصممحي  الصممر 

 التي الخاصة المكانة إل  هنا اإلشارة وتج ر. الجارحة الطيور

 ممم  ف ممو الب ويممة  العربيممة الثقافممة فممي الحممر الصممقر ب مما ينفممر 

 وأسممر قبايم  ثممة أ  كمما العممر   عنم  المألوفمة الصمي  صمقور

 ممممواط  ممم  الطمماير هممماا فممراخ لجممم  تقلي يمممة بحقمموق تتمتمم 

 الصممقر تكماثر ممواط  آخمر فممي حم   كمما المختلفمة  التعشمي 

. من ما انقرض أ  إل  ابقيق  جنو  الشرقية  المنطقة في الحر

 الحممر الصممقر انقممراض احتممما  ممم  خوفمماا  التحمموط ينبغممي لمماا

ا  فممي تكمماثر  إلمم  البيانممات وتشممير. العربيممة الجزيممرة ممم  سممريعا

 جميمم  إ  إا العربيممة  الجزيممرة وسممط فممي( آاار) مممارس شمم ر

 صممخر  جمر  علمم  مبنيمة كانممت لمه رصمم ت التمي األعشما 

 العمم  اسممتخ ام يعيمم  أنممه ويبمم و. صممغير بك مم  محمممي منحمم ر

 .ومرات مرات الواح 

 Falco peregrinus  الشاهين 

 طممو  امتمم ا  علمم  الم مماجرة الطيممور ممم  الشمماهي  صممقر يعمم 

 تقار    طويلة هجرة وهي إفريقيا  حت  األحمر البحر ساح 

 ب ما يحم  التمي العربيمة الجزيمرة مم  أخرى أجزا  إل  ب جرته

 المنماطق فمي لمه مألوفمة غيمر كانت وإ  الشتا  فص  في زايراا 

 الجزيرة  و  جمي  في يوج  إا العربية  الجزيرة م  الساحلية

 وجنممو  العربممي الخلمميج فممي انتشمماراا  أكثممر والشمماهي . العربيممة

 منطقمة فمي انتشار  م  أكثر. الشتا  فص  في العربية الجزيرة

 ويعمم . العربيممة الجزيممرة قلمم  فممي يوجمم  وقلممما. األحمممر البحممر

 جزيمممرة باسمممتثنا  شممم   محممم  العربيمممة الجزيمممرة فمممي تكممماثر 

 المحلية الصناعة تزا  و . نا راا  في ا توطنه يع  التي سقطرى

 از هممار  فممي الم مماجرة للصممقور الشممبا  نصمم  علمم  القايمممة

 العربممي  والخلمميج األحمممر البحممر سمماح  طممو  علمم  وبخاصممة

 التجمارة وهمي الم ماجرة  الطيمور مم  بالع يم  اإليقما  يتم حي 

 الصممقور صمميا   ممم  الم فوعممة األسممعار ارتفمما  يمم عم ا التممي

 تراجمم  علمم  شممواه  ور ت وقمم . البريممة الطيممور همما   قتنمما 

 األحمممر البحممر سمماح  بشممرق تمممر التممي الشمماهي  طيممور أعمم ا 

 . السابقة باألعوام مقارنة

 

 المنماطق فمي العاليمة الصمخرية المنحم رات الطماير هماا ويرتا 

. للمراقبة مواق  من ا يتبوأ التي الساحلية المواط  وفي الجبلية 

. وأبموظبي الكويمت مث  م   في م6998 عام منا ُيشاه  وبات

 طيممور وخاصممة الطيممور  ممم  مختلفممة أنواعمماا  الشمماهي  ويطممار 

 طيممور مثمم  البحريممة الطيممور وبعممض السممواح   علمم  ال خلممة

 البحممر وخطمما  القزوينممي  البحممر وخطمما  الفمماحم  النممورس

 ما فكثيراا  الصي   ألغراض الطاير هاا تسخير يتم كما. السري 

 جزيممرة وفممي. اآلسمميوية الُحبممارى طمماير  صممطيا  إطلقممه يممتم

 شممبه فممي أممما الصممخرية  المنحمم رات الشمماهي  يفضمم  سممقطرى

 تتممأثر ولممم. القاحلممة الموايمم  فممي يوجمم  فممل العربيممة الجزيممرة

 مم  العمر  جزيمرة شم  ته بما الشاهي  لطيور الشتوية المواي 

. البيييممة التغيممرات ممم  غيرهمما أو زراعممي  أو صممناعي  تطممور

 فمي أو سمقطرى  جزيمرة فمي تكاثر  ع  معلومات هنا  وليس

 المنممماطق فمممي عمومممماا  أنمممه إ  العربيمممة  الجزيمممرة شمممبه يابسمممة

 إلمم  الربيمم  أشمم ر فممي يعشمم  الجغرافممي نطاقممه ممم  األخممرى

 موسمم همو الموسمم هماا يكمو  أ  يمرجح مما الصي   منتص 

 لبنما  الموعرة المنحم رات مفضملا  العربيمة  الجزيرة في تكاثر 

   وهممو. المبمماني علمم  أو األرض  علمم  أحيانمماا  ولكمم  عشممه 

 تجويم   أ  فمي بيضمه يضم  وإنما عشه  لبنا  موا  أ  يجم 

 . الطيور م  آخر لنو  ق يم ع  في وأحياناا 

 Falco pelegrinoides  مغربي شاهين 

 فمي التكماثر نا ر ولكنه ا نتشار  واس  المغربي الشاهي  طاير

 أنه كما قطر  في واح ة مرة وجو   ُسجه  إا العربية  الجزيرة

 الشاهين
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. والكويممت السممعو ية العربيممة المملكممة شممرق فممي الوجممو  نمما ر

 ت ريبممه يمكمم  قممو  صممقر المغربممي الشمماهي  أ  ممم  وبممالرغم

 نظراا  العر  جزيرة في استخ امه يتم لم فإنه الصي   ألغراض

 صمميا و يسممت  فه   لمماا الحممر  بالصممقر مقارنممة حجمممه لصممغر

 شمبا  فمي يق  أ  المحتم  م  كا  وإ  مباشر  بشك  الصقور

 والخلميج األحممر البحمر سماح  طمو  عل  المنصوبة الصيا ي 

 كسممماير وهمممو. منمممه حجمممماا  األكبمممر الصمممقور  لتقممماط العربمممي 

 الحشممرية  المبيم ات اسمتخ ام لخطممر عرضمة الجارحمة الطيمور

 خاصممة لمبمما رة حاجممة الممراه  الوقممت فممي هنمما  تكمم  لممم وإ 

 . عليه للحفاظ

 

 المنممماطق اات البريمممة الصمممحراوية المنممماطق ففمممي تكممماثر  أمممما

 عشممه ويبنممي العاليممة  القمممم يفضمم  حيمم  ومنحمم رات ا  الجبليممة

 م6888 حتم  عسمير  فمي م6288 عم  تقم    ارتفاعات عل 

 أو ليطار همما  يطيممر التممي غنيمتممه مترقبمماا  ويجممثم. ُعممما  فممي

 فمي يفترسم ا التمي الطيور وم . الشاهق علو  م  علي ا ينقض

 مم  وغيرهما العسلي والكروا  العربي الحج  العربية الجزيرة

 تحمم  عل  يب و ما عل  قا ر وهو. الما  في الخايضة الطيور

 ُيسمج  لمم حيم  العربيمة  الجزيمرة مم  الوسمط  المنطقمة قحط

 قممر  األزواج وجممو  سممج . المعروفممة الميمما  حفممر ممم  قربممه

 نممموفمبر شممم ر  باسمممتثنا  العمممام  مممم ار علممم  التكممماثر ممممواط 

 عما ة يكمو  والتكاثر  (األو  كانو ) و يسمبر( الثاني تشري )

(. أيممار) مممايو إلمم ( شممباط) فبرايممر شمم ر ممم  الممتمم ة الممم ة فممي

 إلطعممام الفريسممة بصممي  عمما ة المغربممي الشمماهي  اكممر ويقمموم

 عنم  للفمراخ الماكر حضانة ور  كما الحضانة  م ة أثنا  األنث 

 األسمبو  خمل  فراخ ما فيه تلزم التي الع  ع  األنث  غيا 

 فممي أممما. الطعممام تممأمي  المماكر يتممول  بينممما تفقيسمم ا  ممم  األو 

 طيممور وتصممبح. للصممي  العمم  األنثمم  فتغمما ر الثمماني  األسممبو 

 فممي عشم ا مم  ا قتممرا  عنم  ع وانيمة أكثممر المغربمي الشماهي 

 مم ار علم  التعشي  لموط  استخ امه ور  وق . التكاثر موسم

 .الوسط  العربية الجزيرة في السنوات

  

 والنسور والحدأة النسارية العقاب طيور

Accipitridae Osprey, Kites, vultures, hawks 

and eagles   

 688 ثممة إا الكواسمر  الطيمور مم  ومتنوعة كبيرة عايلة هي 

 مثم  المشمتركة الخصماي  بعمض تجمع ا العالم  في من ا نو 

 القصمممير والعنمممق ا نعقممما   الشممم ي  القمممو  القصمممير المنقمممار

 والسماقي  المسمت يري   الكبيري  والجناحي   (النسور باستثنا )

 ها  أنوا  م  الكثير إنا  وتكو . القوية والمخال  الش ي تي  

 الممماكر ريممم  تشمممابه وإ  اكورهممما  مممم  حجمممماا  أكبمممر الطيمممور

 ممم  أنواعماا  العايلممة هما  وتتضممم . كبيمر حمم  إلم  من مما واألنثم 

 التممي النسممور مثمم  عاليمماا  تحلممق التممي الحجممم الكبيممرة الطيممور

 الفريسمة تصمطا  رشميقة صمقوراا  تتضمم  كمما بمالجي   تتغاى

 إ  يأكممم    الممما  النسمممار  والعقممما  طيران ممما  أثنممما  الحيمممة

 الجزيممرة فممي األقمم  علمم  من مما نوعمماا  35 ُسممج  وقمم . األسممما 

 األخمرى األنموا  أمما نوعاا  عشرو  في ا يتكاثر حي  العربية 

 .ب ا تمر أو العربية  الجزيرة إل  فت اجر

 Pandion haliaetus  النساري العقاب

 

 

 فمي ا نتشمار القليلمة الكاسمرة الطيمور مم  النسمار  العقا  يع 

 األحممر البحمر في تتكاثر التي المألوفة الطيور م  وهو العالم 

 العمر  بحمر فمي انتشماراا  أقم  أنمه إ  العربمي  الخلميج وجنمو 

 جغرافيمممة منممماطق ثمممل  علممم  ومممموز  سمممقطرى  وأرخبيممم 

 فرسما  جمزر خاصمة األحممر  البحمر جمزر تسمتأثر إا. متباينمة

 طيممور ممم  األكبممر بالنصممي  المميم   وجممرز وتيممرا   والوجممه 

 فمي فيتكماثر العربمي الخلميج فمي أمما. المتكاثرة النسار  العقا 

 المملكممة ممم  الشممرقية المنطقممة وفممي البحممري  فممي همموار جممزر

 وقطممر البحممري  بممي  الواقمم ) سمملوى وخلمميج السممعو ية العربيممة

 هما  ومم . الجبيم  مم  وبمالقر   (السمعو ية العربيمة والمملكة

 شاهين مغربي

٦٦



 الجزيرة العربيةشبه مختصر أطلس الطيور المتكاثرة في 
 

 والم يمانيات مسمن م جزر في ُعما  في يتكاثر ما أيضاا  الطيور

 كونمه عم  وفضملا . سمقطرى أرخبيم  إلم  إضمافة والحلنيات 

 إلمم  الم مماجرة الطيممور ممم  أيضمماا  ف ممو المتوطنممة  الطيممور ممم 

 الطيمور أ  إلم  اإلشمارة وتجم ر. ب ا المار أو العربية الجزيرة

 ريم  واات حجمماا  أكبمر تكمو  من ا اإلنا  خاصة األوراسية

 تلمم  ممم  بممروزاا  أكثممر سممو ا  علويممة وحزميممة اللممو   أ كمم 

 ممممواط  فمممي الم ممماجرة الطيمممور معظمممم وتتركمممز. المتوطنمممة

 يقطمم  ممما من مما أ  إ  المنمم    بمما  مثمم  البحريممة  التقاطعممات

 الطيمممور تبقممم  و . األحممممر البحمممر عبمممر إفريقيممما إلممم  طريقمممه

 المنمماطق فمي الشمتا  فصم  فمي النسمار  العقما  مم  الم ماجرة

 حصرياا  تقتات وهي. المتكاثرة الطيور تستخ م ا التي الساحلية

 بمال بوط فريست ا تصطا  حي  البحر   الحي  صخور بأسما 

 هللا منح مما التممي بمخالب مما والتقاط مما الممما  سممطح إلمم  المفمماج 

 تعممو  أ  قبمم  الفممرايس  ممم  النممو  ب مماا لإلمسمما  ل مما تعممال 

 الغااييمة ميول ما وتتبماي . تعشيشم ا أو جثم ما مقمر إلم  أ راج ا

 النسمار  العقما  يصطا  كما. البحرية األحيايية المواي  بتباي 

 تجمم ر. المعتمما  لطعامممه افتقممار  عنمم  األسممما  غيممر فريسممة أ 

 النسممار   العقما  سمملو  بمه ينفمر  ممما بعمض إلمم  هنما اإلشمارة

 طممو  علمم  طيرانممه  أثنمما  بمخالبممه البحممر سممطح تحريمم  مثمم 

 للحفمماظ الضممحلة الميمما  فممي والوقممو  فرايسممه  إلثممارة السمماح 

 المفترسممة البريممة الحيوانممات وتعمم . جسمم   حممرارة  رجممة علمم 

 جانم  إلم  فرسما  جمزر فمي النسمار  العقا  ي    خطر أكبر

 الطماير هماا يعماني كمما. البحمر  بالحيم  يلحق ق  الا  الضرر

 عمم  فضمملا  المفممرط  الصممي  بسممب  الطعممام مممواط  فقمم ا  ممم 

 يعم  الما  النفطمي والتلمو  به  المجح  البشر  النشاط أوجه

 ويفضم . النفط صناعة في الراي ة المنطقة ها  في  ايماا  خطراا 

 ممم  القريبممة والسممواح  الجممزر فممي التعشممي  النسممار  العقمما 

 سممطح ممم  القريبممة الصممخور اات الضممحلة الميمما  مسممطحات

 عما ة عشمه يبنمي وهمو. المفترسمة الثم ييات مم  والخاليمة الما  

 نباتممات أو مرجانيممة  قمممم أو جبليممة  أو أرضممية نتممو ات علمم 

 صممن  ممم  اصممطناعية منصممات إلمم  أحيانمماا  يلجممأ كممما محليممة 

 مممواط  اسممتخ امه األحيمما  بعممض فممي لمموحظ وقمم  اإلنسمما  

 العقما  تكماثر موسمم ويبم أ. السني  م ار عل  للتعشي  مفضلة

 بيضممم ا تعمممرض مممم  تحوطممماا  الشمممتا   فصمممو  فمممي النسمممار 

 موعمم  بممأ  علممماا  صمميفاا  المرتفعممة الحممرارة لمم رجات وفراخ مما

 ظ مور متطلبمات أو الطعمام تموافر مم ى علم  يتوق    تكاثر 

 الحمما  هممو كممما البعيمم ة  لل جممرة مبكممراا  إلعمم ا ها الفممراخ ريمم 

 األزواج أممما. المعت لممة الشمممالية المنمماطق طيممور إلمم  بالنسممبة

 همماا ويعمم  األخممرى  األزواج ممم  غيرهمما عمم  بعيمم ة فتعشمم 

 األزواج تعم   أ  إ  األحيما   أغلم  فمي الزوجة أحا   النو 

 البحمر طيمور إلم  بالنسمبة مألوفاا  يكو  ربما اإلنا  إل  بالنسبة

 مم ة فمي واحم ة أنثم  يعينو  اكور أربعة شوه  حي  األحمر 

 إلم  وربمما أعشما   3-6 مم  الواح  الزوج بني وق . تكاثرها

 الجمممو بممماختل  البممميض وضممم  موعممم  ويتفممماوت. أعشممما  2

 علم  األحممر البحر في( الثاني تشري ) نوفمبر بي  الجغرافي 

 العربمي الخلميج جنمو ( األو  كمانو ) و يسممبر المثما   سبي 

 هماا يتميمز كمما. الحضمانة في الزوجا  ويشتر . ُعما  وخليج

 لمأل وار نتيجمة األزواج  بي  فيما التواص  وساي  بشت  النو 

 شمممبه وسممملوك ما الجنسمممي   كمممل ب ممما يضمممطل  التمممي المحممم  ة

 علم  للحفماظ الصمراعات مم  اسمتباقياا  طابعماا  ويتبنم . التوطني

 في المستوطنة النسار  العقا  طيور ب ت وإ  منطقته  ح و 

 نظمراا  الطيور  م  أخرى أنوا  م  تسامحاا  أكثر األحمر البحر

 علم  يعتمم  الطيمور هما  ثرتكا نجا  أ  ويب و. الفرايس لوفرة

 رعايمة علم  األم يعينمو  الماي  األزواج وتعم   الفرايس  وفرة

 النسممار  العقمما  طيممور مواليمم  أوايمم  أ  لمموحظ وقمم . فراخ مما

 مم  النو  هاا في الخالق أو   ف   الاكور  م  تكو  ما غالباا 

 ا سممتثمار خممل  ممم  ممم     نمممط تغييممر علمم  القمم رة الطيممور

 . ؟ وجنس ا الفراخ ع   في التفاضلي األبو 

 Elanus caeruleus  األسود الجناح ذات الحدأة

 

 الجنوبيممة المنطقممة فممي الطمماير همماا حممو  يحمموم غممموض ثمممة

 المتوطنممة الطيممور ممم  يبمم و إا العربيممة  الجزيممرة ممم  الغربيممة

 ممم  يكممو  وقمم  السممفحية  والممتل  تِ امممة فممي جمم اا  قليلممة بأعمم ا 

 فقم . هنما لتتكماثر عشموايي بشمك  إفريقيما م  تأتي التي الطيور

 حتم  الشمما  مم  بم  اا  السمنة  فصو  جمي  في وجو   يلحظ

 نممط ويموحي. عم   شمرق حتم  الجنمو  ومم  والطماي   ُج ة

 وحركممة م قتممة بإقامممة الغربيممة الجنوبيممة المنطقممة فممي توزيعممه

 إفريقيما طيمور أنموا  مم  بعضماا  يميمز ممما منتظمة  غير انتقا 

 العربيمة  الجزيمرة فمي الحما  همو هماا يكمو  قم  وربمما وال ن  

. ا سمتوايي اإلفريقمي الطماير هماا نطماق طمر  علم  تقم  التمي

 يج  التي المناطق ع  بحثاا  الرحالة الطيور م  إفريقيا في وهو

 طيممور معظممم وتوجمم . الطمماعو  قمموارض مثمم  الفممرايس  في مما

 كممما المميم   فممي - يبمم و ممما علمم  - األسممو  الجنمما  اات الحمم أة

 أوايمم  منمما العربيممة الجزيممرة غممر  فممي أعمم ا ها تنممامي لمموحظ
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 عنم  شوه ت فق  الغربية  الجنوبية المنطقة في أما الثمانينيات 

 منممماطق فمممي وبخاصمممة تِ اممممة  فمممي م588 عممم  يقممم  ارتفممما 

. الطلمح أشمجار مثم  المبعثمرة  واألشمجار الزراعيمة المحاصي 

 توجمم  و . م6488 ارتفمما  عنمم  شمموه ت فقمم  المميم  فممي أممما

 العربية  الجزيرة في طعام أو فرايس م  تفضله عما معلومات

 أن ما علمماا  الحبو   محاصي  قر  تحلق وهي رص ها تم لك 

 الصممغيرة  والطيممور بالثمم ييات عمما ة تقتممات التممي األنمموا  ممم 

 الكثير نعر  و . والزواح  الفقارية غير الكاينات ع  فضلا 

 تممارس إفريقيما فمي أن ما إ  العربيمة  الجزيمرة في تكاثرها ع 

 فممي يمتمم  قمم  تكاثرهمما موسممم أ  بمعنمم  الرحالممة  الطيممور نمممط

 هماا يكمو  أ  يرجح مما ل ا  المليمة الظرو  وفق ما منطقة

 .العربية الجزيرة في حال ا هو

 Milvus migrans  السوداء الحدأة 

 

 الطيمور مم  تعم  التمي السمو ا   الحم أة مم  سل ت سب  هنا 

 كمما أسمتراليا  الم  فمي بمما القم يم  العمالم في ا نتشار الواسعة

 فمي تتكماثر التي العربية  الجزيرة في من ا سل ت ثل  توج 

 آسمميا حتمم  وأوروبمما إفريقيمما شممرق شممما  ممم  الممتمم ة المنطقممة

. إفريقيمما فممي الغالمم  فممي الشممتا  فصمم  تقضممي حيمم  الوسممط  

 الجزيمرة  و  لجميم  شمتا ا  الزايمرة الم اجرة الطيور م  وهي

 في المتوطنة الطيور م  المنقار الصفرا  الح أة وتع . العربية

 كتِ اممة العربيمة الجزيمرة مم  الغربيمة الجنوبية والمنطقة مصر

 مما وكثيمراا . إفريقيما مم  الشمرقية األجمزا  وبعمض ومرتفعات ما 

 المنمماطق عمم  تماممماا  تغيمم  وقمم  والقممرى  الممم   حممو  توجمم 

 عنم  المنقمار الصفرا  الح أة وتوج . الم جورة أو الصحراوية

 الجنوبية المنطقة في الشاهقة الجبا  وقمم البحر  سطح مستوى

 بمي  تمربط مطاعممة علقمة وثممة. العربية الجزيرة م  الغربية

 إليجما  اإلنسما  نفايمات علم  يعتم  حي  واإلنسا   الطاير هاا

 وجو  حي ) السكنية المناطق بجوار وجو   وينحصر طعامه 

 علمم  با نقضمماض المنقممار الصممفرا  الحمم أة تقمموم إا(. النفايممات

 أيمم   ممم  الطعممام بسممل  تقمموم وقمم  إلقايممه  لحظممة الطعممام بقايمما

 األخمممرى الطيمممور مممم  البييمممة هممما  فمممي تتنمممافس كمممما. البشمممر

 والعصممفور المصممرية الرخمممة مثمم  اإلنسمما   ممم  المتطاعمممة

 هماا جمرأة لكم . والمماعز والقطمط ل الكم ع  فضلا  ال ور  

 الطعام  بقايا إل  يص  م  أو  يكو  أ  عل  وحرصه الطاير

 المنطقمممة فمممي ي ممم    خطمممر أكبمممر ولعممم . بقايمممه بضمممما  كفيلمممة

 ورا  السب  يكو  ق  الا  البيت  غرا  هو الغربية  الجنوبية

 عم  اا  البيت غرا  يفوقه إا) ع   في متكاثر كطاير انقراضه

 وتمممارس(. وفراخممه بيضممه ويسممل  أعشاشممه ي مماجم يفتممأ و 

 ال بموط فمي تكم  المغازلة  م  متميزاا  نمطاا  الطاير هاا أزواج

 والتصمار  الجويمة  والمطمار ة الطيرا   أثنا  كثنايي المفاج 

 مثمم  عشمم ا  لبنمما  مرتفعمماا  مكانمماا  الحمم أة تقصمم  وقمم . بالمخالمم 

 أعمممم ة أو اإلنسممما   يشمممي  ها التمممي المبممماني أو النخيممم  أشمممجار

 العم  بنما  في الزوجا  ويشتر . الكبيرة المباني أو الك ربا  

 همما  أ  علممماا  البمميض  حضممانة وفممي  (المرتمم  غيممر) الكبيممر

 موسمم فمي منطقت ما علم  والحر  الغيرة ش ي ة تكو  الطيور

 .من ا تقتر  ق  التي الحيوانات م اجمة في تتر   و  التكاثر 

 Gypaetus barbatus  الملتحي النسر 

 

 تطل ما لم التي العظيمة النايية للبيية رمزاا  الملتحي النسر أصبح

 مم  ف مو حمايت ما  ينبغي التي الق يم العالم ولطيور اإلنسا   ي 

 خما  بشمك  والمعرضة بالنفايات  تقتات التي الكبيرة الطيور

 يممزور الملتحممي النسممر كمما  وقمم . اإلنسمما  يمثلممه المما  للخطممر

 حممم و  مممم  القريبمممة الرمليمممة كاألحجمممار الغربيمممة  المرتفعمممات

 وهمو مكيمراس  حتم  وشمرقاا  الميم   جبا  جنو  إل  األر   

 فمي يوجم  كمال . وج  حيثما م اجر غير مستقر  األرجح عل 

 وقممم الميم   فمي م258 ارتفما  عنم  الغربيمة الجنوبيمة المنطقة

 لعظممام ا أكلممة ممم  يعمم  حيمم  م 3988 إلمم  تصمم  التممي الجبمما 

 أكل ما  مم  فيتمك  لتتكسر يسقط ا ثم ال وا  في ب ا يرتف  التي

 علم  بالنفايمات تقتات التي األخرى والطيور النسور ينافس و 
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 تقلصممت وقمم . بوجبتممه وا نفممرا  ا نتظممار يفضمم  إنممما الطعممام 

 بنحمو تقم ر حيم  العربيمة  الجزيمرة فمي مح و ة وباتت أع ا  

 علم  زوجمي  مم  أكثمر يتبمق لمم حي  في اليم   في زوجاا  58

 تراجمم  عممزو ويمكمم . السممعو ية العربيممة المملكممة فممي األرجممح

 للرماية  عشوايي بشك  است  افه من ا عوام   ع ة إل  أع ا  

 هما  إلطعمام محطمات إقامة ولع . الحشرية للمبي ات وتعرضه

 همماا وقمم  علمم  يسمماع  قمم  أوروبما فممي الحمما  هممو كممما الطيمور

 الصمحة معمايير تعزيمز وفمي أعم ا ها  في للقلق المثير التراج 

 كبيمراا  تناميماا  السمكاني التعم ا  ش   كما. النفايات وطمر العامة 

 النفايممات وفمرة يعنمي ممما والعشمري   الحما   القمر  ب ايمة منما

 ولعم . ال اجنة الحيوانات ع   وتنامي الطيور  ها  لمث  بكثرة

 بمالرعي السمعو ية العربيمة المملكمة في الماشية لقطعا  السما 

 فمإ  لماا. البييمة هما  فمي جثث ا وجو  احتما  م  يزي  ق  حرة 

 كما. تفسيرها ويتعار مقلقة ظاهرة الملتحي النسر أع ا  تراج 

 يلمزم إا معينمة  عما ات واتخماا الروتي  بح  الطاير هاا يتميز

 بالمكمما  الجممثم يحمم  كممما يغمما ر   و  محمم و اا  جغرافيمماا  نطاقمماا 

 اإلنسماني التطمور جرا  م  العا ات ب ا  اإلخل  أ  إ . نفسه

. الطمماير همماا أعمم ا  تنمماق  فممي - األرجممح علمم  - سمماهم قمم 

ا يعي  أنه م  وبالرغم  الصمغيرة السمكنية المنماطق بجوار  ايما

 الحضمممرية والمنممماطق المممم   مممم  ي مممر  بمممات فإنمممه والقمممرى 

 التعممم ي  منممماطق مثممم  والضمممجيج  بالسمممكا  المكتظمممة الكبيمممرة

 مغازلتمه ونممط المزوج  األحا يمة الطيمور مم  وهو. والصناعة

. ال وايية حركاته مستعرضاا  الطيرا   أثنا  المطار ة في يكم 

 ألعشاشممه  بنايممه كيفيممة عمم  المعلومممات ممم  الكثيممر نملمم  و 

 .لفراخه ورعايته

  Neophron percnopterus المصرية الرخمة 

 

 

 العربيمة  الجزيمرة فمي المتوطنمة الطيمور م  المصرية الرخمة

 أرجاي مما  معظممم فممي ومألوفممة م مماجرة شممتوية زايممرة أن مما كممما

 والمنمماطق الكبيممر  والنفمموا الخممالي  الربمم  صممحار  باسممتثنا 

 الكويت م  ك  في متكاثرة وغير الشرقية  والشمالية الشمالية 

 إلمم  م 6928 عممام قبمم  ممما سممجلت وتشممير. والبحممري  وقطممر

 والقممرى  الممم   قممر  كبيممرة بأعمم ا  المصممرية الرخمممة انتشممار

 كبيمرة بأعم ا  بالنفايمات يقتمات الا  الطاير هاا وجو  ور  كما

. والشارقة و بي  وصنعا   وابقيق  والرياض  ُج ة  في آناا 

 الثالثمة  األلفيمة ب ايمة منما الممواط  ها  في ُيرى يكا    أنه إ 

 58 قبمم  عليممه كما  ممما ُعشمر يعمما   بمما اليمموم عم  ها يقمم ر بم 

 أثممر ممم ى عمم  معلوماتنمما قلممة إلمم  أشممرنا أ  سممبق وقمم . عاممماا 

 تقلم  أ  إ  العربية  الطيور عل  الحشرية المبي ات استخ ام

. الزراعيمة الثورة ب   قب  ما إل  يعو  المصرية الرخمة أع ا 

 باتخماا يم ف  الطماير هماا أعم ا  تراج  أسبا  كش  أ  و ش 

. النسممور ممم  غيممر  وعلمم  عليممه للحفمماظ اللزمممة اإلجممرا ات

 ال نممم   فمممي سمممري  بشمممك  الطممماير هممماا أعممم ا  لتراجممم  ونظممراا 

 بما نقراض م م  اا  طمايراا  منمه جعلت إفريقيا  وشرق وأوروبا 

 الطبيعمة لصمو  العمالمي ا تحما  أص رها التي للتصنيفات وفقاا 

 الموايمم   مختلم  المصممرية الرخممة وتقطمم . م6882 عمام فمي

 يزيم  التمي الجبما  أو المنحم رات  إلم  بالنفماا عما ة تتميز التي

 والتعشمممي   للجمممثم تسمممتخ م ا التمممي م3888 علممم  ارتفاع ممما

 النفايمممات  قمممر  البشمممرية المنممماطق قمممر  تتمممر   مممما وكثيمممراا 

 للحصممو  المم واج  ومممزار  الحيوانممات  وحظمماير واألسممواق 

 تعشيشم ا يعتقم  حيم  األسمما   علم  تعمي  وقم . الطعمام عل 

 ونظمراا . ُعمما  خلميج فمي الفحم  جزيمرة مثم  صغيرة جزر في

 ترقم  ف ي الكبيرة  الحيوانات جث  وتمزيق نز  ع  لعجزها

 تحصم  كمي ل ما تتما  فرصمة أ  لتنت مز حجماا  األكبر النسور

 بكسر تقوم - المثا  سبي  عل  - إفريقيا في وهي. الطعام عل 

 وهمو الت اممه  ثمم وم  البيض عل  األحجار بقا  النعام بيض

 الحيماة لبحمو  خالم  المل  مركز في أيضاا  شوه  الا  السلو 

 المممما   شمممر  المصمممرية الرخممممة وتحممم . بالثماممممة الفطريمممة

   أننمما إ  النظيفممة  الميمما  مصمما ر إلمم  التممر   علمم  وتحممر 

 عمم  أو بانتظممام  الممما  شممر  إلمم  تحتمماج كانممت إ  تماممماا  نعلممم

 لكن ما الميما   مصما ر إلم  للوصمو  تقطع ما التي المسافة م ى

. الجفمما  وشمم ي ة ناييممة منماطق فممي البقمما  علم  قمما رة شمم  بمل

 حفممرة أو ك مم   فممي سمموا  عشمم ا  لبنمما  الظمم  تقصمم  وهممي

 و سميما النفاا  س لة صخرية منح رات عل  وأحياناا  صغيرة 

 الرخمممة وتبنممي. المفترسممة الحيوانممات ممم  الخاليممة المنمماطق فمي

 بعمممض إلممم  إضمممافة عمومممماا  األعممموا  مممم  عشممم ا المصمممرية

 .والنفايات والخب  القمامات
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 Gyps rueppelli  روبل نسر

 نسممر علمم  م6934 عممام ممم ( آيممار)مممايو 62 فممي النممار أطلممق

 تم ور شمكو  ثمة أ  إ  الطاي   هضا  م  هضبة في روب 

 طيممور بوجممو  شممواه  ور ت كممما الممزعم  همماا صممحة حممو 

. وعفيمم  المكرمممة مكممة منطقممة ممم  بممالقر  لممه مشمماب ة أخممرى

 ممم  قا ممماا  أو متوطنمماا  الحممي  المم  فممي الطمماير همماا كمما  وربممما

 المم  منمما الشممأ  ب مماا أخممرى معلومممات أ  تممر  ولممم. إفريقيمما

 بمما نقراض الم مم  ة لألنمموا  الحمممرا  القايمممة أ  علممماا  الحممي  

 نسمر أ رجمت(  الطبيعة لصو  العالمي ا تحا  يص رها التي)

 .با نقراض الم   ة شبه الفصاي  ضم  م6882 عام روب 

 Gyps fulvus  جريفون نسر

 

 الغربيمممة المنطقمممة فمممي المتوطنمممة الطيمممور مممم  جريفمممو  نسمممر

 أو م ماجرة تكمو  وأحياناا  العربية  الجزيرة شبه م  والوسط 

 فمي النسمر هاا ويتكاثر. المناطق لمعظم الشتا  فص  في زايرة

 العربيمممة والمملكمممة الممميم  مممم  الغربيمممة الجنوبيمممة المرتفعمممات

. أيضماا  المملكمة مم  والوسط  الشمالية المنطقة وفي السعو ية 

 قممر  كثيممرة بأعمم ا  تحممط جريفممو  نسممر طيممور شمموه ت وقمم 

 الكويمت  فمي أيضاا  شوه ت كما الشتا   فص  في تبو  منطقة

 عم  فضملا  قليلة  بأع ا  واليم  المملكة  م  الشرقية والمنطقة

 المعلوممممات قلمممة وبمممرغم. المتحممم ة العربيمممة واإلممممارات ُعمممما 

 العقمو  خل  وتوزيع ا جريفو  نسر طيور ع   ع  المتوافرة

 الجزيمممرة فممي كبيمممر بشممك  تناقصممم ا يممرجح فإنمممه المنصممرمة 

 للجممثم الصممخرية المنحمم رات جريفممو  نسممر ويقصمم . العربيممة

 مممما عاليمماا  ليحلممق حرارتممه  رجممة علمم  والحفمماظ والتعشممي  

 ممملااا  العربيممة الجزيممرة ممم  الغربيممة الجنوبيممة المنطقممة يجعمم 

 تِ امممة فممي البحممر سممطح مسممتوى عنمم  عمما ة ويوجمم . لممه مليممماا 

 تحمم  علم  قا ر وهو. م3888 الـ تناهز التي الجبا  قمم حت 

 بالبقايما يقتات كما الميا   مصا ر إل  كثيراا  يتر   و  الجفا  

 الكممممل   مثمممم  الكبيممممرة الثمممم ييات ممممم  في مممما بممممما الحيوانيممممة 

 المسممال  وتجتابممه والجممما   والممماعز  والخرفمما   والغممز   

 انتشمممار مممم  جريفمممو  نسمممر يسمممتف  ولمممم. النفايمممات وممممواط 

 يقصمم  وهممو. األوا  نسممور ممم  كغيممر  المستأنسممة الحيوانممات

 الوصممو  يصممع  التممي الصممخرية للمنحمم رات األفقيممة الحموا 

 نتو  بحماية عشه يض  حي  أحياناا  الصغيرة والك و  إلي ا 

 الصمخرية المنحم رات توافر عل  عشه بنا  ويتوق . صخر 

 تحليمق الطماير هاا يمارس ا التي المغازلة أنماط وم . المليمة

 المما  المنحمم ر أمممام اآلخممر  خلمم  أحمم هما أو معمماا  الممزوجي 

 ش ر م  العربية الجزيرة في تكاثر  موسم ويمت . بالع  يحيط

 أ  ويممرجح(. آاار) مممارس شمم ر إلمم ( األو  كممانو )  يسمممبر

 فمي يكمو  مما أقمر  الشممالية المنماطق فمي تكماثر  موسم يكو 

 فيستمر الغربي  الجنو  في أما. الربي  أو الشتا  فص  أواخر

 والحضمانة العم  بنما  فمي الزوجما  ويشتر . العام م ار عل 

 جريفو  نسر ع  شحيحة المعلومات تزا  و  الفراخ  وإطعام

 .العربية الجزيرة في

 Aegypius monachus  األسود النسر 

 فإنمه العربية  الجزيرة في الطاير هاا تكاثر احتما  م  بالرغم

 العربيمة الجزيمرة مم  والشممالية الوسمط  للمنطقمة شتو  زاير

 سممبتمبر شمم ر فممي النسممر همماا ظ ممور ُسممج  وقمم  الغالمم   فممي

 أ رجمه وقم (. نيسما ) أبريم  أواخمر حتم  عمام ك  م ( أيلو )

 لألنمموا  الحمممرا  القايمممة فممي الطبيعممة لصممو  العممالمي ا تحمما 

 الفصماي  ضمم  فأصمبح م 6882 عمام فمي با نقراض الم   ة

 .نسبياا  أع ا   لتراج  نظراا  با نقراض؛ الم   ة شبه

 Torgos tracheliotos  األوذن النسر

 

 فمممي األوا  النسمممر وتوزيممم  وضممم  حمممو  التبممماس هنممما  كممما 

 الثمانينيات  حت  جي اا  عليه التعر  يتم لم إا العربية  الجزيرة

 مم  الوسمط  األجمزا  فمي المنتشرة الطيور م  أنه م  بالرغم

° 38 العمممرض خمممط عنممم  طبيمممق جبممم  مممم  العربيمممة  الجزيمممرة

 يتكماثر مما ومنمه. ظفمار وربما اليم  شرق حت  وجنوباا  شما ا 
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 متوطنماا  ويعم  المتحم ة  العربيمة اإلمارات وفي ُعما  شما  في

 حمرات إلم  شمما ا  الطيمور هما  بعمض انتقلت وإ  ُوج   حيثما

 وهاا. السعو ية العربية المملكة غر  جنو  في وتِ امة الحرة

 األوا  نسمر أعم ا  بم أت كمما. الطعمام ع  بحثه سببه ا نتشار

 التمي األخمرى العربيمة النسمور بخمل  الثمانينيمات  منا تتنام 

. ال راسمة يستحق أمر وهاا العربية  الجزيرة في تتناق  باتت

 القايممممة فمممي صمممن فه الطبيعمممة لصمممو  العمممالمي ا تحممما  أ  إ 

 أُ رج حيم  م 6882 عام با نقراض الم   ة لألنوا  الحمرا 

 في إليه يتعرض لما نظراا  للنقراض  المعرضة األنوا  ضم 

...(. إلم  المويم   وفق  التسمم ) أخطار م  العالم مناطق ساير

 التممي المممواط  علمم  التعممر  ويسممتطي  بممالجي   يقتممات وهممو

 وجنممو  وسممط فممي السمم و  يرتمما  وهممو. غمماا   في مما يتمموافر

 فمي يظ مر و  واألو يمة  الجبما  تتخلل ما التي العربية الجزيرة

 تقطن مما   إا زايممراا  إ  الخممالي والربمم  الكبيممر النفمموا صممحرا 

 أكبمر اسمتع ا اا  األوا  النسمر ويبم  . المواشمي م  كافية أع ا 

 النفايممات منمماطق قممر  طعامممه إليجمما  النسممور ممم  غيممر  ممم 

 يقطمم  كممما. الحيمموا  حمم ايق حتمم  الممم    وضممواحي البشممرية

 ويعم . م6888 المـ ينماهز ارتفما  علم  ُعما  شما  جبا  قر 

 همماا أ  تممرى التممي الب ويممة الثقافممة ضممحايا ممم  األوا  النسممر

 المواشمي يطمار    أنه رغم مواشي ا  عل  خطراا  يمث  الطاير

 النسممر أزواج ُتشمماه  ممما وكثيممراا . العربيممة الجزيممرة فممي الحيممة

 قريبممة أو أعشاشمم ا  فممي جاثمممةا  أو السممما   فممي محلقممةا  األوا 

 المسطحة  القمة اات الكبيرة األشجار الطاير هاا ويقص . من ا

 إا أعشاشمه  أو عشه  ب ا ليتوج  (األكاسيا) السنط أشجار مث 

 استخ ام يعي  ق  كما ع   م  أكثر يرع  ق  الواح  الزوج إ 

 . سنوات ع ة م ار عل  نفسه الع 

 Circaetus gallicus  صرارة عقاب 

 

 التمي أو العربيمة  بمالجزيرة هجرت ما أثنا  تمر التي الطيور م 

  و  جميم  في صرارة عقا  شوه  حي  شتا   بزيارت ا تقوم

 تكممو  أ  المممرجح وممم . والمميم  ُعممما  فممي وتح يمم اا  المنطقممة 

 متوطنمة العربيمة الجزيمرة في تتكاثر التي صرارة عقا  طيور

 الصمخرية  والنتمو ات السمحيقة  األو يمة عما ة يرتا  ف و. في ا

 أعلم  فمي يوجم  كمما المبعثمرة  األشمجار اات والجبما  والتل 

 المنطقمممة سمم و  وفممي م 3888 الممـ ينمماهز ارتفمما  عنمم  القمممم

 الجبمما  ويقصمم . تِ امممة وفممي العربيممة  الجزيممرة ممم  الوسممط 

 اات الرمما  ب ضما  المحاطمة الطلمح بأشمجار المكسموة النايية

 بالثعممابي  ويقتممات سممفوح ا  عنمم  للتكمماثر المتنمماثرة الشممجيرات

 وسمط فمي تتكماثر التمي الطيمور مم  صمرارة وعقما . والحيات

  يتمموافر   التممي القاحلممة البقمما  فممي وتح يمم اا  العربيممة  الجزيممرة

  فيمممه يضممم  حيممم  الخشممم   بمممأعوا  عشمممه ويبنمممي المممما   في ممما

 .واح ة بيضة

 Terathopius ecaudatus  المصفق العقاب

 

 حيم  العربيمة  الجزيمرة في الطاير هاا وض  لتأكي  حاجة ثمة

 إا في ما  النما رة المتكماثرة الزايمرة الطيمور م  يكو  أ  يرجح

 مم  وهمو. م6999 عمام منما وجمو   علم  واحم  شاه  يوج   

 األوسمط  الشمرق مم  أخمرى منماطق إل  تنتق  ق  التي الطيور

 وجممو   ور  وقمم . قبممر  حتمم  وفلسممطي  الرافمم ي  بممل  مثمم 

 السمممعو ية العربيمممة المملكمممة غمممر  جنمممو  أقصممم  فمممي بكثممرة

 أمما. العربيمة الجزيمرة في لعشه وص  ير  ولم. اليم  وغر 

 يم عو مما وهماا ملحموظ  تراج  ففي اإلفريقية القارة في أع ا  

 والعمم  العربيمة  الجزيمرة فمي وضمعه حقيقمة عم  التحر  إل 

 العقمما  هماا ويفضم . الم  يتطلم  األممر كما  إ  حمايتمه علم 

 المنطقممة فممي الجبمما  وسممفو  تِ امممة  منطقممة نوعممه فممي الفريمم 

 وقلممما. الطلممح وأشممجار الشممجيرات  حيمم  الغربيممة  الجنوبيممة

 جفافماا  األكثمر الشمرقية المنحم رات في أو المرتفعات  في يوج 

 إلم  حاجتمه وبمرغم. السح  تحجب ا التي المرتفعات ع  وُبع اا 

 ومتوخيمماا  السممما   فممي محلقمماا  ن ممار  يقضممي فإنممه الممما   شممر 

 الطيمممور يشمممار  و . للطيمممرا  المناسمممبة المناخيمممة الظمممرو 

 . الجي  تناو  في األخرى
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 Melierax metabates  الترتيل الحزين الباشق 

 

 تِ اممة  سم و  حتم  الطماي  شما  في الطاير هاا وجو  يكم 

 جنممو  وكمال  السممعو ية  العربيمة المملكمة غممر  جنمو  وفمي

 شممواه  توجم  و  كما   حيم  متوطنماا  ويعم . عم   حتم  الميم 

 يعم  أنمه وبرغم. العربية الجزيرة في منتظم بشك  تحركه عل 

 المتنماثرة  واألشمجار الشمجيرات حيم  تِ اممة س و  طيور م 

 لمطممار ة يغا رهمما التممي الجبمما  سممفو  فممي أيضمماا  يوجمم  فإنممه

 س ولة م  وبالرغم. السحالي خاصة بق ميه  والتقاط ا فريسته

 التمي المتحفظمة الطيمور مم  يع  فإنه الطاير  هاا عل  التعر 

 ةقلم يبمرر مما وهماا األنظمار  عم  وبعشم ا بنفسم ا النمأ  تفض 

 أ  ور  وق . العربية الجزيرة في تكاثر  بيولوجية ع  معرفتنا

 ش ر  بي  ما التكاثر  موسم في شجية تكو  الطاير هاا اكور

 (. نيسا ) وأبري   (شباط) فبراير

 Micronisus gabar  قبر باشق 

 

 وفمي تِ اممة  سم و  فمي المتوطنمة الطيمور مم  الطماير هاا يع 

 غمر  جنمو  فمي شمما ا ° 69 العمرض خمط مم  الجبا  سفو 

 نظير  م  ع  اا  أق  وهو اليم   حت  السعو ية العربية المملكة

 ويميم . الجغرافمي نطاقمه يشماركه الا  الترتي  الحزي  الباشق

 سم و  في المنتشرة الطلح وأشجار الشجيرات  في التخفي إل 

 المنمماطق قمر  وخاصممة الجبما   وسممفو  األو يمة وفممي تِ اممة 

 الجزيرة في الغاايي نظامه ع  معلومات تتوافر و . الزراعية

 الطيمممور علممم  - فجمممأة - يمممنقض إفريقيممما فمممي أنمممه إ  العربيمممة 

 قبمم  فريسممته يباغممت حيمم  والحشممرات  والسممحالي  والفممراخ 

 شوه  حي  تِ امة  في تعشيشه عل  واح  شاه  وثمة. الت ام ا

 ببعض مبنياا  وكا  حرشية  غابة في أمتار 9 ارتفا  عل  عشه

 فُسمج  تزاوجمه أمما العش   وورق والجايرات  الخش  أعوا 

 وابريممم   (آاار) وممممارس  (الثممماني كمممانو ) ينممماير أشممم ر فمممي

 (.األو  كانو ) و يسمبر  (الثاني تشري ) ونوفمبر  (نيسا )

 Accipiter badius  الكستنائي الباشق أو الشيكرا 

 

 الممتل  عنمم  المتوطنممة النمما رة الطيممور ممم  الشمميكرا طيممور تعمم 

 لجنمو  المتاخممة والمنماطق الميم   غر  ومرتفعات السفحية 

 الطمماي  محافظممة وشممما  السممعو ية  العربيممة المملكممة غممر 

 كمما. األشم ر معظمم فمي الشميكرا وجمو  تسمجي  تمم وق . أحياناا 

 الجزيمرة شمبه مم  اآلخمر الطمر  علم  من ا مح و  ع   يوج 

 أو الوسمممط  المنطقمممة يمممزور مممما ومن ممما.  بمممي قمممر  العربيمممة 

 شموه  فقم . إلي ما ي اجر أو شتا ا  العربية الجزيرة م  الشرقية

 فممي أيضمماا  شمموه  كممما م 6932 عممام الريمماض فممي الطمماير همماا

 أبريم  حتم ( أيلو ) سبتمبر ش ر م  م6922 عام منا الكويت

 سممماح  علممم  ُعمممما  فمممي( م6996 منممما) ومممم خراا   (نيسممما )

 جنممو  وفممي صمملله  وقممر  مصمميرة  جزيممرة وفممي الباطنممة 

 األوراق بممممي  ب مممم و  الجممممثم الشممميكرا طمممماير ويحمممم . ُعمممما 

 ر يته   و  منه بالقر  المرور يس   حي  الكثيفة  الخضرا 

 همماا ويوجمم . عنممه وافيممة معلومممات إلمم  افتقارنمما يبممرر قمم  مممما

 المتل  مم  الكثيفمة األشمجار اات المنماطق فمي الصغير الصقر

 فممي وبخاصممة الغربيممة  الجنوبيممة الجزيممرة ومرتفعممات السممفحية

 فممي بممه يقتمات عممما الكثيمر نعلممم و  الممما   مم  القريبممة األو يمة

 غقغقممة وتعلممو. السمحالي أنمموا  بعممض سموى العربيممة  الجزيمرة

 للتكماثر  اسمتع ا اا   (التمزاوج موسمم) الربيم  فصم  في الشيكرا

 با سممتعراض األخممرى الصممقور مغازلممة نمممط يمممارس حيمم 

 ممارس شم ر مم  تكاثر  موسم يمت  أ  ويرجح. ومنقضاا  محلقاا 

 (.تموز) يوليو حت ( آاار)
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 Buteo buteo ssp  سقطرى حوام

 

 من ما المنحم رة واألنموا  اآلسميوية  األوربيمة الحوام طيور تع 

 العرقيمة الناحيمة مم  الح يثمة الطيمور مم  مجموعة إفريقيا  في

 صممعوبة يفسممر ممما وهمماا واحمم   آ  فممي والمتنوعممة الوراثيممة 

 عم  مميمزاا  مسمتقلا  متوطنماا  نوعماا  كونمه مم  وبمالرغم. تصنيف ا

 تسمميته فمي ُيميمز لمم فإنمه المنطقمة  فمي الحوام طيور م  غير 

 الموراثي سمقطرى حموام تكموي  يكمو  أ  اللفت واألمر. عن ا

 ل اي  فكي  األخضر  الرأس جزر حوام م  آخر لنو  مماثلا 

 متطمابقي  يكونما أ  الحم   هاا إل  جغرافياا  المتباع ي  الطيري 

 همماا وجممو  تصممور إلمم  العلممما  بعممض اهمم  هنمما ممم  وراثيمماا؟

 القممارة فممي  الموايمم  ممم  مماثمم  نطمماق فممي الطيممور ممم  النممو 

 تكمو   قبم  سمقطرى  حتم  األخضر الرأس جزر م  اإلفريقية

 يوجمم  و . الحمم ي  العصممر فممي الكبممرى اإلفريقيممة الصممحرا 

 الطيمور مم  يعم  حيم  سمقطرى  جزيرة في إ  سقطرى حوام

 وكثيمراا . البيييمة خصايصمه  راسة م  ب    لاا النا رة  العربية

 تجارة في منه للستفا ة للن  ؛ الطاير هاا أعشا  تتعرض ما

 ينت مممي لممماا تح يممم اا  يطلبونمممه   الصمممق اري  أ  إ  الصمممقور 

 لنم رة ونظمراا . الجزيمرة فمي العربمي الطماير هماا بأسر المطا 

 التممي بحمايتممه  الخاصممة القممواني  إنفمماا ممم  بمم    الطمماير  همماا

 القايمممة ضممم  سممقطرى حمموام يممر  ولممم. فراخممه أخمما تحظممر

 الكماي  لللتبماس نظراا  الطبيعة لصو  العالمي للتحا  الحمرا 

 فممي وجممو   وانحصممار المحمم و   تعمم ا   أ  إ  تصممنيفه  حممو 

 الم م  ة األنوا  ضم  مستقبلا  تصنيفه يرجح ق  واح ة جزيرة

 والس و  السفحية التل  سقطرى حوام ويستوط . با نقراض

 الشممم ي ة الضممميقة الصمممغيرة األو يمممة اات المرتفعمممة الواسمممعة

 رغم م 6398 ارتفا  حت  البحر سطح مستوى عن  ا نح ار 

 علم  ويعتم . م288 حت  م658 ارتفا  عن  يكو  ما أكثر أنه

 ممما وكثيممراا . عشممه بنمما  عنمم  المنحمم رات يقصمم  لكنممه األشممجار

 فريسممة انتظممار فممي شممجرة أو بممارزة صممخرة قمممة علمم  يشمماه 

 الطيممور  صممطيا  الفعمما  غيممر األسمملو  وهممو علي مما  يممنقض

 غيمممر والكاينمممات بالسمممحالي يقتمممات أنمممه يمممرجح لممماا األخمممرى؛

 وقم . األخمرى الكاينمات وجيم  الفمراخ  أيضماا  وربمما الفقارية 

 تشمري )نوفمبر أش ر في الطيرا  في م ارته يستعرض شوه 

 (. شباط) وفبراير  (األو  كانو ) و يسمبر  (الثاني

 Buteo rufinus  الساق الطويل الحوام

 

 بأعمم ا  في مما ويتكمماثر العربيممة  الجزيممرة فممي متمموط  طمماير هممو

 الطيممور وتتمموز . ال جممرة موسممم فممي شممتا ا  يوجمم  حيمم  قليلممة 

 والوسممط   والشمممالية  الشممرقية  المنمماطق فممي منممه المتوطنممة

 ممما ومن مما السممعو ية  العربيممة المملكممة ممم  الغربيممة والجنوبيممة

 ممم  والجنوبيممة الوسممط  األجممزا  وفممي اإلمممارات  فممي يتكمماثر

 زوار مم  وهمو. الخالي الرب  أطرا  عن  يتكاثر كال  ُعما  

 سمممبتمبر ممم  الشمممتا  فصمم  فمممي وقطممر  والبحمممري   الكويممت 

 الشمرقية  المنطقة إل  ي اجر كما(. نيسا ) أبري  حت ( أيلو )

 المملكمممة مممم  الغربيمممة الجنوبيمممة والمرتفعمممات وينبممم   وتبمممو  

 مختلم  السماق طويم  الحوام ويقط . واليم  السعو ية العربية

 وأو يممة جبمما  إلمم  الفسمميحة  الناييممة الصممحار  ممم  الموايمم  

 السماق يم طو الحموام يقص    لاا. الغربية الجنوبية المرتفعات

 أو صمممغير  رتفمما  إ  يحتمماج   إا عشممه  لبنمما  بعينممه مكانمماا 

نمه مما وهماا غمرة  شمجيرة  الربم  صمحرا  فمي التموط  مم  يمك 

 تق  حي  األشجار م  الخالية والكثبا  الكبير  والنفو  الخالي 

 وبعمض بالجرا   الطاير هاا ويقتات. األخرى الكواسر الطيور

 منمماطق ليشممم  وجممو   نطمماق امتمم  وقمم . والزواحمم  الطيممور

  منممه أزواج شمموه ت كممما. الثمانينيممات منمما المرويممة الزراعممة

   (أيلمممو ) سمممبتمبر شممم ر  عممم ا مممما كافمممة السمممنة شممم ور فمممي

 العمم   بنمما  فممي الزوجمما  ويشممار (. األو  تشممري ) وأكتمموبر

 . الفراخ ورعاية

 Aquila rapax   أصحم عقاب

 الجنوبيمة المنطقمة فمي تقطم  التمي المألوفة غير الطيور م  هو

 حيمم  المميم   وغممر  السممعو ية  العربيممة المملكممة ممم  الغربيممة

 الممتل  وفممي تِ امممة  فممي قليلممة بأعمم ا  األصممحم العقمما  يوجمم 

 المزروعة المناطق في يوج  كما الغربية  المنطقة في السفحية

 الميما   مصما ر مم  القريبمة التل  وعل  القليلة  األشجار اات

 األخممرى النسممور ينممافس إا النفايممات  تجميمم  منمماطق و سمميما
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ما يصمطا  أنمه ويبم و. الطعمام علم   التمي الفمرايس مم  همايلا  كم ا

 والثمم يات الطيممور مثمم  والم ممارة  السممرعة ب مما اإليقمما  يتطلمم 

 . والجي  والحشرات 

 

 حجممه بكبمر عشمه يتميمز كمما العمام  مم ار علم  بالتكاثر ويقوم

 شمجرة علم  األعموا  مم  يبنيه حي ( عرضاا  واح  متر ُزها )

 لبنما  متزايم  بشمك  الك ربما   أعمم ة يسمتخ م بمات وق . شاهقة

 .السني  م ار عل  استخ امه تكرار يعا  ق  الا  عشه 

 Aquila chrysaetos  الذهبي العقاب

 

 المحليممة المألوفممة غيممر الطيممور ممم  المماهبي العقمما  طمماير يعمم 

 لتجمعات مركزي  تمييز ويمك  العربية  الجزيرة في الموزعة

 ممم  األوسممط والشمممالي الغربممي  الشمممالي الجممز : الطمماير همماا

 الخمالي  الربم  مم  الشمرقي والجز  السعو ية  العربية المملكة

 العقما  طيمور بعمض توجم  كمما ُعمما   م  الوسط  والمنطقة

 عم  فضملا  الميم   الم  فمي بما الغربية  المرتفعات في الاهبي

 المتحم ة العربيمة لإلممارات التماب  الجمز  فمي من ما بعض تكاثر

 مم  الما  الطماير  هماا ن رة سابقاا  اكرنا وق . الخالي الرب  م 

 مصما ر وتنمامي المواشمي  أعم ا  زيا ة م  يستفي  أنه المرجح

 للعقما  الرييسما  الممويل  وهمما السم و   في المتوافرة الميا 

 الرمما  مم  المنبسمطة المسماحات الطيور ها  ترتا  إا الاهبي 

 واألشمممجار  الصمممخرية النتمممو ات تتخلل ممما التمممي األحجمممار أو

 تقم  التي المناطق في أما. الطلح أشجار وبخاصة والشجيرات 

 السمعو ية  العربيمة المملكمة فمي شمما ا ° 69 العمرض خط عل 

 الفمرايس تقصم   ما وهو األشجار  إل  تفتقر مناطق في فتوج 

 أكلممة ممم  السممحالي بعممض مثمم  الطمماير  همماا ب مما يقتممات التممي

 تجميم  مناطق إل  الطاير هاا يتر   كما. والزواح  األعشا 

 ويختلم . المواشمي إلحم ى بجيفمة يقتمات شوه  حي  النفايات 

. الطبيعممي مويلممه بمماختل  المماهبي العقمما  طمماير تعشممي  نمممط

 أو أشمممجار علمم  أعشاشمم ا تضمم  وُعمممما  الخممالي الربمم  ففممي

 أعشاشم ا فتبنمي السمعو ية  العربيمة المملكمة فمي أمما شجيرات 

 المليممممة األشمممجار تممموافر رغمممم الصمممخرية  النتمممو ات علممم 

 ُعمما   فمي الصمخرية النتمو ات ووجمو  المملكة  في للتعشي 

 المجمموعتي  هاتي  م  ك  أص  تباي  عل    لة يحم  ق  مما

 تبني ما التي لألعشا  استخ ام ا تكرار لوحظ وق . الطيور م 

 متعاقبمة ألجيا  وربما السني   م ار عل  مراراا  الصخور عل 

 عمام  كم  عشمه المعش  الطاير يبني حي  الاهبي  العقا  م 

 موسمم ويختلم (. عمقاا  المتري  إل  يص ) حجمه يتعاظم حت 

  .الطبيعي مويله باختل  تكاثر 

 Aquila verreauxii  األسود العقاب

 

 السمفحية والمتل  المرتفعمات فمي متموط  طماير األسمو  العقا 

 بشمك  يتكماثر حيم  العربيمة  الجزيمرة مم  الغربية المنطقة في

 قممر  العممام ممم ار علمم  منممه أزواج مشمماه ة ويمكمم  عشمموايي 

 الموبر  صمي  في بم ارته الطاير هاا ويعر . أعشاشه مواط 

 ويقصمم . الفريسممة وتقاسممم الصممي  علمم  الزوجمما  يتعمماو  حيمم 

 الصمممخور علممم  يجمممثم حيممم  الشممماهقة الصمممخرية المنحممم رات

 العقمما  طيممور تتميممز كممما. أرضممه حمم و  عمم  لمميعل  البممارزة

 همما  تسممتعرض حيمم  بمماهر  اسممتثنايي مغازلممة بممنمط األسممو 

 ما وكثيراا  وا نقضاض  والتحليق الطيرا  في م ارت ا الطيور

 ممم  أعشاشمم ا تبنممي وهممي. الممارسممة ب مما  معمماا  الزوجمما  يقمموم

 الخضممرا  والممموا  األعشمما  بممبعض تبطن مما أ  قبمم  األعمموا 

 م ار عل  الع  استخ ام يعا  أ  ويمك . صخر  منح ر عل 

 .تقويمه بع  السني 

    أصحم عقاب
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 Hieraaetus fasciatus  بونللي عقاب

 

 الصمممخرية المنممماطق فمممي متوطنممماا  طمممايراا  بمممونللي عقممما  يعممم 

 غممر  جبمما  فممي المممألو  غيممر الطمماير همماا ويوجمم . والجبليممة

 ُعما  شما  وفي ظفار  إل  وصو ا  العربية  الجزيرة وجنو 

 الريماض قمر  بعضم ا تتكماثر كما. المتح ة العربية واإلمارات

 مم  ي ماجر مما ومن ما. مصميرة جزيمرة وفمي طويمق  جبم  عن 

 أكثمر مم  وهو. الخري  فص  في إفريقيا إل  العربية الجزيرة

 إلمم  نزولممه يعتقمم  حيمم  المميم   فممي المألوفممة المتكمماثرة النسممور

 بمونللي عقما  ويقصم . والشتا  الخري  فصلي في أق  ارتفا 

 فممي المفضمم  أسمملوبه يمممارس كممي غطمما ا  لممه يمموفر مممويلا  عمما ة

 يحلمق إا. والمفاجأة السرعة عاملي عل  فيه يعتم  الا  الصي 

 مم  علي ما يمنقض فريسمة يرممق لعلمه طويلمة  لمم   الطماير هاا

 كي فريسته م  بحار ا قترا  يفض  كما الث ييات  أو الطيور

 قبممم  والشمممجيرات  األشمممجار بمممي  متخفيممماا  بوجمممو    تشمممعر  

 وهمو. والموبر العربمي الحجم  فرايسمه ومم . علي ا ا نقضاض

 ممما أكثممر ولعمم . لألخطممار المعرضممة الجمموار  الطيممور كسمماير

 إخممل  ممم  أزواجممه تظ ممر  ممما بممونللي عقمما  طيممور يميممز

 وتقاسممم والصممي   بممالتحليق الزوجمما  يقمموم إا الممبعض  لبعضمم ا

 يقما  وهمو بمونللي عقما  مم  طماير شموه  كمما. معماا  الفرايس

  لتقاط ما  إسمقاطه بعم  مباشمرة ليمنقض مما  بحجمرة أشبه شيياا 

ة يعمماو  ثممم وممم   وا نصممرا  قمماف ا قبمم  مجمم  اا  ليلقي مما الكممرَّ

 لوحظمت وقم  ا سمتعراض؟ فمي ق راتمه إحم ى هما  ف  . عن ا

 أ  علمماا  الصمخرية  المنحم رات ُحفمر فمي الطماير هماا أعشا 

 فمي عنمه العربيمة الجزيمرة جنمو  في قليلا  يتأخر تكاثر  موسم

 يتعمماو  أيضمماا  وهنمما. العربيممة الجزيممرة ممم  الشممرقية المنطقممة

 طيمور يطيمق   وهمو. الفمراخ وإطعمام العم  بنا  في الزوجا 

 .األخرى الكواسر

    Otididaeالُحبارى 

 بريشممم ا تتميمممز الحجمممم  كبيمممرة بريمممة طيمممور الُحبمممارى طيمممور

 وعنق ما المنبسمط  القصمير الصغير ومنقارها المجع    المنقو 

 وسماقي ا العريضمي   وجناحي ا الري   القصير وايل ا الفار  

 نوعمماا  62 الُحبممارى طيممور ممم  ويوجمم . الطممويلتي  الشمم ي تي 

 أربعة وج ت فق  العربية  الجزيرة في أما. إفريقيا في معظم ا

 في إكثارها تم فطرية غير أخرى أربعة ع  فضلا  من ا  أنوا 

 من مما أنمموا  شمموه ت كممال . اإلفريقيممة الُحبممارى مثمم  األسممر 

 المتوقمم  ممم  لمماا المحليممة  الطيممور أسممواق فممي للبيمم  معروضممة

 .الُحبارى طيور م  الغريبة األنوا  بعض هرو 

 Ardeotis arabs  العربية الُحبارى

 

 الجزيمممرة شمممبه فمممي األرجمممح علممم  العربيمممة الُحبمممارى تتممموط 

 حتمم  األحمممر البحممر سمماح  علمم  الليمم  مشممار  ممم  العربيممة 

 الفطمر  الطاير هاا وجو  نطاق أ  إ . اليم  في المكل قرابة

 في السابق في العربية الُحبارى ُوج ت إا يتقل   بات العربي

 ربمو  إلم  الطاير هاا بانتقا  احتما  وثمة ع    وشرق ُج ة 

 الُحبمممارى كانمممت وقممم . الطعمممام لتممموافر العربيمممة الجزيمممرة شمممبه

 وفممق العربيممة الجزيممرة منمماطق ممم  الع يمم  فممي مألوفممة العربيممة

 حيم  عم    شمما  لحج مث  مض   لقر  تعو  وشواه    ي 

 أعم ا   تراجعمت فقم . مضت عقو  منا إلي ا الطاير هاا ير  لم

 انقراضه احتما  ُيرجحو  العلما  بات حت  للقلق  مثير بشك 

 عممم ة بسمممب  والممم  م 6868 حلمممو  مممم  العمممر  جزيمممرة مممم 

 لصممالح الطبيعممي مويل مما العربيممة الُحبممارى فقمم  من مما عواممم  

 الصممي  وشممبا  والصممي   الزراعممة  وتطممور الماشممية  حيوانممات

 بيضم ا  بأخا المحليي  السكا  قيام ع  فضلا  ل ا  تنص  التي

. السمعو ية الحم و  قر  الطيور سوق في لبيع ا ب ا اإليقا  أو

 واألو يمممة الصمممخرية  ال ضممما  علمم  الُحبمممارى طيمممور وتقبمم 

 وحقممو  األعشمما   وسممناب  الطلممح بأشممجار المكسمموة الصممغيرة

 األو يمة إلم  تلجأ الحصا  موسم انقضا  وحي  المطوقة  الارة

 بممي  التخفممي يحمم  منعممز  طمماير العربيممة فالُحبممارى. المجمماورة

 غيممر الكاينممات ممم  فرايسمم ا علمم  لُتِغيممرَ  المرتفعممة المحاصممي 

 العربيممة الُحبممارى وتبلمم . أيضمماا  والتعشممي  وللرقمما  الفقاريممة 

 منتصم  ومم  الضمح   حت  الباكر الصبا  في نشاط ا اروة

 البشمر عم  بعيم اا  الظم  إلم  تلجأ حي  في الغسق  حت  العصر

 الُحبمارى أ  الميم  سكا  ع  ور  وق . الن ار أوقات ساير في
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 الصمميا و  يسمتغله مما وهماا الرممما   فمي التممر  تحم  العربيمة

   منمماطق تقطمم  وهممي. الرممما  ركممام قممر  أشممراك م لنصمم 

 مم  الماييمة احتياجات ما معظمم تسمتم  أن ا أ  الما   في ا يتوافر

 تمرا  فمي العربيمة الُحبمارى مكانة إل  اإلشارة وتج ر. غااي ا

 الصميا ي  المحليمو  السمكا  يثنمي مما كثيراا  حي  تِ امة  سكا 

 الما  الطماير  هماا تناسم  عم  القليم  إ  نعلمم و . صي ها ع 

  يسمبر حت ( أيلو ) سبتمبر ش ر م  ممت اا  تكاثر  موسم يب و

 تبنمي و . الميم  في( شباط) فبراير ش ر وفي  (األو  كانو )

 مباشمرة( بيضمتي  أو بيضة) بيض ا تض  وإنما عشاا  الُحبارى

 .األرض عل 

 Chlamydotis(  شرقية ُحبارى) اآلسيوية الُحبارى

macqueenii 

 

 شمرقاا  العربيمة الجزيمرة مم  اآلسيوية الُحبارى تكاثر نطاق يب أ

 الطيمور مم  وهمي. ومنغوليا الصي  شما  وإل  باكستا   حت 

 الشمالية الطيور تنتق  حي  نطاق ا  أجزا  بعض في المترحلة

 جنمممو  إلممم  الوسمممط  وآسمميا الصمممي  مممم  م ممماجرة والشممرقية

 الُحبممارى كانممت وقمم . وال نمم  العربيممة الجزيممرة غممر  وجنممو 

 فمممي المنتشمممرة المتكممماثرة الطيمممور مممم  السمممابق فمممي اآلسممميوية

 فممي أعمم ا ها أ  إلمم  مألوفمماا  شممتوياا  وزايممراا  العربيممة  الجزيممرة

 كما  وإ  مفمرط  صمي  م  له تتعرض ما بسب  مستمر تراج 

 وممم . ممموقعي  فممي إكثارهمما إعمما ة مسمماعي حممال  قمم  النجمما 

 مطمممار ة الطممماير هممماا اضممممحل  فمممي سممماع ت التمممي األممممور

 الُحبمارى مم  الم اجرة للطيور الصقاريي  م  الح يثة األجيا 

 عام منا مشاه ته ين ر بات حت  الصيفي  مسكن ا إل  الشرقية

 اآلسميوية الُحبمارى إكثمار محماو ت أول  نجحت وق . م6998

 ممم  عمم   خممل  ممم  م 6926 عممام فممي العربيممة الجزيممرة فممي

 المملكمة فمي الصي  محازة محمية مث  الحي   ال  منا المراكز

 فممي للتكمماثر الطمماير همماا يعممو  أ  وي ممم . السممعو ية العربيممة

 السمعو ية اإلكثمار إعما ة بمرامج بفضم  تم ريجي بشك  المنطقة

 الصمي  تقاليم  علم  جمار  تغييمر يطمرأ لم ما أنه إ . والُعمانية

 مشماه ت ا الممرجح غيمر فم  الطاير  هاا عل  الجايرة المحلية

 لصممو  العممالمي ا تحمما  أ رج وقمم . الناييممة المحميممات فممي إ 

 ضممم  الطمماير همماا م6882 لعممام الحمممرا  قايمتممه فممي الطبيعممة

 الطماير هماا مكانمة مم  وبمالرغم. للنقمراض المعرضة األنوا 

 اهتممام مم  بمه حظمي ومما الشمعبي  العربي الترا  في الرفيعة

 الُحبممارى فممإ  آخممر  عربممي طمماير أ  ب ممما يحممظ لممم و راسممة

 نمزا    لماا من ما  يقتمر  كماي  أ  مم  الحمار ش ي ة اآلسيوية

 الواسمعة السم و  فمي - عما ة - توجم  وهي. عن ا الكثير نج  

. الرمليمة والكثبما  السمبخات مم  في ما بمما الحجرية  أو الرملية

 حيوانيمة مموا  مم  المكمو  غمااي ا أسملو  فمي اسمتغللية وهي

 وتقصم . أيضماا  ونباتيمة  (الفقاريمة غيمر الكاينمات) أسماس بشك 

 عمم  فيممه تختبمم  ومممأوى للطعممام  مصمم ر ألنممه النبمماتي الغطمما 

 الصمبا  فمي نشماط ا اروة وتبلم . فراخ ما ترع  حي  األنظار

 فممي وهممي. البمم ر اكتممما  ليممالي وفممي العصممر  وأواخممر البمماكر

 فممي كممم 59 تقطم  قمم  إا ج يم ة  غمماا  مصمما ر عم   ايممم بحم 

 نمو  كمو  إلم  هنا اإلشارة وتج ر. ال  سبي  في الواح  اليوم

  رجممات يفمموق عمماملا  اآلسمميوية الُحبممارى مويمم  فممي النباتممات

 الظممرو  تحممم  علمم  قمما رة ف ممي أهميممة  المحيطممة الحممرارة

 السواي  م  حاجت ا تستقي حي  أب اا  الما  تشر  و  القاحلة 

 اآلسمميوية الُحبممارى طمماير اكممور قيممام لمموحظ وقمم . غممااي ا ممم 

 أ  فمي   يبم و    التمي اإلنما   لمغازلمة مسرحي باستعراض

 أو 6) لبيضممه عشماا  الطماير هماا يبنممي و . التمزاوج بعم  اهتممام

 خممل  يتحممو  مكمما  فممي مباشممرة األرض علمم  يضممعه إنممما( 3

 والطيمممور. األرض فممي صمممغيرة حفممرة إلممم  الحضممانة أسممابي 

 المفترسمممة الحيوانمممات لخطمممر عرضمممة وفراخ ممما  المحتضمممنة 

 .الصي  محازة محمية في والثعال 

 Rallidae – Rails and coots  المائية الطيور 

 وقمو  قصمير صمغير منقمار اات طيمور والغمرة المرعة طيور

 أنموا  ومن ما منحنياا  طويلا  منقاراا  لبعض ا أ  رغم العا ة  في

 وأجسما  نسبياا  طوي  عنق اات وهي. مشو  جب ي  ر  اات

 قصممميري  وجنممماحي  الجمممانبي   مممم  مضمممغوطة وكأن ممما تبممم و

 مم  ويتشمابه. طويلمة أصماب  اات طمويلتي  وساقي  مست يري  

 الماييممة الطيممور همما  ممم  وتوجمم . واألنثمم  المماكر الطيممور همما 

 63 سممج  وقمم  األرض  بقمما  مختلمم  فممي فممأكثر نوعمماا  648

 .في ا تكاثرت أنوا  5 من ا العربية  الجزيرة في من ا نوعاا 

 Rallus aquaticus   الماء مرعة
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 تقصم  حيم  شمتا ا  العربية الجزيرة زوار م  الما  مرعة تع 

 إلممم  وصممملت كمممما العربمممي  والخلممميج من ممما الشممممالية المنممماطق

 بممي  والمم  سممقطرى  جزيممرة حتمم  الغربيممة الجنوبيممة المنطقممة

 بمي  تمر  وقم   (آاار) وممارس  (األو  تشري ) أكتوبر ش ر 

 العربيمة الجزيرة ولكو (. أيار) ومايو  (آ ) أغسطس ش ر 

 فمإ  المما   مرعمة مم  الشمالية الم اجرة الطيور توق  محطة

 تتمر   مما وكثيمراا . العربيمة الجزيمرة جنمو  أقم  تكمو  أع ا ها

 وبعمض تبو   قر  الرطبة األراضي إل  بانتظام الما  مرعة

 سموى ُتشماه  لمم لكن ما األحممر  البحمر علم  السماحلية المناطق

 وسمط الريماض قمر  الممتم ة الرطبمة المنماطق فمي واحم ة مرة

 هجرت ما طريمق يكمو  أ  يمرجح لاا السعو ية  العربية المملكة

 الجزيرة قط  م  ب  ا  المنخفضة  الساحلية المناطق طو  عل 

 ممم  عمم   فممي اسممتوطنت  تكممو  وربممما تتكمماثر  وهممي. العربيممة

 وأبقيممق  الفاصمم   سممبخة مثمم  الشممرقية  المنطقممة فممي األممماك 

 المتحمم ة  العربيممة واإلممارات البحممري   إلم  إضممافة وال فمو  

 فمي التكاثر بموسم إيااناا  الما  مرعة تغري  ُسم  وق . والكويت

 وممم . الخممالي الربمم  ممم  الشممرقي الجممز  وفممي تيممما   واحممة

 الرطبممممة األراضممممي انتشممممار ممممم  عمممم  ها يتزايمممم  أ  المتوقمممم 

 وقمم . العربيممة الجزيممرة وسممط فممي المسممتغلة غيممر الصممناعية 

 الطويلمة أقم ام ا وأصاب  الضيق  بجس ها وج  عز هللا فطرها

 العابمة الميما  فمي العايممة النباتمات بمي  التحر  م  تمكن ا التي

 الممما  فممي الطمماير همماا ويخمموض. اللممي  والطممي  المالحممة  أو

 متنوعاا  الغاايي نظامه ويع . طعامه ع  بحثاا  الطي  في وكال 

 إلمم  ونفتقممر. النباتيممة الكاينمات وبعممض الحيوانيممة  الكاينممات مم 

 شم ر  فمي نشاطه اروة وتبل . تكاثر  بيولوجية ع  معلومات

 نطممماق في مممما يحممم   حيممم   (نيسممما ) وأبريممم   (آاار) ممممارس

 .والتزاوج اإلنا  بمغازلة ويقوم منطقته 

 Porzana parva  الصغيرة المرعة 

 

 الوسمممط  أوروبممما مممم  الصمممغيرة المرعمممة تكممماثر نطممماق يمتممم 

 شمبه شمما  فمي تتكماثر كمما الوسط   آسيا إل  شرقاا  والجنوبية

 النمما رة الطيمور مم  كانمت وإ  تنتشمر حيم  العربيمة  الجزيمرة

 المرعمة وتعم . المنطقمة هما  فمي شمتا ها تقضمي التي الم اجرة

 تعم  كمما ُعمما   وجنمو  شما  في ما ح  إل  مألوفة الصغيرة

 واإلمممارات المميم  وفممي الوسممط   المنطقممة فممي الوجممو  نمما رة

  و  كثيممرة بأعمم ا  توجمم  قمم  أن مما إ  وقطممر  المتحمم ة  العربيممة

 بين مما التمييممز وصممعوبة المنزويممة لطبيعت مما والمم . ملحظت مما

 المنماطق تفضم  وهمي المرعمة  طيمور مم  أخمرى أنموا  وبي 

 المرتف  القص  نبات حي  العربية  الجزيرة شما  في الرطبة

 ا صمطناعية الموايم  مم  الم  فمي بمما الكثيفمة  النباتيمة والبيية

 عنمم  مشمماه ت ا ويمكمم (. المعالَجممة الصممر  ميمما  بممر  مثمم )

 بممي  الطعممام عمم  بحثمماا  الخممروج تحمماو  حممي  والفجممر  الغسممق

 الفقاريممة غيممر الكاينممات تناول مما سممج  حيمم  والنباتممات  الطممي 

 وتتسمار  حا ة  مميزة صيحة واألنث  الاكر ويطلق. الصغيرة

 عشم ا المما  مرعمة وتبنمي. والفجمر الغسمق بي  الاكر صيحات

 علمم  وتضممعه الممما   ممم  القريبممة النباتيممة الممموا  ممم  الصممغير

 .بارزة منصة

 Porzana porzana  الرقطاء المرعة 

 

 و سيما العربية بالجزيرة  م اجرة الرقطا  المرعة طيور تمر

 أغسمطس شم ر وم   (أيار) مايو حت ( آاار) مارس ش ر م 

 التي المناطق بحس  وال   (األو  تشري ) أكتوبر إل   (آ )

 تع  التي الخليج و و  سقطرى  وجزيرة اليم : مث  علي ا تر 

 أ  إ  مشماه ت ا  يصمع  التمي الطيمور مم  وهمي. في ا مألوفة

 الرطبة األراضي تقط  إا وجو ها  أماك  ع  يكش  تغري ها

 الطينيمة المنماطق فمي القص  ونبات الكثيفة  النباتية البيية اات

 الميممما  حمممو  غمممااي ا عممم  تبحممم  ف مممي. المتجممماورة المكشممموفة

 األراضمي فمي توجم  قم  كمما. القصم  ونبات والطي  الضحلة 

 الصممغيرة والبممر  الصممحي  الصممر  وحفممر المعشممبة  الرطبممة

 أن مما عن مما ُعممر  وقمم . المعمممرة العشممبية النباتيممة األنمموا  اات

 واألسمممما  الفقاريمممة  غيمممر الحيوانيمممة الكاينمممات علممم  تتغممماى

 تمز ا  أ  الممرجح وم . النباتية الكاينات إل  إضافة الصغيرة 

 المليمممة الموايمم   نتشممار نظممراا  الطيممور ممم  النممو  همماا أعمم ا 

 سمبقت وق . المنخفضة الخليجية الساحلية األراضي في لتكاثر 

 يقطم  الما  المتوحم  الطماير هماا مراقبمة صمعوبة إلم  اإلشارة

 فممي تكمماثر  عمم  الكثيممر نعلممم   لمماا اختراقممه  يصممع  مممويلا 

 التمزاوج  أحا   األخرى المناطق في أنه إ . العربية الجزيرة

  بنممما  فمممي ويتعاونممما  بمممالفراخ  معممماا  الزوجممما  يعتنمممي حيممم 

 .والحضانة الع 
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 Porphyrio porphyrio  األرجواني الفرفر 

 

 الجزيمممرة شممرق إلمم  تتممر   األرجممواني الفرفممر طيممور كانممت

 بمم أت وربممما في مما  تتكمماثر وباتممت منممتظم  غيممر بشممك  العربيممة

 كمما العربيمة  الجزيمرة شمرق مم  الرطبة األراضي في تتوط 

 ويقط . العربي الخليج م  الجنوبي الطر  في من ا ع   ظ ر

 التممي والمالحمة  العابمة الميما  موايم  الكبيمر الممايي الطماير هماا

: مثم  الكثيفمة النباتيمة الكاينمات لمختلم  متاخممة تكمو  مما عا ة

 كسماير أيضماا  وهمي. الم قتمة الماييمة وال موام  القصم   نبات

 بمبعض وتقتمات األنظمار  عم  ا نمزوا  تفض  المايية  الطيور

 واألسممما   الفقاريممة  غيممر الكاينممات: مثمم  الحيوانيممة الكاينممات

 البمممراعم: مثممم  النباتيمممة والكاينمممات والزواحممم   والضمممفا   

 موسمم أ  سموى تكاثرهما  عم  معلوممات تتوافر و . الصغيرة

 العربممي  الخلمميج منطقممة فممي مطممو ا  أو عشمموايياا  يبمم و تكاثرهمما

 نبممات فممي متينمماا  عشممه األرجممواني الفرفممر ويبنممي. العممراق وفممي

 بجمماو  مسممتعيناا  واحمم اا  متممراا  عمق مما يبلمم  ميمما  فمموق القصمم 

 يحني مما التممي السممويقات بعممض ممم  النباتيممة  واألوراق القصمم 

 الفرفممر زوجممي تعمماو  لمموحظ وقمم . األنظممار عمم  عشممه إلخفمما 

 البمميض واحتضمما  العمم  كبنمما  أخممرى منمماطق فممي األرجممواني

 النمممو  هممماا اسمممتعانة إلممم  اإلشمممارة وتجممم ر. الفمممراخ ورعايمممة

 غيمر الطيمور مثم  الفمراخ  ورعايمة الحضمانة فمي" بمساع ي "

 .سابقة حضنة م  الصغيرة أو المتكاثرة

 Gallinula chloropus  الماء دجاجة 

 

 للجزيمرة شمتا ا  الزايمرة الم اجرة  الطيور م  الما   جاجة تع 

 مم  إن ما بم  المألوفمة  المتوطنمة الطيمور مم  أن ا كما العربية 

 جمرا  مم  الرطبمة األراضمي انتشمار مم  اسمتفا ة الطيور أكثر

 فمي تتموط  إا. م6998 عمام منما والحضر  الزراعي التطور

 اآل   يجتم  فق  أحياناا  كبيرة وبأع ا  ال ايمة المايية المناطق

 النباتيممة المموفرة اات العابممة الميمما  مممواط  عنمم  و سمميما من مما 

 الكثيفمممة والشمممجيرات القصممم   ونبمممات  العايممممة  أو الكثيفمممة 

 وموايم  النفايات  تجمي  أماك  وكال  الميا   لج او  المتاخمة

 باألممما   الممما   جاجممة تشممعر وعنمم ما. أحيانمماا  المالحممة الميمما 

 المنماطق فمي ل ما طعام ع  بحثاا  النباتات بي  مخبي ا م  تخرج

 أ راج ما تعو  ثم تقطنه  الا  المستنق  أو الخور م  المجاورة

 بحيرات سكا  م  كانت وق . من ا حي كاي  أ  اقترا  لحظة

 نباتيمممة بكاينمممات وتقتمممات. جفاف ممما قبممم  المملكمممة وسمممط ليلممم 

 والحبمو   والفواكه والباور المايية النباتات تحبا إا وحيوانية 

 عنمم  وتتكمماثر. الفقاريممة غيممر والكاينممات الحشممرات إلمم  إضممافة

 ممم  لرغموبمما. ُعممما  فممي األخضممر الجبمم  فممي م6688 ارتفمما 

 الخريم  فصملي فمي التكماثر موسمم غيمر فمي المسمالمة طبيعت ا

 لحظممة فإن مما مويل مما  فممي أخممرى كاينممات تجمماور حيمم  والشممتا 

 ونطممماق موطن ممما علممم  غيمممورة تصمممبح الربيممم  فصممم  حلمممو 

 متاخماا  تبنيه الا  عش ا  م  يقتر  م  ك  وتطار  تعشيش ا 

 ممم  خوفمماا  األنظممار  عم  تماممماا  تخفيممه أ   و  بالممما   ومحاطماا 

 واختلفممه تكاثرهمما  موسممم  متمم ا  ونظممراا . المفترسممة الكاينممات

 تضممم  أ  المتوقممم  مممم  في ممما  توجممم  التمممي المنممماطق بممماختل 

 ت ك   راسات هنا  تك  لم وإ  العربية  الجزيرة في حضنتي 

 .ال  صحة

 Fulica cristata  متوجة غرة

 تكاثرهما نطماق يمتم  التمي ا سمتوايية اإلفريقيمة األنوا  م  هي

  اإلفريقممممي والجنممممو  بالشممممرق مممممروراا  جنوبمممماا  أثيوبيمممما ممممم 

 إفريقيمما  إلمم  للنتقمما  المتوجممة الغممرة لميمم  ونظممراا  وم غشممقر 

 العربيممة  الجزيممرة جنممو  إلمم  أيضمماا  تنتقمم  أ  المتوقمم  فممم 

 المحميط غمر  مم  ا سمتوايية العواصم  هبمو  عنم  وخاصة

 فمممي ممممرة ألو  شممموه ت وقممم . الشمممرقي الشمممما  إلممم  ال نممم  

 عمممام( تمممموز) يوليمممو شممم ر فمممي ظفمممار فمممي العربيمممة الجزيمممرة

 .م6999

 Fulica atra  الغرة

 الجزيممرة فممي شممتا ها تمضممي التممي الطيممور ممم  الغممرة كانممت

 حلممو  وممم  م 6992 منمما في مما تتكمماثر بمم أت أن مما إ  العربيممة 

 بأعم ا  ولكم  المنتشمرة المتوطنمة الطيور م  أصبحت م6882

 الطيممور أممما. العربيممة الجزيممرة شممبه منمماطق مختلمم  فممي قليلممة 

 فممي تحممط حيمم  والشممما   الشممرق فممي فمألوفممة من مما الم مماجرة

  (األو  تشمري ) أكتموبر وأوايم   (أيلمو ) سبتمبر ش ر أواخر

 إلم  وأحيانماا   (آاار) وممارس  (شمباط) فبراير ش ر إل  وتبق 
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 الصممحار  ممم  المنطقمة  أرجمما  شممت  فمي والمم   (أيممار) ممايو

 يتكماثر مما أضمعا  تعما   بأعم ا  العربمي  الخلميج إلم  القاحلة

 المفتوحمة الميما  ممواط  تقص  وهي. العربية الجزيرة في من ا

 ماييممة  نباتممات عمم  بحثمماا  في مما والغطممس السممباحة تسممتطي  التممي

 الكثيفمممة النباتمممات تقصممم  التمممي المرعمممة طيمممور خمممل  علممم 

 . في ا للختبا  القص  وأحواض

 

 مم  أن ما كمما م ك اا  يكو  ق  سابقاا  ليل  بحيرات في وتكاثرها

 الصمناعية الرطبمة األراضمي انتشمار مم  تكماثرت التمي األنوا 

 القناصمي  لم ى المفضملة الفرايس م  والغرة. م6998 عام منا

 وتفضمم . الشممتا  فصممو  فممي من مما الميممات يصممطا و  المماي 

 عمم  بشراسممة تمم اف  إا الوحمم ة  الغممرة ممم  المتكمماثرة األزواج

 ألعشاشم ا وصم  أ  يمر  ولمم. فراخ ما وع  تكاثرها مواط 

. التممزاوج األحا يممة األنمموا  ممم  أن مما إ  العربيممة  الجزيممرة فممي

 باسمتثنا  -العربيمة الجزيرة في تكاثرها موسم يكو  أ  ويرجح

  (أيممار) مممايو شمم ر  فممي -التكمماثر موسممم يطممو  حيمم  ظفممار 

 (.حزيرا ) ويونيو

 Gruldae - Cranes  الكركي طيور

 األنموا  مم  السماق  طويلة الحجم  كبيرة طيور الكركي طيور

 عشمر خمسمة من ما ويوج . المستقيم الطوي  المنقار اات البرية

 أثنممما  سمممنوياا  العربيمممة بمممالجزيرة يممممرا  نوعممما  من ممما نوعممماا 

 العربيمة  الجزيمرة غمر  بشمما  يمر هجرت ا وطريق. ال جرة

 (.حاي  - المنورة الم ينة - ُج ة) مح  ة واتجاهات مواعي  في

 Balearica regulorum  التاج الرمادي الكركي

 كم  فمي المنتشمرة الزينمة طيمور م  التاج الرما   الكركي يع 

 وإ  العربمي  الخلميج منطقمة إل  أُ خلت التي المعمورة  أرجا 

 محلقة شوه ت التي الزينة طيور أنوا  حو  التباس هنا  كا 

 الزينمة طيمور تماه  و . والبحمري  ياس بني سر جزيرة فوق

. الطعمام علم  الحصمو  فيمه تعتما  الما  المكما  ع  بعي اا  عا ة

 أ  المممرجح غيممر وممم . والكويمت  بممي  فممي وجو همما ور  كمما

 بييمة لمه تتموافر لمم مما كبيمر بشمك  البرية في الطاير هاا يتكاثر

 .محمية شبه

 Turnicidae Buttonquails  السمان طيور 

 كبيمر حم  إلم  تشبه الري   مجعولة مكتنزة صغيرة طيور هي

 صمغيري  جنماحي  واات العنمق  قصيرة ف ي الطري ة  الطيور

 الطيممور اكممور وتعمم . قممويتي  صممغيرتي  وسمماقي  مسممت يري  

 فقمط واحم  نو  ويوج  إناث ا  م  حجماا  وأصغر أرب  السمانية

 الموايمم  تقطمم  التممي نوعمماا  62 الممـ ممم  العربيممة الجزيممرة فممي

 .الق يم العالم م  ا ستوايية

 Turnix sylvaticus  الصغير الشجر سمان

 

 غيممر العربيممة الجزيممرة فممي الطمماير همماا تعمماي  حقيقممة تممزا   

 المنممماطق فمممي محممم و ة بأعممم ا  متممموط  طممماير ف مممو واضمممحة 

 وقر  الح ي ة في تكاثر  ثبت وق . المنخفضة الغربية الجنوبية

 فمي متكماثراا  زايراا  يكو  بأ  آخر احتما  وثمة. اليم  في ع  

 بانتقالمممه ُيعمممر  حيممم  إفريقيممماا  مممم  قا مممماا  العربيمممة الجزيمممرة

 العمر  جزيمرة فمي انتشماراا  أكثمر كما  وقم . الفصلي العشوايي

 وهمو. عم   مم  بمالقر  مألوفماا  كما  فقم  المزم   مم  قر  قب 

 ملحظته ع م الس   م  لاا جفله  يتعار وَخِج   صغير طاير

 مثم  المحاصمي  أو المزروعمة الحقو  في إ  يشاه  لم حي   

 المنطقممة فممي أممما. مسممن م جزيممرة فممي الرفيعممة والممارة الممارة 

 تتمموافر و . تِ امممة قممر  فوجمم  العربيممة  الجزيممرة ممم  الغربيممة

 فمي أنمه إ  العربيمة  الجزيمرة فمي الغاايي نظامه ع  معلومات

 مثممم ) الحشمممرات وبعمممض واألعشممما  بالبممماور يقتمممات غيرهممما

 وتع . التكاثر موسم غير في العزلة الطاير هاا ويفض (. النم 

 يعم  الما  الاكر  م  بريقاا  أكثر ري  واات حجماا  أكبر األنث 

 ثممم وممم  العمم  األنثمم  تبنممي إا. التممزاوج فممي الخاضمم  الطمر 

 اكمراا  لتختمار األنثم  تنصر  فيما البيض  بحضانة الاكر يقوم

 .ج ي  م  وتعش  آخر

    الغرة
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 Burhinidae -  Thick - Knees  الكروان طيور

 رسغي طنبوبي ومفص  الطويلة بسيقان ا الكروا  طيور تتميز

 بني وري   (الرك  السميكة بالطيور أحياناا  تعر  لاا) سمي 

. واسممعتي  وعينممي  كبيممر  ورأس مجعممو   برتقممالي -أصممفر أو

 عنم  واضمحة بيضما  بقم  علي مما تظ ر فطويل  الجناحا  أما

 طيممور وهمي. إناث ما مم  الطيمور هما  اكمور وتتشمابه الطيمرا  

 تعمم  كممما عموممماا  الجافممة الموايمم  إلمم  تتممر   كبيممرة مخوضممة

 العممالم فممي معظم مما توجمم  أنمموا   تسممعة ومن مما. ليليممة طيمموراا 

 .العربية الجزيرة في من ا أربعة وُسجلت الق يم 

 Burhinus oedicnemus  الجبلي الكروان

 

 وشممرق وشممما  غممر  فممي الجبلممي الكممروا  تكمماثر ممم  بممالرغم

 تممر التمي الم ماجرة الطيور م  يع  فإنه العربية  الجزيرة شبه

  و  جميم  فمي توجم  حيم  شمتا ا  وتزورهما العربية بالجزيرة

 إلم   (شمباط) فبرايمر شم ر م  الربي  فص  في العربي الخليج

  (أيلو ) سبتمبر ش ر م  الخري  فص  وفي  (نيسا ) أبري 

 الغربية الجنوبية المنطقة ع ا فيما  (الثاني تشري ) نوفمبر إل 

 فممي تكمماثر  ور  وقمم . هنمما  نمما راا  الجبلممي الكممروا  يعمم  حيمم 

 وحرات الرياض  غر  جنو  وتح ي اا  العربية الجزيرة وسط

 لماا ن ماراا  الرقمو  إلم  يميم  السملو  غسقي طاير وهو. الحرة

 منممه المتكمماثرة الطيمور بممأ  احتمما ا  يولمم  ممما مشمماه ته  تتعمار

 الغسممق عنمم  الجبلممي الكممروا  وينشممط. نعتقمم  مممما عمم  اا  أكثممر

 أو الظم  فمي ا سمترخا  فيفضم  الن مار في أما والفجر  واللي 

 مم  عموماا  غاا   ويتكو . حرا   و  الشجيرات أغصا  بي 

 فمي منطقمة أ  فمي منه الم اجرة الطيور تظ ر وق . الحشرات

 القاحلمممة الموايممم  فمممي عممما ة يوجممم  أنمممه إ  العربيمممة  الجزيمممرة

 المما   ع  البعي ة المتناثرة الشجيرات اات المفتوحة المنبسطة

 مثمم ) من مما وال ممر  المفترسممة الحيوانممات رصمم  يمكنممه حيمم 

 الجزيمرة وسمط فمي الصمخرية وال ضما  الخمالي  الربم  كثبا 

 لمم ى المفضمملة الفريسممة الجبلممي الكممروا  يكممو  وقمم (. العربيممة

 أسمملو  يحممظ ولممم. الشممرقية الُحبممارى بعمم  بممالبزاة الصمميا ي 

 بأنمه عنمه ُعمر  لكم  العربيمة  الجزيمرة في  راسة بأية تكاثر 

 في ا تكاثر  يرجح التي العربية  الجزيرة خارج التزاوج أحا  

 (.أيار) ومايو  (شباط) فبراير ش ر  بي 

 Burhinus capensis  األرقط الجبلي الكروان 

 

 النصمم  فممي األرقممط الجبلممي الكممروا  وجممو  نطمماق ينحصممر

 جنممو  فممي مممألو  غيممر لكنممه العربيممة  الجزيممرة ممم  الجنمموبي

 البحممر سمماح  امتمم ا  علمم  ُجمم ة قممر  العربيممة الجزيممرة غممر 

 الميم  غمر  فمي ا نتشمار وواسم  متموط  طاير وهو األحمر 

 إلم  كثيراا  ويتر  . ُعما  في ظفار منطقة إل  إضافة وشرق ا 

 الطلمممح  مثممم  الصمممغيرة  الشمممجيرات اات الجافمممة المسممماحات

 الطيمور مم  أنه كما. والحجارة الرما  تتخلل ا التي واألعشا 

 الجلموس إلم  يسر  واثباا  كا  فإ  الظ   تتوخ  التي الجاثمة

 اختمار  الما  المكما  عم  ا بتعما  مم  بم  ا  األنظمار  مم  هرباا 

 والضمفا    والرخويمات  بالحشمرات  ويقتمات. الظ  في ليجثم

 عمم  تفاصممي  تتمموافر و  إفريقيمما  فممي األعشمما  بمماور وبعممض

 المما  شمر  فمي يتوان  و . العربية الجزيرة في غاايه نوعية

 إلم  تفتقمر منماطق فمي يوجم  أنمه مم  بمالرغم له  توافر ما مت 

 يعني مما القاحلة  البيية لتفضيله نظراا  المفتوحة  الميا  مصا ر

 الكروا  غنا  وُيسم . الغاا  م  السواي  م  حاجته يستقي أنه

 حلمو  عن  أو الشتا   أواخر في وخاصة العام  م ار عل  ليلا 

 وكثيمراا . وجمو   نطماق ع  اإلعل  أو األنث   الربي ؛ جتاا 

 يعلممو حيمم  والفجممر  الغسممق عنمم  واألنثمم  المماكر يتطممار  ممما

 بعمض مم  مكونماا  عشه أ  ويب و. المغازلة سبي  عل  غنا هما

 .جي  بشك  يتكاثر وهو. الظ  في والعشيبات األعشا 

 Dromadidae الحنكور

 طيمممور عايلمممة مممم  الوحيممم  الطممماير همممو الحنكمممور طممماير ُيعممم 

Dromadidae وهممو العربيممة  الجزيممرة شممبه فممي الموجممو ة 

 المتوسمط  وحجمه واألسو   األبيض بلونه يتميز ساحلي طاير

 .الجانبي  م  المضغوط العريض ومنقار 

 Dromas ardeola  الحنكور

 بشمممبه المحيطمممة الجمممزر يقطممم  أنمممه ُيمممرجح إقليممممي طممماير همممو

 يتكماثر إا ل ما  المتاخممة اإلفريقيمة والسواح  العربية  الجزيرة

 اإلممارات فمي اميم وأم األبيض وأبو الكويتية  بوبيا  جزر في
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 الجممزر وبعممض ُعممما   فممي شممغ  وجزيممرة المتحمم ة  العربيممة

 ميمما  فممي الوجممه ضممفة عمم  فضمملا  األحمممر  البحممر فممي اليمنيممة

 طممرأت التممي التغيممرات أسممفرت وقمم . السممعو ية األحمممر البحممر

 تجمعاتمه واضممحل  تكماثر  مم  الحم  مم  الجمزر بعمض عل 

 . ووربه وفيلقة كبر جزر في ح   كما في ا 

 

 وسمط فمي الطماير هماا تنقم  ع  المتوافرة المعلومات تزا  و 

 ممم  خاليمماا  مممويلا  الحنكممور ويقصمم . محمم و ة العربيممة الجزيممرة

 يكثمممر لمممه  ُجحمممر لحفمممر قابلمممة ركيمممزة اا المفترسمممة الحيوانمممات

 همما  اجتممما  يتعممار أنممه إ . والتكمماثر للتعشممي  الغمماا  بجمموار 

 ممواط  فمي إ  الحنكور يتكاثر   لاا واح   مكا  في الشروط

 اإلمممارات فممي الحنكممور ُجحممر الرطوبممة تعممزز وربممما. معمم و ة

 معظمم فمي أقم  هي الجو رطوبة  رجة أ  إ  المتح ة  العربية

 هماا ُجحمر ومقارنة  راسة يجع  مما الكويت  في السنة ش ور

 الحنكممور ويقتممات. التأممم  يسممتحق أمممراا  المنطقتممي  فممي الطمماير

 الماييممة الشممطآ  علمم  تعممي  التممي والكاينممات األسممما   بممبعض

 األممواج  في الغسق وقت أو ليلا  طعامه ع  بحثاا  يطو  كما

 طيمممور تجمممم  لممموحظ وقممم . لممميلا  للجمممثم طيمممور  تجتمممم  كمممال 

. الضمحلة الميما  فمي أو الرملية  الضفا  عل  للتكاثر الحنكور

 فصمم  أواخممر فممي معقمم  مغازلممة بممنمط الحنكممور طيممور وتتميممز

 باسمتج ا  األنثم  قيمام خمل  م  التكاثر  مواق  غير في الشتا 

 حيم  الصي   اروة في الطاير هاا ويتكاثر. الاكر م  الطعام

 ما نا راا ) األرض في الشك  سيني أو مقوس  ُجحر بحفر يقوم

 بمي  يتراو  بعرض أمتار  3 إل  طوله يص   (مستقيماا  يكو 

 تعشممي " بحجممرة" ينت ممي   سممم62-65 وارتفمما  سممم 62-68

 للبنما   مموا  أ  استخ ام  و  السطح  م  سم 688-32 تحت

 تكمماثر مممواط  وفممي. الحجممم كبيممرة واحمم ة بيضممة في مما ليضمم 

 ا تجاهمات ك  في الضيقة األنفاق ها  تتشع  الحنكور  طيور

  لمممممماا للن يممممممار  كبيممممممر بشممممممك  ومعرضممممممة األرض  تحممممممت

  أعشممممممما   راسمممممممة أ  إ . كثممممممم  مممممممم   راسمممممممت ا تتعمممممممار

  الوحيم ة البيضمة هما  حضمانة مم ة قم رت إريتريما في الحنكور

 الجنمي  تطمور مم  كبيمراا  قسمطاا  أ  وأظ مرت يوماا  33-36 بـ

 فطمر فق . للحرارة العاز  الُجحر هاا لخصاي  حصرياا  يعو 

  رجمة يحفمظ ُجحمر إقاممة علم  الحنكمور وتعمال  تبار  الخالق

 الرطوبممة ممم  مثلمم  ونسممبة°( 6 8° )± 6 35 عنمم  الحممرارة

 حضممور نسممبة بتمم ني يسمممح بشممك %( 4 4% ± 6 28 نحممو)

 قلمم  لمجممر  وربممما فقممط  قممايق 2 معمم  ) للحضممانة األبمموي 

 ينتممي   الما  الوحيم  الطماير بمال  الحنكمور ويكو (. البيضة

 أو األقمم ام العريضممة الطيممور)  Megapodiidae عايلممة إلمم 

 الحضمانة مم ة تمأثر أعشاش ا هن سة تضم  التي( التل  منشية

 إلمم  األ لممة وتشممير. المحيطممة الحممرارة بمم رجات األو  بالمقممام

 شمم وراا  فراخ ممما برفقممة يبقيمما  اللمماي  األبمموي  اسممتعانة احتمما 

 تحمرس أخمرى بطيمور وال جرة  الشتا  موسم في حت  ع ي ة 

 . الطعام ع  بحثاا  تطو  عن ما الطيور تجم  مكا 

ل طيور  وَّ  Recurvirostridae  والنكات الطُّ

 أبميض) لموني  اات أنيقة مخوضة طيور م  العايلة ها  تتكو 

. العممالم أنحمما  شممت  فممي تتمموز  األحيمما   معظممم فممي( وأسممو 

 طويلمة  إمما تكونما اللتمي  المرفيعتي  بساقي ا الطيور ها  وتتميز

 ومنقارها الصغير  ورأس ا الطوي   وعنق ا الطو   فارعتا أو

 وتخمت . مقلوبماا  أو مسمتقيماا  يكمو  أ  إمما الا  الرفي  الممت 

 طيممور ممم  أحمم هما في مما  يتكمماثرا  بنمموعي  العربيممة الجزيممرة

وَّ   المواتيمة الظمرو  كلهمما يسمتغ  النكمات  مم  واآلخمر الطُّ

 .الم اجرة الطيور م  وهما للتكاثر 

 Himantopus himantopus  المغازل أبو

 

 ملحوظ بشك  العربية الجزيرة شبه في الطيور ها  وض  تأثر

 والسمممبعينيات السمممتينيات خمممل  المنطقمممة هممما  لتعمممرض نتيجمممة

 بصمفت ا وانتظامماا  عم  اا  أكثمر الطيمور ها  باتت حت  للتطوير 

 الظرو  المغاز  أبو ويستغ . شتوية وضيوفاا  م اجرة طيوراا 

 النطاق في أع ا   أ  يعني مما للتكاثر  المستطا  ق ر المناسبة

 الرطبمة األراضمي وتموافر البييية  للظرو  وفقاا  تتغير المحلي

 كما  العربمي الخلميج منطقمة فمي تكماثر  رصم  ما أو ) الج ي ة

 ُعمما   وشمما  قطمر  ثمم ومم  الشمرقية  المنطقة في أبقيق في

 م  وبالقر  والكويت  والبحري   المتح ة  العربية واإلمارات

 أبمممو وُيقبممم (. السمممعو ية العربيمممة المملكمممة فمممي الكبمممرى المممم  

 ومنمماطق والجممزر  المفتوحممة الطينيممة األراضممي علمم  المغمماز 

 تتنام  ما سرعا  المناطق ها  مث  أ  إ . الضحلة التخويض

 الطماير هماا يعيمق ممما( القصم  كمأحواض) النباتيمة الحياة في ا

 الحنكور
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ض   مشماه ته ويمكم . آخمر مكما  إلم  للنتقما  فيضطر المخو 

 يمم ثر وهممو أحيانمماا  والسمماحلية والمالحممة  العابممة الميمما  قممر 

 المعالجممة  السممايلة والمخلفممات الصممحي  الصممر  ميمما  أهمموار

 الجزيمرة فمي شموه  وقم . ها يمة صغيرة جزر في يتكاثر حي 

 والمسماحات البحيمرات  سمطح مم  فرايسمه يلمتقط وهمو العربية

 وجمو  مم  وبمالرغم. الطمايرة والحشمرات المابا  مم  الساحلية

 مويلمممه علممم  تنافسمممه المخوضمممة الطيمممور مممم  أخمممرى أنممموا 

 الفقاريمممة غيممر بالكاينمممات يقتممات المما  الوحيممم  فإنممه الطبيعممي 

 ميما  فمي التنقي  عل  قا ر أنه كما الما   سطح عل  الموجو ة

 قممر  التكمماثر فممي حرجمماا  يجمم  و . سممم 68 علمم  عمق مما يزيمم 

 المغز  أبو يقيمه الا  الع  طراز ويختل . السكانية المناطق

 األرض ) العم  ركيزة تقتضيه ما ل باخت الصلبة حي  م 

 فممي عشمه وضم  حمما  وفمي(. عايممة نباتممات أو مما  صمخرة أو

 سملمة ي م   قم  المما  مسمتوى اختل  فإ  اصطناعية  بحيرة

 ويمرجح. فيمه يتكماثر آخمر لمكا  بيضته بنق  يسار  لاا الع  

 والحضمانة  الع   تشيي  م ام بالتساو  يتقاسما  الزوجي  أ 

 علم  التكماثر موسمم فمي حمري  الطماير وهاا. الفراخ ورعاية

 كممما  خيمم   أ  ممم  حمممايت م فممي يتفممان  إا وفراخممه  منطقتممه

 وُتعمر . خما  باستعراض ا نتبا  تشتيت الخطر عن  يحاو 

 مثمم  األخممرى المفترسممة الطيممور أعشمما  بسممل  الطيممور همما 

 .ال ار صقور

  Recurvirostra avosetta  النكات 

 

 الم مماجرة الطيممور ممم  السممبعينيات خممل  النكممات طمماير كمما 

 انتشماراا  أكثمر أصمبح أنمه إ  العربيمة  الجزيمرة شمبه في النا رة

 فصمم  فممي الزايممرة الطيممور وممم  ال جممرة  موسممم فممي وشمميوعاا 

. العربيممة الجزيممرة شممرق فممي عشمموايي بشممك  المتكمماثرة الشممتا 

 البريمة المناطق ير  فإنه الساحلية  الطيور م  أنه م  وبالرغم

 مشممميط  وخمممميس المنمممورة  والم ينمممة وسمممكاكه  تبمممو  : مثممم 

 عمممام منممما ينتشمممر بمممات كمممما. العربيمممة الجزيمممرة وسمممط وكمممال 

 العربمي  الخلميج  و  جمي  وفي الشرقية  المنطقة في م6992

 الفيصممم  سمممبخة إلمم  للتكممماثر انتظاممماا  أكثمممر بشممك  تمممر    ممم 

 أرض أ  فمي الم ماجرة الطيمور تحمط وقم . الشمرقية والمنطقة

 الجزيممرة ممم  ال اخليممة المنمماطق فممي أو السمماح   علمم  رطبممة

 الطيمور تفضم  حمي  فمي أيمام  ربمما أو ساعات  لبض  العربية

 وبخاصممة والمحميممة  الضممحلة السماحلية الميمما  شممتا ا  تممأتي التمي

 فمحصمور العربيمة  الجزيمرة فمي تكاثر  أما. المالحة البحيرات

 بالكاينات غناها يفترض التي الصحي الصر  ميا  مواط  في

 واألحممواض والجممزر للغمماا   الضممحلة والميمما  الفقاريممة  غيممر

. الكثيفمة النباتيمة للحيماة تفتق  التي للتعشي   الطينية أو الرملية 

 النباتيمة الحيماة وتتنمام  الموايم   هما  علم  تغيمر يطرأ وعن ما

 للغماا  حت  أو للتكاثر  صالحة غير تصبح القص   وأحواض

 المواتيمممة الظمممرو  تنت مممز التمممي األنممموا  مممم  ولكونمممه. أحيانممماا 

. والبييمة المويم  علم  اإليجمابي للتغير النكات يستجي  للتكاثر 

 خارج ما أمما العربيمة  الجزيرة في الطاير هاا طعام ُيسج  ولم

 ويرقات مما  الحشممرات) الماييممة الفقاريممة غيممر بالكاينممات فيقتممات

 التكممماثر النكمممات ويفضممم (. واألسمممما  والقشمممريات  وال يممم ا 

 حرصمه أ  إ  المغماز   أبمي طماير قمر  يتكماثر وق  جماعياا 

 يطممار  حيمم   (نيسمما ) أبريمم  شمم ر فممي نطاقممه علمم  يممز ا 

 أو بالبشممممر  ليصممممط م ي ممممبط ممممما وكثيممممراا . األخممممرى الطيممممور

 تكو  أيضاا  وهنا. تعشيشه منطقة عل   خي  أ  أو بالمركبات 

 تغيمر إثمر للتلم  عرضمة الماييمة الموايم  قمر  التمي األعشا 

 في متساوية بمس وليات الزوجا  ويضطل . في ا الميا  مستوى

 .الفراخ ورعاية والحضانة الع  بنا 

 Charadriidae(  الغيث رسول) الزقزاق طيور 

 المتوسمطة إلم  الصمغيرة العالميمة الطيمور م  كبيرة عايلة هي

 المالحمة الميما  بجموار عما ة توج  مخوضة طيور وهي الحجم 

 سمتة ُوجم  العمالم  فمي نوعاا  ستي  م  أكثر وتتضم  العابة  أو

 .متكاثرة أنوا  ستة من ا العربية  الجزيرة في من ا نوعاا  عشر

 Vanellus spinosus  الجناح شوكي قطقاط

 

 عمام ُجم ة فمي ممرة ألو  الجنما  الشموكي القطقماط تكماثر سج 

 أوايم  فمي يظ مر فكما  العربيمة  الجزيرة بقية في أما. م6926
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 قبم  الربيم  فصم  فمي إقامتمه تطمو  أصمبحت ثم الشتا   فص 

 قمر  ثمم ومم  السمبعينيات  فمي الح يم ة عن  اليم  في -التكاثر

 وأبوظبي وُعما   ع    وقر  العربية  الجزيرة ووسط تبو 

 بممات وقمم . من مما شممار اا  يممزا  فممل العربيممة  المم و  بقيممة أممما -

 فمي تم ريجياا  ينتشمر  - يبم و مما عل  - الجنا  الشوكي القطقاط

 شممي ها التممي الج يمم ة الموايمم  ممم  مسممتفي اا  العربيممة  الجزيممرة

 وجو   شواه  أ  إ  تكاثر  الطاير هاا توط  وحيثما. اإلنسا 

 البحممر سمماح  طممو  علمم  منممه أسممرا  بوجممو  تمموحي ينبمم  فممي

 الجزيرة في عنه شيياا  نعر  نكا  و . الشتا  فص  في األحمر

 توافر ومواط . األخرى الحية الكاينات م  تعايشه أو العربية 

 والموايم  العابمة  الميا  خاصة له  المليمة المواط  هي الميا 

 ومقالم  السمايلة  النفايمات بحيمرات مم  في ما بمما ا صطناعية 

 عنم  يتكماثر األحيا  معظم في أنه م  وبالرغم... إل  النفايات 

 عنمم  يتكمماثر الريمماض منطقممة فممي فإنممه لبحممر ا سممطح مسممتوى

 غاايمه أو تكماثر   عم  الكثير نعر  و . م 288-288 ارتفا 

 الكاينممات مختلمم  ممم  يتكممو  ربممما المما  العربيممة الجزيممرة فممي

 التقمماط عنمم  المفاجيممة بالسممرعة ويتميممز. الماييممة الفقاريممة غيممر

. الطينيممة بالمنمماطق المحمميط السممطح نقممر  عمم  فضمملا  فريسممته 

 ممواط  مم  ا قتمرا  تحماو  التي األخرى للطيور طار  وهو

 الما  م  القريبة الطينية المناطق في وبالاات غاايه  أو تكاثر 

 مممواط  ممم  الع يمم  يجمم  أ  المممرجح وممم . الجممزر وخصوصمماا 

 الجزيممرة فممي الزراعيممة المنمماطق انتشممار ممم  الج يمم ة التكمماثر

 التعشممممي   فممممي الزوجمممما  فيتشممممار  خارج مممما أممممما. العربيممممة

 األولم   الفقسة الاكر يرع  حي  الفراخ  ورعاية والحضانة 

 .الثانية للمرة األنث  تض  بينما

 Vanellus indicus  اللغد أحمر قطقاط 

 

 شممبه إلمم  م مماجر وشممبه متمموط  طمماير اللغمم  األحمممر القطقمماط

 يكمو  وربمما مب ماا  في ا تنقله نمط يزا  و  العربية  الجزيرة

 الرطبمة  األراضمي م  مويله عل  تغيير م  يطرأ لما استجابة

 م  ويع . تكاثر  نطاق ح و  عل  العربية الجزيرة شبه تق  إا

 تح يم اا  الباطنمة سماح  علم  ُعمما  شمما  فمي الشايعة األنوا 

 جنوبماا  يمتم  نطاقه وبات المتح ة  العربية اإلمارات شما  وفي

 المتكمماثرة الطيممور أعمم ا  تزايمم ت وقمم . السممبعينيات منمما وغربمماا 

 وجزيمرة أبموظبي  غمر ) لمه المناسمبة الموايم  انتشار م  منه

 والريمممماض  الشممممرقية  والمنطقممممة وقطممممر  والبحممممري    اس 

 ويفضم (. الخمالي الربم  ح و  حت  وظفار  مصيرة  وجزيرة

 العابة  الميا  بر  اات المفتوحة ال اخلية األراضي الطاير هاا

 النفايمممات  ومقالممم  الحفمممر  في ممما بمممما الملوثمممة  أو الراكممم ة  أو

 فممي يوجمم  وقمم  الصممحي  والصممر  الميمما   معالجممة ومحطممات

 أو القصممميرة األعشممما  و سممميما المرويمممة الزراعيمممة المنممماطق

 مم  اسمتفا  قم  اللغم  األحممر القطقاط أ  في ش  و . المتناثرة

. والممم   والضممواحي  المممزار   حممو  وانسممكاب ا الميمما  همم ر

 فممي بعمم  غاايممه نمممط ُيمم رس لممم المما  الطمماير  همماا وُيعممر 

 الفقاريممة غيممر الكاينممات أنمموا  لشممت  بتناولممه العربيممة  الجزيممرة

 أحمر القطقاط ويب  . والقشريات والرخويات  الخنافس : مث 

  (شمباط)فبرايمر ش ر م  ب  اا  نطاقة لحماية ع ايياا  سلوكاا  اللغ 

 العم   تشميي  أثنما  اللغم  األحممر القطقماط أزواج تغريم  ويعلو

 المفماج  ال بموط ثمم وم  بالطيرا   حمايته عل  تحر  الا 

 خممما  بشمممك  الطيمممور هممما  ُتعمممر  كمممما. غريممم  أ  علممم 

. التكممماثر ممممواط  قمممر  الممم ور  الغمممرا  طيمممور بم اجمت ممما

 و   (ماشمياا  رابضماا ) مسمرعاا  عشمه يغما ر أنمه بالماكر والج ير

 حمايممة علم  حرصماا  والم  مسممافة  بعم  علم  إ  للطيمرا  يقلم 

 الجمو أثنما  جناحي ما تبلم  منمه أزواج شموه ت وقم . عشمه مقر

 .بيض ا لحضانة أخرى مرة تعو  أ  قب  أجسام ا لتبري  الحار

 Vanellus leucurus  الذيل أبيض قطقاط 

 

  و  جميم  إلم  الم ماجرة النما رة الطيمور مم  الطماير هماا يع 

 والشممالية الشمرقية المنماطق وخصوصماا  العربية  الجزيرة شبه

 يمضمي أنمه كمما(. تِ امة) اليم  إل  يشر  وق  من ا  والوسط 

 فممي التسمعينيات منما العربيممة الجزيمرة فمي متزايمم  بشمك  شمتا  

 وُج ة  الرياض  ع  فضلا   بي  في المتح ة العربية اإلمارات

 الطمر  علم  العربية الجزيرة شبه تق . ومسقط اليم   وتِ امة

 تتزاي  تكاثر  مواط  أ  كما الطاير  هاا تكاثر لنطاق الجنوبي

 ممم  لمماا العربيممة  الجزيممرة ممم  الشممرقية األجممزا  معظممم فممي

. القا مممة السممنوات فممي في مما المتكمماثرة الطيممور انتشممار المتوقمم 
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 حتم  الرطبة  األراضي الم اجر الاي  األبيض القطقاط ويحبا

 أممما. المجممار  ميمما  هممور أو م قتممة  مطممر بركممة كانممت وإ 

. الضمممحلة السممماحلية الخلجممما  فتفضممم  شمممتا  الزايمممرة الطيمممور

 كمما الفقاريمة  غيمر الكاينمات أنموا  بشت  األرجح عل  ويقتات

 كمما  (شمباط)فبرايمر ش ر م  ب  اا  نطاقه لحماية ضراوة يز ا 

 اسممتع ا اا  بعضمم ا ممم  األزواج مغازلممة أنممماط ملحظممة يمكمم 

 الحلممزو   قشممر ممم  مكممو  لممه عمم  علمم  ُعثممر وقمم . للتكمماثر

 ويتعمممار. األعشممما  وسمممويقات الصمممغيرة  األحجمممار وبعمممض

 الطيمور عم  إلخفاي ما نظراا  من ا الصغيرة الطيور عل  العثور

 .البالغة

 Charadrius dubius  صغير مطوق قطقاط 

 

 العربيمة  الجزيمرة شمبه فمي المنتشمرة الم ماجرة الطيور م  هو

 والوسمط  الشممالية األجمزا  في للتكاثر صيفاا  يزورها ما ومنه

  (نيسمما ) وأبريمم ( شمباط)فبرايممر شمم ر  بمي ) من مما والشمرقية

( أيلمممو ) سمممبتمبر شممم ر  بمممي  الشمممما  إلممم  أ راجمممه ويعممماو 

 منماطق معظمم فمي وجمو   سج  وق (. األو  تشري ) وأكتوبر

 القطقمماط يكممو  أ  ويممرجح. العممام ممم ار علمم  العربيممة الجزيممرة

 إا األز   منمما العربيممة الجزيممرة فممي متكمماثراا  الصممغير المطمموق

 تبمو  مم  بمالقر  لمه المليممة الظمرو  تتموافر عنم ما يعش 

 العربيمة واإلممارات وقطمر  الشمرقية  المنطقمة وفي والرياض 

 از همر وقم . جنوبماا  وظفمار ينبم  حتم  ُعمما   وشما  المتح ة 

 انتشمممار مممم  العربيمممة الجزيمممرة فمممي الطيمممور مممم  النمممو  هممماا

 الميما  ممواط  علم  ُيقبم  ف مو ا صمطناعية  الرطبة األراضي

 الطيور توج  حي  في الساحلية  الميا  عل  يفضل ا التي العابة

 يفضم . الصمحرا  فمي الم قتمة األمطار بر  في منه الم اجرة

 أو الرملي  الركام اات للتعشي   المفتوحة المواي  الطاير هاا

 من ما  العابمة سموا  الميما   وأهموار ج او  م  القريبة الحص 

 الممممواط  يفضممم  أنمممه اللفمممت ومممم . العكمممرة أو المالحمممة  أو

 المستوى  المتفاوتة الميا  اات فالس و  الصاخبة  ا صطناعية

 واألمممماك  والمجمممار   والرمممم   الحصممم  اسمممتخراج ومواقممم 

. المليممممة الظمممرو  لمممه ت يممم  جميع ممما بالفيضمممانات  الم ممم  ة

 فمممي الميمما  أطممرا  علمم  تنتشمممر ممما سممرعا  النباتيممة فالحيمماة

 بالحشمممرات الطممماير هممماا ويقتمممات. ال ا يمممة الرطبمممة األراضمممي

 المبللمممة األرض مممم  ينتزع ممما التمممي الفقاريمممة غيمممر والكاينمممات

 المطمموق القطقمماط اكممور ويعلمم . الممما  سممطح ممم  أو بالممما  

 مطلقمي  الممنخفض  الم وراني بمالطيرا  منطقمت م عم  الصغير

 عنمم  الطيممور همما  أصمموات سممما  ويمكمم . التصممفير يشممبه ممما

 لصمر  تموي ي باستعراض تقوم كما من ا  غري  أ  اقترا 

 أحممم  بانكسممار التظممماهر مثمم  أعشاشممم ا  عمم   خيممم  ا  انتبمما 

 .جناحي ا

 Charadrius alexandrinus   اسكندري قطقاط 

 

 العربيمة الجزيرة شبه في المخوضة الساحلية الطيور أش ر هو

 واألراضمممي السمممواح  تكممماثر  فمممي يفضممم  إا األرجمممح  علممم 

. العربية بالجزيرة العابة الميا  مواط  وبعض المالحة  الرطبة

 الطماير هماا ا صمطناعية الرطبمة األراضمي انتشمار سماع  وق 

 يمأتي كمما. الثمانينيمات منما ال اخليمة األراضي في التوط  عل 

 وبالرغم. شتا ا  العربية الجزيرة شبه لزيارة م اجراا  الطاير هاا

 موايمم  ممم  لممه يتمموافر ممما وفممق الطمماير همماا أعمم ا  تفمماوت ممم 

. العربيمة الجزيمرة فمي أعم ا   تنامي عل  أ لة ثمة فإ  مناسبة 

 وعنمم  والسممبخات  السمماحلية الطينيممة المنمماطق فممي يحممط وهممو

. م6888 ارتفما  عن  الغربية الجنوبية المرتفعات ميا  خزانات

 الرمليمة  الشمواط  علم  التعشمي  ا سمكن ر  القطقماط ويحبما

 األراضمممي عممم  فضممملا  المالحمممة  لألهممموار المجممماورة و سممميما

 الميمما   وخزانممات المجممار   ميمما  بممر  مثمم  ال اخليممة  الرطبممة

 يعلمم . الفقاريممة غيممر الكاينممات علمم  ويقتممات. األمطممار وبممر 

 اإلنممما  ويغمممازلو  نطممماق م عممم  ا سمممكن ر  القطقممماط اكمممور

 التعشي   موسم في أما. همتكاثر مقر حو  ويحلقو  بالتغري  

 وقمم  الطيممور  ممم  غيرهمما تجمما  عمم ا ا  الطيممور أزواج فتممز ا 

. التكماثر منماطق مم  محتمم  منمافس أ  لطمر  الزوجا  يجتم 

 بيضه أطرا  بطمر قيامه المميزة  الطاير هاا ممارسات وم 

 في بال  يقوم ف  . عشه في الحص  بي  أو الرم   في الممو 

 لخطممر تحوطمماا  أم البمميض  حممرارة  رجممات علمم  الحفمماظ سممبي 

 جزييماا  المطممور البميض ظم  يتضما   إا المفترسة؟ الحيوانات

 الطيمور أزواج شموه ت كمما رص    يتعار بحي  الرما   بي 

 المبللممة بأجنحت مما بيضمم ا ومبممر ة لتظللممه  بيضمم ا فمموق واثبممة

 المم خل  لصممر   فتممة باستعراضممات الزوجمما  ويقمموم. بالممما 
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 أو أجنحت مما  رفرفمة أو كمالقوارض  الجمر  مث  البيض  ع 

 اشمممترا  إلمم  الشمممواه  تشممير كممما. الجنممما  بانكسممار التظمماهر

 قم  الطماير إ  بم . الفمراخ لرعايمة أحم هما انفمرا  أو الزوجي  

 هماا سملو  فمي الساي  كا  وإ  ااته  العام في آخر زوجاا  يتخا

 آلخمممر  عمممام مممم  لبعضممم ما المممزوجي  إخمممل  همممو الطممماير

 .ااته التعشي  لمقر وو ي ما

 Charadrius leschenaultii  الكبير الرمل قطقاط

 

 شمتوياا  وزايمراا  م ماجراا  العربيمة الجزيمرة إلم  الطاير هاا يأتي

 يتكماثر مما ونا راا . قليلة بأع ا  لك  فيأتي الصي  أش ر في أما

(. المناسبة والمواي  الظرو  ينت ز حي ) العربية الجزيرة في

 بأعم ا  فتمأتي م ماجرة العربيمة بمالجزيرة تممر التمي األعم ا  أما

 والريمممماض  وحايمممم   تبممممو   مثمممم  منمممماطق فممممي متواضممممعة

 األراضممي الطمماير همماا ويقصمم . الغربيممة الجنوبيممة والمرتفعممات

 أو الملحيمة  النباتيمة البييمة اات األشمجار  م  الخالية المنبسطة

. العكممرة أو المالحممة  للميمما  المجمماورة والمنمماطق الصممحراوية 

 الكثيمر نعلمم و . والرخويمات بالقشمريات األرجمح عل  ويقتات

 .العربية الجزيرة في تكاثر  أحيايية ع 

 Jacanidae  اليقنة طيور 

 اقممم ام ا  وأصممماب  الطمممويلتي   بسممماقي ا الطيمممور هممما  تتميمممز

 ممم  لتممتمك  ب ممما وجمم  عممز هللا فطرهمما إا الطويلممة  ومخالب مما

 وهممي. العابممة الميمما  موايمم  فممي العايمممة النباتممات فمموق التحممر 

 الحجمممم  متوسممط إلممم  كبيممر منقممار اات العنمممق  ممتمم ة طيممور

 عريضمي   جناحي  ع  فضلا  وغب   العا ة في عارية وجب ة

 بعضم ا فمي مسممارية وبثمرة األنموا   بعض في سنعية وشوكة

 .اآلخر

 Hydrophasianus chirurgus  الذيل متدرجة يقنة

 جنمو  في الشايعة الطيور م  الاي  المت رجة اليقنة طيور تع 

 إلم  مغيسم  خمور) السماحلية األخوار في و سيما شتا ا  ُعما 

 الجزيممرة فممي تتكمماثر وحممي (.  ربممات وا   حتمم  رور  خممور

 حيمم  الصممي   فصمم  منتصمم  فممي بممال  تقمموم ف ممي العربيممة

 زوار أممما. األرجممح علمم  عممام كمم  تتكمماثر و  مراقبت مما  تتعمار

 مم  أخمرى ومنماطق ظفمار في فيمكثو  الطيور ها  م  الشتا 

 األخموار فمي سمقطرى وجزيمرة العربيمة  الجزيمرة شمبه جنمو 

 بحيمرات قمر  أحياناا  وج ت وإ  العكرة  أو المالحة  الساحلية

 وهمممي العايممممة  أو الماييمممة  النباتيمممة البييمممة اات العابمممة  الميممما 

 العربيمة الجزيمرة خارج يختارها التي المفضلة المواط  سمات

 بعمض تقتل  وهي الاي  المت رجة اليقنة شوه ت وق . للتعشي 

 األرجمح  علم  الفقاريمة غير الكاينات ع  بحثاا  العايمة النباتات

 .لمويل ا أخرى طيور مشاركة في مانعاا  و تب  

 

 اتخماا نطاقمه منماطق إح ى في الطاير هاا  راسة أبرزت وق  

 اكمري  بحمايمة تقوم وهي األنث  شوه ت إا ع ة  أزواجاا  إناثه

 وحم هم يتولمو  الاي  ألزواج   بيض ا اإلنا  فتض . أكثر أو

 أكثمر األنثم  تضم  وقم . ورعايت ا الفراخ وحضانة الع   بنا 

 الممزوج وممم  الواحمم  الفصمم  فممي البمميض ممم  واحمم ة فقسممة ممم 

 لمممواط  النافقمة فممراخ م بنقم  المماكور يقموم ممما وكثيمراا . الواحم 

 .أخرى أعشا 

 Glareolidae  اليسر وأبو الكروان

 من مما القمم يم  العممالم ممم  الحجممم متوسممطة مخوضممة طيممور هممي

 السمممات بعممض فممي تشممتركا  اليسممر  وأبممو الكممروا : فصمميلتا 

 اات القاحلة البرار  طيور م  تع  الكروا  فطيور. الخارجية

 والساقي  القصيري   العريضي  والاي  والجنا  الممت   المنقار

 اليسممر  أبممي طيممور أممما. الثلثممة األقمم ام وأصمماب  الطممويلتي  

 المتاخمممة المنمماطق فممي توجمم  ممما غالبمماا  هواييممة  آكلممة فطيممور

 وريم  األطرا    قيقة طويلة وأجنحة قصير  وبمنقار للميا  

 .أصاب  أربعة اات طويلتا  ساقا  معظم ا ول ى متفر   اي 

 Cursorius cursor  عسلي كروان

 تتكاثر التي المخوضة الصحراوية الطيور م  العسلي الكروا 

 الشمممالية المنماطق فمي و سميما الحجريمة  الرمليمة السم و  فمي

 وشماي  متموط  طاير وهو. العربية الجزيرة شبه م  والشرقية

 يبحمم  متمرحلا  طمايراا  يكمو  أ  وُيمرجح. سمقطرى جزيمرة فمي

. تكماثر  نطاق في يتوط  ما ومن ا للتكاثر  مناسبة مواط  ع 

 وهمو. هايلمة بأعم ا  للتجم  نسبية بسرعة الطيور ها  وتتحر 

 يقنة متدرجة الذيل
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 إا. المفتوحمة السم و  في تكاثر  موسم غير في ا نتشار واس 

 العربيممة المملكممة ممم  والشمممالية الوسممط  المنطقممة فممي يتكمماثر

 بمي  وجم  وإ  الرطبة  األراضي طيور م  يع  و . السعو ية

 ممما وكثيممراا . والعابممة المالحممة الميمما  مممواط  فممي واآلخممر الحممي 

 العاممة  الح ايق حي  الم    ضواحي العسلي الكروا  يجو 

 الكثبما  تتخلل ما التي القاحلة الس و  ويلزم. الغول  وملع 

 الحص  ومناطق ب ا  يتعاى التي الس و  وشجيرات الرملية 

 إ ) الممو  بيضه إخفا  يمكنه حي  في ا  يعش  التي المجر ة

 في أو الكبير  النفو  صحرا  في يوج    التكاثر موسم في أنه

 الممزار  إل  يتر   التكاثر موسم غير في وهو(. الخالي الرب 

 القمامممممة  مممممواط  فممممي أو العلمممم   محاصممممي  اات المرويممممة 

 .الحيوا  وحظاير

 

 مم  وبمالرغم. الفقاريمة غير بالكاينات العسلي الكروا  ويقتات 

 إلم  تفتقمر منماطق فمي تكماثر  فمإ  الما   يشر  وهو مشاه ته

. غاايه م  السواي  م  حاجته يستقي بأنه يوحي الميا  مصا ر

 ممم  وكغيممر . الشمم ي ة الحممرارة ممم   فممي للظمم  ممملزم أنممه كممما

 مميممزاا  لحنمماا  ويغممر  رايمم   همموايي باسممتعراض يقمموم الطيممور 

 الطيممور همما  شمموه ت كممما. األرض إلمم  سممري  ب بمموط ينت ممي

 ويشمممار . فراخ ممما عممم  األنظمممار لصمممر  باسمممتعراض تقممموم

 .نموها اكتما  حت  الفراخ ورعاية حضانة في الزوجا 

 Glareola pratincola  المطوق اليسر أبو

 

 

 الجزيممرة فممي المطمموق اليسممر أبممو طيممور ممم  أنمموا  أربعممة ثمممة

 فمي  ور  بشمك  تمر التي الم اجرة الطيور م  وهو العربية 

  الصحرا  جنو  إل  للوصو  العربية الجزيرة شبه  و  جمي 

 عمم ة فممي م6926 عممام منمما تكمماثر  وبمم أ إفريقيمما  فممي الكبممرى

 الجزيمممرة مممم  الغربمممي الجمممز  فمممي انتشمممار  ويكثمممر. ممممواط 

 تِ امة جبا  في  ايم بشك  ينتشر حي  جنوب ا بخل  العربية 

 الظمرو  أ  إ  تكماثر   فمي انت ماز  طاير وهو. والمرتفعات

 السمنوات مم ار علم  نفسه المكا  في له تت يأ ما نا راا  المليمة

 نعتقم   ممما انتشاراا  أكثر يكو  بأ  كبير احتما  وثمة. المتتالية

 التمي المروية الزراعية األراضي في يتكاثر أنه المرجح م  إا

 السممربي الطمماير همماا ويتمموخ . الطيممور علممما  يطأهمما ممما نمما راا 

 وأهمموار والسممبخات  المسممتنقعات وضممفا  العابممة  الميمما  بِممر 

 الحشممرات أنمموا  بمختلمم  ويتغمماى. المعالجممة السممايلة النفايممات

 يصمطا  شموه  أنمه ومم . الطيرا  أثنا  وسربه يصطا ها التي

 الصبا  ساعات في طعامه ع  البح  يفض  فإنه الن ار  أثنا 

 العربية اإلمارات في منه م اجرة طيور شوه ت وق . والغسق

 وفمي المغيم  بعم ) محلقمة وهمي الفراشمات تتنماو  ليلا  المتح ة

 اليسممر أبممو في مما يتكمماثر التممي المممواط  وممم (. الليمم  منتصمم 

 النفايمممات  مقالممم  عنممم  الراكممم ة العابمممة الميممما  بمممر : المطممموق

 محاصي  حقو  وخصوصاا  المعالجة  السايلة النفايات ومواط 

 تكمو  أ  اللفمت وم . المراحة األراضي اات المروية العل 

 ويتكماثر. اإلنسما  شمي ها اصطناعية مواي  المواط  ها  جمي 

 فصم  منتصم  حت  الربي  فص  أواخر م  ابت ا ا  الطاير هاا

 أمماك  حمايمة فمي البالغمة الطيمور أزواج تنشمط حيم  الصي  

 تحليق مما أثنمما  وال بمموط المم خل   بمطممار ة وتقمموم أعشاشمم ا 

. ممما بإصممابة استعراضممي بشممك  التظمماهر عمم  فضمملا  علممي م 

 .الشمممممس ل يمممم  ممممم  فممممراراا  بالنباتممممات تسممممتظ  ممممما وعمممما ة

 إلطعام مما الزوجمما  ويتممر   ال ايمم   بتموه مما أفراخ مما وتتميممز 

 .الحشرات م  

 Laridae  والخطاف النورس طيور

 - اللو  الكيي  الري  اات الطيور ها  م  فصاي  ثل  هنا 

 وغطما  أنمماط) السو ا  والملمح - الغال  في ورما   أبيض

 فطيمور النمورس  طيمور أمما. الوترات اات واألق ام( الجناحي 

 الجسمم   ثقيلممة والكبيممر  الصممغير بممي  حجم مما يتفمماوت سمماحلية

 ممممم  نوعمممماا  65-64 ويوجمممم . الطممممر  معقممممو  منقمممار واات

 حيم  العربيمة  الجزيمرة فمي العمالم في المنتشرة نوعاا  الخمسي 

 الحجمم صمغيرة فتكمو  الخطما  طيمور أمما. من ما ثلثمة يتكاثر

 بجناحي مما النممورس طيممور ممم  أناقممة أكثممر تبمم و كممما والُبنيممة 

 فممي طممو ا  األكثممر المتفممر  ايل مما وريمم  المم قيقي   الطممويلي 

 وهممي. الزاهيممة ألوان مما عمم  فضمملا  المم قيق  والمنقممار الغالمم  

 طيممور معظم مما متوسممط  إلمم  صممغير حجممم اات ماييممة طيممور

 الممبعض يقطمم  حممي  فممي أوقيانوسممي  من مما والممبعض سمماحلية 

  نوعمماا  48 أصمم  ممم  62 ويوجمم . العابممة الميمما  موايمم  اآلخممر

 كروان عسلي
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. نوعماا  63 يتكماثر حيم  العربيمة  الجزيمرة فمي من ما( أكثر أو)

 السممفلي بفكممه فيتميممز( المقمم  أبممو طيممور) الثالمم  النممو  أممما

 الجزيمممرة يمممر  و  التغممما   فمممي الفريممم  وأسممملوبه المتطممماو  

 .شار اا  إ  العربية

 Larus leucophthalmus  العين أبيض نورس

 

 جميمم  فممي المتوطنممة الطيممور ممم  العممي  األبمميض النممورس يعمم 

 أشم ر فمي الجنمو  إلم  يشمر  مما ومنمه األحممر  البحر مناطق

 فص  في األحمر البحر شما  أقص  في وجو   وين ر الشتا  

 سممقطرى  وجزيممرة الشمممالي  المميم  سمماح  يممزور كممما. الشممتا 

 عشمري  فمي تكماثر  ُسمجه  وق . المناطق ها  في يتكاثر   لكنه

 فمي العقبمة خلميج منب  عن  تيرا  جزيرة م  – سعو ية جزيرة

 حتمم  جنوبمماا  األقمم  علمم  يمنيممة جزيممرة ثلثممي  وفممي -الشممما 

 الجان  عل  المنتشرة المتكاثرة الطيور م  وهو. بيريم جزيرة

. للصمموما  المتاخمممة الجممزر وفممي األحمممر  البحممر ممم  الغربممي

 ضمم  الطماير هماا الطبيعمة لصمو  العمالمي ا تحا  صن  وق 

 م 6882 لعمام لألنوا  الحمرا  القايمة في الم   ة شبه األنوا 

   بشمك  النمو   هماا علم  مبالغماا  حرصماا  يكمو  أ  يمرجح مما

 إلم  العمي  األبميض النمورس طاير ويمي . أع ا   حقيقة يعكس

 لمما خلفماا  وهمو السماح   عم  بعيم اا  البحمر عمرض فمي التغا 

 مما نما راا  بم  المموان   طماير لميس المصما ر  بعض إليه اهبت

 حتم  يوجم  مما ونما راا  النفايمات  منماطق فمي طعامه ع  يبح 

 ويتنمماو . بممراا  الشمماط  عمم  األقمم ام ممم  ميممات بضمم  ُبعمم  علمم 

 الفقاريمممة غيمممر والكاينمممات األسمممما   العربيمممة الجزيمممرة خمممارج

 طيرانممه  أثنمما  الممما  سممطح ممم  طعامممه يلممتقط حيمم  البحريممة 

. طعامممه  لتقمماط رأسممه ويغطممس الممما  علمم  يحممط ممما وكثيممراا 

 ممم  يكممو  أ  ُيممرجح طعامممه  عمم  يبحمم  نممرا  ممما لقلممة ونظممراا 

 الجممزر العمي  األبميض النمورس طيممور وتقصم . الليليمة الطيمور

 النمورس م  تجتم  ما وكثيراا  للتعشي   ال ا ية القاحلة الرملية

. اات مما الجممزر فممي كممال  وتعشمم  اات مما  المممواط  فممي الفمماحم

 يسم   للتجمم  الطيور م  النو  هاا مي  أ  إل  اإلشارة تج ر

 النشماط تنامي أ  في ش  و . بيضه بجم  السم  صيا   قيام

 اات القمممموار  وانتشممممار الجممممزر  فممممي والترفي ممممي التجممممار 

 التكماثر  النطماق اا النمو  هماا ي م   ربمما الح يثة  المحركات

 الطمماير همماا لمم ى والتكمماثر المغازلممة نمممط يحممظ ولممم. المحمم و 

 ناييمة جمزر فمي يتكماثر أنمه و سيما ال راسة  م  الكافي بالق ر

 بإعم ا  قياممه لوحظ أنه إ . الحرارة  رجات ارتفا  اروة عن 

 اإلعمل  بما  مم  ربمما البيض  طر  م  ع ي ة أيام قب  عشه

 .الزوجية العلقة توطي   أو المغازلة  أو تعشيشه  مقر ع 

 Larus hemprichii  الفاحم النورس 

 

 الجنوبيمممة المنطقمممة فمممي ا نتشمممار الواسمممعة الطيمممور مممم  همممو

 الجنمموبي  السمماح  امتمم ا  علمم  األحمممر  البحممر ممم  والوسممط 

 شممغ   جزيممرة فممي تكمماثر  ويممرجح. العربممي الخلمميج وجنممو 

 أرخبيم  وفمي علي  بير جزر م  القريبة والجزر والحلنيات 

 والوجمه  القنفاة مث  السعو ية  األحمر البحر وجزر سقطرى 

. العربمي الخلميج فمي اإلماراتية و يانا القرني   جزر ع  فضلا 

. األخيمممرة اآلونمممة فمممي تزايممم ت قممم  أعممم ا   تكمممو  أ  وُيمممرجح

 كبيمرة أع ا  وتجتم . منتشر م اجر طاير إا  الفاحم فالنورس

 اإلفريقي الساح  امت ا  عل  الم اجرة األحمر البحر طيور م 

 ممم  بمم  اا  ظفممار فممي أخممرى طيممور تجتممم  حممي  فممي الشممرقي 

 أنمه يمرجح ممما( التكاثر موسم ن اية قب ) الصي  فص  أواخر

 وثمة. الوقت ال  في بالغاا  المفعمة البار ة الميا  لتوافر يعو 

 طيمور مم  وغيمر  النو  ل اا المنطقة ها  أهمية ل راسة حاجة

 البالغمة الطيمور تطو  إا باألسما   الطاير هاا ويقتات. البحر

 كمما. أحيانماا  الصي  قوار  وتلحق ب  األسما   بقايا ع  بحثاا 

 البحممر غممرا  وبمميض البنممي  األطممي  لبمميض بسممرقته ُيعممر 

 مطاعمممة علقممة وثمممة. المقنمم  األطممي  وبمميض السمموقطر  

 شممبكات الطيممور همما  تمملزم ممما كثيممراا  لمماا باإلنسمما   تربطممه

 األسمما  السمطح إلم  ت فع ا التي السر ي  وقطعا  الصيا ي  

 مما التقماط فمي الفماحم النمورس طيمور تأمم  التمي حجماا  األكبر

 الصممميا ي   وقمممرى المممموان   قمممر  توجممم  كمممما. من ممما ي مممر 

 الطمماير همماا ويقمموم. البحممار فممي الممنفط عمم  التنقيمم  ومنصممات

 النمورس ويقصم . فراخه إلطعام الطيور م  غير  طعام بسل 

 الرمليممة الجممرز أو المتنمماثرة  النباتيممة البييممة اات الجممزر الفمماحم

 الكاينمات مم  الحمرة التكماثر  موسمم في الصخرية أو القاحطة 

 جم  ممارسة يب و ما عل  يطيق كا  وإ  وال خل   المفترسة
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 المفترسممة البريممة الكاينممات  خممو  فممإ  لمماا. ممما حمم  إلمم  البمميض

 البحمر فمي الميم  جمزر م  ع   في( الوحشية والقطط الكل )

 يكما  بسميطاا  عشماا  يبني وهو. الطاير هاا تكاثر يعيق ق  األحمر

 بممبعض األحيمما  بعممض فممي يزينممه ربممما مجممر ة  حفممرةا  يكممو 

 الممموا  بقايمما ممم  المم  غيممر أو العظممام  فتممات أو القمم   أعمموا 

 النمممورس فمممراخ شممموه ت وقممم . العضممموية غيمممر أو العضممموية 

 منماقير تنقر مصيرة جزيرة م  القريبة الجزر إح ى في الفاحم

 األسمما  بعمض بتقيم  األبموا  قام حت  للطعام  استج ا  أبوي ا

 . لفراخ ا وإطعام ا الصغيرة

 Larus genei  المنقار المستدق النورس 

 

 شتوياا  زايراا  العربية الجزيرة في المنقار المست ق النورس يحط

 حتم  يبقم  حيم   (أيلو ) سبتمبر ش ر في السواح  جمي  في

 فصم  حتم  تبقم  منمه قليلمة أعم ا  وثممة(. نيسما ) أبريم  ش ر

 يقط  إا الكويتية  وبوبيا  وربه جزر في يتكاثر وهو. الصي 

 سممطح مسممتوى وعنمم  الملحيممة  النباتممات قممر  الجممزر سممواح 

 الشماط  قرابمة بالتغما  المنقار المست ق النورس ويقوم. البحر

 طعاممه إليجما  مختلفمة أسمالي  ينمت ج حي  الضحلة  الميا  في

 ي ممبط فتممارة الفقاريممة  غيممر والكاينممات الصممغيرة  األسممما  ممم 

 أخممرى وتممارة الصممغيرة  األسممما  لمباغتممة الممما  فممي غاطسمماا 

 طيمور قيام ور  وق . طعام ع  بحثاا  الما  يخوض وهو يتمش 

 وقم  الريما   اتجما  بعكمس بمالطيرا  المنقمار المسمت قة النورس

 األسممما  تجمعممات عنمم  الممما  سممطح علمم  السممفلي فك مما تمم ل  

 الجزيممرة فممي تكمماثر  أحيمما  تمم رس ولممم.  لتقاط مما الصممغيرة

 . بمممالرو  متسمممخة تكمممو  مممما عممما ة أعشاشمممه أ  إ  العربيمممة 

 التممممي الفممممراخ ورعايممممة البمممميض  بحضممممانة الزوجمممما  ويقمممموم

 .بالتقي  يطعمان ا 

 Sterna nilotica  نيلي بحر خطاف 

 شممبه  و  جميمم  فممي يممر  م مماجر طمماير النيلممي البحممر خطمما 

 فممي أحيانمماا  ظ ممر وإ  سمماحلي طمماير وهممو العربيممة  الجزيممرة

 ومم . الربيم  فصم  فمي العربيمة الجزيرة م  الوسط  المنطقة

 وقم . العربية الجزيرة عبر بال جرة منه قليلة نسبة قيام المزم 

 إضمافة الكويتيمة  وبوبيما  وربمه جمزر في تكاثر  ور  أ  سبق

 السممعو ية  زخنونيممة جزيممرة فممي محمم و ة بأعمم ا  تكمماثر  إلمم 

 . حوار جزر وفي الجبي   وقر  تاروت  وخليج

 

 مقربمة علم  النيلمي البحمر خطما  م  قليلة طيور شوه ت وق 

 الطماير هماا قم رة علم    لمة اعتبمار  يمكم  ممما الرياض  م 

 الجزيمرة قل  في حت  للتكاثر المناسبة الظرو  استغل  عل 

 يقمر  مما نما راا  الما  السماحلية  األقماليم طماير أنمه إ . العربية

 الساحلية  المواي  ي ثر ب  اليابسة  ع  يبتع  أو البحر  عرض

 العكرة  والبحيرات الساحلية  واألخوار والسبخات  كالخلجا  

 تعممج التممي المممواط  ممم  وغيرهمما المجممار   ميمما  وبحيممرات

 مم  يلتقط ما التمي األطعممة أنوا  مختل  يتناو  ف و. بالنباتات

 الصممي  وأثنمما . النباتممات بممي  ممم  أو األرض  أو الممما   سممطح

 عنم  المنغمرو  شمجيرات وبخاصمة النباتمات  فوق ببط  يطير

 م  في ا بما اليابسة  فوق منخفضاا  يحلق كما. اروته الم  بلو 

 وهممو. زراعيممة وأراض   صممحراوية  وشممجيرات رمليممة  كثبمما 

 مالحمة صمغيرة شجيرات اات ها ية مواط  عشه إلقامة يقص 

 همماا قيممام اللفتممة األمممور وممم . بجمموار  تكممو  أو بممه  تحمميط

 كمما الطيمور  م  أخرى أنوا  تجم  وسط عشه بوض  الطاير

 الممبط   الممزي  والعم  المجمر ة الحفرة بي  يتراو  عشه أ 

 وتتفمماوت. الممرو  ممم  خاليمماا  األحمموا  جميمم  فممي يكممو  أنممه إ 

 !األعشا  أشكا  بتفاوت الفراخ ألوا 

 Sterna caspia  قزويني بحر خطاف 

 

 خطاف بحر النيل
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 سمواح  جميم  في القزويني البحر خطا  طيور مشاه ة يمك 

 شبه في توط  ما فمن ا السنة  م ار عل  العربية الجزيرة شبه

 ويتكماثر. زايمراا /م ماجراا  علي ا يط  ما ومن ا العربية  الجزيرة

 وغممر  وقطممر  والبحممري   الكويممت  جممزر فممي الطمماير همماا

 جزيممرة ممم  األحمممر البحمر وجممزر المتحمم ة  العربيممة اإلممارات

 الرغم وعل . اليمنية السعو ية الح و  جنو  اليم  حت  تيرا 

 في يظ ر قلما فإنه والطاي  الرياض م  ك  في شوه  أنه م 

 كبيمر عم   مم  يجتمم    متوحم  طماير وهمو. ال اخليمة المناطق

 يجتممم  وحينيمما الممم   أوج عنمم  للجممثم إ  األخممرى الطيممور ممم 

 الما  السماح  طماير وهمو. األخمرى والخطا  النورس بطيور

 عمم  م688-65 ممم  أكثممر تبعمم    التممي الضممحلة الميمما  يجممو 

 يقطمم    بأنممه يمموحي مممما بممه  ا رتبمماط شمم ي  إنممه إا الشمماط  

 شمار اا  يعم  لماا المفتوحمة؛ الميا  أو البحر  عبر كبيرة مساحات

 التمي األسمما  لتنماو  غاطسماا  ي مبط وهمو. سقطرى جزيرة في

 الصمممي  لمزاولمممة العمممو ة قبممم  مباشمممرة  الطيمممرا  أثنممما  يأكل ممما

 وبمميض البحريممة  الفقاريممة غيممر والكاينممات الم مماجر  الجممرا )

 فممي المم  بعمم  نفسممه بإسممقاط يقمموم ممما وكثيممراا (. الطيممور وفممراخ

 الجممزر للتكمماثر ويتمموخ . لغسممله ربممما منقممار ؛ غممط أو الممما  

 ضمم  أو منفمر اا  إمما ويعش . المسكونة وغير النايية الرملية

 تعشم  التمي الطيمور بمأ  علمماا  عشه  أم  لتعزيز ربما سربه 

 تلم  مم  الم خل  تجما  عم ا  أقم  تبم و الطيمور مم  غيرهما م 

 أرض علممم  حفمممرة عممما ة العمم  ويبممم و. وحممم ها تعشممم  التممي

 مم  بمنصمة معمززة صخرية  قاع ة عل  رملياا  جيباا  أو رملية 

  ورة فمي معماا  الزوجا  ويبق . في ا البيض يض  التي الحص 

 وكثيمراا . الم مام جمي  في يشتركا  أن ما المرجح وم  التكاثر 

 وكال  التكاثر  موسم خارج بعض ا م  األزواج ها  تشاه  ما

 .األم  طويلة بعلقة يوحي مما التكاثر  مواط  غير في

 Sterna bengalensis  صغير متوج بحر خطاف 

 

 في ومتكاثرة زايرة طيور الصغير المتوج البحر خطا  طيور

 جميم  فمي يوجم  وبعضم ا العربيمة  الجزيرة في الصي  فص 

 جممزر خمممس فممي الطمماير همماا تكمماثر وقمم . العممام طمموا  البحممار

 بسب  للتكاثر تصلح تع  لم الجزر ها  م  ع  اا  أ  إ  كويتية 

 فممي أممما(. القطريممة حلممو  جزيممرة فممي حصمم  كممما) تطويرهمما

 البحممري   شممما  السممعو ية الجممزر فممي فيتكمماثر الخلمميج منطقممة

 المتحم ة العربيمة اإلممارات جزر إل  إضافة سلوى  خليج وفي

 البحممر فممي يتكمماثر كممما. البحممري  شممما  والجممريم  (القممرني )

 الخلميج عم  أقم  بأع ا  ولك  تيرا   جزيرة إل  شما ا  األحمر

 وغيمر  الطماير هماا أعم ا  تنماق  إلم  اإلشمارة تجم ر. العربي

 فمي العربمي الخلميج مم  الشمالي الجز  في الخطا  طيور م 

 نتيجمة م 6996-6998 عمام الخليج حر  أعقبا اللاي  العامي 

 تعم  التي األسما   م  الكثير أبا  الا  الكارثي النفطي التلو 

 التغا  الصغير المتوج البحر خطا  وي وى. المفضلة فرايسه

 األسمما  مم  فريسمته ويصطا  جماعي  بشك  والجثم والتكاثر

 غمرار علم  العربيمة الجزيمرة خمارج عنمه ور  كما والقشريات

 أخمرى أنموا  مم ( طمسوالغ ال بموط) األخمرى الخطا  طيور

 معه يعش  الا ) السري  البحر خطا  طيور مث  الطيور م 

 كثيمرة طيمور ضمم  ويتكماثر. سان وت  بحر خطا  أو( أيضاا 

مع ا  تزامنا نوعه م   جم  في للطامعي  عرضة يجعله مما ًا

 لخطمر عرضمة أنمه كمما. آخمر بحمر  طاير أ  م  أكثر بيضه

 جمزر عم  تمامماا  غما  لاا األخرى  المفترسة البرية الحيوانات

 كمما. والقطمط الكمل  في ما انتشمرت التي اليمنية األحمر البحر

 الكويتيمة الجمزر بعمض فمي التكماثر ع  الطاير هاا توق  يعو 

 السممياحي النشماط وتنمامي العمرانمي  للتطمور نتيجمة والسمعو ية

 مما سمرعا  مجمر ة  حفمرةا  األممر بما   فمي عشمه ويكو . في ا

 مم  نتمو ات طرف ما فمي ويتكو  الحضانة  م ة في عمقاا  تز ا 

 البميض فموق المزوجي  وقمو  أو جلموس  نتيجمة الطاير  ارق

ممت فممإ  متبممرزي   الريمما  تجما   تممراكم واحمم   باتجمما  الريمما  هب 

 عمم  الطمماير همماا تمييممز ويمكمم . واحمم ة ج ممة فممي الطمماير ارق

 الصغير المتوج البحر خطا  ويض . تح ي اا  السمة ب ا  غير 

 ممرور وبعم ( والزغم  والسماقي  المنقار) األلوا  متباي  بيضاا 

 بممي  يمممر صممفاا  الصممغيرة الطيممور تقمميم و  ت مما  علمم  أسممبو 

 بحيمماة يممو   مممما) الشمماط  إلمم  وصممو ا  المنخفضممة النباتممات

   بممال  طمماير بحراسممة والمم   (النباتممات همما  بممي  من مما الكثيممر

 إلم  أيضماا  اإلشمارة وتجم ر. المتكاثرة تل  م  يكو  أ  يشترط

 تلمتمس الفمراخ  بإطعمام تقمم لم وإ  الحارسة  الطيور ها  كو 

 .مجموعت ا فراخ إطعام البالغة الطيور م 

 Sterna sandvicensis  ساندوتش البحر خطاف 
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 سمواح  إلم  الشمتا  فصم  في وزايراا  م اجراا  الطاير هاا يأتي

 العربمي  الخلميج فمي كبيمرة بأعم ا  ينتشر فق  العربية  الجزيرة

 فمي وينم ر. العربيمة الجزيرة شبه م  الشرقي الجنوبي والجز 

 أرخبيممم  وحممموالي عممم    وخلممميج ظفمممار  فمممي الشمممتا  فصممم 

 فمي تكماثر  علم  واحم  شماه  وثممة. األحممر والبحمر سقطرى 

 أكبمر بشمك  متكماثراا  يكمو  أ  يحتمم  أنمه إ  العربية  الجزيرة

 سمان وت  البحمر خطما  طيمور وتتحر . األ لة إليه تشير مما

. الشماط  عم  بعيم اا  شموه ت أ  يح   فلم الساح   عل   وماا 

 الجزيمرة شمبه فمي شمتا ها تمضمي التمي للطيمور بم    أنمه وبما

 البحمر حتم  قمزوي  بحمر مم  اليابسة فوق الطيرا  م  العربية

 إلمم  شمار ة الطيمور همما  مم  أيماا  نجمم  أ  اللفمت فمم  األسمو  

 ومويلمه  غاايمه  نممط عم  الكثيمر نعلمم و . ال اخليمة األراضي

 فمي المعروفمة الطيمور مم  أنه إ  العربية  الجزيرة في وعيشه

 عم  يبحم  الما  والجزر  الساحلية المناطق طاير ف و نطاقه 

 في من ا م388-688 وبامت ا  السواح  عل  عام بشك  طعامه

 كمما األسمما   علم  ليغير يغطس إا. م3 إل  عمق ا يص  ميا 

 و (. وقشمريات و يم ا  سمم ) المما  سمطح مم  طعاممه يلمتقط

 أمما. الطعمام تموافر عن  أخرى أنوا  م  التغا  في حرجاا  يج 

 .بالبراز تمتل  ما سرعا  عارية فحفرة عشه

 Sterna bergii  سريع بحر خطاف 

 

 الجزيمممرة شمممبه شمممواط  حمممو  السمممري  البحمممر خطممما  يوجممم 

 حضموراا  أكثمر أنه إ  األرجح  عل  العام م ار وعل  العربية 

 وقمم . الصممي  أشمم ر فممي العربممي والخلمميج األحمممر البحممر فممي

 عل  في ا يتكاثر لم لكنه ُكَبر  وجزيرة بوبيا  جزيرة في تكاثر

 في ما  للشمرطة مخفر إقامة بسب  م6882 عام في المثا  سبي 

 وكمارا  حرقمو  جمزر وتعم . علي ا الزوار توار  ع  فضلا 

. العربمي الخلميج في تكاثر  مقر السعو ية وجري  وكري  وجانا

 وقمم . أبممونعير صممير وجزيممرة القممرني  جزيممرة فممي يتكمماثر كممما

 ألخمرى جزيمرة مم  المتكاثرة الطيور م  أسرا  انتقا  لوحظ

 فمممي الطيمممور هممما  تعممم ا  إجممممالي أ  إ  واآلخمممر  العمممام بمممي 

 مح و ة بأع ا  يتكاثر وهو. ثابتاا  يبق  الواح ة الجزر مجموعة

 علمي بيمر جزر في أيضاا  وربما ومصيرة  ال يمانيات جزر في

 يبحم  وإنمما الشماط   قمر  يوجم    وعمومماا . اليمنيمة وميو 

 مم  كمم 58 حتم ) البحمر عمرض فمي األسمما  مم  غاايمه ع 

 بشمك  غطسماا  إمما السماحلية  الجمزر وفمي( العمر  بحر شاط 

 أو كبيممرة بأعمم ا  الممما   سممطح ممم  لطعامممه خطفمماا  أو مفمماج  

 إل  لجأ الطعام  ق    فإ . المتوافرة الطعام كميات وفق مح و ة

 هجمرة أوقات في الساي  السلو  وهو القرصنة  سلو  ممارسة

 مصما ر لشمح نظمراا  وفيات ما معم   وارتفما  الصمغيرة  الطيور

 تجمم  إلم  الفماحم النمورس يتمر   مما وكثيراا . له المتاحة الغاا 

 تعم  التي بيض ا  ليسل  الخطا  طيور م  النو  هاا أعشا 

 الخطما  طيمور لتجمم  نظمراا  السملح   لخطمر عرضة أيضاا 

 السمممياحي النشممماط ي ممم   كمممما. منخفضمممة رمليمممة ممممواط  فمممي

 علم  أحياناا  يعش  أنه لوحظ وق . الطاير هاا تكاثر والترفي ي

  الخطا  طيور م  أخرى أنوا  تجمعات م  بالقر  األطرا 

 الطيمور وتضم (. وغيمر  الصمغير المتموج البحمر خطا  مث )

 اات وضممعت) بعضمم ا ممم  بممالتزام  بيضمم ا للتكمماثر المتجمعممة

 تصمط  مما وكثيمراا (. واحم  أسمبو  في البيض م % 95 مرة

 يجعل ما ممما الشماط   امتم ا  علم  الصمغيرة الطيمور م  ميات

 (. بالفع  ح   كما) النفطي للتلو  عرضة

 Sterna dougallii  وردي بحر خطاف

 

 شممرق جنممو  الممور   البحممر خطمما  ممم  قليلممة أعمم ا  تممزور

 ُعمما   فمي إ  تتكماثر و  الصمي   فص  في العربية الجزيرة

 بنم ر وقر  ال يمانيات : جزر بض  في تكاثرها ينحصر حي 

.  أ ْ  وجزيمرة مصميرة  جزيمرة وقر  القريات  وقر  جصة 

 المممور   البحمممر خطممما  مممم  المتكممماثرة الطيمممور أعممم ا  أ  إ 

 هماا ينم  ولمم. م6928 عمام منما للقلمق مثيمر نحمو علم  تتراج 

 طمماير ف ممو العربيممة  الجزيممرة فممي عنممه وافيممة  راسممة الطمماير

 تكمو  مما عما ة التي في ا  يتكاثر التي الجزر يغا ر قلما َخِج  

. جيم  نبماتي غطما  واات ورمليمة منخفضمة األحيما  معظمم في

 الكاينات يتناو  وق  باألسما   العربية الجزيرة خارج ويتغاى

 مما وكثيمراا . غير  فريسة بانتزا  أحياناا  يقوم كما الفقارية  غير

 الجزيرة خارج وُيعر . الخ  األبيض البحر خطا  م  يجتم 

 كممما. الخطمما  طيممور ممم  أخممرى أنمموا  ممم  بتزاوجممه العربيممة

 أو المزبم ة  الموجمة أعلم  بلمو  نقطمة عنم  الطيور ها  تتجم 

 .الصخور قر 
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 Sterna repressa  الخد أبيض بحر خطاف

 

 البحممار فممي مسممتوط  شممبه الخمم  األبمميض البحممر خطمما  يعمم 

 شم ة عنم ) صميفاا  المنطقمة ويمزور العربيمة  بمالجزيرة المحيطمة

 طيمممور أكثمممر وهمممو في ممما  ليتكممماثر( الحمممرارة  رجمممات ارتفممما 

   سمماحلي طمماير ف ممو. العربيمة الجزيممرة فممي المألوفممة الخطما 

 الخلميج وعبمر وربمه جزيمرة مم  امتم ا اا  الجمزر  في إ  يتكاثر

  ABBو مصميرة جمزر إلم  وجنوبماا  ُعمما   خليج حت  العربي

 حنممي  جممزر ممم  األحمممر البحممر فممي ا نتشممار واسمم  أنممه كممما

 حاجمة وثممة. العقبمة خلميج في تيرا  جزيرة حت  شما ا  اليمنية

 ا لتبمماس لتوضمميح الشممتا   فصمم  فممي وجممو   منمماطق ل راسممة

 خمارج الطيمور مم  أخمرى أنموا  وبمي  بينمه الخلمط عم  الناجم

 فمي انتشمرت ربمما القليلمة األعم ا  هما  أ  علمماا  التكماثر  موسم

 البحمر خطا  طيور فق ت وق . الوقت ال  في ال ن   المحيط

 تتكمماثر التممي الجممزر ممم  الع يمم  السممبعينيات منمما الخمم  األبمميض

 نشماط أو صناعي  تطور م  الجزر ها  ش  ته ما بسب  في ا 

 انتقلمت قم  الطيمور هما  تكمو  أ  الممرجح وم  متزاي   بشر 

 بيضمممه جمممم  ممارسمممة تراجعمممت وقممم . مجممماورة جمممزر إلممم 

 تقلمم    المتغيمرات همما  جميم  كانممت وإ  البشمر   للسمت ل 

 و رجممات المناخيمة الظمرو  تمم ثر مما قم ر سممنوياا  أعم ا   مم 

 الغمماا  مصمما ر علمم  بمم ور  يمم ثر مممما البحممر  ميمما  حممرارة

 ال افية الميا  في الخ  األبيض البحر خطا  ويوج . له المتاحة

 حيمم  السمماح   قرابممة العربيممة  بممالجزيرة المحيطممة وال ا يممة

 واألممواج الشمعا  وفوق الضحلة  الميا  في طعامه ع  يبح 

. األرصمممفة وقمممر  المممموان  وفمممي الشممماط   علممم  المتكسمممرة

 بشممك  ي مبط أو فوقممه  يتخمبط أو المما   سممطح بمنقمار  فيغمر 

 األرض  علم  غماا  مم  لمه يتيسر ما يلتقط أو غاطساا  مفاج 

 األسمما  ت ف  حينما األخرى الخطا  طيور هجوم يستغ  كما

 القموار  ويلحمق المما   سطح إل  الصغيرة باألسما  الكبيرة

 الجمممزر الطيمممور هممما  فتقصممم  التعشمممي   أمممما. ااتمممه للغمممرض

 همماا يتكمماثر و . بالنباتممات المغطمماة الرمليممة الرقمم  أو الرمليممة 

 أرخبيممم  فمممي أو علمممي  وبيمممر الحلنيمممات جمممزر فمممي الطممماير

 ل يجا  أو المناطق  ها  في الميا  برو ة بسب  ربما سقطرى 

 األمطممار هطمو  عنم  و سمميما العمام  مم ار علمم  في ما األممواج

 تأمي  البالغة الطيور عل  يتعار إا الغربية  الجنوبية الموسمية

 جزر ع  غاي  أنه كما. الظرو  ها  مث  في لفراخ ا الطعام

 عمممق يناسمم    حيم  األحمممر  البحمر جنممو  قلم  فممي الزبيمر

 صممعي  علمم . الغمماا  فممي أسمملوبه الجممزر ب مما  المحيطممة الميمما 

 الحيوانمات تقطن ما التمي الجمزر فمي الطماير هاا يتكاثر   آخر 

   ااتمه حم  فمي في ما اإلنسما  وجمو  أ  رغمم البرية  المفترسة

 همماا يمارسمم ا التممي المغازلممة أنممماط وممم . التكمماثر عمم  يثنيممه

 مجموعمات شموه ت كمما لإلنما   الطعمام الماكور تق يم الطاير

. السمما  إلم  مناقيرهما رافعمة معماا  تصميح المتكاثرة الطيور م 

. آخمر إلم  عمام مم  الظمرو  وفق البيض وض  موسم ويتغير

 ح يثة وفراخ ا بيض ا تغمس وهي البالغة الطيور شوه ت وق 

 لتبريم  العم  يبلم  كمما الحمرارة  حم ة لتخفي  الما  في المول 

 هما  تتخما الخطما  طيمور وكسماير. التبخمر طريمق ع  فراخه

 ممم  كمم  علمم  فجممأة وت ممبط ت مماجم إا عمم وانياا  سمملوكاا  الطيممور

 !فراخ ا م  يقتر 

 Sterna albifrons  صغير بحر خطاف 

 

 يعممامل  سممون رز بحممر وخطمما  الصممغير البحممر خطمما  كمما 

 حمموض فممي ويتكمماثر يوجمم  فكلهممما واحمم   نممو  أن ممما علمم 

 فممي العربيممة الجزيممرة وحممو  األحمممر  والبحممر العربممي الخلمميج

 البحمر خطما  طيمور وتمر. مختلفة مواي  وفي أخرى  أوقات

 العربية الجزيرة قل  وفي الساحلية  بالمناطق م اجرة الصغير

 فمل الطويلمة  البحريمة المعمابر وتتجنم  وتبمو   الرياض  عن 

 البحممر خطمما  يممر  وقمم . مصمميرة أو  اس  جممزر علمم  توجمم 

 وتشمير. العربيمة الجزيمرة شمبه  و  جميم  في م اجراا  الصغير

 الشمرقية  المنطقمة فمي م6995 منما يتكماثر بم أ أنمه إلم  ال  ي 

 العابممة الميمما  ومسممتنقعات الرطبممة  األراضممي موايمم  مسممتغلا 

 بالميمما  المغمممورة والمنمماطق والبمر  الممر  قنمموات عمم  فضملا )

 البحممر لخطمما  ويمكمم (. المعالجممة السممايلة النفايممات وبحيممرات

 فمي الج يم ة العابمة الميما  موايم  م  الع ي  في التكاثر الصغير

 في وبخاصة المواي   ها   نتشار نظراا  العربية؛ الجزيرة قل 

 األسمما  مم ) يتغما  عنم ما وهمو. والوسط  الشرقية المنطقة

 وقمم . الميما  مصمار  قنموات قممر  الميما   تجمم  يقتفمي( غالبماا 

 أبممي طيممور تجممم  وسممط الصممغير البحممر خطمما  تكمماثر ور 

 حمايممة تمموفير شمم  بممل ب مما قصمم  اسممتراتيجية وهممي المغمماز  

 عممم  يتممموان  و .  المفترسمممة الحيوانمممات مممم  لعشمممه مضممماعفة

 .عشه م  اقتر  إ  اإلنسا  م اجمة
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  Sterna saundersi سوندرز بحر خطاف

 

 حيم  العربيمة  الجزيمرة عل  ضيفاا  سون رز بحر خطا  يحط

 في وكال  شما ا  أقصا  إل  وصو ا  العربي الخليج في يتكاثر

 في وجو   رص  كما. العربية الجزيرة وجنو  األحمر  البحر

 منطقممة فممي وبخاصممة أيضمماا  الشممتا  فصمم  فممي المنمماطق معظممم

 المنطقممة سمماح  طممو  علمم  بانتظممام ويتكمماثر. األحمممر البحممر

 البحممري   وفممي شممما ا ° 62 العممرض خممط جنممو  الشممرقية 

 السماح  طمو  عل  ويوج . المتح ة العربية واإلمارات وقطر 

 حي  مصيرة  جزيرة باستثنا  متواضعة  بأع ا  إنما الُعماني 

° 62 العمرض خط حت  األحمر البحر في ويص . بكثرة يوج 

  (شممما ا  تكمماثر  نطمماق حمم و  أقصمم ) ينبمم  شممما  إلمم  شممما ا 

 السعو ية الجزر م  ع   في يوج  كما. أيضاا  الوجه في وربما

 سممقطرى  أرخبيمم  وفممي األحمممر  البحممر جنممو  فممي واليمنيممة

 إلمم  بالنسممبة الحمما  هممو وكممما. الكممور  عبمم  جزيممرة وكممال 

 همما  بعممض وج ممة تماممماا  نعممر    الصممغير  البحممر خطمما 

 الشمتا   فصم  فمي األحممر والبحمر العربي  الخليج في الطيور

 ممم  وبممالرغم. ال نمم   المحمميط فممي انتشممارها يممرجح كمما  وإ 

 فممي المتكمماثرة الخطمما  طيممور أقمم  فإنممه الطمماير  همماا انتشممار

 علم  الطمار  بالتطور التأثر سري  وهو. ع  اا  العربية الجزير

. الجمزر علم  البرية والقطط الكل  أع ا  بانتشار أو الساح  

 عمم  فضمملا  الصممغيرة  باألسممما  العربيممة الجزيممرة فممي ويقتممات

 للجثم  رملية حفرة ويتخا. والرخويات والحشرات  القشريات 

 النباتيممة  البييمة مم  الخاليمة المنبسممطة المنماطق فمي يعشم  كمما

 إ  رصمم ها يسممتطي  حيمم  المفترسممة  الحيوانممات ممم  الخاليممة

 وقمم . بممراا  يعشمم  المما  الوحيمم  البحممر  الطمماير ف ممو اقتربممت 

 وفمي للتعشمي   األخمرى الطيمور مم  متفاوتمة أع ا  م  يتجم 

 الما  العمالي  المم  مم  واحم  متر ارتفا  عل  مكشوفة مواط 

 حضمممانة فمممي الزوجممما  ويشمممتر . أعشاشمممه َيطِممممر مممما كثيمممراا 

 الما  لآلخمر الطعمام بجلم  أحم هما يقموم كمما الفمراخ  ورعاية

 المغازلمة أنمماط أحم  همو الطعمام وتقم يم. البميض بحضمانة يقوم

 .سون رز البحر خطا  يمارس ا التي

 Sterna anaethetus  األسحم البحر خطاف 

 يكممو  يكمما  إا العربيممة  الجزيممرة فممي يتكمماثر صمميفي زايممر هممو

( األو  كممانو )  يسمممبر شمم ر ممم  العربيممة الجزيممرة عمم  غايبمماا 

 جزيممرة فممي ا نتشممار واسمم  طمماير وهممو(. شممباط)فبرايممر حتمم 

 وممم  اليمنيممة  األحمممر البحممر وجممزر العقبممة  خلمميج فممي تيممرا 

 ورغمم. مسمن م جزيرة وشبه العربي  الخليج شما  إل  الكويت

 أنمه إ  السماحلية  الميما  عنم  يوجم  نطاقمه أرجما  شمت  فمي أنه

 إاا إ  المرييس  البحمر وبخاصمة العربيمة  الشواط  يقر  قلما

 . تكاثر  لمنطقة متاخماا  الشاط  كا 

 

 عرض وفي. الشاط  ع  بعي اا  غااي ا ع  تبح  الطيور ف ا 

 سمفينة حطمام أ  األسمحم البحمر خطما  يسمتغ  ما كثيراا  البحر

. المما  عل  مباشرة يحط   لكنه للجثم  الما  سطح عل  طا 

 فريسمته  لنيم  فيمه يغمو  أ   و  البحمر عمق في يغطس فق 

 األسممما  إلمم  وينجمما  السممطح  علمم  أو هواييمماا  ينحمم ر كممما

 ويقتممات. الخطمما  طيممور ممم  كغيممر  الممما  سممطح ممم  القريبممة

 ويرقمات واألنشموجة  السمر ي   بأسمما  األسحم البحر خطا 

 ويتحممرى. لفراخممه يطعم مما التممي الصممغير والجممرا  الجمبممر  

 أو القماممممة  أو بالنبمممات  يتظلممم  فقممم ) الظليلمممة الجمممزر للتكممماثر

 يعشم  كمما  (ملمق قم يم بمرا  أو الحنكور  ُجحر أو الصخور 

 عل  يتجن  و . األخرى الخطا  طيور تجمعات قر  أحياناا 

 مممما المفترسمة  البريممة الحيوانمات تقطن مما التمي الجممزر يبم و مما

 التممي أو وفراخمه  الطماير هماا وفيمات نسمبة ارتفما  فمي يتسمب 

 ألكلممه بيضممه يسمملبو  ممما كثيممراا  أن ممم علممماا  البشممر  إلي مما يتممر  

 المشمي ة الشمرطة مخمافر ضمباط مم  أو صميا ي   أكمانوا سوا 

 األسمحم البحمر خطما  يقوم أ  اللفت وم . اليمنية الجزر في

 ويتوقم . الشمتو  منفما  مم  عو ته م  فقط أيام خل  بالتكاثر

 يكفمي مكما  توافر فإ  التكاثر  مواط  وجو  عل  تكاثر  م ى

 يكفمي نبماتي غطما  تموافر وإ  واحم   زوج تكاثر واح   لزوج

 هماا تجمم  ُرصم  وق . من ا أكبر ع  اا  وج نا الطيور  م  لع  

 . األحمر البحر عرض في الطاير

 Sterna fuscata  الفاحم البحر خطاف 

 

   األسحم البحر خطاف
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 الصمي  فصم  في العربية الجزيرة الفاحم البحر خطا  يزور

 علمم  ظ ممرت منممه شممار ة طيممور ثمممة أ  إ  محمم و ة  بأعمم ا 

 مممارس إلمم ( الثمماني كممانو ) ينمماير شمم ر عمم ا ممما العممام  ممم ار

 أم جزيمرة – ُعمما  فمي إ  تكماثر  ع  شواه  تر  ولم(. آاار)

 أخممرى جممزر فممي وربممما - مسممن م جزيممرة شممبه قممر  الفيمماري 

. الباطنمة سماح  قمر  جمو  وجزيمرة ال يمانيات وفي مجاورة 

 الصممومالي السمماح  علمم  كثيممرة بأعمم ا  تكمماثر  ممم  وبممالرغم

 البحمر جنمو  مم  العربي الساح  عل  يسج  لم فإنه الشمالي 

 ُعما  لموق  ونظراا . منه صغيرة أع ا  إ  ع   وخليج األحمر

 سمموى األرجممح علم  يقطمم    ف ممو تكماثر   نطمماق طممر  علم 

 عرضمة يكمو  وقم  عمام كم  يتكماثر   ربمما لاا هامشي  موي 

 يقمر    أوقيانوسمي بحر  طاير إا  ف و. المناخية للتغييرات

 العميقممة  الميمما  فممي يتغمماى إا التعشممي   أو للجممثم  إ  اليابسممة

 األسمما  ويتنماو . السماحلية والممواط  الضمحلة  الميما  متجنباا 

 األسمما  يصمطا  إا. والحشمرات األحشا  ع  فضلا  والحبار 

 غطساا  المفاج  ال بوط م  ب  ا  البحر في غماسوا ن با نح ار

 ويصممطا  طيرانممه  أثنمما  الطممايرة األسممما  يخطمم  كممما فيممه 

 إلمم  الحبممار صممعو  وقممت األحيمما   بعممض فممي لمميلا  فريسممته

 فمممي التكمماثر عنمم  الطمماير همماا تجمعممات تراقمم  ولممم. السممطح

 ممم  بممالرغم  (صمميفاا  الحممرارة أوقممات أشمم ) العربيممة الجزيممرة

 يعش  العربية الجزيرة خارج أنه إ . منه كبيرة أع ا  احتشا 

 .النباتي الغطا  يفض  بأنه ور  ما رغم المفتوحة  المناطق في

 Chlidonias  الجناح أبيض مستنقعات خطاف 

leucopterus 

 

 الربيم  فصم  فمي  العربيمة الجزيمرة الم ماجر الطماير هماا يعُبر

 ممم  الخريمم  وفممي  (حزيممرا ) يونيممو إلمم ( آاار) مممارس ممم 

 بجمي  يمر إا( األو  كانو )  يسمبر إل ( آ ) أغسطس ش ر

 بالمنمماطق مممروراا  سممقطرى  وأرخبيمم  العربيممة  الجزيممرة  و 

 فممي كبيممرة بأعمم ا  يممر  أنممه ويبمم و. الرطبممة واألراضممي القاحلممة

 الطيممور همما  بعممض وتمضممي. أطممو  ولممم ة الخريمم  فصمم 

 الجزيمممرة شمممبه جنمممو  وفمممي الشمممرقية  المنطقمممة فمممي شمممتا ها

 بعممض فممي وربممما الكويممت  فممي متكمماثر طمماير وهممو. العربيممة

 الباطنمة  سماح  وعلم  الشمرقية  المنطقة في الرطبة األراضي

 فمي الكويمت لوقمو  ونظمراا . الغربيمة الجنوبيمة المرتفعمات وفمي

 ك  في ا يتكاثر   أنه إ  الطاير  هاا تكاثر نطاق ح و  أقص 

 انقطما  حما  فمي للجفما  معرض الوحي  تكاثر  وموط  عام 

 كمما. مماثم  آخمر موقم  فمي حم   كمما عنه  المايية المصار 

 وهمو. لتكماثر  آخمر تحم ياا  المكما  هماا فمي الصمي  ممارسمة تع 

 السمماحلية  غيممر والمالحممة العابممة الميمما  مممواط  عموممماا  يتمموخ 

 وهممي الطيممور همما  تشمماه  ممما وكثيممراا . المالحممة النباتممات اات

 العربيمممة الجزيممرة خممارج أن ممما إ  ألكل مما  الحشممرات تصممطا 

 البريممة الموايمم  فممي المتمموافرة الفقاريممة غيممر الكاينممات تتنمماو 

 توجممم  و . الصمممغيرة األسمممما  بعمممض عممم  فضممملا  والماييمممة 

 التمممي أعشاشمممه أ  إ . تكممماثر  أحياييمممة عممم  كافيمممة معلوممممات

 مصمنوعة بقليم   المما  سمطح مسمتوى م  أعل  كانت ُرص ت

 المما ة فموق أو عايممة  نباتيمة مما ة فموق إما ا  خضر ما ة م 

يات علي ا تعي  التي  . المتعض 

 Anous stolidus  االعتيادي األبله 

 

 جنمو  فمي ا نتشمار واسم  صميفي زاير ا عتيا   األبله طاير

 السمماح  علم  انتشماراا  وأقم  سمقطرى  وجزيمرة األحممر البحمر

 الجممزر وتعمم . ُعممما  وشممما  العربيممة الجزيممرة ممم  الجنمموبي

 فمي تكماثر  مقمر السمعو ية العربية المملكة في للقنفاة المجاورة

 علم  سمعو ية جزيمرة 69 فمي تكماثر  ُسمج  إا األحممر  البحر

 الجنمممو  باتجممما  فرسممما  جمممزر فمممي أعممم ا   وتتنممماق . األقممم 

. الزبيمر جمزر عم  تماماا  غاي  وهو المجاورة  اليمنية والجزر

 كممما. حنممي  جممزر فممي جنوبمماا  - نسممبياا  -  بكثممرة يوجمم  أنممه إ 

 علممي  بيمر جممزر فمي يتكمماثر و  سمقطرى  أرخبيمم  فمي يتكماثر

 فصممم  أواخمممر فمممي كثيمممرة بأعممم ا  في ممما وجمممو   مممم   بمممالرغم

 الحلنيممات جممزر فممي الشممرق باتجمما  أيضمماا  ويتكمماثر. الخريمم 

 جزيمممرة فمممي منمممه متكممماثرة غيمممر طيمممور وتوجممم  والممم يمانيات 

 ما وكثيراا . نطاقه في كافياا  اهتماماا  الطاير هاا ين  ولم. مصيرة

 السممف   كحطممام يجمم    وبممارز طمما    سممطح أ  علمم  يسممتريح

 فغالبماا  السمااجة  بمال  طماير وهمو. الصي  وعوامات والقوار  

 إليمه  الممتم ة األيم   علم  أو السمباحي   ر وس علم  يحط ما
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 لهذذ  تعرضهه وقلة باإلنسان، احتكاكه بقلة يوحي سلوك وهذا

 قيامهه سهو  العربيهة، الجزيهرة فهي غذائهه عهن يسجل ولم. منه

 فههي أمهها. الصههيانون بههها ُيلقههي التههي الصههريرة األسههماك بتنههاول

 يقههوم إذ باألسههماك، بترذيههه فيعههر  نطاقههه، مههن أخههر  منههاط 

 مهن فريسهته بالتقهاط إمها البهنر، اكتمهال ليالي وفي ليالً، بالصين

 األسهههماك) الطيهههران أثنههها  أو فوقهههه، والرفرفهههة المههها  سهههط 

. الخطهها  طيههور مههن كريههر  غاطسههاً  يهههبط ال أنههه إال( الطههائرة

 البيئههة أو الصههخرية، التصههنعات ذات الجههزر للتكههاثر ويقصههن

 يقهيم الهذ  الرهرو  لصقر فريسة يقع أن المرج  ومن. النباتية

 يقهيم ال وربمها. العربهي نطاقه ضمن الساحلية الجزر معظم في

 عش بتشيين يقوم أخر  وأحياناً  هزيالً، عشاً  يقيم ربما أو عشاً،

 شهجرة عله  يضهعه وقهن واألعوان، البحرية األعشا  من متين

 .األرض عن أمتار عشرة ارتفاع عل  شجيرة، أو

 Pteroclidae  القطاة طيور

 المنهاط  فهي توجهن الحجهم، متوسهطة بريهة طيور القطاة طيور

 قصههيرة الشههكل، مخروطههي قصههير منقههار ذات وهههي القاحلههة،

 مسهههتنقي طهههويلين جنهههاحين وذات األرجهههل، مريشهههة السههها ،

 ههذ  ريهش أمها. ومسهتنقاً  طهويالً  يكهون قن ذيل وريش الطر ،

 ال فاعلهة طيهور وههي. الراله  في األعل  في فمجعول الطيور

 وتسهتثثر. الطريهنة والطيهور بالحمهام تكهون مها أشهبه أبناً، تجثم

ة العربيههة الجزيهرة  طيههور مههن نوعههاً  عشههر سههت ة مههن أنههواع بسههت 

 .هذ  القنيم العالم

 Pterocles alchata  عراقي قطا

 

 العربيههة الجزيههرة شههبه شههمال إلهه  العراقيههة القطهها طيههور تههثتي

 أقصه  فهي تنتشهر كمها واآلخهر، الحهين بهين تتكاثر حيث شتاً ،

 حههرة محميههة فههي والسههيما السههعونية، العربيههة المملكههة جنههو 

 تتفههاوت أعههنانها أن إال العراقيههة، الحههنون طههول وعلهه  الحههرة،

 طيهوراً  تكهون أن يهرج  لهذا الظهرو ، وفه  واآلخهر العام بين

 الظهرو  وجهنت إذا إال ما مقر في تتكاثر أو تمكث ال رّحالة،

 موسهم خهار  حته  سهربي طهائر العراقهي والقطها. لها المناسبة

 وفهي المتحهنة، العربيهة اإلمهارات فهي تكهاثر  ورن كمها. التكاثر

 إله  يشهرن وقهن. ناس وجزيهرة( متوحشهة) األبيض أبي جزيرة

 شههمال فههي العراقيههة القطهها طيههور لوجههون ونظههراً . ُعمههان شههمال

 أن احتمههال فثمههة نائيههة، منههاط  فههي السههعونية العربيههة المملكههة

ر هو مما أكبر بشكل متكاثراً  الطائر هذا يكون  يهثثر وههو. ُمقن 

 المنبسههههطة والمنههههاط  الحصهههه ، وسهههههول الرمليههههة السهههههول

 التههي الحههرات وكههذلك المتنههاثرة، الصههخور ذات أو الصههخرية،

 إله  الطهائر ههذا يترنن كما. الخفيفة النباتية البيئة بعض تتخللها

 األراضي من ذلك وغير( تبوك شمال) والمزارع الر  خنان 

 العربيهة الجزيهرة فهي غذائهه عن يرن ولم. االصطناعية الرطبة

 البهذور، أنهواع مختل  خارجها يتناول أنه إال الحشرات، سو 

 العراقهي القطها ويشهر . أحيانهاً  الخضرا  والبراعم واألورا ،

(. الرههرو  قبهل سهاعة نصهه  بنحهو) المسها  فههي بانتظهام المها 

 المها  يجمهع فههو التميهز بالرهة بسمة العراقي القطا ذكر وينفرن

 الحاضهنة ولذنثه  بعهن، ريشهها ينمهو لهم التهي الصريرة للطيور

 فهي معهنل بهريش وتعهال  سهبحانه هللا فطهر  فقهن. األرج  عل 

 صهنر  ريهش ويرمهس الضهحلة، الميها  فهي يثه  حيهث صنر ،

 األمهام إله  فريهن نحهو عله  مترنحهاً  يقهوم ثهم المها ، فهي وبطنه

 كما. عشه إل  به فيعون بالما ، ريشه يتشبع حت  الخل ، وإل 

 القطها طيهور لوحظت وقن. البيض لتبرين المبلل الريش يستخنم

 فيهها تحفهر نائية رقعة تتخذ وهي الكويت في المتكاثرة العراقية

 وعنهن. مها شهجرة ظهل فهي والحصه  الرمهل فهي صهريرة حفرة

 جيهن، بشهكل المموههة المعششة، الطيور من غري  أ  اقترا 

 ومراقبههة م52 حتهه  العههش عههن باالبتعههان البالرههة الطيههور تقههوم

 .تحذيرية صيحات وإطال  اإلقالع قبل النخيل

 Pterocles exustus  البطن كستنائي قطا 

 

 المنخفضههة المنههاط  فههي الههبطن الكسههتنائية القطهها طيههور تقههيم

 والرربهههي الشهههرقي الجهههز  فهههي( م0111 مهههن أننههه  ارتفهههاع)

° 52 عههرض خههط حتهه  العربيهة، الجزيههرة شههبه مههن والجنهوبي

 طههائر وههو للصهين، الكويههت فهي أُطلقهت أنههها يبهنو كمها شهماالً،

 عهن فضهالً  فرسهان، وجهرز مصهيرة، جزيهرة فهي بكثرة منتشر

 احتمهال وثمهة. الرئيس البر من القريبة اإلماراتية الجزر بعض

. الطعهههام إليجهههان فصهههلي بشهههكل الطهههائر ههههذا أسهههرا  بتحهههرك

 اتسههع حيههث م0791 عههام منههذ اإلمههارات فههي أعههنان  تزايههنت
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 بشكل منتشر وهو. بثسرها اإلمارات نولة ليشمل وجون  نطا 

 شههر  وفههي الُعمانيههة، والوسههط  الجنوبيههة المنطقههة فههي خهها 

 وههو. ُجهنة شهمال حته  عهنن، مهن تِهامهة فهي يوجن كما اليمن،

 ذات الرمليهههة الصهههحراوية السههههول خاصهههة السههههول، طهههائر

 ذات الحصهههه  وسهههههول الشههههاط ، مههههن القريبههههة الشههههجيرات

 بحاجهة فإنهه القاحلة المناط  يقطن أنه من وبالرغم. الشجيرات

 الميها  مصهانر عهن بحثهاً  يطيهر إذ الحهار، الجو في للما  يومية

 االصههطناعية، الميهها  مصههانر اسههتخنام فههي يتههرنن وال للشههر ،

 والمها  الحيوانهات، شهر  وأحواض الصريرة، والبِرك واآلبار

 مهها عههانة إذ المهها ، قههر  َخِجلههة طيههور وهههي. بههالر  المنسههك 

 قطهرات بارتشها  فتسهرع بحهذر، الشهر  مصهانر مهن تقتر 

 فههي المهها  الطههائر هههذا ويشههر . سههريعاً  ترههانر ثههم المهها  مههن

 ويقتهات. العصهر أوقات أواخر وفي الصباح، ساعات منتص 

 إله  هنها اإلشهارة تجهنر النباتيهة، المهوان وبعض البذور، بثنواع

 ألن قههنمها، بقههنر البههذور وفههرة لههيس الطههائر هههذا يعنههي مهها أن

 مههن مخزونههها تههنن  القاحلههة، المنههاط  فههي قههنمت كلمهها البههذور

 تكهاثر  لعنم ونظراً . األرض تحت نفنها عم  وازنان السوائل،

 بحسههه  تكهههاثر  احتمهههال تهههرجي  يمكهههن مصهههيرة، جزيهههرة فهههي

 أمهها. المتههوافرة األمطههار كميههات وبحسهه  المناسههبة، الظههرو 

 اسهههتعراض علههه  فينطهههو  الطهههائر، ههههذا لهههن  المرازلهههة نمهههط

. بعضها تجا  عنواني سلوك وممارسة صنورها، ريش الذكور

 ورعايتهههها، الفهههرا  حضهههانة فهههي يشهههتركان األبهههوين أن ويبهههنو

 فهي مناقيرها تمرير خالل من الذكور من الما  الفرا  وتتناول

 أحههن قيههام الالفتههة األمههور ومههن. المبتههل الههذكور بطههون ريههش

 بههإطال  عشههه مههن غريهه  كههائن اقتههرا  عنههن البالرههة الطيههور

 عهن الصهريرة الطيهور جميهع إثرهها عله  تتوقه  هانئة صيحة

 اإلقههالع قبههل تبتعههن البالرههة الطيههور تظههل حههين فههي الحركههة،

 !.بعيناً  والطيران

 Pterocles senegallus  مرقط قطا

 

 شهههبه فهههي عشهههوائية قليلهههة بثعهههنان المهههرقط القطههها طهههائر يوجهههن

 مههن والجنوبيههة الوسههط  المنطقههة باسههتثنا  العربيههة، الجزيههرة

 مههن يعههن حيههث الشههرقية، المنطقههة فههي حههرض وقههر  ُعمههان،

 الهههيمن، فهههي انتشهههار  عهههن فضهههالً  الشهههائعة، المتوطنهههة الطيهههور

 المملكههة مههن والوسههط  الرربيههة والشههمالية الرربيههة والمنطقههة

 يكههون أن وُيهرج . العربههي الخلهي  ومنطقههة السهعونية، العربيهة

 المناسهبة الظهرو  فيهها تتهوافر أمهاكن عهن يبحث رّحاالً  طائراً 

 واسهع بشكل انتشار  يثير وقن. الميا  ومصانر وغذائه، لتكاثر 

 المنهاط  مهن غيرهها عهن غيابهه سهر حهول تسهاثالت ُعمان في

 عهنن عن اختفائه وسر يقطنها، التي لتلك المشابهة الموائل ذات

 المنهاط  يتهوخ  وفهه. سهابقاً  فيهها يكثهر كهان التهي المناط  من

 ومههزارع والهفههو ، حههرض، مثههل فيههها منتشههراً  يههزال ال التههي

 نطها  وّسهع قهن يكون أال حقاً  الالفت فمن لذا المروية، الحبو 

 العربيهة الجزيرة في المرقط القطا انتشار نطا  إن بل. وجون 

 المئة منار عل  يبنو ما عل  تقل  قن وحرض ُعمان باستثنا 

 لشهر  - يوميهاً  - بحاجهة المرقط القطا أن كما. المنصرمة عام

 ههذا ويلهتقط. التكهاثر وموسهم الصي  لهي  عنن والسيما الما ،

 أنههواع بمختلهه  ويقتههات بمنقههار ، األرض مههن طعامههه الطههائر

 تسهتفين التهي السهربية الطيور من وهو. النباتية والموان الحبو 

 ذكور أحن شوهن وقن. المفترسة للحيوانات للتصن  تجمعها من

  ريشهههه، ونافخهههاً  رابضهههاً  نوعهههه، مهههن أنثههه  يتبهههع الطهههائر ههههذا

 .رأسه ومطرقاً 

 Pterocles coronatus  متوج قطا 

 

 حصهرياً  المتوطنهة الطيهور مهن يكهون المتهو  القطها طائر يكان

 يوجن كما. والجنوبية الوسط  السهول في وبخاصة ُعمان، في

 والشهههمالية والوسهههط  الرربيهههة الجنوبيهههة األجهههزا  فهههي أيضهههاً 

 ترحالهه، ُيهرج  سهربي طهائر وههو. قليلهة بثعهنان إنمها الرربية،

 مالئمههة مههواطن عههن بحثههاً  التنقههل وكثيههر الطيههران سههريع فهههو

 فهي عنهها يريه  ثهم مها، منطقهة إله  يهرن فقن لذا وبقائه، لتكاثر 

 إطالقهها بعهن المتوجة القطا طيور تكاثرت وقن. يليه الذ  العام

 غهذا  لنراسهة حاجهة وثمهة. المجهاورة األبهيض أبهي جزيرة في

 العنيهن عهن غيابهها سهر لكش  والمرقطة، المتوجة القطا طيور

 تنطهو  التهي العربيهة، الجزيهرة شهبه في الوسط  المناط  من

 القطها ويقطهن. ُعمهان فهي تقصنها التي لتلك مماثلة موائل عل 

 الكثبههان يقههر  ال لكنههه) الحصهه  أو الرمههال، صههحار  المتههو 

 يبهنو ما عل  يسترل ال فهو الصريرة، الشجيرات ذات( الرملية

. العربيهة الجزيهرة وسط في الموجونة المروية الحبو  مزارع

 الميها  لمصهانر األسهرا  تطيهر إذ للمها ، مسهتمرة بحاجة وهو
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 ههذ  حاجهة أن علمهاً  الشهمس، شرو  من ساعتين أو ساعة بعن

 مهن يتطل  حين في الصي ، أشهر في تزنان الما  من الطيور

 مهن الفهرا  حاجهة عهن فضهالً  المها ، من حاجتهم تثمين الذكور

 طيهور تشهارك الالفتهة األمور ومن. أيضاً  يجمعونها التي الما 

 نون األخهر  القطها طيهور مهع الشهر  مهواطن المتوجهة القطها

 أسههرا  تتفههر  التكههاثر، موسههم يطههل وحههين. شههقا  أو تنههافس

 والنتهها، بعهن الصهريرة الطيهور إليهها تنضم أزوا  إل  الطيور

 يههرن وال. الطيهور مهن أسهرا  ضهمن" أُسهرية" وحهنات مكونهة

 تكون أنها إال العربية، الجزيرة في الطيور هذ  أعشاش وص 

 أحيانهاً  تطوقهها الحصه ، بين أو الرمل، في صريرة حفراً  عانة

 بمسهثولية األبهوين تشهارك ويبهنو الصهريرة، األحجار من حلقة

 .ا الفر ورعاية الحضانة،

 Pterocles lichtensteinii  ليشتنستين قطا

 

 والسههول الهتالل يقطن مهاجر، وغير متوطن متكاثر طائر هو

 شهبه مهن والرربيهة والجنوبيهة الشرقية األطرا  عنن الصخرية

 مصهانر لزيهانة نظهراً  أعهنان ، تزايهن ويهرج  العربية، الجزيرة

 رغههم العربيهة، الجزيهرة شهبه فهي م0791 منهذ المتهوافرة الميها 

 مهواطن عنن بها للمتربصين فريسة تقع القطا طيور كسائر أنها

 حبائهههل فهههي يوقعونهههها أو الصهههق ارون منهههها ينهههال إذ الشهههر ،

 العربيهة، الجزيهرة فهي الطهائر ههذا كثهرة مهن وبالرغم. صينهم

 إله  ويميهل جميهل، ممهو  ريش ذو فهو عنه، الكثير نجهل فإننا

 التههي الرسهقية الطيههور مهن أنهه كمهها مجفهالً، طيرانههه فهي التهثخر

 قطا طيور وتقطن. مراقبته تتعذر لذا الما ؛ لشر  ليالً  تتحرك

 واألونيهههة، القاحلهههة، الصهههخرية الهههتالل منحهههنرات ليشتنسهههتين

 فهي أمها(. األكاسهيا) الَسهنط أشهجار وبخاصة الحجرية، والتالل

 مهههن الجافهههة الشهههرقية والحهههنون الهههتالل، سهههفوح فهههتقطن تِهامهههة

 وتلهزم. الواسهعة الرمليهة الصحار  تقر  ال لكنها ات،المرتفع

. الممهو  بريشهها األنظهار عن متوارية حراك، نون نهاراً  الظل

 شهجيرة ورا  تختفهي أن قبهل قريبهة لمسهافة تطيهر خوفها وعنن

 اإلشارة تجنر. الما  لشر  قريبة مسافات سو  تقطع وال ما،

 التههي القطهها طيههور بههين مههن الوحيههنة هههي الطيههور هههذ  أن إلهه 

 وقبههل الشههمس، غههرو  مههن سههاعة نصهه  بعههن المهها  تشههر 

 البهذور، غيهر العربيهة الجزيهرة في أكلها عن يرن ولم. الشرو 

 سههماع ويمكههن. الحشههرات بعههض تتنههاول خارجههها كانههت وإن

 آليهة ذلهك يكهون أن ويحتمهل ليالً، التكاثر موسم خار  تررينها

 موسهم ويتميهز. طعامهها أثنها  الطيهور مجموعهات بهها تتواصل

 قصهيراً  لحنهاً  تشنو حيث ليالً، تررينها بكثرة الربيع في التكاثر

. وجونهها وعهن منطقتها حنون عن به تعلن كثنها تحليقها، أثنا 

 رعايهههههة فهههههي كامهههههل بهههههنور الهههههزوجين اضهههههطالع ويهههههرج 

 يقومهان وهمها البالرهان الطهائران شهوهن إذ والحضهانة، الفرا  

 . البيض بحضانة

 Columbidae  واليمام الحمام طيور

 العنهه ، قصههيرة الههرأس، صههريرة الحجههم، متوسههطة طيههور هههي

 مهها كثيههراً  الكثيهه  األملههس ريشههها. واألنثهه  الههذكر منههها يتشههابه

 فهذات منهها، االسهتوائية األنهواع أمها اللهون، أسهون أو ُبنياً  يكون

 فهههي بهههارزة عالمهههات لبعضهههها أن كمههها األلهههوان، زاههههي ريهههش

 كبيهرة بقهنرة الطيهور ههذ  وتتمتهع. اللون متقزحة تكون أعناقها

 ثمههة عالميههاً، المنتشههرة الههالثالثمئة األنههواع ومههن الطيههران، علهه 

 نهوعين عهن فضالً  العربية، الجزيرة في منها نوعاً  عشر أربعة

 .الرربية الجنوبية المنطقة إل  يشرنان آخرين

 Columba livia  جبلي حمام

 

 أرجهها  معظههم فههي انتشههاراً  الطيههور أكثههر مههن الجبلههي الحمههام

 أرجائههها، جميههع فههي متوطنههاً  يكههون يكههان إذ العربيههة، الجزيههرة

 المنطقة وسهول الكبير، والنفون الخالي الربع صحرا  باستثنا 

 العربيههة المملكههة مههن الشههمالية والمنطقههة ُعمههان مههن الوسههط 

 بشهكل ويتكهاثر يترهذ  سهربي طهائر الجبلي والحمام. السعونية

 والحمههام الوحشههي الحمههام بههين التمييههز مههن هنهها والبههن. جمههاعي

 الحضهههرية، المنهههاط  فهههي حهههراً  ويطيهههر يوجهههن الهههذ  الهههناجن،

 يتضهمن مها وكثيهراً  الحمام، أبرا  في ويبق  أصحابه، ويطعمه

 الجبلي الحمام أن من وبالرغم. البهلواني  الحمام أنواع مختل 

 يوميهاً  طويلهة مسهافات يقطهع فإنه الفصلي، االنتقال نمط يتبع ال

 منهذ أعهنان  تضهاعفت وقهن. والشر  والرذا  الجثم مواطن بين

 انتشههار إثههر الرههذا  مصههانر تههوافر مههع السههبعينيات، منتصهه 
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 واألونيههههة الجبههههال طههههائر وهههههو. الحبههههو  زراعههههة مسههههاحات

 موائهههل علههه  يطهههل أنهههه إال ويجهههثم، يعشهههش حيهههث الصهههخرية،

 شههبه عالقههة ولههنت وقههن. طعههام عههن بحثههاً  المجههاورة السهههول

 الطيهور هذ  تبحث حيث واإلنسان، الجبلي الحمام بين مطاعمة

 غهذائها، عهن الحيوانات وحظائر الحبو ، ونكاكين الحقول في

 تجههنر. للتعشههيش المعماريههة والهياكههل للمبههاني يلجههث مهها وكثيههراً 

 عله  مباشهراً  خطهراً  يمثل ال الجبلي الحمام أن إل  هنا اإلشارة

 علهه  تسههقط التههي الحبههو  يتحههر  ألنههه الحبههو ، محاصههيل

 تنهههامي أن إال. الهههزرع يحملهههها التهههي تلهههك مهههن بهههنالً  األرض،

 لجهههون يعرضههها ربمهها الحبههو  زراعههة منههاط  فههي أعههنانها

 غيههر أنههها ومههع. بالمحاصههيل ضههارة آفههة أنههها علهه  مكافحتههها

 بهالطيور الوحشهي الحمهام اخهتالط فهإن مباشر، لخطر معرضة

 فهي بالفعهل حنث كما النوع، هذا أصالة تماماً  يتل  ربما البرية

 فههي الجبلههي الحمههام هههنيل يسههمع مهها وكثيههراً . المنههاط  بعههض

 وههههم الهههذكور يسهههجع حيهههث الصهههحرا ، أرجههها  وفهههي المهههنن،

 . رثوسهم مطرقي متمايلين، اإلناث حول ينورون

 Columba Palumbus  الغابات حمام 

 

 فهي يبهنو مها عله  ارتفاعهاً  األكثهر المناط  الرابات حمام يقطن

 علمهاً  ُعمهان، فهي الرربية هاجر وجبال األخضر، الجبل مسي 

 شههنين طههائر وهههو. الطعههام عههن بحثههاً  أقههل الرتفههاع ينحههنر أنههه

 فلهم إليهها، الوصول يتعذر مناط  في لوجون  ونظراً . االنزوا 

 الرابههات حمههام انتقههال ويزمههع. النراسههة مههن كهها  بقههنر يحههظ

 أقههل منههاط  إلهه  التكههاثر موسههم غيههر فههي ُعمههان، فههي المتههوطن

 بهين منهه مهاجرة طيور توجن كما. والما  الزرع حيث ارتفاعاً 

 المملكهة وشهر  شهمال فهي( أيار)ومايو( آ ) أغسطس شهر 

 جزيهرة ذلهك فهي بمها واإلمهارات، والكويت، السعونية، العربية

 شهههر منههذ العربههي الخلههي  فههي يتكههاثر بثنههه اعتقههان وثمههة. ناس

 الطهههائر ههههذا طبيعهههة أن شهههك وال. م5115 عهههام( أيهههار)مهههايو

 يفضهل لهذا وصهين، مطارنة من لسنوات عانا  عما تنم المنعزلة

 التههي الهانئههة واألونيههة باألشههجار، المكسههوة الههتالل منحههنرات

 بهه، لالحتمها  الشهجر يفضهل فههو. م5011 الهال ارتفاعهها يناهز

 إذ والطعههام، الشههر  مههواطن إلهه  والنفههاذ والتعشههيش، والجههثم

 عله  قابعهاً  يقطفها أو األرض، من الناضجة غير الفاكهة يلتقط

 عائقهاً  يجهن ال وههو(. العرعر مثل) ما شجيرة أو شجرة غصن

 والبرن الشنين، الجفا  يتجن  أنه إال والبرن، والمطر الريم من

 بهاختال  يختله  الهذ  بهنيلهه الرابهات حمهام ويشهتهر. القارس

 موسههم وأوائههل الربيههع، فصههل فههي ويههزنان الجررافيههة، المنههاط 

 .وبعن  المري  من ساعة قبل خاصة التكاثر،

 Columba arquatrix  الزيتوني الحمام 

 

 قمهة فهي العربيهة الجزيرة في مرة ألول الزيتوني الحمام شوهن

 يوليهو فهي السهعونية العربيهة المملكة غر  جنو  السونة جبل

 مهرات عهنة الحهين ذلك منذ مشاهنته وتوالت م،0792( تموز)

. اليمنيهة المحويهت مرتفعهات قهر  رصهن كما نفسه، المكان في

 رغم بترحاله إفريقيا في ُيعر  كبير، حن إل  منزو   طائر وهو

 األمهاكن يقصهن مها وعهانة. تنقالته عن المتوافرة المعلومات قلة

 ألنه منه االقترا  ويصع  العربية، الجزيرة في الهانئة النائية

 إله  ينتقهل ما وكثيراً . منه يننو كائن أ  عن بعيناً  سريعاً  يطير

 عنهن غالبهاً  ويوجن. النخيل جهة من المقابل الجان  عل  شجرة

 العرعهههر غابهههات فهههي م0111و 5111 بهههين يتهههراوح ارتفهههاع

 توجههن وال. السههعونية العربيههة المملكههة غههر  جنههو  والزيتههون

 .العربية الجزيرة في تكاثر  عل  قاطعة أنلة

 Streptopelia turtur  القمري 

 فهي العربية، الجزيرة في القمر  طيور من أنواع ثمانية هناك

 جميهع عله  تتهوزع إذ منهها، ستة يتكاثر شائعة، مهاجرة طيور

 الربههع مهن الوسهط  المنطقههة عهنا مها العربيههة، الجزيهرة أرجها 

 بهالجزيرة منهها غفيرة أعنان وتمر(. سقطر  وأرخبيل) الخالي
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 مههن وكههذلك ،(أيههار)ومههايو( نيسههان) أبريههل شهههر  فههي العربيههة

 تكهن لهم وإن ،(األول تشهرين) أكتوبر إل ( آ ) أغسطس شهر

 القمهر  يهزور كمها. فيهها الشهتا  فصهل قضائها عل  أنلة هناك

 الخلهي ، نول فهي قليلهة بثعهنان إنمها صيفاً، فيها ليتكاثر المنطقة

 بإمهارة مهروراً  المتحهنة العربيهة اإلمهارات في الخيمة رأس من

 .المملكة من الشرقية المنطقة حت  أبوظبي

 

 العربيهة الجزيهرة وفهي الريهاض، قهر  قليلهة بثعنان يوجن كما 

 شههمال الحبههو  زراعههة منههاط  وفههي األرجهه ، علهه  الوسههط 

 المهزارع مهن القمهر  اسهتفانة مهن  عهن تماماً  نعلم ال) المملكة

 محهنونة أنلهة سهو  تهرن فلهم الهيمن أمها(. المملكة وسط الكبيرة

 وانتشههههار الزراعههههة، تطههههور أن شههههك وال. فيههههها تكههههاثر  عههههن

 شههثنه مههن ومنتزهههات عامههة حههنائ  مههن الخضههرا  المسههاحات

 المههاجرة الطيهور اسهتهنا  رغهم الطهائر، ههذا أعنان مضاعفة

 البحههر سههاحل وعلهه  الكويههت، فههي يحصههل كمهها بالصههين، منههها

 ذات المنخفضههههة المنههههاط  القمههههر  طيههههور وتحبههههذ. األحمههههر

 التهي المشهاتل أو الحهنائ ، أو الصهريرة، األنغهال أو األشجار،

. المرويهة الزراعيهة األراضهي عهن فضهالً  الحماية، فيها تتوافر

 قههانر وهههو. الحيوانههات تكهاثرت الميهها  مصههانر وجههنت وحيثمها

 إلههه  النفهههاذ علهه  قهههانراً  نام مهها الشهههنين الجفهها  مقاومهههة علهه 

 الهذ  العربيهة الجزيرة وسط في الوحين فالمكان. الميا  مصانر

 شههجيرة عنههن كههان السههبعينيات منتصهه  فههي فيههه تكههاثر  ورن

 حههوض ذات نائيههة رقعههة فههي رمليههة، بكثبههان محاطههة زعههرور

. السهنين مهنار عله  الصهي  فصهل فهي الما  فيه يتجمع صرير

 ال ربمها الصهريرة الموائهل ههذ  مثهل أن إله  هنها اإلشارة تجنر

 مها حهن إله  للتنقهل النهوع ههذا يضهطر ممها - عهام كل في توجن

 األحيههائي التكههاثر موئههل تمثههل وربمهها - الحيههاة قيههن علهه  للبقهها 

 القمهر  ويترهذ . الحهنيث العصهر حلول حت  األصلي العربي

 فهي الفقاريهة غير الكائنات عن فضالً  والحبو ، النباتية بالموان

 وقهت القمهر  طيهور تكهاثر موعن يصان  كما. األحيان بعض

. الصهي  فصهل منتص  في األخر  اليمام طيور تكاثر تباطث

 أزوا  مهن عهنن يتجمهع مالئمهة، البيئية الظرو  تكون وعننما

 التكهاثر، موسهم ببهن  إيهذاناً  ههنيلها ُيسمع إذ للتكاثر، الطائر هذا

 إله  عمهون  بشكل والتحلي  الطيران، في مهارتها مستعرضة

 . مقوس بشكل المفتوح ذيلها بريش االنسالل قبل السما 

 Streptopelia lugens  نواح قمري

 

 السههعونية، الرربيههة الجنوبيههة المرتفعههات طههائر النههواح القمههر 

 العربيهة المملكهة فهي المههاجرة الطيهور تكهون بثن احتمال وثمة

 فهي ومتوطنة نطاقها، من الشمالي الجز  في متكاثرة السعونية

 فهي  محهنونة بثعهنان تتكهاثر أنهها يبهنو إذ. منهه الجنهوبي الجز 

 صهنعا  بين الوسط ، اليمن ومرتفعات أبها، قر  عسير جبال

 المتاخمهة العرعهر أشهجار غابات طائر المملكة في وهو. وتعز

 فههي أمهها م،5111 الههال ينههاهز ارتفههاع عنههن الزراعيههة لذراضههي

 أو الحههنائ ، ومنهها المشههجرة، المنهاط  مختلهه  فهيالزم الهيمن،

 يكههون وربمهها. م0911 نحههو ارتفههاع إلهه  تصههل التههي المنههاط 

 أعههنان تراجههع فههي سههبباً  المملكههة فههي الجنبههات مسههاحات تقلهه 

 فهي غذائهه عهن معلومات ترن ولم. فيها المتكاثر النواح القمر 

 قبهل الشهعير تناولهه عهن الشهواهن بعهض سو  العربية الجزيرة

 كحالهه الحبهو  وبهذور األعشها ، تناولهه ُيهرج  أنه إال. نرسه

 إال الزيتهوني، الحمهام مهع موئلهه فهي يتشهارك وههو. إفريقيا في

 تكهاثر موسم ويبنأ. يتعايشان بل الطعام، عل  يتنافسان ال أنهما

 مههارس شهههر منتصهه  فههي العربيههة الجزيههرة فههي الطههائر هههذا

 لتضههاع  نظههراً  هجرتههها، مههن الطيههور عههونة خههالل ،(آذار)

 النهههواح القمههر  يقههوم حينئههذ. الشهههتا  بثشهههر مقارنههة أعههنانها

 فهي نائهر  بشهكل يطيهر حيهث المميهزة، الهوائيهة باستعراضاته

 مههن كريههر  مرتفعههاً  التحليهه  أو جناحيههه، تصههفي  نون السههما ،

 الملتقطة األعوان بعض من عشه ويتثل . األخر  اليمام طيور

 .األشجار أغصان من

 Streptopelia decaocto  المطوق اليمام 

 

 

 القمري
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 يشهن  لم نحو عل  المطو  اليمام لطيور الطبيعي النطا  اتسع

. المنصههرم القههرن خههالل القههنيم العههالم طيههور مههن آخههر نههوع أ 

 آسهههيا مهههن غربهههاً، تهههنريجي بشهههكل انتشهههر م،0701 عهههام فمنهههذ

 إلهه  ثههم ومههن أوروبهها، وغههر  ووسههط شههر  إلهه  الصههرر 

 األوسهط، الشهر  فهي أمها. أمريكها وشهمال وجرينالنهن، أيسلننا،

 إله  ثهم ومهن إفريقيها، إله  ثهم سهينا ، إله  وغرباً  جنوباً  فانتشر

 م،0791 وقبهل. م0791 عهام منذ الكويت في العربية الجزيرة

 طيهوراً  كانهت أنهها ُيعتقهن إذ - المطو  اليمام طيور توجن كانت

 القهرن منتص  في أطلقت أو هاربة، طيور من متسللة وحشية

 شهمال فهي متفرقة مواطن ثالثة وربما موطنين، في - العشرين

 ُعمههههان فههههي الباطنههههة وسههههاحل المتحههههنة، العربيههههة اإلمههههارات

(. األرجهه  علهه ) وصههاللة الريههاض عههن فضههالً  واإلمههارات،

 أخهر  أجهزا  فهي" األصهلية" الطيهور ههذ  انتشار لعنم ونظراً 

 سههاحل طههول علهه  انتشههارها عههنا مهها - العربيههة الجزيههرة مههن

 الوراثيهة للمقومهات الطيور تلك افتقار افتراض يمكن - الباطنة

 األخيهرة الموجهة بهها تميهزت التهي السهمة وهي نطاقها، لتوسيع

 األلفيههة بحلههول إذ. العربيههة الجزيههرة طالههت التههي الطيههور مههن

 المهاجرة المطو  اليمام طيور من عارمة موجة وصلت الثالثة

. غربههها وجنههو  جنوبههها مههن العربيههة الجزيههرة قطعههت التههي

 اليمههام طيههور مههن فههو  أول قبلههة( األحمههن ) الكويههت وكانههت

 مهارس) العربيهة الجزيهرة شهبه فهي توطنها سجل التي المطو 

 األرجهه  علهه  الوافههنة الطيههور هههذ  وكانههت(. م0791( آذار)

 مههن تحركههت بحيههث نطاقههها، لتوسههيع الوراثيههة النزعههة تحمههل

 سهاحل طيهور خهال  عل  العربية، الجزيرة باتجا  غرباً  إيران

 البحهههرين، إلههه  م0799 -م0797 بهههين وصهههلت حتههه  الباطنهههة

 وليلههه ، وقطهههر، الشهههرقية، والمنطقهههة وأبهههوظبي، والشهههارقة،

 حلهول ومع. الطائ  حت  وُجنة وظفار، ُعمان وشمال وتبوك،

 المنطقهههة فهههي منتشهههرة الطيهههور ههههذ  كانهههت م،0771 آواخهههر

 وسهط وفهي العربيهة، الجزيهرة مهن والشهرقية الوسط  الشمالية

 شههائعاً  متوطنههاً  طههائراً  المطههو  الحمههام ويعههن. ُعمههان وجنههو 

 العربيههة، الجزيههرة فههي توطنههه بنايهة فههي كههان وإن وجههن، حيثمها

 هههذ  تشههتت ولعههل. موسههمي بشههكل يتنقههل أو صههيفاً، يزورههها

 فههي توطنههها فههي الههرئيس الحههافز كههان التكههاثر مههنة بعههن الطيههور

 موسهم غيهر فهي سربي طائر المطو  واليمام. العربية الجزيرة

 أعهنان  زالهت ومها(. منهه طهائر 5211 حت  يتجمع قن) التكاثر

 بهل والحنائ ، المزارع المطو  اليمام ويحبذ. مستمر تزاين في

 أنهواع بشهت  يترهذ  إذ اإلنسهان، يقطنهها التهي المواطن ومعظم

 والهنواجن، للماشهية الملقاة أو المشطورة، تلك والسيما البذور،

 األرز وبقايا الخبز فتات مثل اإلنسان طعام مخلفات إل  إضافة

 واألعشهها  الفقاريههة غيههر الكائنههات أيضههاً  يثكههل كمهها. المرمههي

 من الوسط  المنطقة في ويرتان. العربية الجزيرة خار  أحياناً 

 الَسههههنط شههههجيرات ذات النائيههههة األونيههههة العربيههههة، الجزيههههرة

 اليمههام انتشههار تههزامن وقههن. فيههها ويتكههاثر الكثيفههة،( األكاسههيا)

 هشههنت الهذ  الهائهل التوسهع مهع العربيهة الجزيهرة فهي المطهو 

 زراعهة محهاور وبخاصهة المرويهة، الحقول خالل من الزراعة

 وقههن. واألجبههان والحليهه ، الههنواجن، مههزارع وإنشهها  الحبههو ،

 أول زراعة من عامين أو عام بعن المطو  اليمام توطن لوحظ

 المرتفعات إل  بعن يصل لم أنه من وبالرغم. زراعي محصول

 بنفسه ينث  أن المتوقع غير من فإنه الرربية، والجنوبية الرربية

 المناخيههههة الظههههرو  مههههع للتكيهههه  اسههههتعناناً  يبههههن  إذ عنههههها،

 اليمههام ُوِجههن وحيثمهها. أوروبهها فههي سههابقاً  فعههل كمهها للمرتفعههات،

 إلهه  جنبههاً  النوعههان يتعههايش إذ الضههاحك، اليمههام ُوجههن المطههو 

 منههازل فههي عههنناً  أكثههر الضههاحك اليمههام طيههور أن علمههاً  جنهه ،

 فههي المطههو  اليمههام هههنيل سههماع ويمكههن. المشههجرة الضههواحي

 سهجعاً  يخصه  كمها العربيهة، الجزيهرة وحهنائ  مساكن معظم

 مها، ارتفهاع عله  بالجثم يبنأ حيث الهوائي، الستعراضه خاصاً 

 نائر  بشكل نزوله قبل بجناحيه، مصفقاً  مرتفعاً، بعن  يحل  ثم

 علهه  يتكههاثر فهههو. مجههنناً  جثمههه إلهه  ليعههون األحيههان معظههم فهي

 يوجهن ال أنه إال أخر ، أنواع مع تزاوجه ورن وقن. العام منار

 .ذلك يثكن ما

 Streptopelia roseogrisea   إفريقي مطوق يمام 

 

 الرربيهة الجنوبيهة األجهزا  فهي اإلفريقهي المطهو  اليمهام يتكاثر

 عهنن، إله  جنوبهاً  الحجهاز شمال من العربية، الجزيرة شبه من

 غهر  الجافهة والسههول تِهامة ويقطن. ظفار إل  شرقاً  ثم ومن

 جميع في ُسجل وقن(. المرتفعات إل  يصل ال لكنه) المرتفعات

 فهي غائبهاً  يكهون يكهان أنهه إال الرربهي، الجنهو  فهي العام أشهر

 حتهه  ،(الثههاني كههانون) وينههاير( األول كههانون) نيسههمبر شهههر 

 أمهها. حينئههذ العربيههة الجزيههرة يرههانر أنههه ويههرج  تِهامههة، عههن

 له، مالئمة تبنو موائل في إيجان  يتعذر إذ منتظم، فرير توزعه

 منهه كبيهر عهنن ويهثتي. أخهر  مهواطن فهي يكثهر نهرا  حين في

 فهي عشهوائياً  للتكاثر الصي  فصل في إفريقيا من يبنو ما عل 

. واآلخهر العهام بهين عهنن  إجمهالي يتفاوت لذا العربية، الجزيرة

 الَسهنط شهجيرات مهن ذلهك فهي بما الموائل، مختل  يقصن وهو

 الزراعيهههة، واألراضهههي القهههر  وبجهههوار الجافهههة،( األكاسهههيا)

 كمها. السهكنية المنهاط  عله  معتمهناً  يبهنو وال. النائيهة واألونية

 شهوهنت وقن للما ، حاجته رغم الجفا  تحمل عل  قانراً  يبنو

 محتشههنة العربيههة الجزيههرة فههي اإلفريقههي المطههو  اليمههام طيههور
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 يعشهش وقهن. حهراً  النههار سهاعات نأشه فهي الميا  مصانر قر 

 األرض، مهن طعامه ويلتقط المنررو ، أشجار في الطائر هذا

. الفاكههة أنهواع وبعهض وغيرهها، الهنخن وحبو  الشعير، مثل

 المهوان عهن فضالً  البذور، أنواع مختل  فيتناول إفريقيا في أما

 قههر  يوجههن وقههن. والقواقههع والحشههرات، والحبههو ، النباتيههة،

. المطهههو  واليمهههام العهههين، األحمهههر واليمهههام الضهههاحك، اليمهههام

 فإنهمها المطهو ، اليمهام ههنيل عهن هنيلهه اخهتال  من وبالرغم

 ههزيالً  عشه يكون وقن. الهوائي االستعراض نمط في يشتركان

 علهه  يضهعه الهذ  العههش، أسهفل مهن البههيض رثيهة يتهي  بشهكل

 .ما شجرة عل  أمتار ثالثة إل  متر ارتفاع

 Streptopelia المطوق شبه أو العين أحمر يمام 

semitorquata  

 

 العربيهههة المملكهههة غهههر  جنهههو  العهههين األحمهههر اليمهههام يقطهههن

° 52،2 حته  والهيمن شماالً،° 51 العرض خط حت  السعونية

 بعهض فهي انتشاراً  وأكثرها بل الشائعة، الطيور من فهو. شرقاً 

 فههي قليلههة أعههنان  أن حههين فههي الههيمن، فههي موئلههه فههي األحيههان

 وخاصهههة المشهههجرة، المنهههاط  الطهههائر ههههذا ويرتهههان. المملكهههة

 األشهههجار ومهههواطن والحهههنائ ، الخضهههرا ، الهههتالل منحهههنرات

 منحهنرات مثل جارياً، ما ً  معظمها في تكون التي والشجيرات

 البحهر سهط  مسهتو  عنن ويتنقل. لتِهامة المتاخمة الننيا التالل

 فيثكهل إفريقيها في أما بالفاكهة، ويترذ . م5011 ارتفاع وحت 

. النباتيههة المهوان مهن وغيرهها والفاكههة، التهوت وأنهواع البهذور،

 كههانون) نيسههمبر شهههر باسههتثنا  العههام، مههنار علهه  يتكههاثر كمهها

 وأنههه الههزو ، أحههان  طههائر بثنههه إفريقيهها فههي ويعههر (. األول

 يحهر  التي منطقتهما في مستقرين العمر، من  وزوجه يبق 

 .حمايتها عل  الذكر

 Streptopelia senegalensis  الضاحك اليمام 

 

 اليمام بات السبعينيات، في العربية الجزيرة شبه في توطنه منذ

 بعن السكانية، المناط  جميع في المنتشرة الطيور من الضاحك

 المتحهنة، العربيهة اإلمهارات شهمال فهي محهنوناً  وجون  كان أن

 المملكههة غههر  وجنههو  سههقطر ، وجزيههرة والههيمن، وُعمههان،

 القهر  ضهواحي طائر وهو. ينبع حت  شماالً  السعونية العربية

 الموائههل شههت  فههي التكيهه  مههن تمكههن وقههن النخيههل، ومههزارع

 أكثهر) اإلنسهان مع مطاعم طائر وهو واالصطناعية، الزراعية

 الموائهل فهي تهام وئهام فهي معهه يجتمهع الهذ  المطو  اليمام من

 والحههنائ ، الكبيههرة، والمههنن الصههريرة، القههر  ويرتههان( ذاتههها

 ويفضهل. طعامهه عهن بحثهاً  المزروعهة والمنهاط  والمنتزهات،

 ذات المنهاط  فهي وجهون  ويكثهر الكثيفة، والشجيرات األشجار

 والبقهههع واألشهههجار بالمههها  المفعمهههة العهههالي السهههكاني التعهههنان

 ارتفهاع حته  البحهر سهط  مسهتو  عنهن يوجهن وقن. المزروعة

 الجفها ، لتحمل وجل عز الخال  فطر  كما م،0111 الال يناهز

 طيهور مهن أخهر  أنهواع مهع بالجثم يقوم وقن. الما  إل  والنفاذ

 ينقه  حيهث األرض، مهن غذائهه الضهاحك اليمام ويلتقط. اليمام

 مها كثيهراً  لهذا اإلنسهان، طعهام مخلفهات يتنهاول كمها البذور، عن

 فيثكهل العربيهة الجزيهرة خهار  أمها. النفايات أماكن حول يحوم

. الحشههرات وبعههض الناضههرة، واألعشهها  والرحيهه ، الفاكهههة،

 مهههن للعنيهههن فريسهههة الضهههاحك اليمهههام أن إلههه  اإلشهههارة تجهههنر

 الهنور ، الرهرا  مثل العربية، الجزيرة في المفترسة الكائنات

 العهههام، مهههنار علههه  يتكهههاثر وههههو. الصهههيانين إلههه  باإلضهههافة

 يوليههو شهههر نهايههة حتهه ( شههباط)فبرايههر شهههر مههن وبخاصههة

 ومصهفقاً  محلقهاً  بارتفاعهه الههوائي استعراضهه ويتميهز(. تموز)

 ويبهن . جناحيهه فهارناً  بهبط  نزولهه ثهم ومهن بصخ ، بجناحيه

 مختله  من تعشيشه، موطن اختيار عنن مرونة الضاحك اليمام

 الخ،... النوافذ وحوا  المباني إل  والشجيرات األشجار أنواع

 ! األسالك من ُعش له ُرصن وقن

 Oena capensis  الذنب طويل يمام 

 

 نطاقهها اتسهع التهي الثالثة األنواع أحن الذن  الطويل اليمام يعن

 مههن الثههاني النصهه  خههالل العربيههة الجزيههرة أرجهها  معظههم فههي

 عله  طهرأ الهذ  الهائهل الزراعهي التطهور إثهر العشهرين القرن

 أن كمهها غامضههاً، يههزال ال الطههائر هههذا وضههع أن إال. المنطقههة
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 غيههر يههزال ال المنههتظم وغيابههه المحلههي النطهها  علهه  تحركههه

 المتكهاثرة، األنواع من م0971 عام في ُيعر  كان فقن. مفهوم

 أو صهيفي زائهر أنهه أحيانهاً  ُيظهن كمها به، التنبث يتعذر كان وإن

 عهام حته  الهيمن خهار  وجون  يسجل ولم المنطقة، إل  شتو 

 المنطقههة أجههزا  معظههم إلهه  وصههل م0792 وبحلههول. م0705

 وتكههاثر الشههرقية، والمنطقههة العربيههة، الجزيههرة مههن الوسههط 

 وإن فيهها، تهوطن ثهم ومن بها، حط التي المناط  كل في تقريباً 

 فهي ويري  عشوائي، بشكل يظهر توطنه مراحل أول  في كان

 يفسههر قههن ممهها بعيههنة، لمسههافات يهههاجر ال وهههو. الشههتا  فصههول

. الخهالي الربهع فهي شهرور  وبلهنة سهقطر ، جزيهرة عهن غيابه

 الرربي، الجنو  في الجافة( األكاسيا) الَسنط أنغال طائر وهو

 الحيوانهههات، وحظهههائر الزراعيهههة، المنهههاط  إلههه  يتهههرنن حيهههث

 طهههائر فيعهههن العربيهههة، الجزيهههرة وسهههط أمههها. القهههر  وجهههوار

 عالقههههة تربطههههه إذ واألعههههال ، الماشههههية، ومبههههاني المههههزارع،

 التهي منهاط ال جميهع كهون وبهرغم. اإلنسهان مع نسبية مطاعمة

 حيهث مائي، مصنر من القر  عل  يحر  فهو جافة، يقطنها

 ويقتهات. تصهانفهم مها  بِركهة أ  مهن للشر  منه أعنان تتجمع

 وبهالرغم( بالحشرات يقتات العربية الجزيرة وخار ) بالحبو 

 يبهن  ال فإنهه اليمهام، أنهواع معظهم مع للطعام يجتمع قن أنه من

 أثنها  الجهواثم مهع يجتمع ما كثيراً  بل تجاهها، عنائي سلوك أ 

 يقيمهان مها فكثيهراً  التعشيش، مهام في الزوجان ويشترك. األكل

 مهبطن مجهو ، قهاع ذا والجذيرات األعشا  من متماسكاً  عشاً 

 ثهم ههزيالً، يكهون قن العش أن كما. األعشا  مثل ناعمة، بمانة

 يجن وال. الصريرة الطيور مرانرة قبل بالروث متماسكاً  يصب 

 جذور أو حولي، نبات أو نخل، سع  عل  التعشيش في حرجاً 

 .مقلوبة شجرة

 Treron waalia  الخضراء الحمامة 

 

 مههن الرربيههة الجنوبيههة المنطقههة فههي الخضههرا  الحمامههة توجههن

 فصهول فهي متكهاثرة زائهرة تكهون أن يهرج  - العربية الجزيرة

 حته  المكرمهة مكهة شمال وقرابة سقطر ، وجزيرة - الصي 

 التههي المنههاط  معظههم فههي شههارنة وتعههن ظفههار، فههي شههرقاً ° 29

 طائراً  فتعن سقطر ، وجزيرة وظفار اليمن في أما فيها، تشاهن

 البحر سفن متن عل  الخضرا  الحمامة قنوم ورن كما. متوطناً 

 المثمههرة األشهجار الطهائر ههذا ويتهوخ . عهنن وخلهي  األحمهر،

 ذات الههههتالل ومنحهههنرات الخضهههرا ، األونيههههة مثهههل بالفاكههههة

 حتهه  البحههر سههط  مسهتو  مههن والمشههاتل، والحههنائ  األشهجار

-0111 ارتفههاع عنههن تِهامههة فههي يفضههلها التههي الههتالل سههفوح

 ويههو . السهعونية العربيهة المملكة في م5911 حت  م،5111

 علهه  يثكههل وال الصههريرة، والبههذور األخضههر، والتمههر التههين،

 في وجبته تناول يفضل فهو للشر ، إال يقربها ال بل األرض،

 فهو لذا الساب ، في الصيانين هن  كان ولطالما. األشجار ظل

 غذائهه شهجرة عن مبتعناً  يسرع فتارة اإلنسان، من الحذر شنين

 نون يقبهههع أخهههر  وتهههارة إنسهههان، أ  اقتهههرا  لحظهههة بصهههخ 

 وهههو. الشههجر أورا  بلههون الممههو  ريشههه علهه  معتمههناً  حههراك

 الهذ  التكهاثر موسهم فهي حته  األوقهات، جميع في سربي طائر

 عشههها الخضههرا  الحمامههة وتبنههي. ألخههر  منطقههة مههن يتفههاوت

 .الفرا  حضانة في الزوجان ويتشارك الشجرة، عل 

 Psittacidae   والكوكاتو الببغاء طيور 

 مهن نوعهاً  وخمسين ثالثمئة عل  يزين ما وجل عز الخال  أبنع

 المناريهة، المنهاط  فهي معظمهها توجن. العالم في الببرا  طيور

 مها منهها يوجن وال األرضية، الكرة من الجنوبي النص  في أو

 الصهرير، بعنقهها الببرا  طيور وتتميز. العربية الطيور من يعن

 المعقهو ، القهو  القصهير المنقهار ذ  نسهبياً  العهريض ورأسها

 زوجيهة السها ، قصهيرة الجناحين، قوية الجسن، متراصة وهي

 ذكيهة طيهور وههي. واألنثه  الهذكر يتشهابه مها وغالبهاً . المخال 

 أكثهر يجعلهها ممها اللهون، زاههي ريش منها العنين ولن  لعوبة،

 الطيهور وشهعبية بهها التجهارة أن كمها. شهعبية األليفهة الحيوانات

 مهن منهها العنيهن ههرو  فهي سهاهما عهالمي، نطا  عل  األليفة

 .القليل إال فيها يتكاثر ولم العربية، الجزيرة

 Cacatua galerita  التاج أصفر كوكاتو

 قليلهة، مهرات إال العربية الجزيرة في حراً  الطائر هذا يشاهن لم

 التوالي عل  الطائر هذا ظهر حيث وحشي، بشكل تكاثر  رغم

 م0791 عهامي بهين) والنوحهة ُجهنة فهي ثهم ومهن البحهرين، في

 الممههرات عنههن مسههتقر مهههاجر، غيههر طههائر وهههو(. م0799و

 إذ لهها، المتاخمهة القاحلهة الواسهعة المناط  في ويترذ  المائية،

 حسهن ومهن. والحبو  والفواكه، والرحي ، النباتية الموان يثكل

 لكهان تكهاثر فلهو لتكهاثر ، مواتياً  يكن لم العربي المنا  أن الحظ

 أضهرار مهن يلحقهه لمها نظراً  العربية، الجزيرة في زراعية آفة

 .ومتاجرها الحبو  بمحاصيل
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 Melopsittacus undulatus  الطيب الطائر

 ذلهههك فههي بمهها العههالم، فههي شههعبية" القفهه " طيههور أكثههر هههو

 وقهن البريهة، في ليعيش يهر  أو ُيطل  حيث العربية، الجزيرة

 ومهرة( م0779) صاللة في مرة منه وحشية طيور تكاثر ورن

 أ  في تكاثر  عل  نالئل توجن ال أنه إال( م0795) النوحة في

 والحنائ ، السكنية، المناط  الطي  الطائر ويفضل. فيها مكان

 مههن لههه ُيقههنم مهها علهه  معتمههناً  يكههون وربمهها الطيههور، ومنصههات

 تطهور مهع اسهتراليا فهي النهوع هذا النتشار ونظراً . للبقا  طعام

 أيضهاً، العربيهة الجزيهرة فهي ينتشهر بثن احتمال فثمة الزراعة،

 .له مناسبة الزراعية المناط  تبنو  حيث

 Psittacula eupatria  نبيلة درة 

 

 اإلمهارات في العربية الجزيرة عل  الرريبة الطيور هذ  تتكاثر

 فههي للبيههع نائمههاً  معروضههة وهههي. والبحههرين المتحههنة العربيههة

 تكهون أن البن لذا والشارقة، ونبي، والبحرين، الكويت، أسوا 

 الطيهور منشهث سهراحها، أطله  التهي أو الهاربهة، الطيهور بعض

 أرجهها  مختلهه  فههي النبيلههة الههنرة مههن تكههاثرت التههي الوحشههية

 حيهههث والتسهههعينيات، الثمانينيهههات حقبهههة فهههي العربيهههة الجزيهههرة

 وصهههنعا ، وقطهههر،( ظفهههار) صهههاللة فهههي النبيلهههة الهههنرة ورنت

 ُعمان، وشمال والبحرين، وأبوظبي، ونبي، الشرقية، والمنطقة

 وغيههر مقيمههة النبيلههة الههنرة تكههون أن ويههرج . وُجههنة والكويههت

 لهم الرريبهة، األنهواع مهن غيرها وكشثن. وجنت حيثما مهاجرة

 المنهاط  النبيلهة الهنرة وتقصن. تكاثرها أماكن عن شي  يرصن

 الضههواحي، حههنائ  مثههل والنباتههات، األشههجار ذات المنخفضههة

 إلهه  الحههر النفههاذ ذات الزراعيههة والمنههاط  الرولهه  ومالعهه 

 الشرقي الساحل عل  المنررو  أشجار في شوهنت كما. الما 

(. السهنر مثهل) األشهجار عله  تترهذ  ما غالباً  وهي اإلماراتي،

 واألورا ، الفواكهه، أنهواع بمختله  بتناولهها الهنهن فهي وتعر 

 العربيهة، الجزيهرة فهي تكهاثر  من وبالرغم. والنباتات والبذور،

 إذ. التكهاثر فهي االسهتمرار عله  قهانر أنهه المثكهن غير من فإنه

 يمكنهه ال التهي األشهجار فجهوات فهي المثهال سهبيل عله  يعشش

 فهي تكهاثر  فهر  مهن يحهن قهن ممها حجمهه، كبر رغم توسيعها

 .العربية الجزيرة

 Psittacula krameri  مطوقة هندية درة 

 

 انتهه  وقهن المحببهة، القفه  طيهور مهن المطوقهة الهننيهة النرة

 العهالم، أرجها  فهي منهها وحشهية طيهور بتكهاثر وهربهها إنخالها

 الممكهههن مهههن كهههان وإن العربيهههة، الجزيهههرة شهههبه ذلهههك فهههي بمههها

 مهههن الرربيهههة الجنوبيهههة المنطقهههة فهههي طبيعهههي بشهههكل وجونهههها

 الجهز  في كان الطائر لهذا ظهور أول وكان. العربية الجزيرة

 فهي ُعمهان في الباطنة ساحل عل  العربية الجزيرة من الشرقي

 بثعهنان المطوقة الهننية النرة استيران استمر وقن. م0721 عام

. الثالثهههة األلفيهههة حتههه  العربيهههة الجزيههرة إلههه  الهنهههن مهههن هائلههة

 إنشهها  أصههل هههو الوحشههية الطيههور انتشههار يكههون أن ويههرج 

 المزيهن ههر  وليس المطوقة، الهننية النرة من جنينة تجمعات

 الطههائر، هههذا أعههنان تزايههنت وقههن. المسههتورنة الطيههور هههذ  مههن

 والجههز  العربههي، الخلههي  مههن السههاحلية المنههاط  فههي خاصههة

 ذا متكهاثراً  متوطنهاً  طهائراً  ويعهن. العربيهة الجزيهرة من الشرقي

 المطوقة الهننية النرة وتفضل. التكاثر موسم بعن فصلية حركة

 النخيل، وبساتين والمنتزهات، الحنائ  ذات الحضرية المناط 

 إهمال ساعن  وقن. القاحلة المناط  في حت  المروية والمزارع

 المنطقهة فهي التكهاثر عله  األخيهرة اآلونهة فهي النخهل محاصيل

 المتوقههع مههن لههذا المهها ، إلهه  مسههتمرة بحاجههة وهههو. الشههرقية

 بال الطائر هذا ويمثل. الوسط  المنطقة في أكبر بشكل انتشار 

 مختلهه  فههي يعشههش وقههن. الزراعيههة المحاصههيل تهههنن آفههة شههك

 شجرة قمة أو شجرة، جحر) االصطناعية أو الطبيعية، الشقو 

 وافتقهههار (. مهجهههور جهههنار أو مبنههه ، فهههي شههه  أ  أو نخيهههل،

 إذ التكهاثر، عله  قنرتهه من يعي  قن المالئمة التعشيش لمواطن

 طيههور وتمههارس. ضههيقة لههه المتههوافرة الشههقو  تكههون مهها كثيههراً 

 كمهها شهههور، لعههنة المرازلههة مههن أنماطههاً  المطوقههة الهننيههة الههنرة

 تجها  عهنا ً  وتهزنان التعشيش، مواطن أنها ُيعتقن ما بزيارة تقوم

 .التكاثر موسم في األخر  األنواع
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 Psittacula cyanocephala  الرأس برقوقية درة 

 

 الجزيهرة شهبه في األول  للمرة الرأس البرقوقية النرة لوحظت

 فههي ثههم ومههن م،0770 عههام ُعمههان فههي صههحار قههر  العربيههة

 نبهي فهي ظهرت كما. ُعمان في ثانية ترن أن نون ونبا، مسقط

 ثهم ومهن الهوارنة، الشهواهن بحسه  م5115 عهام في مرة ألول

 تكههون أن وُيحتمههل. نبههي مههن قريبههة أخههر  مههواطن خمسههة فههي

 الهنرة وبين بينها خلطت قن النوع بهذا الخاصة السابقة الشواهن

 وعله  طويهل، زمهن منهذ وجونهها سهجل التهي المطوقهة الهننية

 مهرة ألول تكاثرهها ذكهر وقهن. العربية الجزيرة في واسع نطا 

 هههذا أعههنان تزايههن المههرج  مههن حيههث نبههي، فههي م5119 عههام

 الناضههجة األشههجار ذات الموائههل يتحههر  أنههه ويبههنو. الطههائر

 ومالعهه  ومنتزهههات حههنائ ) بفاكهتههها ويقتههات فيههها، ليعشههش

 األرجه  عله  الهرأس البرقوقيهة الهنرة وتحتها ...(. إلخ غول 

 فهي اإلنسهان عله  اعتمانها إل  باإلضافة مائية، ُبقع وجون إل 

 المهنن عهن بعيهناً  العيش من تتمكن ال ربما إذ العربية، الجزيرة

 الجزيهرة فهي تكاثرهها أمهاكن عهن شيئاً  نعلم نكان وال. والحنائ 

 عله  األخر  الببرا  أنواع مع تنافسها ُيعتقن كان وإن العربية،

 .لتعشيشها المناسبة المحنونة األشجار شقو 

 Cuculidae الوقواق

 طويههل ذيههل ذات السهها ، طويلههة الحجههم، متوسههطة طيههور هههي

 وتستثثر. العالي تررينها من بالرغم االنزوا  إل  تميل الريش،

 فضهالً  متكهاثرة، منهها ثالثة منها، أنواع بتسعة العربية الجزيرة

 طيههور أنههواع جميههع وتعههن. آخههرين نههوعين تكههاثر احتمههال عههن

 التطفهل تمهارس التهي الطيهور مهن العربية الجزيرة في الوقوا 

 .الكوكال باستثنا  الحضانة، في

 

 Clamator jacobinus  الراهب الوقواق

 

 الجزيهرة جنهو  فهي نهانراً  مههاجراً  الراهه  الوقوا  طائر يعن

 العربيههة اإلمههارات وكههذلك الُعمانيههة، مصههيرة جزيههرة) العربيههة

 ال محهنونة بثعهنان ولكهن فيهها، يتكهاثر صيفيٍّا وزائراً  ،(المتحنة

 جنهو ) المههاجرة األخهر  الطيهور عن ظاهرياً  تمييزها يمكن

 الهيمن غهر  وفهي شهماالً ° 09،2 حته  العربية الجزيرة غر 

 الجافهة الموائل الراه  الوقوا  ويقصن(. شرقاً ° 52 خط حت 

 الَسههنط أشههجار عنههن العربيههة، الجزيههرة شههبه غههر  جنههو  فههي

 األونيههة الطيههور هههذ  تحبههذ حيههث الجبههال، وسههفوح( األكاسههيا)

 عهن يهرن ولم. والشجيرات األشجار المنثورة االنحنار، الشنينة

 والكائنهات بالخنهافس، ترذيهه سهو  العربيهة الجزيرة في طعامه

 فههي واليسههروع النباتيههة المههوان يتنههاول أنههه ورن) الفقاريههة غيههر

 الوقههوا  تكههاثر علهه  القاطعههة األنلههة جمههع ويتعههذر(. إفريقيهها

 فراخهه، حضهانة عنهن يتطفل فهو العربية، الجزيرة في الراه 

 يههوحي بشههكل لبعضههها الوقههوا  طيههور مطههارنة مههن وبههالرغم

 .منها ناضجة غير طيور أ  عل  ُيعثر لم فإنه بالمرازلة،

 Cuculus canorus  اعتيادي وقواق

 بثعهههنان العربيهههة بهههالجزيرة مههههاجراً  االعتيهههان  الوقهههوا  يمهههر

 فهي عنهها الخريه  فصل في ازنيان في تكون ما غالباً  متفاوتة،

 فيههها يوجههن التههي سههقطر  جزيههرة ذلههك فههي بمهها الربيههع فصههل

 مسننم جزيرة شبه في أيضاً  تكاثر  قلة ُيحتمل كما. قليلة بثعنان

 بذلك الجزم ويتعذر وُعمان، اإلمارات بين الفاصلة الحنون عنن

 يمكهن ال أنه بمعن  البيض، حضانة عنن الطفيلية لطبيعته نظراً 

 أو بيضهه يهثو " مضهي " عش عل  العثور نون تكاثر  إثبات

 البهال  الطائر بصحبة االعتيان  الوقوا  فر  رثية أو فراخه،

 وفهي مسهننم، فهي متكهاثراً  يكهون فقهن. العهش لفراخه يوفر الذ 

 الطهائر هذا ويفضل. المملكة من الرربي الشمالي الجز  أقص 

 الصههريرة، الحههنائ  ذات األونيههة قيعههان يفضههل كمهها اليسههروع،
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 الواسعة التالل يقطن وقلما ،(األكاسيا) والَسنط النخيل وأشجار

 الجههواثم علهه  الطههائر هههذا يتطفههل كمهها. المتنههاثرة األشههجار ذات

 والجشههنة الصههحرا ، قبههرة) بالحشههرات تقتههات التههي الصههريرة،

  فههههي العربيههههة والهازجههههة الشههههجر ونمنمههههة المنقههههار، الطويلههههة

 (.غالباً  مسننم

 Chrysococcyx klaas  كالس وقواق 

 

 الصهيفية إقامتهه أثنها  محهنونة بثعهنان النهانر الطائر هذا يتكاثر

° 07 حته  العربيهة، الجزيهرة مهن الرربية الجنوبية المنطقة في

 المملكهههة فهههي وجهههون  ُسهههجل إذ. عهههنن شهههر  قبالهههة أو شهههماالً،

 ،(آ ) وأغسهطس( شهباط)فبرايهر شهر  بين السعونية العربية

 وُيقبهل(. آ ) وأغسهطس( آذار) مهارس شههر  بين اليمن وفي

 الكثيفهة، النباتيهة البيئهة ذات والمنهاط  الرابات عل  الطائر هذا

 أنلهة تهرن لهم وإن وتِهامهة،( م0211-0011) الجبال سفوح من

 إفريقيها فهي وههو عسير، في للفاكهة تناوله ورن وقن. ذلك تثكن

 عله  فلويتط. والخنافس والب ، والفراشات، باليسروع، يقتات

 فههإن لههذا بيضههه، حضههانة عنههن الطيههور مههن األخههر  األنههواع

 صههياح لههوحظ أنههه بيههن قليلههة، تكههاثر  عههن المتههوافرة المعلومههات

 شههههههر مهههههن بهههههن اً  مجهههههثمهم مهههههن الكهههههالس الوقهههههوا  ذكهههههور

 العثور يسهل بحيث ،(التكاثر بموسم إيذاناً  ربما( )شباط)فبراير

 جميههع فههي متحفظههات بقههين الالتههي إناثههه خههال  علهه  علههيهم،

 فهي واحهنة بيضهة الطهائر ههذا فيضهع إفريقيها، في أما. األوقات

 مهن أقل منة تسترر  بيضه حضانة أن علماً  مضي ، عش كل

 الكههالس الوقهوا  بههيض فهيفقس المضهي ، الطههائر حضهانة مهنة

 !العش خار  المضي  الطائر وفرا  بيض ليطرن

 Chrysococcyx caprius  ديدريك وقواق 

 صهيفاً  العربيهة الجزيرة شبه جنو  نينريك وقوا  طائر يزور

 أقصهه  فههي السههعونية الجبههال ومرتفعههات سههفوح: منطقتههين فههي

 - قليلهة أعهنان منهه تنتشهر حيهث - اليمن وغر  المملكة جنو 

 مهن يعهن حيهث وظفهار، الهيمن شهر  أقص  في المهرة ومنطقة

 مهن القريبهة المشهجرة األونيهة قهر  يهرن فقن. المنتشرة الطيور

 .البحر سط  مستو 

 

 الجزيهرة فهي ُسهجل إذ فراخهه، حضهانة فهي طفيلهي أيضاً  وهو 

 ذكههور  ترريههن ُيسههمع حيههث روبههل، نسهها  علهه  تطفلههه العربيههة

 طيهور شهوهنت وقهن ،(نيسهان) أبريهل شهر في وصولهم لحظة

 أغسههطس شههر أوائههل فهي نيههنريك وقهوا  فههرا  تطعهم النسها 

 وقهوا  فهرا  ترعه  بقيهت البالرهة النسها  طيهور إن بل ،(آ )

 سههعي ورن وقههن! المضههي  عههش مرانرتههها بعههن حتهه  نيههنريك

 !.تجمعها عن بعيناً  الوقوا  طيور أحن لطرن النسا  طيور

 Centropus  الحاجب أبيض كوكال أو وقواق

superciliosus 

 

 الجزيهرة من الرربي الجنوبي الجز  في النانرة الطيور من هو

 خههط عنههن – المحههنونة وجههون  مههواطن فههي كُثههر وإن العربيههة،

 مههاجر، غيهر طهائر وههو - عهنن شر  قر  حت  شماالً ° 07

 طائر وهو. وسقطر  والكبير، فرسان، ُجزر في وجون  ُسجل

 المهواطن المتسهلل الطهائر ههذا يهثثر إذ. إغفاله ويسهل متحفظ،

 مثهل الكثيفهة، النباتيهة البيئهة ذات الرطبهة، أو المها ، من القريبة

 الجههههناول، قههههر  الكثيفههههة والشههههجيرات القصهههه ، أحههههواض

 وبسهاتين الموز، مزارع مثل) المرتفعة المزروعة والمحاصيل

 تِهامهة، عنهن المنخفضهة الساحلية المناط  في يرن كما(. النخيل

   ديدريك وقواق
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 الكوكههال ويقتههات. م0511 نحههو ارتفههاع حتهه  الجبههال، وسههفوح

 اوغيرهه والخنهافس والصراصهير، بالجنان ، الحاج  األبيض

 ممها يسهيراً  جهز اً  يشهكل ههذا طعامهه بهثن علمهاً  الحشهرات، من

 يسهتطيع مها كهل الطهائر هذا يبتلع يكان حيث إفريقيا، في يتناوله

 فهي سماعه ويمكن تررين ، فيعلو التكاثر موسم في أما. التقاطه

 شهههرو  قبهههل السهههاعة ونصههه  سهههاعة حتههه  البهههاكر، الصهههباح

 ويتههول . الرسهه  عنههن وكههذلك غروبههها، قبههل مهها وإلهه  الشههمس،

 .الفرا  وإطعام البيض، حضانة الذكر

 Tytonidae  الحظيرة بوم 

 شههكل علهه  الهذ  العههريض برأسههها الحظيهرة بههوم طيههور تتميهز

 خمسههة منههها القههنمين، قويههة السهها ، طويلههة طيههور وهههي قلهه ،

 الكهههرة مههن الجنههوبي النصهه  أرجههها  معظههم فههي نوعههاً  عشههر

 معظهم عهن غائبهة أنهها إال وأوروبها، أمريكا، وشمال األرضية،

 الجزيههرة فههي يوجههن منههها واحههناً  نوعههاً  عههنا. اآلسههيوية القههارة

 .العربية

 Tyto alba  المخازن بومة

 

 نول جميهههع فهههي قليلهههة بثعهههنان متهههوطن طهههائر المخهههازن بومهههة

 الربهع صهحار  عن يبنو ما عل  غائ  لكنه العربية، الجزيرة

 المناسبة للموائل شك بال تفتقر التي الشمالية، والسهول الخالي،

 التكهاثر المخهازن لبومهة يمكهن إذ. وجثمهه الطهائر ههذا لتعشهيش

 عله  تفضل كانت وإن عنينة، موائل تقطن فهي وجنت، حيثما

 مهن فرائسهها فيهها تتوافر التي السكانية، المناط  جوار يبنو ما

 تسهتطيع حيهث للقهر ، المجهاورة المنهاط  تقطهن كما. الثنييات

 المخهازن بومهة وتوجهن. والنفايات المحاصيل بين طعامها صين

 المنههههاط  إلهههه  أحيانههههاً  تتههههرنن وقههههن االرتفاعههههات، جميههههع فههههي

. ليلهي طهائر أ  يبهنو مها عله  ينافسهها وال النائية، الصحراوية

 ذلهههك فهههي بمههها الحيوانهههات، أنهههواع بشهههت  الطهههائر ههههذا ويقتهههات

 وكهان الحجهاز، فهي الجران أكلها األثر في ورن وقن القوارض،

 كشهثن المخهازن، بومهة وتعهاني. المنطقهة بهذ  الطاعون حل قن

 تعهن فههي بهها، العربيهة الثقافهة إجحها  مهن البهوم، طيهور سائر

 الزراعة، المخازن بومة تخنم إذ مثس ، أمر وهذا. شثم نذير

 ويمكهن الزراعية، المناط  في القوارض عل  بالقضا  تقوم إذ

. لههها تعشهيش صههناني  وضهع عنهن الزراعيههة للمنهاط  اجتهذابها

 المهههواطن مختلههه  التعشهههيش عنهههن المخهههازن بومهههة وتتهههوخ 

 .المهجورة أو القنيمة، المباني كشقو  المتوارية،

 Strigidae  البوم طيور

 واسهع العنه ، قصهير الهرأس، عهريض طهائر النموذجية البومة

 الهريش، من بحلقات والمطوقتين األمام، إل  الموجهتين العينين

 الراله ، فهي ومسهتنيرين واسعين، قصيرين جناحين عن فضالً 

 أن كمها. قصر  رغم معقو  قو  ومنقار الريش، قصير وذيل

 يصههل تمويهههها، فههي متميههزة مفترسههة ليليههة طيههور البههوم طيههور

 فهههي معروفهههة منهههها أنهههواع عشهههرة نوعهههاً، 091 إلههه  تعهههنانها

 .أنواع سبعة منها والمتكاثر العربية، الجزيرة

 Otus brucei  مخطط ثبج

 

 النطها  فهي منهتظم غيهر نحو عل  المخطط الثب  طيور تتوزع

 غههر  جنههو  حتهه  العربيههة، الجزيههرة وشههبه سههينا مههن الممتههن

 المتحهنة، العربيهة اإلمهارات فهي الطهائر ههذا يتوطن إذ الصين،

 تحهط التهي المههاجرة، الطيهور من يعن ما ومنها ُعمان، وشمال

 الثب  وينتشر. العربية الجزيرة من والشرقي الرربي الجز  في

. عسير في محنونة بثعنان متكاثراً  يكون وقن ينبع، في المخطط

 الجزيهرة فهي شهتا   يمضهي الطهائر ههذا بثن كبير احتمال وثمة

 غيهر جناحيهه شهكل مهن بهالرغم توقعاتنها، تنهاهز بثعنان العربية

 عهن الكشه  ويسههل. الطويلهة المسهافات قطع عل  المفطورين
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 لمههنن يطلقههها التههي المميههزة، صههيحته خههالل مههن المخطههط الثههب 

 بعيهنة، بئهر مضهخة بصوت والشبيهة الظالم، حلول بعن طويلة

 اإلمههارات المخطههط الثههب  ويقطههن. الربيههع فصههل فههي والسههيما

 بالَسههههنط المنغلههههة األراضهههي فههههي وُعمهههان المتحههههنة، العربيهههة

 واألونيههة التمههر، وبسههاتين المزروعههة، والمنههاط  ،(األكاسههيا)

 والبيئة السكانية الضواحي استرالل عل  قانر أنه كما. المعشبة

 هههذا يهههو  كمهها. المهملههة والحههنائ  المنتزهههات مثههل الريفيههة،

 علهه  أيضههاً  يقبههل أنههه إال االرتفههاع، المتننيههة المنههاط  الطههائر

 حلهول بعهن طعامهه عهن بحثهاً  يطهو  ما وكثيراً . الجبلية األقاليم

 كانهت وإن حته  خافهت، بنهور المضها ة المنهاط  وفي الظالم،

 بالخنههافس، يقتههات حيههث السههكانية، المنههاط  مههن مقربههة علهه 

 المخطهط الثهب  كهون وُيفتهرض. الحشرات من وغيرها والعث،

 مههن  الزوجههان يقتههرن إذ جنسههه، طيههور كسههائر الههزو  أحههان 

 .فيها يتوطنان التي المناط  في العمر

 Otus senegalensis  اإلفريقي الثبج 

 

 الجزيهرة مهن الرربي الجنوبي الجز  في اإلفريقي الثب  يتوطن

 السهههعونية، الرربيهههة المرتفعهههات فهههي شهههماالً ° 51 مهههن العربيههة

 عله  يتكهاثر وههو. ظفهار فهي شهرقاً ° 25 حته  بهاليمن، مروراً 

 أكبهر الليلهي الطهائر ههذا أعنان تكون وربما وجن، أينما األرج 

 فههي وتكههاثر  عاناتههه عههن شههيئاً  نعههر  نكههان ال إذ ُيعتقههن، ممهها

 التكهاثر موسهم فهي لهيالً  صهوته سهماع ويمكهن. العربية الجزيرة

 المنههاط  شههت  فههي اإلفريقههي الثههب  ويوجههن. األرجهه  علهه  فقههط

 فهي م0111 وارتفهاع ظفهار فهي البحهر سهط  بين تتراوح التي

 وقههن. السهعونية العربيههة المملكهة مههن الرربيهة الجنوبيههة المنطقهة

 الهيمن شهر  الجافهة( األكاسيا) الَسنط أشجار من موئله يتفاوت

 الرربيهة، الجبهال سهفوح فهي المشهجرة والمنحنرات ظفار، وفي

 النههوع هههذا يحتهها  وربمهها. السههونا  جبههل فههي العرعههر وغابههات

 فيها وجون  ُسجل التي المواطن معظم أن والسيما للبقا ، للما 

 الثنييات بثكله إفريقيا في ويعر . العذ  الما  من قريبة كانت

 بالبحهث أو مجثمهه، مهن عليهها باإلغهارة يصينها التي الصريرة

 .األرض في عنها

 Otus socotranus  سوقطري مخطط ثبج 

 

 بضهعة في كبيرة أعنان منه تجتمع قن سقطر ، جزيرة ثب  هو

 المنههاط  ويفضههل منتشههر، غيههر طههائر فهههو محههنونة، مههواطن

. النخيهل بثشهجار المفعمهة خاصة باألشجار، المحفوفة واألونية

 الموائهههل تهههوافرت وحيثمههها. م0111 ارتفهههاع إلههه  يصهههل وقهههن

 عهههن فضهههالً  بالخنهههافس، ويقتهههات. الطهههائر ههههذا ُوِجهههن المناسهههبة

 تتههوافر وال. والحههريش الحصههان، وزيههز والجنههان ، السههحالي،

 نور أو وعهننها، حضهنته، وحجهم تعشيشه، مقر عن معلومات

 . الفرا  ورعاية الحضانة، في الزوجين

 Bubo ascalaphus  صحراوية نسارية بومة 

 

 ومنخفضهات سههول وتقطن الصحراوية النسارية البومة تنتشر

 كمها. منهها الرربيهة الجنوبيهة المنطقهة عهنا مها العربية، الجزيرة

 المملكهههة مهههن والشهههرقية والوسهههط  الشهههمالية المنهههاط  تسهههتثثر

 اإلمههارات فههي توجههن إذ منههها، غفيههرة بثعههنان السههعونية العربيههة

 جنهو  فهي نهانراً  طهائراً  ويعهن. ُعمهان وشمال المتحنة، العربية
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 طههائراً  فيعههن البحههرين فههي أمهها وقطههر، الكويههت، وفههي ُعمههان،

 إل  قليلة، مسافات يقطع مهاجر أنه إل  الشواهن وتشير. شارناً 

 الخلههي  ُجههزر مثههل الشههتا ، فصههل فههي فيههها يتكههاثر ال منههاط 

 الخلهي  ساحل في الصحراوية النسارية البومة وتنتشر. العربي

 المنههاط  البومههة هههذ  وتتههوخ . الشههرقية المنطقههة مههن العربههي

 والههتالل الصهخرية، للنتهو ات تنجههذ  فههي القاحلهة، الصهخرية

 ههذا مهن زو  ثمهة يكون أن ويرج . باألشجار المحاطة النائية

 الوسههط ، العربيههة الجزيههرة فههي غرانيههت تلههة كههل عنههن الطههائر

 للصهين المجاورة السهول إل  لتنطل  نهاراً، الطيور تجثم حيث

 الصهههحراوية النسهههارية البومهههة تتجهههاوز وقلمههها. الرهههرو  ُبعيهههن

 سلسهههلة أو الصهههخرية، المنحهههنرات تطهههث أو م،0111 ارتفهههاع

 الصههحراوية المنههاط  الطههائر هههذا يقصههن كمهها. الممتههنة الجبههال

 وقهن. السهاحل مهن القريبهة الصهحراوية الشجيرات ذات الرملية

 والسههحالي، القههوارض،: العربيههة الجزيههرة فههي غذائههه عههن ورن

 الصحراوية النسارية البومة تقطن كما. الفقارية غير والكائنات

 كانههت وإن الجاريههة، الميهها  إلهه  تفتقههر التههي الموائههل مههن العنيههن

 عههن بنفسههها البومههة هههذ  وتنههث . لههها تههوافر مهها متهه  تتناولههه

 االصهطناعية الموائهل اسهتراللها يهرن لهم كما السكانية، المناط 

 تكهاثر ، مقهر قهر  الطهائر ههذا تهوطن مهن وبهالرغم. للتعشهيش

 حته ( آ ) أغسهطس شههر مهن الوحهنة يفضل منزو طائر فإنه

 ثنههائي بههثنا  األزوا  تقههوم مهها وكثيههراً  ،(األول كههانون) نيسهمبر

 إطالقههه علهه  البومههة حههث ويمكههن التكههاثر، موسههم فههي صههوتي

 البومهة ههذ  تتخهذ مها وكثيهراً . القصهير الفريهن صهياحها بمحاكاة

 مهههن العهههش لحمايهههة يسهههقفها نتهههو  ذات الصهههخور بهههين فجهههوة

 ذاتههه التعشههيش مقههر تسههتخنم قههن أنههها علمههاً  المناخيههة، الظههرو 

 الطيور هذ  في تعال  هللا أونع وقن. متتاليين عامين منار عل 

  عشههها عههن الخطههر إلبعههان هائههل اسههتعراض أنا  علهه  القههنرة

  صهههرا    وإطهههال  المنقهههار، وطقطقهههة برضههه ، الصهههياح مثهههل

، وصهههرير     االنهههنفاع أو بالجنهههاحين، التصهههفي  يصهههاحبه عهههال 

 . المنحنرات نحو

 Bubo africanus  مرقطة نسارية بومة 

 

 منطقههة مههن الرربيههة، الجنوبيههة المنطقههة المرقطههة البومههة تسههكن

 كما شرقاً،° 59 خط حت  وشرقاً  اليمن، غر  حت  جنوباً  ُجنة

 فضهالً  المههرة، منطقهة فهي المرقطة البومة طيور بعض تتجمع

 القريههات وقههر  مسههقط، فههي المتوطنههة منههها القليلههة القلههة عههن

 البومهههة تجتمهههع وال. ُعمهههان شهههمال منهههاط  إحهههن  فهههي وربمههها

 وإن الصهحراوية، النسهارية البومهة مهع عانة المرقطة النسارية

 حهال المرقطهة النسهارية البومة وتكثر. لها الرلبة تكون اجتمعتا

 فهي المشهجرة األونيهة تقطهن إذ المناسبة، الظرو  لها توافرت

 سفوح في وخصوصاً  الرربية، الجنوبية المرتفعات وفي تِهامة،

 شههر  مههن جفافههاً  األكثههر الشههرقي الجانهه  إلهه  إضههافة الههتالل،

 التجمعات مناط  حول تحوم ما وكثيراً . نجران جنو  الطائ 

 عهن يهرن ولهم. المواصهالت طر  ضحايا من تعن لذا السكانية،

 مثهل الفقاريهة غيهر الكائنهات سهو  العربيهة الجزيرة في غذائها

 الثنييات من للعنين آكلة فهي إفريقيا في أما. والجنان  الخنافس

( وقشههريات رخويههات برمائيههات، زواحهه ، طيههور،) الصههريرة

 النسههارية البومههة تههنقض إذ العربيههة، الجزيههرة فههي أيضههاً  وربمهها

 األرض، فهي عنها تنق  أو الفريسة، عل  مجثمها من المرقطة

 البومهة شوهنت كذلك. طائرة فرائس تطارن وهي رصنت كما

 ومههن األونيههة، أحهن فههي بالمها  جسههنها تبلهل المرقطههة النسهارية

 تقطنهها، التهي البيئهة فهي مهمهاً  عنصهراً  الما  يكون أن المحتمل

 ويمضهي. لهها تهوافر مها مت  الما  تشر  مثالً  إفريقيا في فهي

 الشههجيرات أو الصههخور علهه  جاثمههاً  نهههار  الليلههي الطههائر هههذا

 المطههورة المنههاط  اسههترالل علهه  قههانر وهههو النخيههل، وأشههجار

 وتبهنو. عليهه خطهراً  اإلنسهاني التطور يشكل ال لذا وضواحيها،

 فهههي الحيهههاة مهههن  ونائمهههة مسهههتقرة الطهههائر ههههذا أزوا  عالقهههة

 شههوهنت كمهها ، الفههرا  يرافقههان الزوجههان شههوهن وقههن إفريقيهها،

 . أبويها من بصخ  الطعام تستجن  الفرا 

 Strix butleri  بتلر بومة 
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 مصهر، جنهو  األحمهر البحهر تالل في بتلر بومة طيور تنتشر

 الرربيهههة، األجهههزا  ومعظهههم واألرنن وفلسهههطين سهههينا  وفهههي

 يحتمهههل كمههها العربيهههة، الجزيهههرة مهههن والجنوبيهههة والوسهههط ،

 حتههه  البومهههة ههههذ  وكانهههت. سهههقطر  جزيهههرة فهههي وجونهههها

 فههي المشههتتة النههانرة الطيههور عههنان فههي الميالنيههة السههبعينيات

 حهرة مهن يمتن الذ  اليوم، المعرو  نطاقها من متفرقة مناط 

 الشهمالي الجهز  وفهي الشهمال، فهي وحائل اللوز، وجبل الحرة،

 جنوبههاً، الرربيههة بالمرتفعههات مههروراً  طويهه ، جبههل متكههون مههن

 الههيمن مههن الشههرقية المنطقههة إلهه  إضههافة الههيمن، فههي عههزت حتهه 

 ذات المهواطن وتهثثر. المملكهة مهن الشهرقية والمنطقهة وظفهار،

 مناط  وبخاصة والكهو ، والمنحنرات، واألونية، الصخور،

 المتصهههنعة السهههحيقة واألونيهههة الجيهههر ، الحجهههر منحهههنرات

 هههذا وجههون مهن وبههالرغم. والجههثم للتعشهيش المالئمههة المتشهققة،

 عن غائ  فإنه األرنن، في الرملية األحجار مناط  في الطائر

 بتلهر بومهة تهتمكن ولهم. المملكهة مهن الوسهط  الجنوبية المنطقة

 األراضي مثل االصطناعية، الموائل استرالل من يبنو ما عل 

 وتقتههات. الحضههر  أو الزراعههي، التطههوير ومنههاط  الرطبههة،

 الصهريرة الجهواثم بعهض عهن فضهالً  القوارض، أنواع بمختل 

 حيهث التكهاثر، موسهم فهي بتلهر بومهة صياح ويعلو(. والوزغة)

 ال مسهاحة فهو  باسهتمرار محلقهين ليالً  صيحاتهم الذكور يطل 

 فهي واألنثه  الهذكر يشهترك كما. واحن كيلومتر عن قطرها يقل

 وقهن. الحهانة بالنبرة األنث  صياح يتميز إذ سماعه، يمكن ثنائي

 تهالل فهي المتآكلهة التجهاوي  فهي الطائر هذا أعشاش عل  ُعثر

 الجبهههال فهههي المهجهههورة القمهههم بعهههض وفهههي الجيهههر ، الحجهههر

 .الرربية الجنوبية

 Athene noctua  صغيرة بومة 

 

 مههن تعههن إذ العربيههة، البههوان  أرجهها  الصههريرة البومههة تقطههن

 الجزيهههرة نول جميهههع فهههي المتوطنهههة المههههاجرة غيهههر الطيهههور

 ومحههنون، فصهلي بشههكل تتنقهل إذ ،(البحههرين باسهتثنا ) العربيهة

 الخلههي  وسههط فههي مههثالً  ناس جزيههرة فههي ظهورههها يبههرر ممهها

 الخهالي، الربهع أطهرا  العربيهة البومهة هذ  بلرت وقن. العربي

 إلهه  الصههحرا  هههذ  الفتقههار نظههراً  فيههه، التوغههل تتجنهه  لكنههها

 البومههة مههن متواضههعة أعههنان وتههرن. والتعشههيش الجههثم مههواطن

 األجهزا  باسهتثنا  الرربيهة، الجنوبيهة المرتفعهات عل  الصريرة

 جزيهههرة فهههي منهههها بعهههض يوجهههن كمههها جفافهههاً، األكثهههر الشهههرقية

. السههاحلية المههواطن فههي توجههن مهها نههانراً  أنههها علمههاً  فرسههان،

 األجههزا  فههي واسههع نطهها  علهه  الزراعههة تنههامي مههن وبههالرغم

 السهبعينيات، منهذ العربيهة الجزيهرة شهبه من والشمالية الوسط 

 تمامهاً  اضهمحلت فإنهها متزايهن، بشهكل التكاثر من تمكنت بحيث

 فههي سههابقاً  فيهمهها تتكههاثر كانههت مقههرين مههن م5101 حلههول مههع

 بثنهها يهوحي مما واض ، سب  نون المتحنة، العربية اإلمارات

 البومههة وتقصهن. المنهاخي التريهر أو الجفها ، لظهرو  عرضهة

 الواسهعة، المشهجرة والمسهاحات الصهخرية، المنهاط  الصريرة

 تتخهذ كما واألشجار، الصخور تجاوي  في يومها تقضي حيث

 تعهن لهم التهي والمعهنات المهجهورة، والسهيارات المباني، أطالل

 مرصهههناً  مجثمهههها تتخهههذ كمههها. لهههها مجثمهههاً  لالسهههتخنام صهههالحة

 وغير فقارية كائنات من  - عليه تترل  قن كائن أ  - لفريستها

 فههي رثيتههها ويمكههن. وطيههور وزواحهه ، وقههوارض، فقاريههة،

 تقهوم ال أنهها ويبهنو بهها، تجهثم التهي المهواطن فهي النهار وض 

 مهن لهجهوم الصهريرة البومهة تتعرض ما وكثيراً . نهاراً  بالصين

. جحرههها إلهه  لالنسههحا  فتضههطر األخههر ، الصههريرة الجههواثم

 منهاط  تقطهن فإنهها للمها ، الصريرة البومة شر  من وبالرغم

 األكبهر البهوم لطائر فريسة الطائر هذا يكون أن ويرج . قاحلة

 يفسههر قههن الصههحراوية النسههارية البومههة وجههون إن بههل حجمههاً،

 مشههاهنة ويمكههن. المههواطن بعههض عههن الصههريرة البومههة غيهها 

 جميع في صياحها يسمع كما العام، منار عل  مجتمعة األزوا 

 تشرين) نوفمبر إل ( تموز) يوليو شهر من بن اً  وتقل األشهر،

 ومهههوطن مجثمهههها اسهههتخنام الصهههريرة البومهههة وتعيهههن(. الثهههاني

 .عام بعن عاماً  التعشيش

 Caprimulgidae  السبد طيور

 وههي طيرانهها، أثنها  للحشهرات آكلهة ليليهة طيهور السهبن طيور

 صهرر ، رغهم الشه  عريض منقار ذات العينين، واسعة طيور

 المجعهول ريشهها خهالل ومهن. بالُهله  محاطهاً  يكهون ما وكثيراً 

 حراك، نون غصن أ  عل  أو األرض، عل  المكوث تستطيع

 أثنها  ذيلهها وريهش جناحيهها فهي األبيض اللون مالحظة ويمكن

 قصهههيرين، وسههها  وعنههه  عهههريض، بهههرأس وتمتهههاز. طيرانهههها

 ويصهل. القطبية المناط  عنا ما أجمع، العالم يشمل وانتشارها

 الجزيهرة تجهو  أنهواع سهتة نوعهاً، وثمهانين تسهعة إله  تعنانها

 ذات الرربهي الجنوبي الجز  في متكاثرة أنواع وثالثة العربية،

 .متباينة موائل
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 Caprimulgus nubicus   نوبي سبد

 

 وسههفوح المنخفضههة، المنههاط  فههي النههوبي السههبن طيههور تتكههاثر

. عهنن ثهم ومهن( بتِهامهة مروراً ) اليمن إل  جنوباً  الحجاز جبال

 شههر  القاحلههة السهههول فههي الطيههور هههذ  بعههض تتههوزع كمهها

 طهول عله  عهنن مهن وشهرقاً  اليمنيهة، المرتفعهات حت  الحجاز

 ُرصنت وقن. ظفار حت  الجنوبية اليمنية الساحلية المنخفضات

 السهبن يكهون أن يحتمهل لهذا العهام، أشههر جميهع في الطيور هذ 

 الطيهور مهن وههو. جزئيهة هجرة ويمارس فيها، متوطناً  النوبي

 كطيههور الرسهه  مهن بههنالً  الظهالم، حلههول مههع تطيهر التههي الليليهة

 فهي غفيهرة الطهائر ههذا أعنان تكون أن وُيحتمل. األخر  السبن

 العربيهههة المملكهههة غهههر  فيهههها يهههرن التهههي المحليهههة المهههواطن

 العربيهة الجزيهرة بهر فهي الطيور هذ  وتقبل. واليمن السعونية،

 فهههي الصهههحراوية والحجريهههة الرمليهههة، الموائهههل مختلههه  علههه 

 كمها. النباتهات بعهض تتخللهها التي الجبال وسفوح المنخفضات،

 ارتفهاع حته  الموائهل مختله  فهي الهيمن فهي الطهائر ههذا يقطن

 الفسهههيحة األونيهههة إلههه  السهههاحلية الرمليهههة الكثبهههان مهههن م،911

 والشههههجيرات األشههههجار ذات االنحههههنار، الشههههنينة الصههههخرية

 ذات الرمليهههة والمنهههاط  ،(األكاسهههيا) الَسهههنط مثهههل المتنهههاثرة،

 علهه  م0521 ارتفههاع حتهه  ووصههل) والفربيههون األثههل بسههاتين

 فهههي المرتفعهههات ههههذ  جهههر  مهههن الجههها  الشهههرقي الطهههر 

 العربيهههة المملكهههة تِهامهههة فهههي الطهههائر ههههذا ويوجهههن(. المملكهههة

. المتفرقهة والشهجيرات األعشا ، ذات الرمال حيث السعونية،

 الجهران، تناولهه سهو  العربيهة الجزيهرة فهي غذائه عن يرن ولم

. الطهائرة للحشهرات أكلهه العربية الجزيرة خار  عنه ورن وإن

 مباشههرة التربههة علهه  بيضههتين أو بيضههة، النههوبي السههبن ويضههع

 .عش نون

  Caprimulgus poliocephalus  الجبال سبد

 والمرتفعهههات الجبهههال سهههفوح فهههي إال الجبهههال سهههبن ُيرصهههن لهههم

 الشهفا  حته  وشهماالً  اليمن، في بورا جبل من الرربية الجنوبية

 وجون أول وُسجل السعونية، العربية المملكة في الطائ  قر 

 عهنن فهي بكثهرة ذلهك بعن لينتشر م،0795 عام في أبها قر  له

 عله  لوجهون  ونظهراً . وعسهير الحجاز في الجبلية المناط  من

 انتقالههه رغههم متوطنههاً  الطههائر هههذا يكههون أن يههرج  العههام، مههنار

 حيهث الريهنة، جهر  فهي ويقطهن. عهنة ارتفاعهات بهين الفصلي

 شهههمال فهههي أمههها الصهههخرية، المنحهههنرات ذات العرعهههر غابههات

 الصهخرية، المنحهنرات ذات المفتوحهة المنهاط  فيسهكن نطاقه،

 . العرعر أشجار وبقايا المتناثرة، النباتية والبيئة

 

 هههذا موئههل فههي أساسههياً  عنصههراً  العرعههر شههجر كههان حههال وفههي

 نظهههراً  يتضههها ل؛ الهههيمن خهههار  وجهههون  احتمهههال فهههإن الطههائر،

 يعهر  لهم أنهه من وبالرغم. وبساتينها العرعر غابات النحسار

 يقتهات إفريقيها فهي فإنهه العربية، الجزيرة في طعامه حقيقة عن

 بسهرعة فريسهته عله  يطبه  إذ والعهث، والجنهان ، بالخنافس،

 عهن فضهالً  مجثمهه، مهن عليهها ينقض أو طيرانه، أثنا  ومهارة

. االصطناعية األضوا  عنن تتجمع التي الحشرات بالتقاط قيامه

 فإن الليلي، الطائر هذا تكاثر عن األنلة جمع تعذر من وبالرغم

( آذار) مههارس شههر  بههين خصوصهاً  العهام مههنار عله  وجهون 

 ترريهن  عسهير فهي لهوحظ وقهن. تكهاثر  إله  يشير ،(أيار)ومايو

 سهاعة غالبهاً  يرهرن وقهن يهوم، كهل من المري  لحظة مرات عنة

 ويتشهارك. لهيالً  أحيانهاً  ترريهن  ُيسهمع كمها الفجهر، وقبل الرس ،

 . الفرا  حضانة في إفريقيا في الزوجان

 Caprimulgus inornatus  السهول سبد 

 

 بين فيها ليتكاثر العربية الجزيرة عل  يطل ضي  السهول سبن

(. األول تشههرين) أكتهوبر وأوائهل( آذار) مههارس شههر منتصه 

 التهي للحمهرة، المائلهة اللهون، الرمانية الرملية الطيور من وهو

 سبد الجبال

١٠٩



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس
 

 الطهائ  نحهو وشماالً  الرربية، الجنوبية المنطقة في صيفاً  تحط

 لههه، المناسههبة الموائههل تتههوافر حيههث شههرقاً،° 20 حتهه  والههيمن،

 كهائن فههو محنونة، تكاثر  عن المتوافرة المعلومات كانت وإن

 الهههتالل طيهههور مهههن يعهههن كمههها. ونراسهههته مراقبتهههه تتعهههذر ليلهههي

 التهي ،(عسير في) م5211 حت  م211 من وقممها، الصخرية

 ُيقبهل كمها. وغيرهها( األكاسهيا) الَسهنط أشجار بعض فيها تتناثر

 في العرعر وشجيرات الزراعية، المنرجات عل  السهول سبن

 فهي عنهه ورن مها بحسه  - الحشهرات بمختله  ويقتهات عسير،

 معركهة فهي بهها يظفهر أو مجثمه، من عليها يرير التي - إفريقيا

 حاجتهه يثمن أنه ُيفترض إذ الما ، يشر  أنه يبنو وال. هوائية

 تفتقر التي الموائل طائر أنه خصوصاً  طعامه، من السوائل من

 وصهوله لحظة - السهول سبن طنين ويسمع. الميا  مصانر إل 

 بعهن مهن األوله  السهاعات خهالل -مارس شهر في المنطقة إل 

 . الفجر قبل قصيرة ولوهلة الشمس، غرو 

 Apodidae  السمامة طيور 

 جانبي ومظهر وصفها، يتعذر ريش ذات طيور السمامة طيور

 نحيالن، رشيقان طويالن جناحان فيه يبرز تحليقها، أثنا  مميز

 طيرانهها، فهي سريعة وهي. قصير وعن  ورأس، ذيل، وريش

 قويتهان وقهنمان سا  ولها باستمرار، الطيران عل  قنرة وذات

 فههي ويوجههن. الفرجههة عههريض صههرير ومنقههار صههررهما، رغههم

 مهن نوعهاً  وتسهعين أربعهة إجمهالي مهن عشهرة العربيهة الجزيرة

 .متكاثرة أنواع خمسة منها العالم، في السمامة طيور

 Cypsiurus parvus  النخيل سمامة

 

 

 عهههام حتههه  العربيهههة الجزيهههرة فهههي النخيهههل سهههمامة ترصهههن لهههم

 مهها، حههن إلهه  منتشههرة تبههنو الحههين ذلههك منههذ أنههها إال م،0799

 تِهامهة) المنطقهة غهر  جنهو  فهي وجونهها مناط  في وبكثرة

° 51 حتهه  شههماالً  ُمقههة مههن الرربيههة الجنوبيههة الجبههال وسههفوح

 قبهل إغفالهها تهم قهن يكهون أن وُيرج (. منتشرة تعن حيث شماالً 

 السهههبعينيات حتههه  تِهامههة منطقهههة ترطيههة لتعهههذر م،0799 عههام

 لوجونهها نظهراً  متوطنة؛ تبنو التي الطيور من وهي. الميالنية

 النخيهل سهمامة توزيهع يهرتبط أن الالفهت ومن. العام منار عل 

 تِهامهة، فهي المتهوافرة الهنوم، نخيل بتوزيع العربية الجزيرة في

 مالئمههة مههواطن أنههها يههرج  إذ الواسههعة، األونيههة بعههض وفههي

 يبعهث وممها. أيضهاً  جثمهه وربمها العربهي، الطهائر هذا لتعشيش

 الهراهن، الوقهت فهي النوم نخيل استخنام قلة هو هنا القل  عل 

 أو زراعيهة ألغهراض بساتينه من الكثير انحسار المحتمل ومن

 نخيههل بوجههون مههرتبط النخيههل سههمامة فوجههون. أخههر  تطويريههة

 إلهه  هنهها اإلشههارة وتجههنر. صههحيحاً  لههيس العكههس أن إال الههنوم،

 التمهر نخيل أشجار في إفريقيا في أحياناً  النخيل سمامة تعشيش

 الهذ  الطهائر ههذا ترهذ  ورن وقن. العربي النطا  في المنتشرة

 الحشهرات أنواع بشت  العربي، نطاقه في الكثير عنه نعر  ال

 ُعثهر وقهن. طيرانهه أثنها  العذ  الما  لتناول يحط وقن. الطائرة

 الهريش، مهن بطانهة عله  محتوياً  عريش، أبي في له عش عل 

 صههريرة وحافههة أفقههي، بسههع  لعابيههة بمههانة الملصههقة والنبتههات

 .باللعا  أيضاً  ملتصقتين كانتا بيضتين، حملت

 Tachymarptis melba  الصرود سمامة 

 

 فهي المتكهاثرة العربيهة الجزيهرة زوار مهن الصهرون سهمامة تعن

 والمنطقهههة( العهههام مهههنار علههه ) الرربيهههة الجنوبيهههة المرتفعهههات

 أرجا  سائر في يتوزع مهاجر، نانر طائر وهو منها، الوسط 

 فهي الطهائر ههذا ينتشهر إذ(. نولهها جميع) العربية الجزيرة شبه

 جنوبههاً، الطههائ  شههمال مرتفعههات فههي والصههي  الربيههع فصههلي

 شمال في متواضعة بثعنان وجون  ُرصن كما عنن، شمال حت 

 المسهه  إلهه  تفتقههران منطقتههان وهههي) الههيمن وشههر  الحجههاز،

 الجزيهرة أرجها  سائر من الوارنة الشواهن وتوحي(. والنراسة

 أبريهل شههر حت ( شباط)فبراير شهر من هجرته بنمط العربية
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 تشهههرين) نهههوفمبر حتههه ( تمهههوز) يوليهههو شههههر ومهههن ،(نيسهههان)

 يونيهو -(أيار)مايو شهر  في تنقالته بعض عن فضالً  ،(الثاني

(. الثههاني كههانون) ينههاير -(األول كههاون) نيسههمبر أو( حزيههران)

 نمههط ولههه طيرانههه، أثنهها  فرائسههه البههارع الطههائر هههذا ويلههتقط

 عهن شهي  يهرن لهم أنهه إال ليالً، صين  أثنا  الطيران في غري 

 حصهرياً  فيقتهات إفريقيها، فهي أمها. العربيهة الجزيهرة فهي طعامه

 التههي..( إلههخ النحههل، العههث،) الطههائرة الفقاريههة غيههر بالكائنههات

 فراخهه ليطعمهها الجويهة الصهين رحهالت أثنها  فمهه فهي يجمعها

 الهههتالل قمهههم مهههن يتنقهههل ههههذ ، الصهههين رحهههالت وفهههي. الحقهههاً 

 والمهنن تِهامة، بكثبان مروراً  م،0511 ارتفاع حت  المكشوفة،

. يسهتهنفها التهي الفرائس تجمعات وأماكن الزراعية، والمناط 

 السهمامة طيهور مهن وغيرهها الصهرون سمامة تجتمع ما وكثيراً 

 مههن الممتههنة المههنة وتتميههز. هههذ  الصههين رحههالت فههي والسههنونو

( تمهوز) يوليهو حته ( حزيهران) يونيهو إله ( آذار) مارس شهر

 الطيههههور كمطهههارنة بتكاثرهههها، يههههوحي الهههذ  بالنشهههاط أحيانهههاً 

 كثيراً  الصرون سمامة أن علماً  الهوائي، واستعراضها لبعضها،

 .القنيمة والمنازل المباني في تعشش ما

 Apus pallidus  الشاحبة السمامة 

 

 األجههزا  فههي الموجههونة الشههاحبة السههمامة طيههور معظههم تتكههاثر

 أنههها علمههاً  صههيفاً، يبههنو مهها علهه  والشههمالية والرربيههة الوسههط 

 يونيههو شهههر فههي تكاثرههها بعههن مباشههرة العربيههة الجزيههرة ترههانر

 إلهه  ُجههنة مههن العربيههة الجزيههرة عبههر شههماالً ° 50( ) حزيههران)

 ثمة أن كما. معلومة حينذاك وجهتها تكن لم وإن ،(ُعمان شمال

 مهن الجنوبيهة المنطقهة فهي تتكهاثر التهي الطيهور بهثن توحي أنلة

. إفريقيها في مجنناً  للتكاثر شرقاً  أو شماالً، تنتقل العربي الخلي 

 الكويهههت، مهههن كهههل فهههي الشهههاحبة السهههمامة تكهههاثر ثبهههت وقهههن

 هههذا ويمضههي. محههنونة تكههون ربمهها بثعههنان وقطههر والبحههرين،

 غيهر الصهريرة بالكائنهات حصهرياً  ويقتات طائراً، نهار  الطائر

 من طيرانه أثنا  الما  يشر  وهو ُرصن كما الطائرة، الفقارية

 العربيهة الجزيهرة فهي ترذيهه مهواطن ومن. الرياض قر  بِركة

 المحهور ، الهر  ومحاصهيل الصحي، الصر  وأهوار البِرك

 البحر، وفو  الصاخبة، بالطرقات مروراً  الساحلية، والسبخات

 أمها. الشرقي اإلماراتي الساحل عل  الساحلية الكومات ومحيط

 هههذا مههن صههريرة أعههنان فتجتمههع العربيههة، الجزيههرة وسههط فههي

 بقنرة يوحي مما فيها، سطحية ميا  ال قاحلة مناط  عنن الطائر

 مهههن السهههوائل نمههه حاجتهههها اسهههتخرا  علههه  الشهههاحبة السهههمامة

 القهههرن حتههه  الطهههائر ههههذا تعشهههيش مهههواطن وكانهههت. طعامهههها

 أنهه إال الطبيعيهة، الصهخرية التجاوي  عل  مقصورة العشرين

 مههن لههذا االصههطناعية، المههواطن اسههتخنام فههي يتههرنن ال بههات

 وبحلهول. العربيهة الجزيهرة فهي االنتشار في يستمر أن المرج 

 تقههوم( تقريبههاً ( آذار) ومههارس( شههباط)فبرايههر) التكههاثر موسههم

 أثنههها  بصهههخ  بعضهههاً  بعضهههها بمطهههارنة الطيهههور مهههن أزوا 

 أثنها ” “  V شكل عل  جناحيها األنث  ترفع ما وكثيراً  تحليقها،

 وقهن. الجنهاحين تصهفي  عن فضالً  االستعراضي، الطيران هذا

 القريبهة والُجهزر البحريهة، المنحهنرات عله  األعشاش رصنت

 المهواطن ههذ  ومعظهم الخليجيهة، والقهرنين وطن ، مسننم، من

 بعهض أن علمهاً  البهيض، بحضانة الزوجان ويقوم. النفاذ صعبة

 جمهع رحلهة فهي كهم011 الهال تنهاهز مسهافة تقطع البالرة الطيور

 صهناني  إقامهة مهن الطيهور ههذ  تسهتفين وربمها. للفهرا  الطعام

 .االصطناعية التعشيش

 Apus berliozi  برليوزي سمامة

 

 سهههقطر ، جزيهههرة فهههي مقيمهههاً  الطهههائر ههههذا يكهههون أن ُيفتهههرض

 يونيهههو حتههه ( الثهههاني تشهههرين) نهههوفمبر شههههر مهههن وخصوصهههاً 

 بهذلك الجهزم يتعذر أنه إال أخر ، أشهر في وربما( )حزيران)

 برليهههوز  سهههمامة وتفضهههل(. المنطقهههة ههههذ  مسههه  لقلهههة نظهههراً 

 الطيهور أن علمهاً  العربيهة، الجزيهرة جنهو  الصخرية السواحل

( نيسهان) أبريهل شههر فهي ظفهار منطقهة إل  يثاً حن وصلت التي
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 وبخاصة فيها، تتكاثر التي المناط  خار  األيام بعض أمضت

 الشهواط  إل  االنتقال قبل الساحلية، والسهول الناخلية، الجبال

 المرتفعات الطائر هذا فيفضل سقطر ، جزيرة في أما. للتكاثر

 الكائنات أنواع بمختل  السمامة هذ  وتقتات. المنتشرة الناخلية

  والحشرات السونا ، الصريرة الخنافس وبخاصة الفقارية، غير

 مهن مسها  صهباح بانتظهام الما  الطائر هذا ويشر . الخضرا 

 المسهاب ، ذلهك فهي بمها سهقطر ، جزيهرة في العذبة الميا  بِرك

 تسهتعرض ما وكثيراً . ظفار في الساحلية المالحة الميا  وأهوار

 نهوفمبر) سهقطر  جزيهرة فهي طيرانهها فهي الطيور هذ  أزوا 

( شهباط)فبرايهر ومهن ،(األول كانون) ونيسمبر( الثاني تشرين)

 صهههنوع فهههي الطيهههور ههههذ  تعشهههش كمههها(. أيهههار) مهههايو حتههه 

 تجهاوي  الطيهور فتتهوخ  ظفهار، في أما. وشقوقها المنحنرات

 ارتفهاع عله  صهخرية، بنتهو ات المظللهة البحريهة، المنحنرات

 الرربية الجنوبية األمطار تهيجها التي األموا  من أمتار بضعة

 فهههي الطهههائر لههههذا وجهههنت التهههي األعشهههاش وتبهههنو. الموسهههمية

 ناخلههي كههو  ذات بطانههة أو بطبهه ، تكههون مهها أشههبه الصههومال

 .الجافة البحرية األعشا  من وركام وحين،

 Apus affinis  صغيرة سمامة 

 

 ُجهنة منطقهة مهن العربية، الجزيرة في الصريرة السمامة تتكاثر

 ُرصهن كمها. المكهال إله  شرقاً  ثم ومن عنن، إل  وصوالً  جنوباً 

 عنن ُحمم قناة في شماالً،° 59 خط عنن لها مستقل تكاثر موطن

 مههن الرربههي الجنههوبي الجههز  فههي أعههنانها وتقههل. خيبههر حههرات

 ونيسهمبر( الثهاني تشهرين) نهوفمبر شهر  في العربية الجزيرة

 قانماً  صيفاً  متكاثراً  ضيفاً  تكون أن ُيرج  لذلك ،(األول كانون)

 العربيهههة الطيهههور بعهههض هجهههرة لوحظهههت كمههها. إفريقيههها مهههن

 شههر فهي شهماالً  الجبهال سهفوح وفهي تِهامهة، في منها المتكاثرة

( األول تشهههرين) أكتهههوبر شههههر فهههي وجنوبهههاً  ،(شهههباط)فبرايهههر

 فههي الههذروة إلهه  أعههنانها وتصههل(. الثههاني تشههرين) ونههوفمبر

 في ُرصنت كما ،(آذار) مارس شهر في العربي الخلي  منطقة

 الصههريرة السههمامة وتهههو . وسههقطر  ومصههيرة، ناس، ُجههزر

 فههي تتكههاثر إذ الرربيههة، الجنوبيههة المنطقههة فههي الموائههل مختلهه 

 فههي تكثههر كمهها م،0011 إلهه  تصههل ومرتفعههات الجبههال، سههفوح

 ما يرن لم وإن المنخفضة، المناط  في تكاثرها ويحتمل تِهامة،

 مهن يتجمهع إذ الطائرة، الحشرات الطائر هذا ويلتهم. ذلك يثكن

 وقهت( األخر  السمامة طيور مع) منها طائر ِمئتي إل  عشرة

 مهها وثمههة. السههكانية والمنههاط  المهها  قههر  وخصوصههاً  الرههذا ،

 فصهل أواخهر فهي أعله  مرتفعهات إل  الطيور انتقال إل  يشير

 بعهض وتتجمهع. تِهامهة فهي عننئذ أعنانها تزنان حيث الصي ،

 وتتميهههز. فرنيهههة أزواجهههاً  تعشهههش كمههها للتكهههاثر، الطيهههور ههههذ 

 سههق  تحههت تههرت ّ  حيههث الكههرو ، نصهه  بشههكلها أعشاشههها

 تعشهش مها كثيراً  الطيور هذ  أن علماً  صخر ، نتو  أو كه ،

 األعشهاش؛ هذ  فح  ويتعذر. والمباني الصخور تجاوي  في

 فههي الطههائر هههذا تكههاثر عههن الوافيههة المعلومههات إلهه  نفتقههر لههذا

 وحضهانة العهش، بنها  فهي الزوجهان ويشترك. العربية الجزيرة

 . إفريقيا في ورعايتها الفرا 

 Coraciidae الشقراق طيور 

 نرجهات ريشها عل  تطر  الملونة، القنيم العالم طيور من هي

. بينهم فيما واإلناث الذكور ويتشابه األزر ، اللون من متفاوتة

 طههويلين، جنههاحين ذات والسهها ، العنهه  قصههيرة طيههور وهههي

 معقهو  قهو  ومنقار متحور، الريش طويل ذيل بعضها ولن 

 فضهالً  العربيهة، الجزيهرة فهي أنهواع ثالثة منها يتكاثر. الطر 

 الرربههي الجنههوبي الجههز  يههزوران آخههرين نههوعين أو نههوع عههن

 .أحياناً  إفريقيا من قانمين

 Coracias benghalensis  هندي زيتوني غراب

 

 شهههمال فههي المتوطنهههة الطيههور مههن الهنهههن  الزيتههوني الرههرا 

 موجهونة سهابقاً  كانهت التهي وُعمهان، المتحهنة العربيهة اإلمارات

 األونيهههة فهههي العربيهههة الجزيهههرة شهههر  فهههي محهههنونة بثعهههنان

 بسهاتين فهي المها  حيهث -الجبليهة للمنهاط  المجهاورة الخضرا 

 تمكهن أنهه إال م،0111 إل  يصل ارتفاع إل  -والحنائ  النخيل

 الزراعههة وتعزيههز الههر ، مههن االسههتفانة مههن السههبعينيات منههذ

 المزروعهههههة، والمنتزههههههات المعشهههههبة، المسهههههاحات واتسهههههاع

 محاصههيل مههزارع عههن فضههالً  الرولهه ، ومالعهه  والحههنائ ،

 ربمهها الههذ  الهنههن  الزيتههوني الرههرا  مههن القليههل وثمههة. العلهه 

 والمنطقهههة الكويهههت، إلههه  -التكهههاثر موسهههم غيهههر فهههي - يشهههرن
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 وسهههقطر ، مصهههيرة، وُجهههزر وقطهههر، والبحهههرين، الشهههرقية،

 غيههر الشههارنة الطيههور هههذ  تكههون أن وُيحتمههل وعههنن، وظفههار،

 تنههامي مهن وبههالرغم(. العهرا  أو إيهران مههن قانمهة أ ) عربيهة

 وكثنههه حالههه، علهه  بقههي تكههاثر  نطهها  فههإن الطههائر، هههذا أعههنان

 تنريجياً  انتشار  من بالرغم الجنينة، الموائل استرالل في أهمل

 أعهنان أن بالذكر الجنير. المتحنة العربية اإلمارات غر  حت 

 الظهرو  وفه  تتفهاوت فإنهها استقرارها من بالرغم الطائر هذا

 أصههابت التههي الجفهها  مههنن فههي حههنث كمهها المتريههرة، المناخيههة

 العربههي الطههائر هههذا ويصههين. التسههعينيات أواخههر فههي المنطقههة

 مهههن عليهههها باالنقضهههاض( العهههث يرقهههات أو الجهههران) فريسهههته

 مها وكثيهراً (. المثهال سهبيل عله  معله  كهربهائي سلك) مرصن 

 الطاقهة كهابالت عله  منهها طهائراً  أربعهين مهن يقهر  ما يتجمع

 الرهرا  قيهام ورن كمها. الفهرائس لنيل م21 ارتفاع عل  المعلقة

 أو الطيههور، أنههواع مههن غيههر  طعههام بنههه  الهنههن  الزيتههوني

 فقهار  غيهر كهائن بوجهون علهم وكثنه - والتنقي  أرضاً  النزول

. طيرانهههه أثنههها  طهههائرة حشهههرات التقهههاط أو - األعشههها  بهههين

 أو صههخرياً، نتههو اً  أو شههجرة، فههي تجويفههاً  للتعشههيش ويتههوخ 

 الجزيرة شر  في الهنن  الزيتوني الررا  طيور وتبنو. مبن ً 

 العهام، معظم معاً  يبقيان الزوجين إن بل الزو ، أحانية العربية

 الطههائر ههذا لههن  التكهاثر موسههم يميهز وممهها. برمتهه يكههن لهم إن

 وقيهام التعشهيش، مهنة فهي لبعضههم الهذكور مهن األنهنان مطارنة

 أنفسههم بإسهقاط( وأنثه  ذكهر) الطيهور هذ  من الزو  أو الذكر

 وقهن. أعله  إله  مجنناً  التحلي  ثم ومن ما، ارتفاع من بصخ 

 . رابض وهو لها، حشرة بتقنيم األنث  ون الذكر يخط 

 Coracias abyssinicus  حبشي زيتوني غراب 

 

 فههي المتوطنههة الشههائعة الطيههور مههن الجميههل الطههائر هههذا يعههن

 شهماالً،° 51 خهط عنهن المنتشهرة الرربيهة الجنوبية المنخفضات

 وهو. شرقاً  عنن حت  المنن ، با  إل  وصوالً  جنوباً  ثم ومن

 لقهر  المجهاورة والحهنائ  المزروعة الخصبة األراضي طائر

 سهط  مسهتو  مهن يوجهن إذ. والشهجيرات األشهجار ذات تِهامة

 يقبههل التههي الجبههال سههفوح فههي م911-911 ارتفههاع حتهه  البحههر

 وكهابالت المرتفعهة األشهجار الطائر هذا ويسترل. للتكاثر عليها

 الكبيههرة الحشههرات ومختلهه  الجههران) فريسههته لرصههن الكهربهها 

 توجههن وال. والتهامههها أرضههاً  عليههها االنقضههاض ثههم( األخههر 

 فهي ُيعهر  أنهه إال العربيهة، الجزيهرة فهي تكهاثر  عن معلومات

 .منطقته عل  الحر  وشنين الزو ، أحان  بثنه إفريقيا

 Coracias garrulus  أوروبي زيتوني غراب 

 

 بهالجزيرة مهروراً  - وخريفهاً  ربيعهاً  - بانتظهام مههاجر طهائر هو

 أو أفهراناً  عهانة يهثتي ،(سهقطر  جزيهرة ذلهك فهي بمها) العربية

( آذار) مههههارس شهههههر  بههههين شههههماالً  يتجههههه حيههههث أزواجههههاً،

( آ ) أغسهطس شههر  بهين جنوباً  أنراجه ويعون ،(أيار)ومايو

 الشههتا  فصههل طههوال يبقهه  وأحيانههاً (. الثههاني تشههرين) ونههوفمبر

 في الجنوبي الساحل ويعن(. والطائ  البحرين شماالً  بل  حيث)

. الشهتا  فصهل فهي منهه أعنان تقصنها التي الوحينة القبلة اليمن

 فههي مههرة ألول األوروبههي الزيتههوني الرههرا  تكههاثر ُسههجل وقههن

 المتحهنة العربيهة باإلمهارات الخيمهة رأس في العربية، الجزيرة

 أو) يتكههاثر وهههو الحههين ذلههك ومنههذ م،0771 عههام صههي  فههي

 األعههنان أن إال. عههام كههل مههن ذاتههه المكههان فههي( تكههاثر  يحتمههل

 التعشهيش مهواطن النحسهار ربمها محهنونة، بقيهت منه المتكاثرة

 وشههبه األبههيض، أبههو وجزيههرة وأبههوظبي، الفجيههرة،) المناسههبة

 وقطههههر، والنوحههههة، اإلمههههارات، فههههي SILA( السههههلع) جزيههههرة

 اتسهاع مهع الطهائر ههذا أعهنان تنامي ويتوقع(. وينبع والبحرين،

 مهن والرربيهة والشهمالية الوسهط  األجهزا  فهي الزراعهة نطا 

 واالسههتهالك الجههائر الصههين ضههحية أنههه إال. العربيههة الجزيههرة

 المهههههننة لذنههههواع الحمههههرا  القائمههههة أنرجههههت وقههههن. البشههههر 

 ضههمن األوروبههي الزيتههوني الرههرا  م5119 لعههام بههاالنقراض

 نطاقهه، انحسهار لسرعة نظراً  باالنقراض، المهننة شبه األنواع

 إله  تميهل التهي المشهجرة المنهاط  طهائر وهو. أعنان  وتراجع

 منهاط  فهي المتمثلهة والحنائ ، الزراعية، واألراضي الجفا ،

 أشجار تتخللها التي المزروعة العل  حقول ذات الخيمة، رأس

 الفقاريههة، غيههر بالكائنههات تعهه  التههي( األكاسههيا) والَسههنط الرهها 
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 بقوة فريسته ويضر  إليه يعون أن قبل مجثمه من يباغتها التي

 بهالطيران منطقته عن الطائر هذا ويعلن. ويلتهمها الهالك حت 

 بجناحيههه، مصههفقاً  رأسههياً، يكههون يكههان بشههكل الهبههوط ثههم فوقههها

 . صهههاخبة صهههيحات مطلقهههاً  آخهههر، إلههه  طهههر  مهههن ومسهههتنيراً 

  مهههوطن فهههي السهههلوك ههههذا لهههوحظ قهههن يكهههون أال الالفهههت ومهههن

 .باإلمارات تكاثر 

 Alcedinidae  السمك صياد

 العنههه  قصهههير ثقيهههل، مسهههتقيم منقهههار ذو طهههائر السهههمك صهههيان

 صههريرة وأجنحههة مكتنههز، وجسههن عههريض، رأس وذو والسهها ،

 تسهعون وثمهة.. منهمها واألنث  الذكر ويتشابه وملونة، مستنيرة

 منهها العربيهة الجزيهرة نصهي  العهالم، فهي الطائر هذا من نوعاً 

 .فقط أنواع فثربعة منها المتكاثر أما أنواع، ستة

 Halcyon smyrnensis  الصدر أبيض السمك صياد

 

 للمنهههاط  نهههانر شهههتو  زائهههر الصهههنر األبهههيض السهههمك صهههيان

 نجلههة أونيههة مههن قانمههاً  يكههون أن ويههرج  والشههرقية، الشههمالية

 تتههوطن. اإليرانهي السهاحل مهن أو الرافههنين، بهالن فهي والفهرات

 والصههههليبيخات، الجهههههرا ،) الكويههههت فههههي منههههه قليلههههة أعههههنان

 فوجون  العربية، الجزيرة شر  شمال سائر في أما ،(والكويت

 سههاحل علهه  منههاط  فههي أعههنان  تزايههنت وربمهها. يههذكر يكههان ال

 راس الشهههارقة، قطهههر، الظههههران، الجبيهههل،) العربهههي الخلهههي 

 فههي وجههون  رصههن وقههن(. اإلمههاراتي الشههرقي السههاحل الخيمههة،

 تهرنن  عهن فضهالً  ، العهام منار عل  م5111 عام منذ الرياض

 مهزارع الطائر هذا يقطن ما وعانة. الشرقية المنطقة إل  صيفاً 

 واآلبههار، والبِههرك، الههر ، قنههوات حيههث الكويههت، فههي النخيههل

 التي الكبيرة، األورا  ذات األشجار وبعض القنيمة، والحيطان

 وأسالك األغصان عل  الجثم اعتان وقن. الطرفا  أشجار تحفها

 النائيههة، الواحههات علهه  فُيقبههل الشههتا ، فصههل فههي أمهها. الكهربهها 

 الموائهل شهت  فهي يقطهن التكاثر، موسم غير وفي. األبر  مثل

 واألراضههي االصههطناعية، والمههوان  البحههر، كشههاط  المختلفههة

. القاحلهههة النخيهههل ومهههزارع القيصهههو ، أحهههواض ذات الرطبهههة

 قطههع علهه  قنرتههه الريههاض إلهه  الطههائر هههذا وصههول ويبههين

 الجهواثم بعض يلتهم وقن. القاحلة المساحات من طويلة مسافات

 الصريرة الفقارية غير بالكائنات أساساً  يقتات أنه إال الصريرة،

 الجزيهرة خهار  وفهي فوقها، من أو األرض، عل  يباغتها التي

 األخطهار ومن. عليه اإلطبا  يستطيع ما كل يلتهم يكان العربية

 تآكهل بالكويهت، مقهر  فهي الطهائر هذا تكاثر استمرار تهنن التي

 عله  اإلسمنت ص  أو الجارية، الميا  بفعل التربة كتل وتخنن

 اسهتخنام أو المزارع، حول الصين ممارسة أو الحجرية، اآلبار

. الزراعيههة األراضههي علهه  عشههوائي بشههكل الحشههرية المبيههنات

 الطهائر ههذا مهن تكاثرت التي األزوا  جميع ارتباط لوحظ وقن

 موسهههم خهههار  حتههه  عليهههها، والحفهههاظ بمنطقهههتهم الكويهههت فهههي

 إل  واحن متر بعم  حفرت الطائر هذا جحور ومعظم. التكاثر

 باآلبهار ومحيطهة رأسية، تكون تكان التربة من ركام في مترين

 نحهو إله  جحهر  طول ويصل. عنها التنقي  أعين التي التقلينية

 وههذ °. 51 حهوالي تعهانل بزاويهة مرتفعهة وأنفاقهه واحهن، متر

. المتماسههكة غيههر التربههة النهيههار نظههراً  التآكههل سههريعة الجحههور

 الطيههور تتخههذ الههريش، وظهههور والتفههريخ الحضههانة مههنة وفههي

 .الُجحر منخل لحراسة لها مكاناً  البالرة

 Halcyon leucocephala  الرأس الرمادي السمك صياد 

 

 الجبهههال سهههفوح فهههي الهههرأس الرمهههان  السهههمك صهههيان ينتشهههر

 بهنً ا العربيهة، الجزيهرة شهبه مهن الرربيهة الجنوبية والمرتفعات

 شهر  من مناط  في ثم ومن عنن، حت  جنوباً  مكة منطقة من

 يوجههن حيههث ظفههار، حتهه  حضههرموت بههوان  مههروراً  الههيمن،

 وسهط إله  الطهائر ههذا شهرون عل  احتمال وثمة. كثيرة بثعنان

 المتحهنة، العربيهة اإلمهارات وجنهو  مصهيرة، وجزيرة ُعمان،

 الطههائر هههذا ويصههل. تِهامههة فههي الهجههرة موسههم فههي ورن كمهها

 فههي التكههاثر موسههم خههالل م5011 نحههو إلهه  تصههل الرتفاعههات

 عاليهة ارتفاعات إل  االنتقال في يترنن وال الرربية، المرتفعات

 أمها. القريبهة الجبهال سهفوح يحبهذ لكنهه. مناسه  موئهل عن بحثاً 
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 عنههن عههانة فتوجههن العربيههة الجزيههرة شههر  فههي التههي الطيههور

 مههن ويعههن. البحههر سههط  مسههتو  عنههن ويتكههاثر أقههل، ارتفاعههات

 ،(األكاسههههيا) الَسههههنط وشههههجيرات الكثيفههههة، الشههههجيرات طيههههور

 إله  يتهرنن مها وكثيهراً . الزراعيهة والمنهاط  الرابات، وأطرا 

 وغيرهها للجنهان ، أكلهه ورن وقن والسبخات، النائمة، الجناول

 يراقهه  أو السههمك، لصههين أحيانههاً  يرطههس وقههن الحشههرات، مههن

 األشهجار، أورا  بهين أو األرض، عهن عهال   موقهع من فريسته

 .استخنامها سب  جحور في يعشش ما وكثيراً . مهاجمتها قبل

 Todiramphus chloris  الطوق األبيض السمك صياد 

 

 فهي الطهو  األبهيض السهمك صهيان طيهور من قليلة أعنان توجن

 من العربي والساحل المتحنة، العربية اإلمارات في كلبا  خور

 محهوت جزيرة عن فضالً  المملكة، غر  جنو  األحمر البحر

 الجزيهههرة فههي بههاالنقراض مهههنناً  الطههائر هههذا ويعههن. الُعمانيههة

 مشههاريع إثههر) للتههنمير عرضههة يقطنههها التههي فالموائههل العربيههة،

 مثههل الطيههور موائههل إتههال  عوامههل مههن ذلههك وغيههر التطههوير،

 فمصههانر. انقراضههه إلهه  يههثن  قههن مهها وهههذا( النفطههي التلههوث

 فهههي المناسهههبة التعشهههيش جحهههور قلهههة أن إال متهههوافرة، الطعهههام

 صههناني  إنشهها  فههإن لههذا. تكههاثر  مههن تحههن المنرههرو  أشههجار

. وجون  نطا  وتوسيع تكاثر  من يعزز قن الطائر لهذا تعشيش

 إذ الناضههجة السههاحلية السههونا  المنرههرو  أشههجار طههائر وهههو

 الخيهههران وُجهههزر ومهههن، الطعهههام، ووفهههرة للتعشهههيش يقصهههنها

 عله  يجهثم حيهث بالسهلطعون، الطائر هذا ويقتات. لها المرافقة

 السهههط  علههه  يهههنقض إذ فريسهههته، مترقبهههاً  المنرهههرو  غصهههن

. لفراخهه إطعامهها قبهل لقتلهها مجثمهه إل  بفريسته عائناً  الطيني

 سههط  عههن متههراً  00 - 0 ارتفههاع علهه  عههش لههه ُرصههن وقههن

 فهههي( المهههن ارتفههاع مسهههتو  عهههن واحههن متهههر ارتفههاع) األرض

. سهم01-9 عرضه ومنخل سم، 21-51 عمقه شجر  تجوي 

 عنهه ورن وقهن. مبطنهة وغيهر أفقية، شبه معظمها في وأعشاشه

 وطيههور قههوارض، لجحههور اسههتخنامه العربيههة الجزيههرة خههار 

 ههههذ  فهههي العهههنم مهههن تشههيينها أو المههها ، ضهههفا  علههه  أخههر 

 .الضفا 

  

 Alcedo cristata  المتوج السمك صياد

 

 وربمها إفريقيها، فهي وجن أينما متوطناً  المتو  السمك صيان يعن

 طيههور أن الههبعض رأ  كمهها. أيضههاً  العربيههة الجزيههرة شههبه فههي

 قانمهة متكهاثرة غيهر شارنة طيوراً  تكون ربما العربية الجزيرة

 يفسههر ممهها) الصههي  أشهههر فههي وخصوصههاً  إفريقيهها، قههارة مههن

 ال الهرأ  هذا أن إال ،(ظفار في وبخاصة عنه الوارنة الشواهن

 الطيههور تكههون ولكههي. العههام أشهههر معظههم فههي وجونههها يفسههر

 والمسهيلة، حضهرموت، وان  حوض في للحياة قابلة المتوطنة

 منهها زو  011 وجهون مهن بهن ال المجاورة، األخر  واألونية

 مهن البهن المتهوافرة، األنلهة لقلهة ونظهراً . نائهم بشكل األقل عل 

 العربيههة الجزيههرة جنههو  يقصههن متههرحالً، الطههائر هههذا اعتبههار

 ُوجهن وقن(. بالضرورة عام كل وليس قليلة بثعنان) فيها ليتكاثر

 أشهههجار تحفهههه الهههذ  الواسهههع ههههاجر وان  فهههي الطهههائر ههههذا

 القريبهة التمر نخيل وأشجار القص ، أحواض وعنن المسكيت،

 وقن. العائمة النباتات ذات النائمة، شبه العذبة الميا  جناول من

 سهلوكه عنه ورن كما هاجر، وان  في سمكة يحمل وهو شوهن

 موائهل مهن يلتقطهه بمها يتعله  إفريقيها فهي متنوعهاً  غذائياً  أسلوباً 

  فهههي نفههه  بحفهههر إفريقيههها فهههي يقهههوم كمههها. الرطبهههة األراضهههي

 األرض فهههي ُجحههر حفههر أو الضهههفا ، فههي أو األرض، ركههام

 سهم، 051 ُزهها  طولهه يصهل المها ، مهن مقربة عل  للتعشيش

 .الزوجين بمشاركة

 Alcedo atthis  السمك صياد 

 من) العربية الجزيرة في منتشراً  شتوياً  زائراً  السمك صيان يعن

 جنههو  فههي وكههذلك ،(آذار) مههارس إلهه ( أيلههول) سههبتمبر شهههر

 وتمتههن. األخههر  العربيههة المنههاط  فههي ونههانراً  العربههي، الخلههي 

 البحههر علهه  القنفههذة منطقههة إلهه  -يبههنو مهها علهه  - نطاقههه حههنون

 عله  يهنل واحهن شهاهن عهن فضالً  وظفار، والرياض، األحمر،

 وجنهههو  سهههينا ، فهههي تكهههاثر وقهههن. سهههقطر  لجزيهههرة زيارتهههه
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 التكههاثر محاولتههه احتمههال يههرج  ممهها إيههران، وغههر  العههرا ،

 .الرياض في

 Meropidae  الوروار طيور 

 تطرهه  التههي الخالبههة األلههوان ذات القههنيم العههالم طيههور مههن هههي

 الرفيع، الطويل بمنقارها وتتميز األخضر، اللون نرجات عليها

 عهن فضهالً  االنحنا ، السفلي المستن ، الجانبين، من المضروط

 الهذكر مهن كهل ويتشهابه. الهريش طويهل مسهتن  وذيل جناحين،

 ويتقهنم بهارز، مجهثم عله  الطهائر ههذا يقبهع ما وكثيراً . واألنث 

 مههن العنيههن وتتكههاثر. النحههل مثههل الطههائرة، الحشههرات لمباغتههة

 العربيهة الجزيهرة فهي ُوجهن وقهن. جماعي بشكل الوروار طيور

 في الوروار من نوعاً  وعشرين خمسة إجمالي من أنواع خمسة

 .متكاثرة منها أربعة العالم،

 Merops albicollis  الزور أبيض وروار

 

 الجنوبيهههة المنطقهههة فهههي الههزور األبهههيض الهههوروار طهههائر يحههط

 - فيهها ليتكهاثر الصهي  فصهل فهي العربية الجزيرة من الرربية

 حضرموت وان  حت  شرقاً  ثم ومن شماالً،° 51 حوالي حت 

. عههنن وشههر  شههماالً،° 09 خههط منطقههة فههي تكههاثر  تثكههن إذ -

 سهبتمبر شههر فهي) ُعمهان ووسهط شمال إل  الطائر هذا ويشرن

 المتحهنة العربيهة واإلمهارات"( األول تشرين" وأكتوبر( أيلول)

 وههههو(. الثهههاني تشهههرين) ونهههوفمبر( آذار) مهههارس شههههر فهههي)

 وإن وجههن، حيثمهها منههه كبيههرة أعههنان تتجمههع سههربي، عصههفور

 إله  تشهير السهعونية العربيهة المملكهة مهن الشواهن بعض كانت

 لوقههوع ربمهها عههام، كههل نفسههها المنههاط  بانتظههام يههزور ال أنههه

 هذا ويقطن. الطائر هذا انتشار نطا  شمال حنون عل  المنطقة

( األكاسيا) الَسنط شجيرات مساحات من شت  موائل في الطائر

 األشههههجار ذات المزروعههههة والمنههههاط  األونيههههة إلهههه  الجافههههة

 مسهتو  عنن ينتشر تِهامة وفي. القر  ضواحي حت  المتفرقة،

 المرتفعهههات جهههانبي علههه  م0911 ارتفهههاع حتههه  البحهههر سهههط 

 الطههائرة، الحشههرات مههن بالعنيههن الطههائر هههذا ويقتههات. الرربيههة

 إذ التكاثر، عنن تعاونياً  أسلوباً  ويمارس. والفراشات والجنان ،

 للمساعنة بالرة أخر  بطيور الطيور هذ  أزوا  معظم تستعين

 عنهن مسهاعنين خمسهة يجتمهع فقن التكاثر، مسثوليات جميع في

 !.الواحن العش

 Merops orientalis  صغير شرقي وروار 

 

 فههي المتههوطن الههوروار طيههور مههن الوحيههن العربههي الطههائر هههو

 علهه  ويتههوزع  األونيههة، طيههور مههن يعههن إذ العربيههة، الجزيههرة

 ُعمهان، وشمال المتحنة، العربية اإلمارات شمال: مناط  ثالث

 الهيمن شهر  فهي الرربيهة والمرتفعات العربية، الجزيرة ووسط

 والبحرين، الشرقية، المنطقة إل  الطائر هذا يشرن وقن. وظفار

 العربيهة الجزيهرة وسهط مرهانراً  الجنهو ، إله  يشرن أو وقطر،

 وهههو. ُعمههان فههي موسههمي بشههكل يتنقههل كمهها الشههتا ، فصههل فههي

( األكاسهههيا) الَسهههنط شهههجيرات ذات الصهههخرية األونيهههة طهههائر

 والحههنائ  السههاحلية، السهههول فههي أيضههاً  يوجههن كمهها المتفرقههة،

 الشهرقي الوروار يحتمل وال. الخضرا  والجبال االصطناعية،

 عههن تمامههاً  يريهه  لههذا المفههرط، الجفهها  يبههنو مهها علهه  الصههرير

 األطهرا  بله  أنهه رغهم القاحلهة، الوسهط  المنهاط  مهن العنين

 أثنها  الطائر هذا ويترذ . اليمن وشر  الخالي، للربع الجنوبية

 مههن انطالقههاً  فريسههته علهه  فيههها يطبهه  قصههيرة هوائيههة جههوالت

 الطههائرة الحشههرات مطههارنة مههن بههنالً  إليههه، يعههون الههذ  مجثمههه

 عله  غيهور وههو. األخهر  الوروار طيور تفعل كما باستمرار

 نفسهه المجهثم فهي ذاتهه الزو  مشاهنة من عج  ال لذا منطقته؛

 أن علمهاً  بإطعامهها، األنث  الوروار ذكر ويرازل. يوم بعن يوماً 
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 مهها وكثيههراً  مناطقههها، مههن بعضههاً  بعضههها تطههرن الطيههور أزوا 

 كسههائر سههربه ضههمن يتكههاثر وال! الههزوجين بههين نههزاع ينشهه 

 فههي افقيههاً  نفقههاً  يحفههر إنمهها األخههر ، العربيههة الههوروار طيههور

 وقهن المتماسهكة، التربهة أو الطهين، أو الرمل، ركام أو ضفا ،

 العهش اسهتخنام يعيهن وال°. 51 إله  فيهها األرض انحنار يصل

 بعهض برصهن االسهتخنام قين التي األعشاش تمييز ويمكن ذاته،

 مههن متوازيههة أخانيههن أو مهها، عههش حفههرة تحههت المبعثههر الرمههل

 وثمة. المتحورة الطيور ذيول تخلفها النف ، منخل قر  الرمل

 طوال الصرير الشرقي الوروار من الزوجين تربط قوية عالقة

 جوعهاً، تصهي  الجحهر مهنخل عنهن الفهرا  رثيهة ويمكهن. العهام

 األخيهرة ههذ  تنهزل أن نون البالرهة، الطيور من وجبتها وتتسلم

 عنههن الطعههام البههال  الطههائر يتههرك أخههر  وأحيانههاً . العههش إلهه 

 لههها قههنمت الفههرا  كبههرت وكلمهها. إليههها الفههرا  منانيههاً  المههنخل،

 معهها التعامل عل  لتنريبها ربما الحية، الفريسة البالرة الطيور

 . بذاتها تستقل عننما

 Merops persicus   الخد أزرق وروار 

 

 شههبه أرجهها  بمختلهه  األزر  الخههن ذات الههوروار طيههور تمههر

 شهههر خههالل بالشههمال مههروراً  هجرتههها، أثنهها  العربيههة الجزيههرة

 شهههر  بههين تعههون ثههم ومههن ،(أيههار)مههايو إلهه ( آذار) مههارس

 الطهائر ههذا ويههاجر(. الثاني تشرين) ونوفمبر( أيلول) سبتمبر

 أعهههنان  وتهههزنان شهههاهقة، ارتفاعهههات أحيانهههاً  ويبلههه  لهههيالً، عهههانة

( تبوك) العربية الجزيرة شمال في الخري  فصل في المهاجرة

. المنطقة بهذ  معرفتنا لقلة يعون ربما هذا أن إال اليمن، وغر 

 ومصهههيرة، العربهههي، الخلهههي  فهههي ناس ُجهههزر إلههه  يتهههرنن كمههها

 العربية واإلمارات ُعمان، شمال يقصن فهو. سقطر  وأرخبيل

 الباطنهههة، سهههاحل إلههه  إضهههافة فيهههها، للتكهههاثر صهههيفاً  المتحهههنة

 البالرهة الطيهور رثيهة ويمكهن(. ورن كمها) والرياض والكويت،

 منهاط  عهن بعيهناً  التكهاثر بعهن ُتطعمهها تهزال ال التي وفراخها،

 أسهابيع عهنة العربيهة الجزيهرة شهر  يجهو  أنهه ويبنو. التكاثر

 إلهه  لالنتقههال كافيههة مرونههة الطههائر هههذا ويبههن . الهجههرة قبههل

 موئلههه تعههرض أو موئلههه، فقنانههه عنههن للتكههاثر جنيههنة مههواطن

 شهههمال وفهههي الُعمهههاني الباطنهههة سهههاحل فهههي ويتهههوخ . للتلههه 

 بضههعة ارتفههاع علهه  السههاحل، مههن القريبههة المنههاط  اإلمههارات

. المها  وقهر  المزروعهة المنهاط  فهي البحهر، سط  من أمتار

 السهيكانا، مثهل الطهائرة، سالفهرائ مهن كمهاً  الطهائر هذا ويتناول

 العسل ونحل الطائر، والنمل والفراشات، والجران، واليعسو ،

 وقهن. والخنهافس النباتهات، وحشرات والعث، والنبابير، البر ،

 الطائر هذا ويهو . مجثمه من يباغتها أو طائراً، فريسته يلتقط

. لههه تههوافر مهها متهه  بانتظههام المهها  يشههر  لكنههه الجهها ، المنهها 

 األزر  الوروار يميز الذ  البيئي الفاصل يرل  غموض وثمة

 الرهذائي النظام في يشتركان فهما األوروبي، الوروار عن الخن

 مههن وبههالرغم. معههاً  الصههين يمارسههان مهها وكثيههراً  بههل والموائههل

 مهههوطن فهههي منهمههها كهههل يفضهههلها التهههي المتميهههزة الخصهههائ 

 فهي جنه  إل  جنباً  أعشاشهما يقيمان ما كثيراً  فإنهما التعشيش،

 أن الخهههن األزر  الهههوروار طهههائر ويفضهههل. تجمعهمههها منهههاط 

 رمليهة ركيزة ذات منبسطة أسط  عل  األعشاش جحور تكون

 أيضههاً  يعشههش أنههه إال. المتفرقههة الشههجيرات وبعههض متماسههكة،

 .الرأسههية الرمليههة الكومههات وفههي السههطحية، المنحههنرات علهه 

  فههههي النههههوعين هههههذين مههههع الههههنور  العصههههفور يجتمههههع كمهههها 

 .التعشيش مواطن

 Merops apiaster  أوروبي وروار 
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 فهههي العربيههة، الههنول بجميههع األوروبههي الههوروار طيههور تمههر

 فصل في مهاجرة تمر ما نانراً  أنها إال منتشرة، مهاجرة طيور

 فههي وتكثههر والههيمن، الرربيههة الجنوبيههة المرتفعههات إلهه  الربيههع

 الربيهع، فصهل فهي( الشرقية والمنطقة البحرين) العربي الخلي 

 ناس، جزيهرة إله  بانتظهام الطهائر هذا يترنن. بالخري  مقارنة

 ليتكهاثر صيفاً  اإلمارات وشمال الُعماني، الباطنة ساحل ويزور

 الشههرقية، المنطقههة فههي وأبقيهه  الظهههران، فههي رصههن كمهها فيههها،

 وتبهههنو. والكويهههت السهههعونية، العربيهههة المملكهههة شهههر  وشههمال

 مها أو التكاثر، موائل لفقنانه نظراً  ن؛ُعما في تراجع في أعنان 

 نظراً  أرج ، يبنو النقيض كان وإن اضطرا ، من له تتعرض

 وفهي. اسهتخنامها يمكنه التي الجنينة الزراعية المناط  التساع

 يتهوافر موقهع أ  فهي األوروبهي الهوروار يحهط الهجهرة، موسم

 الصههر  منههاط  يبههنو مهها علهه  يحبههذ كههان وإن الطعههام، فيههه

 إال جافهة، مناط  في عموماً  ويتكاثر. النفايات ومقال  الصحي

 الزراعيههة المنههاط  مختلهه  وجههون أتاحههت الجوفيههة الميهها  أن

 غيهر المنهاط  في تتوافر حين في العل ، ومحاصيل والحنائ 

 الهوروار ويتميز. والينبوت( األكاسيا) الَسنط أشجار المزروعة

 ممهها العسههل، نحههل مثههل األجنحههة، غشههائيات بثكلههه األوروبههي

 وسههط مههزارع مثههل المنههاط  بعههض فههي حقيقيههة معضههلة يشههكل

 فههي النخههل خاليهها لعههزل المزارعههون يضههطر حيههث المملكههة،

 الوصهول مهن الطائر هذا لمنع النجا ، كثقفا  كبيرة، أقفا 

 طهائر مهع وئهام فهي يعهيش مها وكثيراً . النحل والتهام الخلية إل 

 مههن كمههاً  يتنههاول األخيههر أن والسههيما الخههن، األزر  الههوروار

 يشهتركان التهي الموائهل فهي طعام عل  يتنافسان فال الحشرات،

 مهن رأسهية أسهط  شهكل عله  أعشاشهه جميع وجنت وقن. فيها

 المسهتخنمة، غيهر التقلينيهة الحقهول آبهار مثهل التربهة، أو الرمل

 الخبهث تجميهع ومواقهع مبهاني) االصطناعية الموائل عن فضالً 

 التعشههيش مههوطن اسههتخنام الطههائر لهههذا ويمكههن(. البنهها  وحفههر

 حفههر فههي يسههترر  أنههه ورن وقههن. عههام بعههن عامههاً  ذاتههه والجحههر

 يتكههاثر أنههه يبههنو كمهها! يومههاً  عشههرين إلهه   عشههرة مههن عشههه

 ويتكهاثر يعشهش الذ  الخن األزر  الوروار طائر مع بالتزامن

 . منه بالقر 

 Upupidae  الهدهد 

 مههن واحههن نههوع مههن لعائلههة ينتمههي الههذ  الهنهههن طههائر يتميههز

 المهههن  اللههون، البرتقههالي المنتصهه ، الرائههع بعرفههه الطيههور،

 ومنقهار  والبرتقهالي، واألصهفر األبيض وريشه األسون، باللون

 العريضهههههين وجناحيهههههه سهههههفلياً، المنحنهههههي الرفيهههههع، الطويهههههل

 الهذكر تمييهز ويتعهذر. القويتين القصيرتين وساقيه المستنيرين،

 .األنث  عن

 

 

   Upupa epops الهدهد

 

 بههها يمههر إذ العربيههة، الجزيههرة بلههنان جميههع فههي الهنهههن ينتشههر

 والمرتفعهات الرربيهة األجزا  في للتكاثر يقصنها كما مهاجراً،

. المنطقهة أجهزا  سهائر فهي أعهنان  تقهل بينمها الرربيهة، الجنوبية

 المنهاط  أكثر في يظهر وقن للهجرة، عريضاً  خطاً  الهنن ويتبع

 إلهه  قانمههاً  شههوهن كمهها هجرتههه، طريهه  فههي الصههحراوية النائيههة

 يبقه  مها وكثيهراً  بهل الربيهع، فصهل في األحمر البحر عبر ينبع

 وثمهة. العربيهة الجزيهرة فهي المبحهرة السهفن متن عل  لساعات

 شههتاً ، العربيههة الجزيههرة فههي باقيههة ظلههت منههه متناميههة أعههنان

 منههها العنيههن يسههتوطن كمهها. االصههطناعية الموائههل إلهه  منجذبههة

 فههي العربيههة الجزيههرة مههن والشههرقية الوسههط  األجههزا  بعههض

 شههمال فههي الباطنههة سههاحل حتهه  الظهههران مههن الشههتا ، فصههل

 بهالزائر ُيصهن  يهزال ال أنهه إال السهتينيات، أواخهر منهذ ُعمان،

 قهههر  لتكهههاثر ، مركهههزاً  الرربيهههة المرتفعهههات وتعهههن. الصهههيفي

 علهه  العربيههة الجزيههرة فههي عمومههاً  أعههنان  وتتزايههن. الطههائ 

 االصهطناعية، الموائهل استرالل إل  يميل أنه والسيما األرج ،

 طعامهه عهن الطهائر ههذا وينقه . الطبيعيهة الموائهل عهن عوضاً 

 الفقاريهة غيهر الكائنهات إلخرا  منقار  مستخنماً  األرض، عل 

 أرجها  شهت  فهي ويلهزم. التربهة تحهت مهن وخانراتهها ويرقاتها

. الحجهاز فهي الحهال ههو كمها التقلينية، الزراعية المناط  العالم

 قهههر  العربيهههة الجزيههرة أنحههها  فهههي وافههرة مهههواطن يجهههن فهههو

 األعشهههها ) والتعشهههيش للترهههذ  المناسههههبة السهههكانية المنهههاط 

 الرطبههة واألراضههي المعشههبة، والطرقههات والميههانين المرويههة،

(. والحهنائ  الصهحي الصهر  ميا  وبِرك الجناول، من القريبة

 المرتفعههة الحههرارة مقاومههة علهه  الهنهههن تعههال  هللا فطههر وقههن

 فهي التكهاثر يفضل أنه إال الهجرة، أثنا  قصيرة، لمنن والجفا 

 ميها  إله  الوصهول من يتمكن حيث الرطوبة، إل  المائلة البيئة

 طعامههه ألسههلو  نظههراً  طعامههه؛ علهه  لههه منههافس وال. الشههر 

 الطيران، بطي  طائر وهو. يتوخا  الذ  الرذا  ومكان الفرين،

 لصههقر فريسههة الحههال بههه ينتهههي مهها كثيههراً  لههذا للنظههر؛ الفههت
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 القههرآن فههي بههذكر  شههرفه وتعههال  تبههارك هللا أن إال. الرههرو 

 التههي العربيههة، الثقافههة فههي خاصههة بمكانههة يتمتههع لههذا الكههريم،

 ترريههن  فههي الهنهههن يسههتمر وقههن. عمومههاً  حمايتههه علهه  تحههر 

 العهام أشههر جميهع فهي ساعة إل  تصل قن منة رتي  نحو عل 

 كهههانون) ونيسهههمبر ،(األول تشهههرين) أكتهههوبر شههههر  باسهههتثنا 

 أن عله  للتعشهيش، مناسه  تجويه  أ  الهنههن ويتخهذ(. األول

 المناخيههههة، والظههههرو  الشههههمس، عههههن بمنههههث  بيضههههه يكههههون

 ارتفهاع حته  األرض سط  مستو  من) المفترسة والحيوانات

 فهي الهنههن اتخهذها التهي التعشهيش مهواطن أغهر  ومن(. م51

 مسههتو  نون) العشهه  لههر  رشههاش ثقهه  العربيههة، الجزيههرة

. تجميليههة مهها  ونههافورة ملفوفههة، سههجان وقطعههة( األرض سههط 

 من يحن ربما عامالً  المناسبة التعشيش مواطن توافر يكون وقن

 فههي مههرات عههنة ذاتههه العههش اسههتخنامه إعههانة ورن وقههن. تكهاثر 

 بحضهانة وحهنها األنثه  وتقهوم. عام بعن وعاماً  الواحن، الموسم

 .الطعام جمع الذكر يتول  بينما البيض،

 Bucerotidae  البوقير 

 المنههاط  تقطههن التههي القههنيم العههالم طيههور مههن البههوقير طيههور

 الجزيهرة فهي يرن ولم. واإلننونيسية والهننية اإلفريقية المنارية

 عهز هللا خلقهها التي نوعاً  الخمسين من واحن نوع سو  العربية

 وخهوذة مهنحن، عهريض منقار ذات البوقير طيور معظم. وجل

 قههويين، مسههتنيرين وجنههاحين األحيههان، أغلهه  فههي قنتههها تتههو 

 .عريضتين وقنمين قصيرة، وسا  الريش، طويل وذيل

 Tockus nasutus  الرمادي اإلفريقي البوقير

 

 

 الجزيهرة شبه غر  جنو  في الرمان  اإلفريقي البوقير يوجن

 إلهه  المنههن  بهها  منطقههة حتهه  جنوبههاً  ُجههنة منطقههة مههن العربيههة

 طهائر ويعهن. ُوجهن أينمها متوطنهاً  يكهون أن ويهرج  عنن، شر 

 الههههتالل ومنحههههنرات األونيههههة، وخاصههههة المشههههجرة، المنههههاط 

 كمههها. بهههاألورا  الثريهههة والنباتهههات الشهههجيرات ذات الخضهههرا 

 الناميهة، المحاصهيل ومهواطن ،(األكاسهيا) الَسهنط أشهجار يهو 

 والمهنن القر  وينخل السكانية، المناط  يقر  وقن. والمزارع

 البهوقير ويحبهذ. الفاكههة أشهجار بهين طعامهه عن بحثاً  الصريرة

 ذات القنيمهههههة األشههههجار فههههي التعشهههههيش الرمههههان  اإلفريقههههي

 فههي السههاحل عههن كيلههومترات بضههعة يبتعههن وقلمهها. التجههاوي 

 حتهه  الرربيهة الجنوبيههة المرتفعهات جبهال سههفوح ويهثثر تِهامهة،

 وقههن معههاً، والحيوانيههة النباتيههة بههالموان ويقتههات. م0111 ارتفهاع

 كمها األرض، عل  عليها يعثر التي الفقارية غير الكائنات يلتهم

 والههذرة والههذرة، القهههوة حبههو ) المحاصههيل علهه  أحيانههاً  ُيريههر

 مهنار عله  ومسهتمرة متينهة الهزوجين عالقهة وتبهنو(. الصريرة

 ويعر . العام طوال متالزمين الزوجان يكون ما فكثيراً  العام،

 صهريرة نافهذة ذ  الطين من جنار ببنا  قيامه البوقير ذكر عن

 ثهم ومهن البيض، تحتضن التي لزوجه الطعام خاللها من يمرر

 .الجنار ورا  القابعين لفراخه

 Picidae  الخشب ناقر 

 اسهتراليا عهنا مها العهالم، أنحها  فهي الخشه  نهاقر طيهور تتوزع

 طبيعهة مهع التكيه  عله  وجهل عهز هللا فطرهها وقن ومنغشقر،

 مهن ُيمكنه قوياً، ذيل وريش مخال ، أربعة لها فثبنع األشجار،

 مسههتقيماً  قويههاً  ومنقههاراً  األشههجار، علهه  رأسههي بشههكل التحههرك

 الحفههر مههن الطعههام السههتخرا  طههويالً  ولسههاناً  الخشهه ، لنحههت

 مستنيرة العن ، قوية الرأس، عريضة طيور وهي. والتجاوي 

 منهها نوعهان يوجهن الطيهور، ههذ  من نوع ِمئتا وثمة. الجناحين

 .مهاجر واآلخر متوطن، أحنهما العربية، الجزيرة في

 Dendrocopos dorae  العربي الخشب ناقر

 

 العربيهة، الجزيرة في وجن أينما متوطناً  العربي الطائر هذا يعن

 باتجها  يرصهن لهم لكنهه شهماالً،° 59 شمال مرة ذات ُرصن وقن

 العربيهههة المملكهههة مهههن الرربيهههة الشهههمالية المنطقهههة فهههي الشهههمال
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 يقطههن كمهها. الههوافي المسهه  اآلن حتهه  تنههل لههم التههي السههعونية،

 الطيور أكثر وهو. تقريباً  عنن إل  وصوالً  الرربية، المرتفعات

 الحمههرا  القائمههة فههي أُنر  وقههن. انتشههاراً  المسههتوطنة العربيههة

 ألعههههنان  نظههههراً  م5119 لعههههام بههههاالنقراض المهههههننة لذنههههواع

 اإلفهراط نتيجهة تام انحسار في تكون أن ُيحتمل التي المحنونة،

 الوقهون، حطه  عله  الحصهول بريهة األشهجار وشهذ  قطع في

 بعيهن، زمهن منهذ ُتمهارس الحرفة وهذ . النباتي والفحم والعل ،

 فهإن لذا العربي، الخش  ناقر أعنان تقل  عل  نليل يوجن وال

 علهه  مبههرر غيههر م5119 لعههام الحمههرا  القائمههة فههي تصههنيفه

 مهن المشهجرة، الموائل مختل  في الطائر هذا ويقطن. األرج 

 فضهالً  وقممهها، ومنحنراتها، وجبالها،( األكاسيا) الَسنط غابات

 عنههن وذلههك تِهامههة، منطقههة وشههجيرات الخضههرا ، األونيههة عههن

( األكاسهههيا) الَسهههنط شهههجرة تكهههون وربمههها. متباينهههة ارتفاعهههات

 ههههذا موائهههل لجميهههع المشهههتركة السهههمة ههههي أنواعهههها، بمختلهه 

 بهل(. األكاسهيا) الَسهنط مهن خاليهة منطقة في قط ُيرَ  فلم الطائر،

 حيهاة بهنورة مرتبطاً  يكون ربما الطعام عن بحثاً  تجوله نمط إن

 بالنويهنات يقتهات الرضهة، األورا  تتوافر لم فإذا الشجرة، هذ 

 األورا  تكهههون وعنهههنما األشهههجار، خشههه  علههه  تعهههيش التهههي

 إله  يتهرنن كمها. ويرقاتهها الحشهرات عهن فيهها يبحث خضرا ،

 بجمهع يقهوم إذ المثهال، سهبيل عله  الطرفها  مثهل أخر  أشجار

 ونحت األخر ، تلو الواحنة بحذر، الشجر وأورا  الرصينات،

 لحهها  إلهه  ممتههن ولسههانه بمنقههار ، الشههجرة جههذع وجههس ونقههر

 عل  رأساً ) ُمعل قاً  أو جاثماً، يترذ  وقن. الجذع وشقو  الشجر،

 تستخنم ما وكثيراً . األرض من طعامه يستخر  وربما ،(عق 

 اإلشهارة تجهنر. القنيمهة الخشه  ناقر أعشاش المعششة الطيور

 موسهم ويتميهز. العهش بحفر وحن  الذكر قيام يرج  أنه إل  هنا

 بفواصهل موسيقية نرجة 51-9 من لحناً  الذكر بتررين المرازلة

 األزوا ، لتواصهل وسيلة هي ربما نقيقة، 01-01 بين تتراوح

 أنههه كمهها. صههخباً  األكثههر للههذكور يسههتجبن اإلنههاث أن والسههيما

 والمقطوع الحي الخش  في ويحفر للجثم، صريرة ُحفراً  ينحت

 الخشهه  نههاقر كههان إن الواضهه  مههن ولههيس والجههثم، للتعشههيش

 األشههجار فههي أو المقطههوع، الخشهه  فههي للجههثم يحفههر العربههي

 فههي يسههتنفنها التههي الطاقههة إلهه  بههالنظر إنههه إذ. ليونههة األكثههر

 للجهثم حفهرة لتشهيين الطهائر ههذا يسع  أن المنطقي فمن الحفر،

 .الطاقة هذ  من ممكن قنر بثقل

 Malaconotidae  الشجيرات صرد 

  المتسههههللة المفترسههههة الطيههههور مههههن الشههههجيرات صههههرن طيههههور

 الفقاريهههة غيهههر بالكائنهههات تقتهههات التهههي المعقهههو  المنقهههار ذات

  جنههو  فههي منههها فقههط واحههن نههوع وثمههة الصههريرة، والزواحهه 

 .العربية الجزيرة

 

 

 Tchagra senegala  الرأس أسود صرد

 

 فهي يتجمهع إذ العربيهة الجزيرة في وجن أينما متوطن طائر هو

 عهنن إله  الحجهاز في شماالً ° 50 من ممتنة إحناهما منطقتين،

 المههرة منطقهة مهن األخهر  وتقهع الهيمن، فهي شهرقاً ° 59 حت 

 ولههم. العمانيههة ظفههار فههي شههرقاً ° 22 حتهه  الههيمن شههر  أقصهه 

 طهائر فههو. العربيهة الجزيهرة في وافية بنراسة النوع هذا يحظ

 الشهجيرات، منهاط  مثهل الكثيه ، النباتي الرطا  ذات المناط 

. المنغلهة واألونيهة والمنحهنرات، الكثيفهة، المتشابكة واألشجار

 بنفسهه يهاً نائ للمها ، المجهاورة أو النهرية، الموائل في يوجن كما

 فهي الخفهي ألسهلوبه نظهراً  إغفالهه ويسهل. القاحلة المناط  عن

 وافهراً  قسهطاً  ويمضهي. اضهطرابه عنهن الطيهران وتجنبه العيش

 أورا  بهين يلتهمهها فريسهة عهن منقبهاً  األرض عله  الوقهت من

 عنههه ُيعههر  ولههم. والشههجيرات الصههخور شههقو  وفههي الشههجر،

 وجههن وإن المرويههة والحههنائ  االصههطناعية، الموائههل اسههترالل

 ضهي  كهو  شهكل عله  عشهه ويهثتي. البشهرية المناط  بجوار

 وأنسههجة الرفيعههة، الرصههينات وبعههض األعشهها ، مههن منسههو 

 الطائر هذا أزوا  وتربط. رفيعة نباتية بثليا  المبطنة العناك 

 الطعهام، عهن البحهث أثنها  اآلخهر أحهنهما يلزم إذ متينة، عالقة

 الفهرا ، ورعايهة البهيض، وحضهانة العهش، بنا  في ويشتركان

 .عيشها بمكان االرتباط شنينة الزو ، أحانية طيور فهي

 Laniidae  الصرد طيور

 رأس ذات الحجههم، المتوسههطة المرههرنة الطيههور مههن عائلههة هههي

 اللههون، أنكههن وريههش مسههنن، معقههو  ومنقههار نسههبياً، عههريض

 تقطهههن التهههي القهههنيم العهههالم طيهههور مهههن وتعهههن. ضهههار وسهههلوك

 الجزيههرة فههي منههها أنههواع عشههرة ظهههر. المفتوحههة المسههاحات

 .فقط أنواع أربعة منها المتكاثر ،(نوعاً  59 أصل من) العربية
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 Lanius isabellinus  الذنب محمر صرد

 

 العربيهة، الجزيهرة وخريه  ربيهع في ومنتشر مهاجر طائر هو

 فهي وخصوصهاً  الشهتا ، فصهل فهي قليلهة بثعهنان إليهها يثتي كما

 الطهائر، ههذا تسهمية حهول التبهاس وثمهة. منها الجنوبي النص 

 لهذا منهه، البالرة غير والطيور اإلناث تمييز صعوبة عن فضالً 

 القهول ويمكهن. النقة إل  تفتقر قن عنه المتوافرة المعلومات فإن

 الشهتا  فصهل في تكثر الذن  المحمرة الصرن طيور إن بإيجاز

 مههههن األجههههزا  وبعههههض وظفههههار، والريههههاض، البحههههرين، فههههي

 الجنوبيهههة والمنطقهههة ُجهههنة، وفهههي المتحهههنة، العربيهههة اإلمهههارات

 الطهائر ههذا تكهاثر عله  واحهن شاهن وثمة. تِهامة وفي الرربية،

 المحتمههل ومههن م،5112 عههام ُعمههان فههي األخضههر الجبههل فههي

 الطههائر ههذا ويحبهذ. نفسهه المكهان فههي التهاريخ ذلهك قبهل تكهاثر 

 واالنقضهاض الشهجيرات، مهن الخارجيهة األغصهان عله  الجثم

 أبيض ونمل وقران نمل من - فقارية غير كائنات) فريسته عل 

( وسهحالي وطيور سمك من - أحياناً  وفقارية - ويعسو  وعث

 يلتقطها قن أو النباتات، بين طعامه عن ينق  كما األرض، عل 

 ارتفهاع أ  عنهن الكثيفهة الشهجيرات بقاع طائر وهو. الهوا  في

 إحهن  فهي م،5511-5011 نحهو عنهن تكاثر  ُسجل حيث كان،

 واألشهجار والسهنر، الزيتهون، أشهجار ويههو . العرعر غابات

 الطيههور، هههذ  بترريههن التكههاثر موسههم ويتميههز. الخضههرة النائمههة

 باسههتعراض أحيانههاً  الههذكر يقههوم كمهها لإلنههاث، الههذكور وإطعههام

 األنث  قر  للجثم الطيران ثم يرتعنان، وهما المطبقين جناحيه

 الهذكر ويرهرن. تحركهها عنن بهنو  مالحقتها قبل نقائ ، بضعة

 األنثهه  تسههتجن  كمهها عنقههه، نافخههاً  أعلهه ، إلهه  منقههار  موجهههاً 

 .ما فريسة الذكر يلتقط عننما يرتعشان بجناحين الطعام

  

 Lanius vittatus  الظهر كستنائي صرد

 

 

 المتحهنة، العربيهة اإلمهارات شهمال في الطائر هذا ينحصر يكان

 يهوحي بشهكل ،(قليلهة بثعهنان إنمها) قطر وغر  ُعمان، وشمال

 مهههن إيهههران سهههاحل امتهههنان علههه  الرهههر  باتجههها  هجهههرة بهههنمط

 العربيهة الجزيهرة إله  الطيور هذ  بعض تشرن بحيث باكستان،

 تكهاثر  ورن وقهن. عهام كل في الشتا  فيها تقضي أنها يبنو التي

: مسههننم جزيهرة وشهبه الروضهة، فهي م5115 عهام واحهنة مهرة

 الظرو  أتاحتها صنفة أنه أم المتقطع، للتكاثر نموذ  هذا فهل

 كطهائر طعامه ويصطان ويترذ  ؟ المنطقة في مثخراً  المتريرة

 الرههذائي نظامههه عههن ُيسههجل لههم أنههه إال الههذن ، المحمههر الصههرن

 بنها  فهي واألنثه  الهذكر ويتشهارك. العربيهة الجزيهرة فهي شي 

 األنث  أن علماً  العش، عل  وجيزة لمنن الذكر يرقن وقن العش،

ن بينما الحضانة، يتول  من هي  .الطعام لها الذكر ُيثمِّ

 Lanius meridionalis   كبير شرقي رمادي صرد 

 

 أجهزا  معظهم فهي الكبيهر الشرقي الرمان  الصرن طائر يتكاثر

 والربههع األقصهه ، شههمالها باسههتثنا  السههعونية، العربيههة المملكههة

 وفههي الههيمن، أرجهها  فههي يتكههاثر كمهها. فرسههان وُجههزر الخههالي،

. المتحنة العربية اإلمارات من والشرقي الشمالي والجز  ُعمان

 تصهل منهه قليلهة أعهنان وثمهة قطهر، في قليلة بثعنان يتوزع كما

 المتكههاثرة األنههواع مههن ويعههن. واآلخههر العههام بههين البحههرين إلهه 

 المنهههاط  طيهههور مهههن وههههو. سهههقطر  جزيهههرة فهههي الشهههائعة

 المنهههاط  فهههي كهههالتي الشهههائكة، الشهههجيرات ذات الصهههحراوية

 الجنوبيههة تِهامههة ومنخفضههات المملكههة، مههن والوسههط  الرربيههة
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 ُعمههان شههمال منههاط  وبعههض الههيمن، أرجهها  ومعظههم الرربيههة،

 انتشههار مههن انتفههع قههن الطههائر هههذا يكههون أن بههن وال. واإلمههارات

 الكبيهههرة المسهههاحات إلههه  باإلضهههافة اإلمهههارات، فهههي التحهههري 

. نطاقه جل في( األكاسيا) الَسنط وبساتين والحنائ ، المزروعة

 الضههيقة، كاألونيههة المرلقههة المسههاحات عههن بنفسههه ينههث  فهههو

 بمنههاط  تكههاثر  نطهها  ارتبههاط لههوحظ وقههن. والمههنن والههتالل،

 أقصههه  عههن غيابههه إن بههل ،(األكاسههيا) الَسههنط أشههجار وجههون

 إلهه  المنههاط  تلههك افتقههار يقابلههه الرمليههة الكثبههان وبقههاع الشههمال

ر فهو(. األكاسيا) الَسنط  يرصهن مراقبة موقع الشجرة هذ  ُيسخِّ

 لرههرز أشههواكها يسههتخنم كمهها لتعشيشههه، ومقههراً  فريسههته، منههه

 للرهرض أحيانهاً  المعلقهة الكابالت ويستخنم) طعامه من الفائض

 ُيهرج  القاحلهة، المنهاط  فهي البقها  عله  نرتهلق ونظراً (. نفسه

 الطهائر ههذا ويثه . فريسهته مهن السهوائل مهن حاجتهه استخرا 

 قبهل األحيهان، معظهم فهي الشهمس مواجههاً  البهارز، مجثمهه فو 

 التهي ،(النباتهات بين أو األرض عل ) فريسته عل  االنقضاض

 أثنهها  يلتقطههها كمهها. عليههه القضهها  يسههتطيع كههائن أ  تكههون قههن

 أيضهاً  ورن وقهن. األرض عله  يطارنهها وربمها أحياناً، طيرانه

 المتوجهههة، القبهههرة مثهههل أخهههر ، عربيهههة طيهههوراً  والتهامهههه قتلههه

 مهها كثيههراً  العربيههة الجزيههرة خههار  إنههه بههل. العربيههة والهازجههة

. الهههنور  العصهههفور مثهههل الطيهههور، مهههن غيهههر  بهههيض يسهههر 

 يتههرنن إذ مميههزاً  يكههون الربيههع أوائههل فههي الطههائر هههذا وترريههن

 عهذ  لحهن فههو العربية،( األكاسيا) الَسنط صحار  في صنا 

 كمها أحيانهاً، الطيهور مهن ثنائي ينجز  لفظية، مقاطع يحمل يكان

 بنها  عمليهة األنثه  وتقهون. البهنر اكتمال ليالي في سماعه يمكن

 أمها. التكهاثر مهام في الزوجين مشاركة رغم والحضانة، العش

 واألعشههها  والرصهههينات، األعهههوان، مهههن مبعثهههر فهيكهههل عشهههه

 (.اصطناعية أو طبيعية) نعومة أكثر بموان المبطنة

 Lanius senator   القنة محمر صرد

 

 بهالجزيرة يمهر مههاجر طهائر بثنهه القنهة المحمهر الصرن يعر 

 بهين يزورهها التهي العربي الخلي  نول في منتشر فهو العربية،

 مهن شهماالً  أنراجه ليعون( آذار) ومارس( شباط)فبراير شهر 

 يتهرنن كمها(. األول تشهرين) أكتهوبر حت ( آ ) أغسطس شهر

 جزيهرة في وجون  ويننر. مهاجراً  وُجنة وتبوك، الرياض، إل 

 الجررافهي توزيعهه يهوحي لهذا الهيمن، وغر  وظفار، مصيرة،

 الجزيههرة مههن الرربههي بههالجز  الرئيسههة هجرتههه أثنهها  بمههرور 

 المتوسهطة، العهرض خطوط ننع األحمر البحر عابراً  العربية،

 اإلثيوبيهههة، المرتفعهههات شهههمال إلههه  وصهههوالً  إفريقيههها إلههه  لهههيل 

 فهي تكهاثر  ُسهجل وقهن. الساحل منطقة في الشتا  فصل ليقضي

 وشههبه اإلمههارات، وشههمال والحجههاز، ُعمههان، وشههمال الكويههت،

 شههجيرة، أ  عنههن المهههاجر الطههائر هههذا ويحههط. مسههننم جزيههرة

 ويقبههل. الحههنائ  أو المفتوحههة، النفايههات مههواطن يحبههذ كههان وإن

. للمهرو  المجهاورة والحهنائ  والبساتين، الرابات، عل  للتكاثر

 ههذا فيهه ينتشهر الذ  الواسع االرتفاعات نطا  تفسير ويصع 

 من يستفين أن المرج  ومن المتكاثرة، أعنان  لقلة نظراً  الطائر

 وكسهائر. العربيهة الجزيهرة شههنتها التهي والزراعهة الر  ثورة

 غيهر كائنات) ما ارتفاع عل  من فريسته يرق  الصرن، طيور

 أو أرضهاً، إليهها يتسهلل أو عليهها، يهنقض قهن التي( غالباً  فقارية

 األشهههواك علههه  فريسهههته يرهههرز كمههها. طيرانهههه أثنههها  يتناولهههها

 الطيهههور مهههن الكثيهههر عهههانة ههههي كمههها أكلهههها، قبهههل والمسهههامير

 مهها وكثيههراً  المنزويههة، الطيههور مههن ويعههن. والمتكههاثرة المهههاجرة

 يرتعشهان وجناحا  طعام من يحمله عما باإلعالن األنث  يرازل

 عله  قهابعين الهزوجين مشهاهنة ويمكن ما، شجرة قمة عل  من

 ناصههباً  واالنحنها ، بالتمهنن الهذكر يقهوم بينمها مها، شهجرة غصهن

 .عنقه وريش رأسه

 Orioles  الصافرة الطيور 

 األصهفر اللهون يطره  األلهوان، زاهيهة طيهور الصافرة الطيور

 وههي. السهوان إله  الهذيل وريهش الجناحهان ويميهل غالباً، عليها

 مكتنههزة، قصههيرة سهها  ذات المنقههار، مسههتنقة عريضههة طيههور

 شهجرية، طيهور وههي. واألنث  الذكر أنواعها معظم في يتشابه

 أصهل مهن العربيهة، الجزيهرة إله  مههاجراً  منها واحن نوع ورن

 .هذ  القنيم العالم طيور من نوعاً  وعشرين تسعة

 Oriolus oriolus  ذهبي صفير
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 بقهي وإن العربيهة، الجزيهرة شهبه فهي نهانرة مهاجرة طيور هي

 الذهبي الصفير أعنان تزاين ويالحظ. للتكاثر صيفاً  منها البعض

 والخلهي  العربيهة، الجزيهرة وشهمال وسهط فهي الربيع فصل في

 فههي الخريهه  فصههل فههي أكبههر أعههنان  تبههنو حههين فههي العربههي،

 ههذا ذكهور مهن أسهرا  لوحظت كما. الرربية الجنوبية المنطقة

 أوقهات فهي واإلنهاث الهذكور تحرك باحتمال يوحي مما الطائر،

 ذات المنههاط  ويتههوخ  األشههجار، يسههكن طههائر وهههو. مختلفههة

 عهانة يتهرنن ال أنهه علمهاً  المرتفعهة، واألشهجار الكثيفة، النباتات

 عهن يبحث فهو. المتشابكة األشجار أو المتننية، يراتالشج إل 

 طعامهه لتنهاول أرضهاً  ينهزل وقهن العاليهة، األغصهان في طعامه

 والثمهار والبهذور، والفاكههة، واليرقات، الحشرات، مختل  من

 القاحهل المنها  عل  له طاقة وال الما ، شر  من ويكثر. اللبية

 يتكهاثر العربيهة الجزيرة في أنه من الرغم وعل . األرج  عل 

 مهع العربهي نطاقهه يتسهع أن ُيتوقهع فإنهه الجنوبيهة، الحهنون عنهن

 األشهجار انتشار وبخاصة والحنائ ، الزراعية المناط  انتشار

 عل  ما شجرة في عالياً  عشه الذهبي الصفير ويضع. الناضجة

. الشههجرة جهذع إلهه  أحيانهاً  يسههنن  كمها منههها، الخارجيهة الفهروع

 بهين المعلقة الشبكية األرجوحة إل  األقر  بشكله عشه ويتميز

 المهههوان مختلههه  مهههن يشهههين  الشهههجرة، فهههي متفهههرعين غصهههنين

 الجزيهرة خهار  الطهائر ههذا ويعهر . واالصهطناعية العضوية

 يتعهاون كمها ترميمهه، بعهن قهنيم عهش السهتخنام بإعانته العربية

 عهن بشراسهة والهنفاع الفهرا ، ورعاية العش بنا  في الزوجان

 .تهننهما قن التي المفترسة الكائنات من عشهما

 Monarchidae  الفردوسي الذباب خطاف

 نوعههاً، الثمههانين ينههاهز مهها هههذ  القههنيم العههالم طيههور عائلههة تضههم

 فههي الُجههزر مههن مجموعههات أو ُجههزر فههي منههها العنيههن ينحصههر

 المنبسهط بمنقارهها وجل عزّ  الخال  ميزها وقن الهان ، المحيط

 فمههها، فتحههة عنههن الناميههة والشههعيرات العريضههة، القاعههنة ذ 

 .العربية الجزيرة في منها واحن نوع يتوطن

 Terpsiphone viridis  الفردوسي اإلفريقي الذباب خاطف

 

 طههائراً  الفرنوسههي اإلفريقههي الههذبا  خطهها  كههون مههن بههالرغم

 بههين ظهههور  وقلههة إفريقيهها، قههارة ضههمن جزئههي بشههكل مهههاجراً 

 الطيههور فههإن ،(شههباط)وفبرايهر( األول كههانون) نيسههمبر شههر 

 شهاهن يهرن لهم إذ العربيهة، الجزيهرة فهي مقيمة تبنو منه العربية

 مهن أ  في وجونها أو األحمر، البحر عبر هجرتها عل  واحن

 السهههفن فهههي أو سهههقطر ، أرخبيهههل أو األحمهههر، البحهههر ُجهههزر

 الموائههل فههي مهها حهن إلهه  شههائع فهههو. المنطقهة هههذ  فههي المبحهرة

° 07 حته  السهعونية العربيهة المملكة غر  جنو  له المناسبة

 وههو. اليمنيهة الرربيهة والمرتفعهات الجبهال، سفوح وفي شماالً،

 أرجا  بعض في جين بشكل يرصن لم لذا السرية، يتوخ  طائر

. ظفههار منطقههة أرجهها  بعههض فههي انتشههاراً  أكثههر ويبههنو. نطاقههه

 والرابههات الكثيفههة، الشههجيرات مههواطن علهه  الطههائر هههذا ويقبههل

. النباتيهة بالحياة المفعمة العميقة واألونية التالل، عل  المتنوعة

 مثهههل الزراعيهههة، المنهههاط  مهههن المحميهههة المهههواطن يقطهههن كمههها

 مهن وذلهك والمنتزههات، والحهنائ ، والمزارع، القهوة، مزارع

 فههي م 5211 ارتفههاع حتهه  تِهامههة فههي البحههر سههط  مسههتو 

 الجبههال سههفوح يبههنو مهها علهه  يفضههل أنههه إال الرربههي، الجنههو 

 الما  قر  وبخاصة م،0911-911 ارتفاع بين الرطبة النافئة

 االسهتحمام يفضل إذ االصطناعية، الر  قنوات حيث الجار ،

 مختلهه  الطههائر هههذا يتنههاول العربيههة الجزيههرة وخههار . كثيههراً 

 أو واألغصهان، األورا  مهن يسهتخرجها التهي الحشهرات أنواع

 شهجر ظهل فهي الوقهت عظهمم بالصهين ويقهوم. حولها يحوم التي

 لههم يكهون عنهنما المفهرط بالخجهل الذكور تحلي لوحظ وقن. ما

 تشهرين) نهوفمبر شههر مهن بهالنمو يبنأ الذ  متحور، ذيل ريش

 ولريشه. الشتا  شهور منتص  في غيابه يفسر قن مما ،(الثاني

 أنهه علمهاً  المرازلهة، اسهتعراض فهي نور يبهنو مها عله  الطويل

 ويشترك. الحضانة  بسب  ربما ،(أيار)مايو شهر بحلول يتآكل

 العهش بنها  مسهثوليات فهي إفريقيها فهي عنهه ورن كمها الزوجان

 .وإطعامها الفرا  وحضانة

 Corvidae  الغراب 

 جميهههع إلههه  تمتهههن التهههي الكبيهههرة الجهههواثم طيهههور مهههن الرهههرا 

 عليههه يطرهه  ريههش ذات أو اللههون، سههونا  معظمههها القههارات،

 قويهة طيهور وههي. واإلنهاث الهذكور منها يتشابه األسون، اللون

 والجههههرأة بالههههذكا  عههههانة تتحلهههه  السهههها ، عريضههههة المنقههههار،

 .النفايات عل  وتقتات والفضول،

 Pica pica  العقعق

 عسهير مرتفعهات فهي قليلهة بثعهنان يوجهن مههاجر غير طائر هو

 ارتفهاع عنهن العرعهر، غابهات حيث السعونية، العربية بالمملكة

 منهههاط  وفههي قههها، جبههل فههي ويتكههاثر. م0111و 5511 بههين

 االنههزوا ، إلهه  يميههل َخِجههل طههائر وهههو. إليههها الوصههول يتعههذر

 فقهنان أن بالهذكر الجهنير. السهكانية المنهاط  يتجنه  مها وكثيراً 

 السهههكنية التطهههوير مشهههروعات بسهههب  المرتفعهههات فهههي موئلهههه

١٢٣



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس
 

 التريهههرات بسهههب  ربمههها العرعهههر غابهههات وفنههها  والترفيهيهههة،

 باالنقراض، مهنن الطيور من النوع هذا أن عل  تنل المناخية،

 فهههي العرعهههر غابهههات طهههائر وههههو. أعهههنان  تهههنني إلههه  نظهههراً 

 قهههر  يوجهههن مههها وكثيهههراً  الجنوبيهههة، عسهههير جبهههال منحهههنرات

 وبخاصههة العريضههة، األورا  أشههجار ذات الزراعيههة المنههاط 

 وأعلهه  المعتنلههة، الحههرارة نرجههات حيههث ،(األكاسههيا) الَسههنط

 .السعونية العربية المملكة في لذمطار تساقط معنل

 

 يقتات أنه ويرج  غذائه، في انتهاز  بثنه الطائر هذا ويعر  

 عههن بحثههه لههوحظ كمهها. الفقاريههة غيههر الحيوانههات أنههواع بشههت 

 المنزليههة، الفضههالت مههن يلقهه  ومها القمامههة، أوعيههة فههي الطعهام

 نرجهههات وتعهههن. اللبيهههة وبهههذور والجيههه ، المنفلقهههة، والحبهههو 

 هههذا لبقهها  المهمههة العوامههل مههن وضههبطها المحيطههة الحههرارة

 ويختصهر الحهرارة، نرجهات ارتفاع عنن الظل يلزم إذ الطائر،

 الطيههور هههذ  وتنعهه . ارتفاعههها حههال الطعههام عههن بحثههه مههنن

 اتصههال علهه  للبقهها   طعههام عههن بحثههاً  تطههو  وهههي باسههتمرار

 متوطنهة تكهون أن وُيهرج  مقببهاً، متينهاً  عشاً  تبني كما. ببعضها

  .وجنت أينما

 Corvus splendens الدوري الغراب

 

 عهام إله  العربية الجزيرة شبه في النور  الررا  تاريخ يعون

 يكون أن يرج  إذ عنن، في له وجون أول كان حيث م،0951

 أخهر  منهاط  في ذلك بعن لينتشر المنطقة، إل  عنوة أُنخل قن

 أرجا  مختل  من إليها وارناً  العربية، الجزيرة وجنو  غر 

 الخلههي  منطقههة فههي التههي الههنور  الرههرا  طيههور أمهها. نطاقههها

 - السهفن عبهر ربمها - إليهها ولجهت قهن تكون أن فُيرج  العربي

 فههي ومتكههاثر مقههيم طههائر وهههو. نطاقههه مههن أخههر  أجههزا  مههن

 الخلهي  سهاحل امتهنان عله  الساحلية والبلنات المنن، من العنين

 السهههاحل جنهههو  فهههي أقهههل وبثعهههنان ُعمهههان، وخلهههي  العربهههي،

 األحمهر البحهر سهاحل تقطن منه كبيرة أعناناً  أن علماً  العربي،

 انتشهار  وسهب . العقبهة خلهي  فهي حقهل حته  المنهن ، با  من

 السهكانية الكثافهة ذات الحضهرية المراكز من العنين في السريع

 الباطنههة وسههاحل عههنن مثههل العربيههة الجزيههرة شههبه فههي العاليههة

 التهي والتعشهيش والما ، القمامة، أماكن النتشار نظراً  الُعماني،

 - تتزايههن وال مسهتقرة الثالثهة العناصهر ههذ  كانهت فهإن. يريهنها

 تظهل -للنفايهات الناجعة اإلنارة أو السكاني، التعنان لتنني نظراً 

 بههذا تنفع اإلنسان مع مطاعمة عالقة وهناك. المنطقة في باقية

 يسهلبه وما بالنفايات، يقتات فهو السكانية، المناط  إل  الررا 

 مهن غير  أعشاش ونه  والمحاصيل، البشر ، األكل بقايا من

 البريهههة الصهههريرة الحيوانهههات افتهههراس عهههن فضهههالً  الطيهههور،

 طيههور مههع يتجمههع مهها كثيههراً  سههربي طههائر أنههه كمهها. والبحريههة

 اسهههتراتيجيات وتبنهههي والجهههثم، الطعهههام، عهههن للبحهههث أخهههر 

 أعهنان  بلرهت وقهن. األخر  األنواع إلثارة والمهاجمة التجمهر

 بهرام  تنشهيط عله  السهلطات حمهل ممها اآلفة، نرجة المتنامية

 سهرعان الرهرا  ألن األحيهان؛ معظهم في بالنجاح تحظ لم إبانة

 الطهائر ههذا وجهون آثهار ومن. الطعم ويميز المصينة يتجن  ما

 الضههههرر وإلحهههها  والحيههههوان، اإلنسههههان طعههههام نهبههههه السههههلبية

 الفطريههة، الطيههور وإزعهها  وافتههراس والمواشههي، بالمحاصههيل

 اإلنسههان، علهه  الكامنههة الصههحية واألخطههار البيئههي، والتلههوث

 منطقهة فهي التقلينيهة السهمك تجفيه  صناعة تقويض عن فضالً 

 جزيههرة فههي أمهها(. لتجفيفههه الشههاط  علهه  السههمك نشههر) عههنن

 لحمايهههة م0779 عهههام أُطلقهههت مبهههانرة نجحهههت فقهههن سهههقطر ،

 الطائر، هذا من المتوطنة الطيور من للخطر المعرضة األنواع

 أو بهال ، طهائر كهل لقها  لذطفهال مهالي مبله  نفهع عل  انطوت

 ينههته  فهههو. جمعههه أو قتلههه، يههتم الههنور  الرههرا  مههن صههرير

 مفترسههاً  ويعههن العربيههة، الطيههور مههن الكثيههر تجهها  عههنائياً  سههلوكاً 

 مههن بههالقر  يعشههش كمهها. الجاثمههة الطيههور مههن للكثيههر خطيههراً 

 الهننيهههة الهههنرة مثهههل الطيهههور، مهههن األخهههر  األنهههواع بعهههض

 لتهوافر ربمها الساحلية، المنن في الطائر هذا بقي وقن. المطوقة

 مهوطن، من المناط  هذ  في الحنيث لتوطنه الالزمة العناصر

 ههذا أزوا  تبقه  الهنن، وفي. التعشيش وأشجار وما ، وطعام،

 فيما األزوا  تختلط ما كثيراً  أنها رغم الحياة، من  معاً  الطائر

 تعشهيش مسهاحة سهو  يحمهي ال عهانة، منهزو طائر وهو. بينها

 .واحنة شجرة حول أعشاش عنة بنا  يمكن بحيث محنونة،

 Corvus ruficollis  العنق ُبني غراب 

 فههي الموائههل مختلهه  فههي المتوطنههة المنتشههرة األنههواع مههن هههو

 فهههي الكبهههر  الُجهههزر بعهههض فهههي يوجهههن إذ العربيهههة، الجزيهههرة

 الُجهههزر مهههن والعنيهههن وسهههقطر ، مصهههيرة، وجزيهههرة فرسهههان،

 العقعق
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 كمهها. مسههننم جزيههرة شههبه وحههول األحمههر البحههر فههي الصههريرة

 الرربيههة المرتفعههات مههن م0111 مههن أكثههر) القمههم إلهه  يصههل

 حيهث الخهالي، الربع في القاحلة الرملية الكثبان ويجو  ،(مثالً 

 أنحها  مختله  فهي المتكاثر الوحين النوع يكون ربما إذ يتكاثر،

 ويكههان فنههانراً، العربيهة الجزيههرة جنههو  فهي أمهها. الخههالي الربهع

 غيهر بشكل قليلة بثعنان ويتكاثر. المهرة منطقة عن تماماً  يري 

 فهههي انتشهههار  بهههرغم أنهههه بالهههذكر الجهههنير. الكويهههت فهههي منهههتظم

 باسهتثنا  ربما قليلة، بثعنان موجون فإنه الخالي، الربع صحرا 

 طعهام تهوافر فهي طمعهاً  السهريعة، الطهر  مهن القريبهة المناط 

 مهواطن الطرقات من القريبة المعمارية الهياكل يتخذ كما. أكثر

 طيههور بمعظههم والرربيهة الوسههط  المنهاط  وتسههتثثر. للتعشهيش

 نائمهة ميا  لمصانر الطائر هذا يحتا  وال. العن  الُبني الررا 

 إن الميهها  مصههانر إلهه  الههذها  عنهها  يكابههن ال أنههه حتهه  للبقهها ،

 غيههر والكائنههات بههالجي  ويقتههات. الحههار المنهها  فههي تههوافرت

 سههرقته عههن فضههالً  األرض، مههن يسههتخرجها قههن التههي الفقاريههة،

 هههاجم وقههن. عليههها عثههر إن وصههرارها األخههر  الطيههور بههيض

 كمهها الصههين، محههازة فههي الصهريرة النعههام طيههور أحههن مهرة ذات

 مضهار  إله  العنه  الُبنهي الررا  وينجذ . وليناً  غزاالً  أهلك

 . به يقتات طعام بقايا عن باحثاً  وخيمها، الصحرا  في القبائل

 

 عله  إلقبالهه نظهراً  والمهنن، القر  في ننرته سب  فهم ويتعذر

 الماشهية، حيوانهات يهالزم مها وكثيهراً . البشرية القمامات مناط 

. الطفيليههات عههن للتنقيهه  ربمهها اإلبههل، ظهههور علهه  يجههثم فقههن

 تجا  عنائياً  سلوكاً  الطائر هذا يبن  الررا ، طيور من وكرير 

 فههي إال يعشههش وال. أزواجههاً  يطارنههها التههي الجارحههة، الطيههور

 مهههواطن بتفهههاوت تتفهههاوت أعشاشهههه أن علمهههاً  الربيهههع، فصهههل

 ويبنهي شهجرة، أ  فهي يعشهش فقهن عليهها، يعثهر التهي التعشيش

 بتفكيهك يقومان إذ معاً، العش الزوجان ويبني. قمتها عل  عشه

  ويختلهه . الجنيههن العههش لبنهها  مكوناتههه واسههتخنام قههنيم عههش

 بهههين الطعهههام وفهههرة مهههن  بهههاختال  والبهههيض الحضهههنة حجهههم

 .واآلخر العام 

 

 

 Corvus rhipidurus  الذنب مروحي غراب

 

 والمنهههاط  المرتفعهههات فهههي الهههذن  المروحهههي الرهههرا  يتهههوطن

 وعنهن وظفهار، والهيمن، العربيهة، الجزيهرة غر  في الصخرية

 ناللهة التكاثر بعن الطائر هذا أسرا  اجتماع ويعن طوي ، جبل

 وبهالرغم. للتجمهع األقهل عل  قصيرة مسافات لقطع تنقلها عل 

 الرهههرا  أعهههنان تريهههر علههه  النالهههة البهههراهين وجهههون عهههنم مهههن

 انتشههار مههع تنههام  قههن يكههون أن ُيحتمههل فإنههه الههذن ، المروحههي

 خصوصههاً  لالضههطهان، الطههائر هههذا ويتعههرض. القمامههة أمههاكن

 عله  الطهائر ههذا ويقبهل. النور  الررا  وبين بينه الخلط عنن

يَصه وجل عزّ  الخال  هيث  إذ العالية، والمنحنرات الجبال  اً ِخصِّ

 والتيهارات الرياح، اننفاع مسترالً  يحل  فهو الموائل، هذ  لمثل

 عهنم عنهن طيرانهه فهي جههناً  يبهذل ربما بل الحرارية، الصاعنة

 سههط  مسههتو  عنههن ويوجههن. الطبيعيههة التيههارات هههذ  اسههترالله

 الطوبوغرافيهها وتشههكل. الرربيههة المرتفعههات قمههم حتهه  البحههر

 الموئههل فههي وجههون  علهه  يطرهه  عههامالً  الطههائر لهههذا المناسههبة

 المزروعهة واألراضي العرعر، غابات في يوجن فقن المناس ،

 وشهمال وسط( األكاسيا) الَسنط شجيرات عن فضالً  تِهامة، في

 والحهههر الجفههها  علههه  صهههبراً  أكثهههر ويبهههنو. العربيهههة الجزيهههرة

 نهزاع، نون معهه يجتمهع الهذ  العن ، الُبني الررا  من المفرط

 كمها. التكهاثر موسهم فهي يصهطنمان أنهمها إال معهاً، يجثمان وقن

 عههن كثيههراً  االبتعههان يطيهه  وال والبلههنات، القههر  قههر  يحههوم

 ثمهار مهن - معهاً  والنباتية الحيوانية بالموان ويقتات. المنحنرات

 هههذا ويضههع. بالقمامههة يقتههات كمهها -واألسههماك والفاكهههة التمههر

 إمههها النفهههاذ، عسهههيرة صهههخرة أو منحهههنر، علههه  عشهههه الطهههائر

 . صخر  تجوي  أو حفرة، في أو مكشوفاً،

   العنق ُبني غراب

١٢٥
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 Hirundinidae   والخطاف السنونو رطيو

 التي العالم، في السنونو طيور من نوعاً  الثمانين يناهز ما يوجن

 عهههريض منبسههط، قصههير منقههار ذات طيههوراً  تكههون مهها عههانة

. ضعيفة وأقنام وصريرة، قصيرة وسا  قصير، وعن  الفجوة،

 ذات طيرانهها، فهي رشهيقة مبهجهة، تكهون ما كثيراً  طيور وهي

 طيههور وهههي. مشههقو  ذيههل وريههش مسههتنقين، طههويلين جنههاحين

 بالحشهههرات أسهههراباً  تقتهههات األحيهههان، مهههن الكثيهههر فهههي سهههربية

 تجمههع أو لتسههتري ، األرض علهه  وتحههط تجههثم كمهها الطههائرة،

 أربعههة العربيههة الجزيههرة فههي ورن وقههن. أعشاشههها لبنهها  مههواناً 

 نوعهان يتكهاثر كمها منهها، نهوعين تكهاثر ثبهت منهها، نوعاً  عشر

 .واآلخر الحين بين منها آخران

 Hirundo rustica  سنونو

 ورنت وقهههن مههههاجراً، العربيهههة الجزيهههرة السهههنونو طهههائر يعُبهههر

 الخلههي  ومنطقههة العربيههة، الجزيههرة وسههط فههي بتعشيشههه شههواهن

 الطائر هذا أن علماً  فيها، تكاثر  عل  قاطعة أنلة نون العربي،

 أفضههل تكهون أن ُيسههترر  ال لهذا إيههران، جنهو  فههي يعشهش ال

  مسهههننم جزيههرة شهههبه مههن وارنة بتكهههاثر  تههوحي التهههي الههنالئل

 .ُعمان في

 Hirundo aethiopica  حبشي سنونو

 إله  وغامبيها السهنرال مهن إفريقيها، فهي الحبشهي السنونو يتكاثر

 يتمركهز حيهث وإيريتيريها، الصهومال عنن األحمر البحر ساحل

 وإن متههوطن، طههائر وهههو. االسههتوا  خههط شههمال خهها  بشههكل

. فلسههطين إلهه  منههه بعههض ويشههرن جزئههي، بشههكل مهههاجراً  كههان

 للبحههر العربههي السههاحل علهه  أحههنهما يوجههن منههه، نوعههان وثمههة

 عهش وجهون عشهر التاسهع القهرن أواخهر فهي ورن وقهن. األحمر

 تحنيهن نون عهنن، فهي مبنه ً  شهرفة تحت يتكاثر السنونو لطائر

 يشهبه الهذ  الحبشهي السهنونو لطهائر كهان ربمها الشهر، أو العام

 .ظاهرياً  السنونو

 Ptyonoprogne  اللون الشاحب الصخور خطاف 

obsolete 

 

 العربيهة، الجزيرة شبه أرجا  معظم في يقطن متكاثر طائر هو

 الربهههع وصهههحرا  شهههرقها، وشهههمال شهههمالها، أقصههه  باسهههتثنا 

 يكههن ولههم. المنههاط  جميهع إلهه  يشههرن مها منههه أن علمههاً  الخهالي،

 والكهو  الصخور، قر  إال الشاح  الصخور خطا  يتكاثر

 بين وينتشر. التعشيش مواطن عل  لعثور  نظراً  والمنحنرات،

 عله  م0911 ارتفهاع حته  البحهر سهط  مسهتو  عنن المناط 

. ُعمهان في الشمس جبل ذلك في بما موئله، في اليمن في األقل

 بهين يعشهش كان أنه ويرج  بعينها، صخرية ركيزة يفضل وال

 ذات المبههاني فههي زمههن، منههذ المنطقههة هههذ  فههي واآلخههر الحههين

 الجسههور، وخصوصههاً  والحههنيث، التقليههن  المعمههار  الطههراز

 وبهين بينهه مهثخراً  مطاعمهة عالقهة نشهثت كما. الميا  ومجار 

 عله  اإلنسان، صنع من التي المباني يثثِر بات وكثنه اإلنسان،

 بهثن المسهتقبل فهي احتمهال فثمهة لهذا الطبيعية، التعشيش مواطن

 عله  قنرتهه ورغهم. عنهها غائبهاً  كهان التهي المنهاط  في يتوطن

 إله  النفاذ من له البن أنه إال القاحلة، المناخية الظرو  مقاومة

 مهها جمههع مههن ليههتمكن التكههاثر؛ موسههم فههي الرطبههة التربههة ُبقههع

 فهي عهنناً  أقهل أنهه بالهذكر الجهنير. الطهين مهن أعشاشهه تحتاجه

 الرابات المثال سبيل عل  يتجن  حيث اعتناالً، األكثر المناط 

 لهذا العاليهة الرطوبهة أيضاً  يطي  ال وربما الرربي، الجنو  في

 غير وفي. األحمر البحر من الساحلية المناط  في وجون  يننر

 بالحشهرات المفعمهة المهواطن الطهائر ههذا يرتهان التكاثر، موسم

 لصهههر ا ميههها  ومسهههاك  الرطبهههة، األراضهههي مثهههل الطهههائرة،

 معلقهة مقعرة أعشاشاً  الطائر هذا ويبني. ذلك إل  وما الصحي،

 مثل الحنين، أو األسمنت من الجانبين، أحن عنن رأسيه، بثسط 

 ناخههل لههه عهش علهه  مهرة ذات ُعثههر وقهن. والحههوا  الهنعامات

. طريه  حافهة عله  مطعهم فهي بالحركهة يعه  له، با  ال مطبخ

 أو متتاليهة، سهنوات مهنار عله  العهش اسهتخنام يعيهن مها وكثيراً 

 مسهههثوليات الزوجهههان ويتقاسهههم. الواحهههن الموسهههم فهههي مهههرتين

 .الفرا  ورعاية والحضانة، التعشيش،

 Cecropis daurica  العجز أحمر سنونو 
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 الرربيهة الجنوبيهة المرتفعهات فهي كثيهرة بثعنان منتشر زائر هو

 مههارس شهههر مههن يوجههن حيههث الطههائ ، جنههو  فههي العربيههة،

 منذ يتكاثر منه قليل عنن بات وقن(. أيلول) سبتمبر حت ( آذار)

 العربيهة المملكهة وسهط الريهاض نههر امتهنان عله  م0775 عام

 قليلههة بثعهنان يمههر كمها. المتحههنة العربيهة واإلمههارات السهعونية،

 مهن الشهمال قاصهناً  العربيهة، الجزيهرة نول جميهع إله  مهاجرة

 فههي أنراجههه وعائههناً  ،(نيسههان) أبريههل إلهه ( شههباط)فبرايههر شههر

 طهائر ويتهوخ (. األول تشرين) وأكتوبر( أيلول) سبتمبر شهر

 حتهه  المهها  قههر  الصههخرية المنههاط  العجههز األحمههر السههنونو

 م،0511 ارتفههاع حتهه  الههيمن فههي ورن وقههن م،0511 ارتفههاع

 ويفضهل. تِهامهة فهي م911 نون ارتفاعهات في يعشش أنه علماً 

 فهي والبهرك الجاريهة الميها  ذات األونية في التكاثر الطائر هذا

. المشههجرة المائلههة المنحههنرات ذات والمنههاط  الصههي ، فصههل

 ولهم. محلقاً  يلتقطها التي بالحشرات حصرياً  الطائر هذا ويقتات

 نطاقهه انتشهار أن إال سهكنية، منهاط  أ  فهي أعشاش له ترصن

 المتحههنة، العربيههة اإلمههارات أيضههاً  وربمهها الريههاض، نهههر حتهه 

 خهار  لهه مناسهبة موائهل اسهتخنام عله  الطهائر ههذا قهنرة يبين

 فو  واثباً  أو عالياً، يكون إما وتررين . االعتيان  تكاثر  نطا 

 صهخرة أسهفل تعشيشهه مهوطن يكهون مها وغالباً . كهربائي سلك

 قههنيم مبنهه ً  أو جسهر، أو طريهه ، فههي أسهمنتي، سههط  أو أفقيهة،

 ذات زجاجههة، شهكل علهه  عشهاً  الطههين كتهل مههن يبنهي إذ... إلهخ

 ويتكهاثر. محتواهها رثيهة مهن المهر  يهتمكن أن مهن أطول عن 

 العربيههة، الجزيههرة فهي األخههر  األنههواع عهن بمنههث  النههوع ههذا

 بقهاع فهي أخهر  أنهواع جانه  إله  تكاثر  عن ورن مما بالرغم

 البهيض مهن قلهيالً  عهنناً  يضهع أنهه لوحظ كما. نطاقه من أخر 

 . والرطوبة الحرارة نرجات ارتفاع عنن

 Larks Alaudidae - القبرة  طيور

 يسهتوطن القهنيم، العالم طيور من نوعاً  تسعين العائلة هذ  تضم

 البهذور آكهالت مهن وتعهن. واسهتراليا أمريكا في منها واحن نوع

 القاحلههههة المنههههاط  تفضههههل كمهههها األرض، مههههن تلتقطههههها التههههي

 أثنهها  المرههرنة الطيههور مههن أنههها عنههها ُعههر  وقههن. المفتوحههة

 نهوع مهن أكثهر وهنهاك البانية، في انتشارها يكثر كما طيرانها،

 عشر سبعة ُرصن حيث العربية، الجزيرة شبه أنحا  في يتكاثر

 يتكهاثر نوعهاً  عشهر ثالثهة منهها العربية، الجزيرة في منها نوعاً 

 .المنطقة في

 Mirafra cantillans  المغنية الشجر قبرة

 فهي تِهامة سهول في العام منار عل  المرنية الشجر قبرة توجن

 تقطنههها التههي) السههعونية العربيههة المملكههة غههر  جنههو  أقصهه 

 بثعهههنان توجههن حيهههث وظفههار الهههيمن وغههر ( محهههنونة بثعههنان

. الصهي  فصهل فهي المتكهاثرة الزائهرة األنواع من وتعن كبيرة،

 وجهة يعر  ال كذلك. القارة جبل شمال قليلة بثعنان توجن كما

 حهههال المرنيهههة الشهههجر قبهههرة طيهههور منهههها والتهههي ظفهههار طيههور

 يههنل مهها يوجههن ال إذ الشههتا ، فصههل فههي المنطقههة تلههك مرانرتههها

 في حت  أو جزر ، أو اليمن بجنو  مروراً  للهجرة تنقلها عل 

 فههي الشههتا  فصههل خههالل الطيههور هههذ  تتههوزع فلربمهها. البحههر

 . لظفار المجاورة المناط 

 

 وتعهن. التكهاثر موسهم بعهن بشهنة يحترس الطائر هذا أن ولوحظ

 مقارنة اليمن تِهامة في وانتشاراً  عنناً  أكثر المرنية الشجر قبرة

 عهنن إله  اللحيهة منطقهة مهن السهعونية، العربية المملكة بتِهامة

 عشهر التاسع القرن أوائل في وصلت وقن. شرقاً ° 59 خط عنن

 غيهر يهرن ولهم السهعونية العربيهة المملكهة في القنفذة منطقة إل 

 القهرن خهالل الطهائر ههذا نطها  حهنون بتريهر يهوحي ممها ذلهك،

 عله  بقنرتهه تهوحي ظفهار فهي أعنان  وفرة أن علماً  المنصرم،

 منهاط  في تنتشر ربما لذا الحنيثة، الزراعية المناط  استرالل

 التكههاثر وعنههن. العربيههة الجزيههرة شههبه جنههو  أخههر  زراعيههة

 تخههنم التههي المرويههة العلهه  حقههول المرنيههة الشههجر قبههرة تقصههن

 عهن فضهالً  صاللة، لمنطقة المجاورة وبخاصة األلبان، مزارع

 م،999 ارتفهاع إله  تصل التي التالل وقمم المعشبة المرتفعات

 في أما. أحياناً  المحنونة النباتية البيئة ذات الصخرية والمناط 

 راضهههياأل نحهههو المرنيهههة الشهههجر قبهههرة فتتوجهههه الهههيمن، تِهامهههة

 الرفيعهههة، والهههذرة والهههذرة، القطهههن بقهههاع وبخاصهههة الزراعيهههة،

 وكثيهراً . م900 ارتفهاع إله  وصهلت حيث الِمْرِوي ة، واألعشا 

 الناميهة، األعشها  كتهل تحت" ملجثً " لنفسه الطائر هذا يشّين ما

 العربيههة الجزيههرة خههار  ويقتههات النهههار، أثنهها  للجههثم يسههتخنمه

 الشههجر قبههرة طيههور وتصههل. والبههذور الفقاريههة غيههر بالكائنههات

 ،(الثههاني كههانون) ينههاير شهههر أواخههر فههي صههاللة إلهه  المرنيههة

 السهما  لتمذ الطيور هذ  تصنح ،(نيسان) أبريل شهر وبحلول

 ظفهار فهي ُسهجل تررينها بثن علماً  الربيع، أيام طوال بتررينها

 بعههن السههاعة نصهه  إلهه  واسههتمر بسههاعة الشههمس شههرو  قبههل

 الجنوبيههة العواصهه  أثنهها  الترريههن عههن تتوقهه  وال. غروبههها

 ههذا إن بهل. واألمطهار الريهاح اشهتنت مهما الموسمية، الرربية

 عشهه يبنهي أنهه لهوحظ وقهن األخر ، الطيور تررين يقلن الطائر

 .األرض عل 

   المغنية الشجر قبرة
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 Alaemon alaudipes  هدهدية قبرة

 

 نول جميهههع فهههي الصهههحراوية السههههول فهههي ينتشهههر طهههائر ههههو

 منهههها الصهههريرة والجهههزر بالسهههاحل مهههروراً  العربيهههة، الجزيههرة

 القبهههرة وتعهههن. سهههقطر  جزيهههرة عهههن غيابهههه رغهههم والكبيهههرة،

 وغيههر الرربيههة، الشههمالية المنههاط  فههي الوجههون نههانرة الهنهنيههة

 واإلمارات ُعمان وجبال الرربية، المرتفعات في تماماً  موجونة

 المحلهي نطاقهه فهي مههاجراً  الطهائر هذا وكون. المتحنة العربية

 عله  العثهور السهب  يكهون أن فيهرج  العربية، الجزيرة ضمن

 أماكن في كبير بشكل أعنان  زيانة لوحظ وقن. المالئمة الموائل

 مختله  يسهتوطن طهائر وههو. الجيهنة الربيعيهة األمطار هطول

 الصههحار  إلهه  الصههحراوية السهههول مههن المنبسههطة، الموائههل

 فههي المنتشههر الوحيههن الطههائر أنههه ويههرج  والحههرات، الحجريههة

 أرجا  جميع في يوجن كان إن ُيعر  وال الخالي، الربع أرجا 

 سهط  مهن الهنهنيهة القبهرة وتنتشهر. العهام طهوال الخهالي الربع

 حقهول حيهث المهنن أطهرا  عنهن م،0911 ارتفهاع حته  البحر

 شهنيناً  حهذراً  الطهائر ههذا ويبن . الشواط  امتنان وعل  الر ،

 وأكههوام للنفايههات واسههتخنامه البشههرية المههواطن مههن قربههه عنههن

 تمسههك إلهه  هنهها اإلشههارة تجههنر. المواشههي مههزارع فههي السههمان

 من حذرها مبنية الشتا  فصل في حت  بنطاقها الهنهنية القبرة

 غذائهه، عله  الحصهول فهي مهاهر طائر وهو األخر ، الطيور

 عهن بحثهاً  الرمهال أو التربهة لنهبش الطويهل منقهار  ُيسهّخر حيث

 يترنن وال اللتقاطهما، ويقفز والجران الذبا  يطارن كما. الرذا 

 ويرقاتهها، الفقاريهة غيهر الكائنات عن التجاوي  بين البحث في

 لتبريهههن فعالهههة آليهههات مهههن الصهههحرا  لكائنهههات والبهههن. والبهههذور

 تقطهن عنهنما وبخاصهة العاليهة، الحهرارة نرجات أمام أجسانها

 القبهههرة أن لهههوحظ وقهههن الظهههل، مهههن الخاليهههة المجنبهههة السههههول

 اللجهو  مثهل الرايهة، لههذ  األنمهاط متنوع سلوكاً  تنته  الهنهنية

 مههن الوسههط  الرربيههة المنطقههة فههي شههوهنت حيههث الظههل، إلهه 

 أنهواع لهبعض جحهور إله  تلجهث وهي السعونية العربية المملكة

 أو تتمهههنن كمههها الحارقهههة، الشهههمس لهيههه  مهههن لتقيهههها السهههحالي

 أو الرطبههة، أو المنبسههطة، األرض أو الُجحههر، رمههل تحتضههن

 مههوطن وفههي. جسههمها لتبريههن الخضههرا  الصههحراوية النباتههات

 الشهاط  عله  نقهائ  بضهع الهنهنيهة القبرة وثو  لوحظ آخر،

 شهوهنت وقهن. النههار منتصه  عنهن المن لذروة أثر نون المبلل

 شههجر مهزارع فههي الطيهور هههذ  مهن 2-0 مههن متفرقهة تجمعهات

 المتحهنة العربيهة اإلمهارات أطهرا  فهي الظهل عهن بحثهاً  الرا 

 شنة من ريشها تطرح وكثنها بنت حيث الخالي، الربع بمحاذاة

 الطيههور هههذ  يجبههر الحههرارة نرجههات ارتفههاع أن كمهها. الحههرارة

 نطاقهها فهي قليلهة مسهافات بقطهع وذلهك مثو ، عن البحث عل 

 طعامهها عن بحثاً  بالتجول الطيور هذ  تقوم ما وكثيراً  المحلي،

 الريهرة شهنينة الهنهنيهة القبهرة أن ومعلهوم. الشمس غرو  بعن

 التكهاثر، موسهم فهي إال آخهر طهائر مهع تجتمع وال نطاقها، عل 

 باسههتعراض الههذكر ويقههوم. وجيههزة مههنة فراخههها رعايههة عنههن أو

 مههن مههرات ثههالث بالصههفير يبههنأ حيههث لذنثهه ، ومتميههز الفههت

 كمهها سههريعاً، موسههيقياً  صههفيراً  محههنثاً  بعههنها يرههرن ثههم مجثمههه،

 منهًيهههها إلبرازهمهههها، جناحيههههه باسههههطاً  بشههههنة، مرتفعههههاً  يطيههههر

 إلهه  مشههياً  العههونة ثههم ومههن األرض، إلهه  بههالهبوط استعراضههه

 يعهاون ثهم تهيجهاً، أكثهر يصهب  منه األنث  اقترا  وعنن. مجثمه

 بجناحيهها بهالربوض بإغرائه ذلك بعن األنث  فتقوم استعراضه،

 هههذا يكههون وقههن التههزاو ، ويحههنث منههها فيقتههر  المرفههرفين،

 هههذ  تبنههي مهها وكثيههراً . الواحههن اليههوم فههي مههرات لعههنة التههزاو 

 االرتفههاع هههذا ويههزنان األرض، عههن مرتفعههة أعشاشههها الطيههور

 ظههل فههي عشههها تضههع وقههن. الحههرارة نرجههات ارتفههاع بحسهه 

 فهي العهش أن علمهاً  الشهجرة، لههذ  مجاورة نبتة ظل أو شجرة،

 الشههمالي أو الشههرقي الشههمالي للطههر  مواجهههاً  األحيههان معظههم

 للشهمس معرضهاً  بكاملهه العهش يكون ما وكثيراً  للنبات، الرربي

 التهي المتينهة الرصهينات مهن بقاعهنة عشها تبني إذ اليوم، طوال

 بههبعض وتبطنههها واألعشهها ، الصههريرة األعههوان فوقههها تنسهه 

 حفهرة خهالل مهن...( قصاصهات ريهش، صهو ،) اللينهة الموان

 فههي الزوجههان ويتعههاون. األرض فههي األنثهه  تحفرههها صههريرة

 جناحيهه الطائر يفرن ما وكثيراً  الفرا ، ورعاية البيض حضانة

 يههناهمهم وعنههنما. الشههمس لهيهه  مههن لحمههايتهم أفراخههه فههو 

 النخال  إلشرال واالستعراض التررين إل  الذكور يلجث الخطر،

 .البيض لحضانة مسرعة اإلناث تعون حين في العش، عن

 Ramphocoris clotbey  المنقار سميكة قبرة 
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 األجازا  ما  المكشاوفة الساوو  يقطا  وحارر  ناارر طاارر هو

 أ  وياارج . شااتا    العربيااة الجزياارة ماا  والشاامالية الوسااط 

 المتكااااثرة الطياااور أقااا  مااا  المنقاااار الساااميكة القبااارة تكاااو 

 المناااااط  تقطاااا  إر العربيااااة  الجزياااارة شاااابه فااااي المعروفااااة

 المملكة  شما  أقص  في والصخور الحص  رات الصحراوية

 حمم تقط  أنوا كما. م1391 عام في لوا تكاثر أو  سج  حيث

 العربياااة المملكاااة شاااما  فاااي الساااورا  البركانياااة الحااارة حااارة

 ماا  الشاارقي الجااز  فااي الشااتا  فصاا  فااي وتوجاار. السااعورية

 الكويات غرب وفي شماال  ° 42 عنر السعورية العربية المملكة

 عناار المنقااار السااميكة القباارة طيااور بعاا  وجاارت كمااا. أحيانااا  

 العربياااة المملكاااة مااا  الشااارقية المنطقاااة فاااي حااار  مااازار 

 ُيحتما  لارا أزواجاا   الربيع فص  في تفرقوا ولوحظ السعورية 

 الصااخرية الصااحار  الطااارر هاارا ويقصاار. رلاا  بعاار تكاثرهااا

 المليرااة الصااخرية  الاات   ومنحااررات والوضاااب  والحجريااة

 فيوااا يحفاار حيااث األر   علاا  المبعثاارة الكبياارة بالصااخور

 فاي الخياام ومراباع المزار  يرتار ما وكثيرا  . العري  بمنقاره

 ما  الارغم وعلا  يتناولواا  وبارور حباوب عا  بحثا   الصحرا 

 علا  يتغار  تباو  فاي شوهر فإنه السكانية  للمناط  قربه عرم

 الجزيارة المنقاار الساميكة القبارة وتقط . البشرية النفايات بقايا

 فاي الساطحية الميااه مصاارر م  تماما   خالية موار  في العربية

 فاي كونواا م  بالرغم الصيف  فص  وفي الربيع فص  أواخر

 أنواا يتوقع لرا للشرب  المياه مصارر ع  تبحث أخر  مواط 

 في تتكاثر ما وكثيرا  . غراروا خ   م  الما  م  حاجتوا تستقي

 نازا  با  القبارة طياور ما  أخر  أنوا  بجانب المملكة شما 

 فاي رور المنطقاة فاي الزراعاة لتطاوير يكو  وربما. تنافس أو

 فااي لااوحظ وقاار. الشااتا  فصاا  فااي الحبااوب ماا  حاجتوااا تاايمي 

 علا  أعشاشاوا لبناا  ماوار بجماع الطياور هاره قياام الحرة حرة

 يجعا  مماا التعشاي،  ماوط  ما  األقا  عل  م922-422 بعر

ا العا، مكاا  علا  االسترال   عا، ُوصاف حياث عسايرا   أمار 

 ماططرا   مقعرا   كا  إنه فقي  الكويت  في المنقار السميكة للقبرة

 رطوس وبعا  القصير  الري، وبع  طوي   بعشب ومبطنا  

 أطاراف أحار فاي الحصا  ما  مموارا   وصافًّ ا جوفه  في البرور

 يقوم ما وكثيرا   الحضانة  في الزوجا  ويتشار . الع، حواف

 أماا. أحياناا   مقوساي  بجنااحي  العا، فاو  عاليا   بالتحلي  الركر

 رأساه يكاار صارره  خافضاا   رأساه  حانيا   فشوهر األر  عل 

 .األر  ي مس

  Melanocorypha bimaculata  صغيرة شرقية قبرة

 الزارااارة الطياااور مااا  الصاااغيرة الشااارقية القبااارة طياااور تعااار

 الجااز  فااي الشااتا  فصاا  فااي أحيانااا   كبياارة بيعاارار المنتشاارة

 وظواورا   عاررا   أقا  أنواا إال. العربياة الجزيرة شبه م  الشمالي

 وهاو. ُعماا  جناوب رلا  فاي بماا العربياة  الجزيارة شار  في

 لاه  المواتياة الظاروف اجتما  عنر إال يتكاثر ال مراوغ  طارر

 في وأخر  الكويت  في واحرة مرة سو  تكاثره يطكر لم حيث

 يتكااثر ال أناه ما  وباالرغم. العرباي الخلاي  فاي كاارا  جزيرة

 فيواا تتكاثر قر منه اآلالف فإ  العربية  الجزيرة شبه في سنويا  

 . لوا المناسبة الظروف م  مة عنر

 

 وسااووبوا  الصااحراوية السااوو  تقطاا  التااي الطيااور ماا  وهااو

 وال(. الشااتا  فصاا  فااي إليوااا يلجااي التااي) الزراعيااة والمناااط 

 ترررهاا أ  إال العربياة  الجزيارة فاي غاراروا عا  شاي  ُيعرف

 البارور بيهمياة ياوحي( القصاب حقاو  وبخاصاة) المزار  إل 

 الشرقية القبرة فتقتات األوسط  الشر  أرجا  سارر في أما. لوا

 تطياا  وال. األعشاااب وباارور الفقاريااة غياار الكارنااات بمختلااف

 شاابه وقحاط العالياة الحارارة ررجاات الصاغيرة الشارقية القبارة

 بعااار شاااماال   تنتقاا  لااارا الصاايف  فصااا  فااي العربياااة الجزياارة

 شااور فااي الحاارة حاارة فااي الطااارر هاارا تغرياار ويعلااو. التكاااثر

 بعضاااا   بعضاااوا األزواج تطاااارر ماااا وكثيااارا    (آرار) ماااارس

 موساام حلااو  قاارب مااع ورلاا  للنطااا   أحقيتوااا فااي وتتناااز 

  تكاثرهاااا علااا  القليلاااة الشاااواهر أ  بالاااركر الجااارير. التكااااثر

 الصااحار  كساات غزياارة أمطااارا   شااورت مواساام فااي كاناات

 .الرارعة بالنباتات

 Ammomanes cinctura  الذنب الموشمة الصحراء قبرة

 

   صغيرة شرقية قبرة
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 ماا  الممتاارة السااوو  فااي الاارنب موشاامة الصااحرا  قباارة توجاار

 جميع وفي السعورية  العربية المملكة شما  حت  ُعما  جنوب

. معواا وراام فاي تجتماع التي را   قبرة فيوا توجر التي المناط 

 للتكاااثر م رمااة أماااك  إليجااار رومااا   يتنقاا  مترحاا  طااارر وهااي

 تكاو  ربماا الارنب الموشامة الصاحرا  قبارة أ  علماا   والغارا  

 عنار تكثار لارا را   قبارة ما  الجفااف احتماا  علا  قاررة أكثر

 قبارة ما  الخاالي الرباع فاي انتشاارا   أكثار فوي. الرملية الكثبا 

 المتاخماااة السااااحلية المنخفضاااات فاااي منواااا عاااررا   وأكثاار را  

 تشام  تجمعاتوا أ  كما. تِوامة في منوا والقلي  العربي  للخلي 

 الخاالي للرباع الجنوبية واألطراف اليم   م  الوسط  المنطقة

 الخليجياة الجازر بع  في وتح . الُعمانية اليمنية الحرور عل 

 قباارة وتتااررر. وراس حااوار وجاازر   البحااري  مثاا  للتكاااثر 

 بعا  وهناا  الكويات  إلا  باستمرار الرنب موشمة الصحرا 

 العربيااة واإلمااارات قطاار  غاارب فااي ظوورهااا علاا  الشااواهر

 هااي الاارو  هااره تكااو  أ  ياارج  التااي ُعمااا   وشااما  المتحاارة

 الفسايحة القاحلاة الساوو  طيور م  وتعر. نطاقوا حرور أقص 

 الساكانية المنااط  عا  عاارة والنارياة  (الحصا  أو الرم  م )

 ُيقارر ارتفاا  إلا  وتصا . تمييزهاا العاار  للمشااهر يمك  التي

 افتقارناااا أ  علماااا  . البحااار ساااط  مساااتو  عااا  م1422 بنحاااو

 يحاو  الخاالي الرباع كارناات بجمياع الخاصة للمعلومات الشرير

 أعارار تجمع ورر وقر. الصحرا  هره في بقاروا لسر فومنا رو 

 قلاي    فتوارو  طعاام  عا  بحثاا   الصاحرا  تجوب منوا صغيرة

 المنطقاة فاي ُرصارت كما. برور ع  الغالب في بحثا   تتوقف ثم

. الحشارات عا  بحثاا   والنباتاات الرما  بمنقارهاا تنب، الشرقية

 الاارنب الموشاامة الصااحرا  قباارة قااررة أهميااة هنااا تخفاا  وال

 ما  يمكنوا مكا  أ  استغ   عل  الصحراوية الكارنات كسارر

 السااحالي جحااور إلاا  اللجااو  خاا   ماا  ورلاا  جسااموا  تبرياار

 أو الخضارا   الحنظا  أورا  علا  المكوث أو الري   الشوكية

 السايارات حطاام وبخاصاة النارياة  الصخور قرب الظ  توخي

 الموشمة الصحرا  قبرة تمأل الربيع  فص  وفي. الصحرا  في

 بعةمت تحل  حيث تغريرا   العربية الجزيرة سوو  أرجا  الرنب

 ثانيااة  ترتفااع ثاام الوبااوط  عناار جناحيوااا مطبقااة متموجااا   خطااا  

ا وهلم    أعشا، وجميع. والتغرير الطيرا  م  مرة 92 حت  جر 

 علا  ُوضاعت قار العربياة الجزيارة في وجرت التي الطارر هرا

 ماا  صاخرة أو نبتاة ما  الشارقي الشامالي أو الشمالي  الجانب

 .ولفراخه له الظ  يوفر مما

 Ammomanes deserti الصحراء قبرة 

 لتناو  نظارا   الصاحرا  قبارة تسمية شي  في كبير التباس هنا 

 التااي المناااط  صااخور ألااوا  بتباااي  تتباااي  التااي ريشااوا ألااوا 

 العربية  الجزيرة شبه في منوا نوعا   42 تمييز تم لرل . تقطنوا

 موااجرة  غيار ورورة أليفاة طياورا   تعار األقا  علا  منواا سبعة

 أورياة باساتثنا  العربية  الجزيرة شبه أجزا  مختلف في تنتشر

 الصاخرية المنااط  فاي محرورة بيعرار وتوجر الرملية  الكثبا 

 جمياع فاي وكارل  وتِواماة  العربياة الجزيارة شاما  ساوو  م 

 وتساار . وساقطر  وفرساا  مصيرة جزر عرا المنطقة  رو 

 وبخاصاة لواا  تاوافر ماا متا  الماا  شارب إلا  الصحرا  قبرة

 عرة إل  تص  مسافة تقطع حيث الحرارة  ررجات ارتفا  عنر

 مراقباة إثار رلا  لاوحظ حياث الماا   إلا  للوصو  كيلومترات

 زياارة لاوحظ كماا. طوي  جب  منطقة في أشور لعرة ما  حفرة

 ُحَفار عنار ريشاوا تطرح التي الصغيرة أو البالغة الطيور أعرار

 هاارا نطااا  تمثاا  التااي األرجااا  فااي شااحيحا   المااا  ويعاار. المياااه

 تحما  علا  قااررا   يكاو  أ  بار ال لارا العاام  معظام فاي الطارر

 خاا   ماا  السااوار  ماا  حاجتااه وتاايمي  المجربااة  البيرااة هااره

 المحاايط المحلااي الجااو كااو  إلاا  هنااا اإلشااارة تجاارر. طعامااه

 الكارناات معظم طاقة فو  الصيف لشمس المعرضة بالصخور

 بغياة مختلفاة أنماطا   تمارس الصحرا  قبرة أ  إال طويلة  لمرر

. شرتوا م  تلوث تجعلوا التي المفرطة الحرارة هره مع التكيف

 بعار إماا سااعتي  أو سااعة إلا  يصا  الياوم في نشاطوا ورروة

 . المغيب قب  أو الفجر

 

 العالية  الحرارة تحم  عل  تعينوا التي المساعرة العوام  وم 

 الاااري،  بقاااع باااي  فراغاااات تتخللاااه الااار  الفضااافا  ريشاااوا

. للطيااارا  كارهاااة وكينواااا األر   علااا  البطيراااة وحركتواااا

 كشااي  الزراعااي بااالتطور يتاايثر لاام مورلوااا أ  بالااركر والجاارير

 مجموعاااات أو أزواج وتعمااا . الرملياااة الساااوو  قبااارة طياااور

 الصاااخور باااي  التنقياااب علااا  الصاااحرا  قبااارة مااا  صاااغيرة

 بواا تقتاات التاي الفقارياة غيار والكارناات البارور عا  والنباتات

 قبارة تطلا  ماا وكثيارا  (. الحشارات ويرقات الجرار تتناو  قر)

 إلا  باارزة صاخرة م  طيرانوا أثنا  متموجا   تغريرا   الصحرا 

 أغصاااا  فاااو  تغااارر قلماااا أنواااا إال األر   علااا  أو أخااار  

 رصايف را ماا نباات أو صاخرة ظا  فاي عشا   وتبني. األشجار

 الرصايف هارا يكاو  أ  ويرج  الع،  حافة عل  الحص  م 

 تكاثرهاا موسام أماا. بالع، المحيطة الجو حرارة ررجة لضبط

 (.آرار) مارس شور في رروته فيبلغ العربية الجزيرة في

 الصحراء قبرة
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  Calandrella brachydactyla  األصابع قصيرة قبرة

 

 كماا العربياة  باالجزيرة موااجرة األصاابع القصايرة القبارة تمر

 وفاي العربياة الجزيارة شابه أرجاا  مختلاف في شتا ها تمضي

 األصاااابع القصااايرة القبااارة طياااور وتوجااار. ساااقطر  أرخبيااا 

 الجزياارة شابه ما  الشامالي الجاز  فاي كبيارة بيعارار الموااجرة

 للتكااثر المنطقة في منوا القلي  ويظ  الشتا   فص  في العربية

 عام رصر الريا  في لوا تكاثر وأو . الشما  إل  العورة قب 

 فاي كاارا  جزيارة فاي الحاي  رلا  منار تكاثرت ثم  (م1332)

 وفاي  (م1332) ُعماا  شاما  وفي  (م1339) العربي الخلي 

. المتحااارة العربياااة اإلمااارات إلااا  إضاااافة  (م4221) الكوياات

 الطياااور أ  وُيعتقااار الصاااحراوية  الساااوو  طياااور مااا  وتعااار

 النباتياة البيرة ترغموا حيث متيخرة  بوجرة تقوم منوا المتكاثرة

 إثاار والمرويااة المزروعااة المناااط  فااي توجاار كااالتي - الكثيفااة

. فيوا والتكاثر العربية الجزيرة شبه في البقا  عل  -ماطر شتا 

 الجزيارة فاي الصيف حر يطي  ال النو  هرا أ  بالركر الجرير

 بعار شاماال   منواا المتكااثرة الطياور تنتق  أ  يرج  لرا العربية 

 شااابه فاااي األصاااابع القصااايرة القبااارة وتقتاااات. التكااااثر موسااام

. والسوساة الارخ  كحباوب والبارور  بالحبوب العربية الجزيرة

 األمطااار مياااه باار  إلاا  اإلساارا  فااي الطااارر هاارا يتااررر وال

 القبرة طيور مع االجتما  في حرجا   يجر ال كرل  منوا  للشرب

 الطيااور ماا  النااو  هاارا يسااتح  وربمااا. الغاارا  عناار األخاار 

 شاابه فااي متكاااثر لطااارر تحولااه إلمكانيااة نظاارا   خاصااا   اهتمامااا  

 .العربية الجزيرة

 Calandrella blanfordi  األصابع قصيرة بلنفورد قبرة 

 

 فااي مسااتوطنة األصااابع قصاايرة بلنفااورر قباارة تكااو  أ  ُيعتقاار

 الاايم   حتاا  جنوبااا   الطااارف ماا  الغربيااة  الجنوبيااة المرتفعاات

 البيضااا  منطقااة مرتفعااات ماا  الشاار  أقصاا  فااي توجاار حيااث

 فاي مصايرة جزيارة فاي الطيور هره إحر  ُوجرت وقر. باليم 

 لواا  تكااثر منطقاة أقارب عنر كم1222 يناهز بعر عل  ُعما  

 بعار ُتكتشاف لم أخر  مناط  في الطارر هرا بتكاثر يوحي مما

 فاي الطارر هرا عل  ُعثر وقر. العربية الجزيرة شبه جنوب في

 بيعارار وجاوره رغام فيواا  تمييزه يصعب محررة محلية مناط 

 العربيااة  الجزياارة جبااا  طيااور ماا  وهااو. حاا  حيااث كبياارة

 فاي م9222و الايم  في م9222 ع  يق  ال ارتفا  إل  ويص 

 بلنفااورر قباارة بااي  علمااا   السااعورية  العربيااة المملكااة مرتفعااات

 وال الشاتا   فصا  في أق  مرتفعات إل  تنتق  األصابع قصيرة

 وتتكااثر. الفصا  هارا خا   الايم  فاي م9222 ارتفا  تتجاوز

 المناااط  تقطاا  حيااث م 1322 يناااهز ارتفااا  عناار القباارة هااره

 الزراعيااة األراضااي مثاا  القليلاة  النباتيااة البيرااة رات المنبساطة

 عا  فض    المحروثة والحقو ( الزراعية المررجات) المفتوحة

 كماااا العرعاار  أشاااجار فيوااا تتناااثر التاااي الصااخرية الوضاااب

 قارب باالحرة بركااني مورا  فاي الطاارر هرا م  عينات ُوجرت

 والقار  النارياة البياوت إل  تتررر قر أنوا م  وبالرغم. الطارف

 وياارج . المجاااورة والبلاارات الماار  تقاارب ال فإنوااا الصااغيرة 

 هااو كمااا بكثاارة  الفقاريااة غياار والكارنااات بالباارور تقتااات أنوااا

 هاارا نطااا  تغياار عاا  معلومااات توجاار وال. إفريقيااا فااي حالوااا

 حار إلا  أعاراره تضاط  سو  العربية الجزيرة شبه في الطارر

 استغ   آلثار عرضة تكو  ربما أعراره أ  بير الشما   في ما

 التي الزراعية المررجات إل  بالنسبة الحا  هو كما األراضي 

 المملكاة فاي عساير منطقاة ما  تماما   االضمح   عل  أوشكت

 المعاارة والمناااز  المساااك   محلوااا لتحاا  السااعورية  العربيااة

 وقاار. واألرغاا  الترفياه مرافا  وكارل  اإلجاازات  فاي لإلقاماة

 الحصا  ما  المكاو  العا، ببناا  األنثا  قيام إفريقيا في لوحظ

 بلنفاورر قبارة تغارر القبارة  طياور ما  العريار وكشاي . والتربة

 تنوااي أ  قباا  ريلوااا  محركااة تحليقوااا  أثنااا  األصااابع قصاايرة

 .مطبقة بيجنحة األر  إل  السريع بالوبوط استعراضوا

 Calandrella rufescens  صغيرة األصابع قصيرة قبرة
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 الموااجرة الطياور وم  األحيا   معظم في منتشر سربي طارر

 ووساااطوا  العربياااة  الجزيااارة شااابه شاااما  فاااي شاااتا    الزارااارة

 منااه صااغيرة مجموعااات هنااا  تكااو  أ  ياارج  كمااا. وشاارقوا

 ما  محارورة أعارارا   أ  بالاركر والجارير. المنطقة في مستوطنة

 فاي الشاتا  فصا  فاي توجار الصاغيرة األصابع القصيرة القبرة

 وجورهاا ينرر كما وعما   العربي الخلي  م  الجنوبية المنطقة

 تعاار التااي الاايم  رلاا  فااي بمااا الغربيااة  الجنوبيااة المنطقااة فااي

 فااي المنطقااة فااي يحااط معظموااا أ  علمااا   عنوااا  تمامااا   مختفيااة

  (األو  تشاري ) أكتاوبر حتا ( أيلاو ) سابتمبر شاور منتصف

 لتكااثر رصار وأو (. آرار) ماارس شاور في رل  بعر لتغاررها

 عااام فااي شااماال   الريااا  مرينااة قاارب القباارة ماا  النااو  هاارا

 شاار  فاي بانتظااام تتكااثر أصابحت الحااي  رلا  ومنار م 1391

 المتحاااارة  العربيااااة واإلمااااارات السااااعورية  العربيااااة المملكااااة

 القبرة طيور تتكاثر أ  ُيرج  كما(. أيضا   قطر ربما) والكويت

 العربياة المملكاة شاما  أقصا  فاي الصاغيرة األصابع القصيرة

 تتخاار التااي الطيااور ماا  الكثياار تغرياار يتااررر حيااث السااعورية 

 تقطا . الشاتا  فصا  وفي الربيع  فص  في وتتزاوج لوا نطاقا  

 الخالياة المفتوحاة الحصا  وساوو  الرملياة الساوو  القبرة هره

. فيوا والحشار، األعشاب كثافة رغم والشجيرات األشجار م 

 فوي) األمطار مياه بر  قرب المزروعة المناط  في تكثر كما

 تجاه المزروعة المالحة السبخات وفي( تررر رو  الما  تشرب

 الصااااحار  فااااي وجورهااااا ويناااارر. العربااااي الخلااااي  ساااااح 

 هارا ويعار. المشاجرة المنااط  أو الجباا   سفوح أو الصخرية 

 القصاايرة القباارة ماا  والملوحااة للجفاااف مقاومااة أكثاار الطااارر

 األناوا  أعارار تفاو  قر التي أعرارها كثرة يفسر مما األصابع 

 الجزيارة فاي الطاارر هارا شوهر وقر. القبرة طيور م  األخر 

 إلااا  متااارررا   فراخاااه  إلطعاااام اليسااارو  يجماااع وهاااو العربياااة

 وتجتماع. الساعورية العربياة بالمملكاة ينبع قرب الشعير مخاز 

 شاور م  بر ا   منطقتوا حرور وتحرير للتكاثر الطارر هرا أزواج

 اسااتعرا  فااي واألنثاا  الااركر يجتمااع حيااث  (شااباط) فبراياار

 تعاا  التااي الساابخات فااي) صااغيرة منطقااة فااي والتغرياار هااواري

 المناااط  فااي أو مااا  جزياارة فااي أو الساااح   قاارب بالنباتااات

 المعمااارة والشاااجيرات األعشااااب حياااث اليابساااة  مااا  القريباااة

 فإنواا األخار   القبارة لطيور وخ فا  . بالتكاثر إيرانا  ( الصغيرة

 . النباتات ظ  في عشوا تبني إنما الع،  قرب حص  تضع ال

 Eremalauda dunni  دان قبرة

 نطااا  علاا  تتكاااثر التااي المرتحلااة الطيااور ماا  را  قباارة تعاار

° 42و° 44 خطاااي باااي  العربياااة الجزيااارة ساااوو  فاااي واساااع

 وسط السبعتي  رملة صحرا  في لوا تجمع مراكز وثمة. شماال  

 في الخالي الربع م  والشرقية الجنوبية األطراف وعل  اليم  

 المناط  م  عرر في را  قبرة توجر كما. وُعما  اليم  م  ك 

 تر  شواهر وثمة عر   وخلي  األحمر للبحر المتاخمة الساحلية

 العربياة واإلمارات وقطر  الكويت  في الطارر هرا رصر عل 

 عااام حتاا  ناااررا   كااا  فقاار العربيااة الجزياارة فااي أمااا. المتحاارة

 الناريااة  المناااط  وتوخيااه تميياازه  بصااعوبة ويشااتور م 1392

 ويفضا  األخر   الطيور أعرار يفو  أصب  حت  يتكاثر فبات

 يااتم مااا قلااي    لاارا الواررااة  الصااحراوية المناااط  الطااارر هاارا

 إنمااا السااكانية  المناااط  قاارب وجااور لااه لاايس كاارل . رصااره

 حيااث السااوو   فااي بريااة مجموعااات فااي قليلااة بيعاارار ينتشاار

 المكسااااوة المتماسااااكة الرمااااا  أو الحصاااا   سااااوو  يفضاااا 

 . الزوا  السريعة والنباتات واألعشاب  بالشجيرات

 

 يكو  يكار لرا الجاف  الجو األرج  عل  الطارر هرا يطي  وال

 عا  ويبتعار ُعماا   ووساط الجناوبي  المملكاة وساط عا  غاربا  

 إلا  ينتقا  مرتحا  طاارر فوو الجفاف  م  تعاني التي المناط 

 ارتفاا  حتا  البحار سط  مستو  م ) مناخيا   له م رمة أماك 

 ياارر ولام. القباارة طياور ما  أخاار  أناوا  وبصاحبة  (م1422

 مختلاف تناولاه ساو  العربياة الجزيارة فاي الغاراري نظامه ع 

. الرم  في بمنقاره عنوا ينقب قر التي والحشرات البرور أنوا 

 حشارة اللتقااط يقفاز أو أخار   تاارة ويتوقف تارة يورو  وقر

 تاررر ورر كماا. الطعاام تناولاه أثناا  ماا نبات في عالقة مارة أو

 القريمااة الشااوكي الااري  روات السااحالي جحااور إلاا  را  قباارة

 ماارخ  عناار الرياااح تراكموااا مااا كثياارا   التااي الباارور عاا  بحثااا  

 ما  هرباا   الجحور هره إل  الطيور تلجي أ  ُيحتم  كما. الجحر

 ثمارة فاو  الكويات في الطارر هرا ُرصر وقر. الشريرة الحرارة

 إلا  الرراساات تشاير حياث الحارارة  شريرة أجوا  في الحنظ 

 حاارارة ررجااة عاا  مروياة 1.59º إلاا  الحاارارة ررجااات تارني

 الصاحرا  ساما  في يصرح وشروها. الحنظ  أورا  عنر الجو

 فصاا  فااي األمطااار هطااو  بعاار العربيااة  الجزياارة شااما  فااي

 خليطااا   يعاار وتغرياارها تمااوج  فااي عاليااا   وتحلاا  فتغاارر الربيااع 

 ما  أخر  ألصوات تقليرا   أو الصوتية  الفاص ت م  موسيقيا  

 أحياناا   تبطيناه عل  عشوا بنا  عنر را  قبرة وتحرص. الطيور

( الحارارة باررجات التحكم عل  يساعر قر مما) الحص  ببع 

 الطارر هرا ع، ويتميز. الظليلة الشجيرات مواقع تتوخي حيث

 منصاااة بغياااب األخاار  القباارة طيااور أنااوا  ماا  غيااره عاا 

 .الع، حافة ع  الحص 

 دان قبرة
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 Galerida cristata  متوجة قبرة

 

 الجزيارة فاي تميازا   الطيور أكثر م  المتوجة القبرة تكو  ربما

 العربياة الجزيارة جنباات فاي تغريارها صر  ُيسمع إر العربية 

 وثماة. العاام مارار علا  الساكانية التجمعات مناط  م  بالقرب

 تكاار مساتوطنة طياور وهاي اإلنساا   ماع متعايشاة شبه ع قة

 الجزياارة شاابه ماا  السااكانية المناااط  كاا  فااي متكاااثرة تكااو 

 المناااط  فااي الطااارر هاارا أعاارار وفاارة ماا  وبااالرغم. العربيااة

 الجنوبياااة الجبلياااة المنااااط  فاااي أيضاااا   ينتشااار فإناااه السااااحلية 

 مرتفعات ع  يغيب لكنه م9422 إل  يص  ارتفا  إل  الغربية

 الحارار  طياور ما  ويعار. م1222 تنااهز التاي الشامالية عما 

 إل  إضافة والصحرا   والقر   المر   وأوساط والمنتزهات 

 فااااي ووجااااوره. والنفايااااات المزروعااااة  والمناااااط  الماااازار 

 أعاراره أ  علما   فيوا  النباتية البيرة وفرة عل  يتوقف الصحرا 

. الساكانية المنااط  عا  البعار وازرار القحاط اشاتر كلماا تتراجع

 الطيااور ماا  يعاار ال الطيااور ماا  النااو  هاارا أ  ماا  وبااالرغم

 فااي وبخاصاة قصايرة  مساافات يقطااع ماا منواا فاإ  الموااجرة 

 أكثااار فااي وحياارة منوااا بعااا  تشاارر ربمااا أو الشااتا   فصاا 

 التكاااثر عنار المتوجااة القبارة وتفضاا . والجافاة الناريااة المنااط 

 أقاا  تعاار التااي واألعشاااب البرسايم نبااات مثاا  العلااف محاصاي 

 ربمااا الطااارر  هاارا لاار  المفضاالة القماا  حقااو  ماا  انتشااارا  

 وتشااااير. المكثفااااة الحشاااارية المبياااارات لمعالجااااات لتعرضااااوا

 منار أضاعاف لخمساة المتوجة القبرة أعرار تزاير إل  التقريرات

 الزراعااة وتطااور السااكاني التعاارار لتنااامي نظاارا   م 1392 عااام

 حياث األر   ما  طعاماه الطاارر هرا ويجمع. الحي  رل  منر

 غياار والكارنااات الباارور عاا  بحثاااَ  بمنقاااره التربااة بحفاار يقااوم

 تقااوم وقاار. لفراخااه اليساارو  يحماا  وهااو شااوهر كمااا. الفقاريااة

 بالمغازلاااة  يااوحي نحاااو علاا  الطعااام بتباااار  البالغااة الطيااور

 النباتيااة  والمااوار الخبااز  مثاا  البشاار  الطعااام بقايااا والتقاااط

 المعايشاة ع قاة ورا  السابب يكاو  وربما. الصغيرة والبراعم

 المنااط  فاي توغلواا وعارم باإلنسا  المتوجة القبرة تربط التي

 هاارا انتشااار ماا  وبااالرغم. للمااا  الرارمااة حاجتوااا هااو الجافااة 

 عاا  الكثياار نجواا  ناازا  ال فإننااا العربيااة  الجزياارة فااي الطااارر

 التاااي االساااتعرا  أنمااااط بعااا  باساااتثنا  تكااااثره  أسااالوب

 علا  وهو جناحيه مر مث  األنث   لمغازلة القبرة ركر يمارسوا

 ومنقاار ماارلي   ورأس ري  بري، متبخترا   ورفرفتوما األر 

 صااغيرة حفاارة فوااو عشااه أمااا. نفسااه حااو  رورا  مااع مفتااوح

 والجااارور واألعاااوار باألعشااااب ويبطنواااا الترباااة  عنواااا يااازي 

 نساي  فاي يحيكواا التي الب ستي  قصاصات وبع  الصغيرة 

 الشعر أو الصوف مث  الناعمة الموار ببع  يبطنوا وقر. عشه

 الشاامس لويااب ماا  عشااوا المتوجااة القباارة وتحمااي. الااري، أو

 األعشااب  ما  حفناة قاعارة عنر ووضعه الشما  نحو بتوجيوه

 مكاا  فاي عشاه يضاع وأحياناا   إليواا  يتسال  ماا نبتة ظ  في أو

 .األعشاب م  مرج في مفتوح

  Eremopterix nigriceps الرأس سوداء قبرة 

 

 فاي مرتحلاة أو متوطناة إماا الرأس السورا  القبرة طيور توجر

 ُرصااار حياااث قليلاااة  بيعااارار روماااا   تااايتي إر العربياااة  الجزيااارة

 وفااي والكوياات  العربااي  الخلااي  ساااح  امتاارار علاا  وجورهااا

 وقطااار  الساااعورية  العربياااة المملكاااة مااا  الشااارقية المنطقاااة

 ُعمااا  فااي كثياارة بيعاارار وتنتشاار المتحاارة  العربيااة واإلمااارات

 فاي أماا. فيوماا متوطناة تعار حياث( المرتفعاات عرا ما) واليم 

 جناوب الوسط  المنطقة سوو  فتقط  العربية  الجزيرة يابسة

 علا  الطاارر هارا وجا  عاز الخال  فطر وقر. شماال   41º خط

 في العي، م  يمكنه بشك  المختلفة البيرية الظروف مع التكيف

 األلبااا   ماازار  مثاا  أخاار  بيرااات مااع وكاارل  القاحاا   الجااو

 الصاااااالحة واألراضاااااي المحاااااور   الااااار  رات والمااااازار 

 واآلخر العام بي  الرأس سورا  القبرة أعرار وتتفاوت. للزراعة

 م  تعر لرا. آخر عاما   وتغيب عاما   تكثر فقر الواحر  الموقع في

 م  المحلية المناخية الظروف وف  ما حر إل  المرتحلة الطيور

 إلاا  النااو  هاارا يمياا  كمااا. وغاارا  حاارارة  وررجااة رطوبااة 

 يفضاا  عربااي طااارر وهااو. تكاااثره مااواط  عاا  بعياارا   الشاارور

 مثاا  واألعشاااب  النباتااات تغطيوااا التااي والصاالبة اللينااة التربااة

 الحشااارات ماا  الااوافر الطعااام فيااه يجاار الاار  المنااتف  الثمااام

 أحياناا   يجثم كما األر   م  يتناولوا برور أو فراخه  ليطعموا

 واليسارو  للحشرات التقاطه ورر وقر. القريبة الشجيرات عل 

 وتحااارص. الناااي األرز حباااوب وأيضاااا   الطااااررة  والحشااارات

 النوااار ساااعات فااي غااراروا تناااو  علاا  الاارأس السااورا  القباارة
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 الحارارة ررجاة تشاتر وعنارما الشامس  غاروب قبي  أو األول 

 حفاارة تتخاار حيااث والصااخور  النباتااات ظاا  إلاا  تلجااي نوااارا  

 كي منفرري  بجناحي  تلوث وهي فيوا تتمرر الرم  في صغيرة

 ال القبرة  طيور م  وكغيرها. جسرها حرارة ررجة م  تخفف

 الشاوكي الاري  روات الساحالي جحاور اساتخرام فاي حرجا   تجر

 لاه  توافر ما مت  الما  الطارر هرا ويشرب. الحرارة م  هربا  

 ماا  أو الطرقااات  حافااة علاا  األمطااار مياااه بِاار  ماا  سااوا 

 أو اآلسانة  الميااه مساتنقعات م  أو الصحي  الصرف مجار 

 نباتيااة قاعاارة فااي األر  علاا  عشااه ويبنااي. المويلحااة المياااه

 الشاامس حاارارة ماا  عشااه حاميااا   الرماارام  أو العجاارم  كنبااات

 وجار التاي الميلوفاة غيار األماك  وم . الظويرة وقت المباشرة

 وتحات الميااه  لتجمعاات ضفة عل  كانت الطارر هرا ع، فيوا

. األر  ساط  ع  واحر متر ارتفا  عل  كبيرة إسمنت قطعة

 بالاركر الجارير. أياام ث ثاة إل  يوم م  عشه بنا  في ويستغر 

 هطو  مع تكاثره يتزام  إر تكاثره  في انتواز  الطارر هرا أ 

 لاارا المناسابتي   والرطوباة الحارارة ررجاات وتاوافر األمطاار 

 لااه تتويااي مااا متاا  العااام ماارار علاا  التكاااثر علاا  قااارر فوااو

 .الم رمة البيرية الظروف

 Eremophila bilopha  القرناء تمنك قبرة 

 

 43º خاط عنر الشما  صحرا  سوو  في الطارر هرا يستوط 

 حارور باتجااه الساعورية العربية المملكة شما  أقص  في شماال  

 وجنوبا   الكويت  حت  شرقا   أحيانا   يتكاثر وقر والعرا   األرر 

 المنطقااة فااي حاار  ونحااو أبقياا   ماا  بااالقرب الريااا  حتاا 

 وسااط فااي انتشااارا   أكثاار القرنااا  تمناا  قباارة وتعاار. الشاارقية

 ما  حظاه ين  لم الطيور م  النو  هرا ولك . العربية الجزيرة

 فوام لياتم مفصا  بشك  رراسته م  البر لرل  والبحث  الرراسة

 علااا  جلااارا   أقاا  يكاااو  أ  ُيحتمااا  إر. المواراا  مااا  احتياجاتااه

 نظاارا   األخاار   القباارة أنااوا  ماا  والجفاااف الشااريرة الحاارارة

 تتكااثر ماا وعاارة. العربية الجزيرة شما  في وجوره النحصار

 الصااخور فيوااا تتناااثر التااي الصااحار  فااي القرنااا  تمناا  قباارة

 الاات   أو الصااخور  عناار تتكاااثر ال لكنوااا النباتيااة  الحاازم رات

 فصا  في الطارر هرا ويتوخ . الرملية الصحار  أو المجررة 

 الاار  تطااور أثاار يتبااي  ولاام. فيوااا يتكاااثر التااي المواراا  الشااتا 

 ماا وغالباا   الطياور  ما  الناو  هارا عل  خرمتوما أو والزراعة

. الفقارياة غيار والكارناات  الصاغيرة بالبارور القبارة هاره تقتات

 إلا  باساتمرار الطاارر هارا أساراب فتتررر الشتا  فص  في أما

 فااي القباارة طيااور ماا  غيرهااا ساالو  وتنااتو  النفايااات  أماااك 

 اشااترار عناار الحنظاا  ثماارة فااو  كااالمكوث للحاارارة  مقاومتوااا

 أو مجثماه  فاو  أو األر   عل  الطارر هرا ويغرر. الحرارة

 حياث األنثا   أمام الركرا  يتعار  وقر وهبوطه  طيرانه أثنا 

 ريلوماا ريا، ناصابي  اآلخار لمواجواة منوماا ك  انحنا  شوهر

 بمطااررة المغازلاة وتتم. رأسي بارتفا  هوارية معركة لخو 

 أمااا. التاازاوج قباا  الوااوا  فااي أو األر   علاا  لألنثاا  الااركر

 نباات أو صاخرة ما  الشامالي الجاناب علا  روما   فيوجر عشوا

 الجافاة  واألعشااب بالجارور تبطينواا ياتم عميقاة حفارة فاي ما 

 عا، لواا ُوجار كما والري،  والصوف الور  م  وقصاصات

. العربيااة الجزياارة ماا  الوسااط  المنطقااة فااي بااالطي  ماابط 

 .الفراخ ورعاية الع، بنا  في الزوجا  ويتشار 

 Cisticolidae – Cisticolas and allies الهازجات 

 تقتاات التاي العصاافير ما  ناو  مراة ما  أكثار تضام عارلة هي

 وجنوب اإلفريقية القارة في محصورة تكو  وتكار بالحشرات 

 األنظاار عا  تتاوار  ومغاررة صاغيرة طياور ومعظمواا آسيا 

. المترنياااة الشاااجيرات رات البقاااا  فاااي االساااتيطا  إلااا  وتميااا 

 فض    العربية  الجزيرة برار  في منوا أنوا  ث ثة وتستوط 

 ُتعارف وكانات. ساقطر  جزيارة فاي آخري  نوعي  وجور ع 

 .القريم العالم بوازجات الماضي في العارلة هره

 Cisticola juncidis  الذنب مروحية هازجة

 

 العربياة المملكاة غارب جناوب تِواماة فاي مساتوطنة طيور هي

 لحا  قارب وأيضاا   المخا   باتجاه اليم  جنوب وفي السعورية 

 م رمااة فغياار بينومااا التااي الساااحلية المنطقااة أمااا. عاار  وشاار 

 الموااجرة  غيار الطياور ما  تعار التاي الرنب مروحية للوازجة

 وصوال   األحمر البحر ساح  شما  إل  منوا أنوا  شرور رغم

 قاار ممااا علااي  بياار قاارب عاار  خلااي  ساااح  وإلاا  الليااث  إلاا 

 علا  بسايطة وبيعارار قليلاة  مسافات الوازجة هره بقطع يوحي
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 وقاار. األحماار والبحاار العربيااة الجزياارة جنااوب سااواح  طااو 

 علاا  تقطنوااا التااي المحاارورة المنااط  فااي كثياارة بيعاارار تظوار

 عاارة الارنب مروحياة الوازجاة وتقصار. العربية الجزيرة يابسة

 الجيااار  النبااااتي والغطااا  الجااااف الجااو رات الفسااايحة المواراا 

 زراعااة ومناااط  المعشاابة  األراضااي أو المراعااي  وبخاصااة

 الوازجاة هاره تظوار وقار. تِوامة في السرغوم مث  المحاصي  

 بينواااا علماااا   الااات    سااافوح حتااا  البحااار ساااط  مساااتو  عنااار

 ساط  ما  م22. رو  ارتفاا  عنار األحياا  معظم في ُرصرت

 الحشارات  أناوا  بشات  األرجا  علا  الوازجة وتقتات. البحر

 ما  أو األر   م  تلتوموا التي والريرا  واليرقات  والجرار 

 بتغرياار الااري  المروحيااة الوازجااة تتميااز كمااا. القريبااة النباتااات

 بواا للموتماي  يمكا  حياث الحشارات  غنا  إل  يكو  ما أقرب

 ارتفاا  علا  عشواري بشك  طيرانوا أثنا  به تقوم وهي تمييزه

 أ  بالركر الجرير. م422 إل  عرضوا يص  مساحة فو  م.4

 البااي  ويحضاا ًّ  العاا، ببنااا  يقماا  ال تااي هاا  الوازجااة إناااث

 .الفراخ ويطعم 

 Cisticola haesitatus سقطرى مغنية 

 

 ساقطر   جزيارة فاي وجورهاا ينحصار التاي الطياور ما  هاي

 السااااااحلية المنااااااط  فاااااي ومنتشااااارة   متكااااااثرة   تقطااااا  حياااااث

 وقاار. الجزياارة غاارب فااي المرتفعااة والوضاااب والمنخفضااة 

 الحمارا  القارماة ضام  الطبيعاة لصو  الرولي االتحار أررجوا

 القليلة ألعرارها نظرا   الموررة  األنوا  م  وعرها م4222 لعام

 لخطااار المعرضاااة ساااقطر  جزيااارة فاااي وجورهاااا وانحصاااار

 قار الار  المفارط والرعاي لاه  المخطاط غير السياحي التطوير

 لواارا الطبيعااي الموراا  مكونااات أحاار وهااي األعشاااب  يسااتنفر

 السااااحلية الساااوو  ساااقطر  مغنياااة تحبااار إر. العرباااي الطاااارر

 رات البريااة الحصاا  وسااوو  الرمليااة  والسااوو  والمنخفضااة 

 رراساة أُجريات وقار. البحر خزام  وبخاصة الملحية  النباتات

 الطياور باوفرة النباتاات م  نوعا   وخمسي  تسعة ع قة تناولت

 هااره تااوافر باي  إيجابيااة ع قاة وجااور إلا  وخلصاات الوازجاة 

 خزاماا  مثاا ) الرراسااة تناولتوااا التااي النباتااات ومعظاام الطيااور

 التااي والبريااة الساااحلية المناااط  نباتااات ماا  وغيرهااا البحاار

 نطاا  ضام  الطياور هاره تنتقا  وقار(. ساقطر  مغنياة تقطنوا

 اإلشاارة تجرر. الفقارية غير والكارنات األعشاب متوافر محلي

 موار  في يتكاثر الر  الوحير النو  هي سقطر  مغنية أ  إل 

 فقاار والمشااجرة  المعشاابة المناااط  فااي أمااا. الملحيااة النباتااات

 هازجاة مثا  أخار  جاواثم م  مقربة عل  تتكاثر وهي ُوجرت

 الغاراري ساقطر  مغنياة نظاام اآل  حتا  ُياررس ولام. سقطر 

 المروحيااة الوازجااة غاارا  بنظااام أشاابه يكااو  أ  ُياارج  الاار 

 غاارار علاا  سااقطر  مغنيااة وتغاارر. بيريااا   منوااا القريبااة الاارنب

 باي ) تكاثرهاا مورا  فاو  تحل  إر األخر   الوازجات الطيور

 م  قريبا   فتقيمه عشوا أما(. أبري  شور ومنتصف أكتوبر شور

 كالورقاااة - الشاااك  وبيضاااي صاااغيرة  شاااجيرة علااا  األر 

 مثا  ناعماة ماوار ما  وتبنياه أع ه  في مرخ  ورو - اإلبريقية

 الوازجااة طيااور ركااور وكشااي . واألعشاااب العنكبااوت خيااوط

 بار  فاي العا، ببناا  سقطر  مغنية ركر يقوم الري   المروحية

 رلا  بعر األنث  لتقوم إليه  األنث  باجتراب يقوم ثم وم  األمر 

 .بجوارها يغرر وهو الع، بترعيم

 Incana incana سقطرى هازجة

 

 جنسااااوا  تمثاااا  التااااي الوحياااار النااااو  سااااقطر  هازجااااة تعاااار

 المناااط  فااي تنتشاار حيااث سااقطر   جزياارة فااي والمسااتوطنة

 ما  وأجزا  الجنوبية  الساحلية المناط  معظم متجنبة الجبلية 

 ما  الجناوبي الثلاث فاي المنخفضة والمناط  الشمالي  الساح 

 البيرااة رات المواراا  سااقطر  هازجااة وتفضاا . الجزياارة هااره

 تزخار التاي الموارا : منواا أنوا  ث ثة تمييز يمك  التي النباتية

 الرملياااة الكثباااا  فاااي الصاااغيرة النباتاااات مااا  وغياااره باألثااا 

 تتنااثر التاي واألورياة المنخفضاة  الات   ومنحررات الساحلية 

 الحرشاية الغاباات رات الجبلياة والمنااط  النباتاات  بعا  فيوا

 المعشاابة المنااط  إلا  إضااافة القريباة  والشاجيرات المتبعثارة 

 ينااااهز ال تاااي المنااااط  ساااقطر  هازجاااة وتتاااوخ . الواساااعة

 ساط  مساتو  عنار تكاثرهاا رغم التكاثر  عنر م222 ارتفاعوا
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 عاا  البحااث أثنااا  الفتااا   نشاااطا   العصاافور هاارا ويباار . البحاار

 علا  حشارات) وورقاة عاور ك  في قوته ع  ينقب إر طعامه 

 ساقطر  هازجاة تكااثر ع  معلومات أية تتوافر وال(. األرج 

  (األو  تشاااري ) أكتاااوبر شاااور  باااي  تغريااارها ُرصااار التاااي

 موسام هاو التوقيات هارا يكاو  أ  يارج  مما  (نيسا ) وأبري 

 مااا  لشااور تصااا  ماارة قبااا  واألزواج  التكاااثر مورااا  اختيااار

 .التكاثر بر  

 Scotocerca inquieta  الشجر نمنمة 

 

 وتتاوخ  العربياة  الجزيارة فاي المنتشارة الطياور أكثر م  تعر

 المنطقااة فااي التااي تلاا  باسااتثنا  والصااخرية الجبليااة المناااط 

 مااع تترافاا  مااا وغالبااا  . وقطاار والبحااري  والكوياات الشاارقية 

 ماع اتصاا  علا  تبقا ( عصاافير ثمانية إل  تص ) قليلة أعرار

 عاا  بحثااا   طعاموااا عاا  وتفاات،. الصاااخب بتغرياارها بعضااوا

 فااااي أو األر   علاااا  أو النباتااااات  أورا  بااااي  الحشاااارات

 األورية الشجر نمنمة عصافير تقصر كما. المتصرعة الصخور

. وغيرها الطل  شجيرات تتخللوا التي الت   وسفوح الصخرية

 فااي تحااط قاار أنوااا إال السااكانية  المناااط  عاا  بنفسااوا وتنااي 

 النفااور كثبااا  فااي توجاار كمااا المزروعااة  والمناااط  الحاارار 

 عا  اختفارواا رغام الحارة  وحرة المنخف  الشجر رات الكبير

 تفضاا  الشااجر نمنمااة أ  ويباارو. المفتوحااة الرمليااة الصااحار 

 شاااجيرات باااي  كثيااارا   وجورهاااا رغااام جفافاااا   األكثااار الموارااا 

 الجزيرة في غراروا ع  يرر ولم. المرتفعة المناط  في العرعر

 أ  بيار. تكاثرها أحيارية ُتررس لم كما الحشرات  سو  العربية

 تبق  إر متينة  عارلية زوجية ع قة يبر  الطيور م  النو  هرا

 هااارا عااا، ويتااايلف. معاااا   العاااام معظااام العصاااافير مجموعاااات

 أعشاااب ماا  مكااو  جااانبي وماارخ  مقببااة مظلااة ماا  العصاافور

 .الع، ببنا  الركور قيام ورر وقر. هشة نباتية وموار

 Prinia gracilis  رشيقة هازجة 

 الار  العربياة الجزيارة في الوحير الطارر الرشيقة الوازجة تعر

 فااي المنتشاارة الطيااور جاانس ماا  أكثاار أو نوعااا   عشااري  يضاام

 المرتفعاااات فاااي المنتشااارة األناااوا  مااا  وهاااي. وآسااايا إفريقياااا

 المنخفضة المناط  وفي ظفار  حت  اليم  في وكرل  الغربية 

 الشااامالية المنطقاااة عااا  مختفياااة أنواااا إال العرباااي  الخلاااي  مااا 

 حتا  الرشايقة للوازجاة يك  ولم. الشرقية المنطقة م  الساحلية

 ماا الممتارة المنطقاة فاي وجاور والعشاري  الحاار  القر  أوار 

 اإلمااارات غاارب وأقصاا  ساالو   لخلااي  الغربااي الشاااط  باي 

 وما قطر  في تقريبا   م.422 عام حطت لكنوا. المتحرة العربية

 فااي منعزلااة مجموعااات ومنوااا. الحااي  رلاا  مناار تنتشاار فتراات

 . وحار  وبريرة السلي  قرب الوسط  المنطقة

 

 قطاع عا  العااجزة المواجرة غير الطيور م  تكو  أ  وُيرج 

 منااط  في االنتشار ع  عجزها يبرر ما وهو طويلة  مسافات

 وقاساية قاحلاة منااط  وجورهاا موارا  ع  تفصلوا لوا  م رمة

 فااي اسااتيطانوا أ  الظاا  وأغلااب. يبااري  واحااة مثاا  مناخيااا  

 ماا م4221 عاام منار الرطباة الرياا  منطقاة وأراضي حرار 

 ماا  مكنتوااا م رمااة مزروعااة مواراا  تااوافر لااوال ليتحقاا  كااا 

 فواي. والخرج بحر  مرورا   الخلي  منطقة عبر إليوا النزوح

 قناوات مثا  والرطباة  النباتياة بالبيراة الثرية الموار  طيور م 

 والمحاصااااي   النخياااا  وماااازار  القصااااب  وأحااااوا  الاااار 

 الزراعيااااة والمااااررجات الزراعاااي  الصاااارف مياااااه ومنااااط 

 وال. السكانية للمناط  محارية موار  وهي الضواحي  وحرار 

 شاااهر أ  ياارر ولاام القاحلااة  المناااط  الرشاايقة الوازجااة تطياا 

 ما ) فريساتوا عا  الرشايقة الوازجاة وتنقب. للما  شربوا عل 

 ماا باارز مجاثم ما  يظور ركورها وتغرير. النباتات بي ( النم 

 عا  يعلا  وآخار الشاجيرات  باي  سريع هواري استعرا  بي 

 شاريرة الطاارر هارا ركاور أ  بالاركر الجارير. التكاثر موسم بر 

 بناا  علا  يتعاوناا  الباالغي  الطيري  وأ  مسكنوا  عل  الغيرة

 منتفخاة قاعارة ر  مانخف  كثيف نبات في يخفيانه الر  الع،

 العا، مارخ  باي  علماا    (مقباب غير) كاألجاص القمة وضيقة

 هازجة رشيقة
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 بعا  تتخار حياث الباي   فقاس بعار يتساع ماا سرعا  الضي 

 الزوجي  أ  الكويت في لوحظ كما. الكوب شك  األعشا، هره

 ماا  أيااام بعاار حتاا  لبنارااه مااوار ويضاايفا  العاا، يبنيااا  فترااا مااا

 اللينااة بااالموار باار ا   العاا، بتفكياا  قامااا وكاارل  البااي   وضااع

 عاا، إلاا  ينااتق   وكينومااا الفااراخ رياا، ظوااور بعاار المبطنااة

 ففااي العاا،  فااي فراخومااا إطعااام فااي الزوجااا  ويشااتر . آخاار

 لجلااب الماارات عاارر فااي الزوجااا  تساااو  الكوياات فااي عاا،

 م92 نحو قطرها مساحة م  الطعام جمعا حيث للفراخ  الطعام

 ينطلا  الاركر وكا (. رقيقة 92 خ   مرة 14) بالع، محيطة

 .لفراخه إطعامه بعر مغررا  

 Pycnonotidae - Bulbuls  البلبل طيور 

 وريشاوا القصاير وعنقواا المميازة  رطوساوا بويرة الب ب  تتسم

 أو القصااااير ومنقارهااااا الساااافلي  ريلواااا يغطااااي الاااار  الملاااو 

 فاي متوساطا  أو فقصايرا  الجناحاا  أماا طولاه  في المتوسط

 الب ب  م  نوعا   وعشرو  مرة وثمة. ومستريرا  كرل  الطو 

 ناو  منواا آسايا  وجنوب األوسط والشر  إفريقيا في الموزعة

 تاام آخاارا  ونوعااا  العربيااة  الجزياارة فااي يوجاارا  نوعااا  أو

 .فيوا فتكاثرا الونرية القارة شبه م  لوا إرخالوما

 Pycnonotus jocosus  الوجنة أحمر بلبل

 

 يارج  إر العرباي  الخلاي  منطقاة علا  الرخيلاة الطيور م  هو

. أقفاصاوا ما  هروبوا بعر متفرقة مناط  في تكاثرت تكو  أ 

 قطر في الروحة قرب العربية الجزيرة في حرا   شوهر ما وأو 

 التاااي رباااي فاااي م1322 عاااام شاااوهر ثااام ومااا  م 1322 عاااام

 واحاارة ماارة) وُعمااا  والبحااري  الظواارا  وفااي فيوااا  اسااتوط 

 الروحااة وربمااا وربااي أبااوظبي أ  إال. وأبااوظبي( مسااقط قاارب

 مجموعااات يباارو مااا علاا  تاايو  التااي الوحياارة المناااط  هااي

 االساتمرار علا  قااررة الوجناة األحمار البلب  م  برية صغيرة

 المر  وحرار  منتزهات عل  الوجنة األحمر البلب  ويح . فيوا

 البحار  ساط  مساتو  ما  القريباة الكثياف النباتي الغطا  رات

 كغياره كثيارة بيعارار التكاثر م  النو  هرا تمك  عرم بي  علما  

 ال العرباي الخلي  منطقة بي  يوحي الغريبة الونرية األنوا  م 

 الوجنة أحمر البلب  غرا  ع  معلومات تتوافر وال. بيريا   ت رمه

 والكارناات والاورور  بالفاكوة الونر في يقتات أنه إال تكاثره  أو

 .الفقارية غير

 Pycnonotus leucogenys  الخد أبيض بلبل

 

 األبااي  للبلباا  تمات طفيفااة انتقاا  حركااة ثماة أ  الماارج  ما 

. األز  منار العربياة الجزيارة شر  عبر - قفص كطارر - الخر

 العربااي الخلااي  ماا  الجنوبيااة المناااط  فااي منااه تااوط  مااا أمااا

 المنطقااة ماا  قارمااا   يكااو  أ  فيحتماا  العشااري  القاار  خاا  

 المنزلياة  الحيواناات تجاارة خا   ما  الغربية الشمالية الونرية

 فاي شاماال   توجر التي الطيور لتل  طبيعيا   امترارا   كونه م  برال  

 سااح  امتارار علا  الخار األبي  البلب  ويقط . العربي الخلي 

 الوفااوف فااي انتشاار مواااجر  غياار طااارر وهااو العربااي  الخلااي 

 عااام فااي والبحااري ( الشاارقية المنطقااة بقااا  بقيااة عاا  رونااا  )

 وألناه. العراقياة البصارة م  قارم أنه ُيعتقر كا  الر  م 1349

 فاا  العربااي  الخلااي  منطقااة فااي المفضاالة األقفاااص طيااور ماا 

 وسااح  الخيمة  ورأس وربي  أبوظبي  في انتشاره في غرابة

 أ  المارج  وما . العرباي الخلي  جنوب جزر وسارر الباطنة 

 فااي السااكانية المنااط  بجااوار الطااارر هارا أعاارار تنااامي يساتمر

 وسااااح  العرباااي  الخلاااي  وجناااوب العربياااة  يااارةالجز وساااط

 ماع متعايشاة بع قاة الطاارر هرا وينعم. ُجرة في وربما الباطنة 

 والحرار  المحاصي  بي  الطعام م  حاجته يجر حيث اإلنسا  

 يتاررر ماا وكثيارا  . اإلنساا  طعام ومخلفات والفاكوة  التمر م 
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 أ  الماارج  ماا  باا  واالسااتحمام  للشاارب المياااه مصااارر إلاا 

 بالاركر والجارير. مورلاه فاي ملحاة ضارورة العربة المياه توافر

 لماا نظارا   التمور زراعة تورر آفة يعر الب ب  م  النو  هرا أ 

 معااا   الزوجااا  ويبقاا . الناضااجة والثمااار بااالبل  أر  ماا  يلحقااه

 الطعاام عا  بحثاا   مناه صاغيرة أساراب تتكو  كما العام  معظم

 بشاك  الخر األبي  البلب  طيور وتجثم. التكاثر موسم غير في

. القصب أحوا  أو بالشجيرات  المكتظة المناط  في جماعي

 بعضااوا  مااع تتواصاا  وكينوااا صاااخب بصااوت تغاارر تفتااي وال

 مازار  مشاور ما  محسوساا   شيرا   بات العرب تغريرها أ  حت 

 عشاا   الخار األباي  البلبا  طياور وتبناي. لواا المجااورة التمور

 علا  أو ما  شجرة أو شجيرة م  متفرعة أغصا  عل  مبعثرا  

 بنااا  مسااطوليات يتقاسااما  الاازوجي  أ  ويباارو. أحيانااا   المباااني

 .الفراخ ورعاية الع،

 Pycnonotus cafer  العجز أحمر بلبل

 

 فاي أصالوا ويعاور العربياة  الجزيارة في المتكاثرة األنوا  أحر

 طاارر فواو إط قوا  تم التي أو الواربة األقفاص لطيور الغالب

 وشااار  العرباااي  الخلاااي  سااااح  علااا  ويتكااااثر يقطااا  بااار 

 الحضاارية المناااط  علاا  مقتصاار ووجااوره. العربيااة الجزياارة

 المشااجرة واألماااك  والمنتزهااات الحاارار  حيااث وضااواحيوا 

 كماا. بالطرقات تحف التي الشجيرات أو واألشجار  المفتوحة 

 بالفاكوااة يقتاااتو الباطنااة  ساااح  فااي الشااورة شااجيرات يقطاا 

 أثنااا  يلتقطوااا التااي وبالحشاارات أرضااا   المتساااقطة والبااراعم

 والتقاااط الطيااور منصااات زيااارة فااي حرجااا   يجاار وال. طيرانااه

 عا، فاي الباي  بحضاانة الزوجاا  ويقوم. اإلنسا  طعام بقايا

 وأورا  الصاغيرة األعاوار ما  المنسوج بالكوب يكو  ما أشبه

 تضااموا التااي المتراصااة الصااغيرة والجاارور الميتااة  األشااجار

 .والشعر بالعشب المبطنة العنكبوت خيوط

 Pycnonotus xanthopygos  العجز أصفر بلبل 

 

 لكا  الطلا   وشاجيرات العربياة الجزيارة أورياة طياور م  هو

. العربياة الجزيارة شابه مساحة م  النصف إال يشك  ال وجوره

 األجااازا  فاااي المتوطناااة األناااوا  مااا  العجاااز األصااافر فالبلبااا 

 ُعماا  وشاما  وظفاار  العربياة الجزيرة م  والجنوبية الغربية

 منتشارة مناه صاغيرة أعارار وثماة. المتحارة العربياة واإلمارات

 تقطا  كماا والرياا   حارا  حتا  العربياة الجزيارة غارب م 

. وسااقطر  مصاايرة فااي وجورهااا يسااج  ولاام فرسااا   جاازر

 الماار  ضااواحي فااي والمنتزهااات الحاارار  إلاا  أحيانااا   ويتااررر

 يكاو  أ  وُيارج . التمار محاصي  تورر آفة مشك    ومراكزها 

 النباتية بالموار ويقتات الصيف  فصو  في الما  لتوافر بحاجة

 علاا  يجااثم مااا كثياارا   إر اإلنسااا   طعااام ومخلفااات والحشاارات

 هااارا كاااا  وساااابقا  . األر  علااا  أو طعاماااه  لتنااااو  الااازر 

 نظارا   لبيعاه يصاطارونه الاري  الصاغار للصابية هرفا   العصفور

 المنزلياة الحيواناات تجاارة تناامي أ  إال علياه  المتزايار للطلب

 ونظرا  . بقاره في ساهم مما صيره ع  المحليي  السكا  صرفت

 العاام  مارار علا  العجز األصفر البلب  طيور زوجي الجتما 

 ويتقاسام. رارماة ع قاة تربطوماا التاي الع قاة تكو  أ  فيرج 

 عشاوما ويبنياا  الفاراخ  ورعاياة الع، بنا  مسطولية الزوجا 

 .أحيانا   المباني عل  أو ظلوا  في أو مرتفعة شجرة عل 

 Sylviidae – Old World القديم العالم هازجات

Warblers   

 ريشوا ويكسو بالحشرات  معظموا يقتات صغيرة عصافير هي

 يكو  ما وغالبا   الزيتوني  واألخضر والرمار  البني م  ألوا 

 الخطاوط  بعا  يتخللوماا قار اللاري  واألصافر األباي  باللو 

 واألنث  الركر أما. متناقضي  وعنقوا رأسوا في ز  رات وهي

 غالباا   ال تاي القاريم العاالم هازجاات أناوا  معظم في فيتشابوا 

 الجزياارة شابه فااي ُساج  وقار. المواااجرة الطياور ماا  تكاو  ماا

 فاي الجاواثم هره م  نوعا   412 يناهز ما م  نوعا   23 العربية

 أ  علماا  . نوعاا   عشار أربعاة أو عشار  ث ثة منوا تكاثر العالم 
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 بوااا تماار العربيااة الجزياارة فااي تتكاااثر ال التااي األنااوا  معظاام

 .الوجرة موسم في بانتظام

 Cettia cetti سيتي هازجة

 شاروها أ  إال العربياة  الجزيارة فاي الطاارر هرا تكاثر يثبت لم

 الكويات فاي األعاوام بعا  في عرة أسابيع مرار عل  المستمر

 هازجاة وجور أ  علما   تكاثرها  بإمكانية تقرير أق  عل  يوحي

 زياارة هاو تظواره الار  الوحير النمط وأ  عشواريا   يبرو سيتي

( األو  تشااري ) وأكتااوبر  (آرار) مااارس شااور  فااي أعاارارها

 هاااره تكااااثر اتإثبااا ويتعااارر. الوجااارة موسااام ماااع المتاااوافقي 

 فبيعارار تكااثرت وإ  العربياة  الجزيارة فاي الشاارية العصافير

 .سنوية وغير قليلة

 Locustella luscinioides  سافي هازجة 

 

 ابتارا    موااجرا   العربية بالجزيرة يمر نارر طارر سافي هازجة

 أغساطس شاور وما   (أياار)ماايو إلا ( آرار) ماارس شور م 

 م  الشتا  فص  في وأحيانا    (األو  تشري ) أكتوبر إل ( آب)

 والجاارير(. شااباط)فبراياار إلاا ( الثاااني تشااري ) نااوفمبر شااور

 المتساللة  لطبيعتواا نظارا   سافي هازجة إغفا  يسو  أنه بالركر

 بكثارة وجورهاا ُرصار فقر ُيَظ   مما أكثر أعرارها تكو  وربما

 للجااز  خ فااا   العربيااة الجزياارة شاابه ماا  الشاارقي النصااف فااي

 الطيااور ماا  أنوااا إال  (شااروها ُيساامع ال حيااث) منوااا الغربااي

 رصارها المحتما  فما  لرا الجبوة  عري  خط عل  المواجرة

 هارا تكاثر ُرصر وقر. الساحلية المواط  في كما المرتفعات في

 أنواا وُيظا  الشارقية  المنطقة في صيفا   م1324 عام في النو 

 مااواط  إلاا  إضااافة نفسااه  المقاار فااي تتكاااثر الحااي  رلاا  مناار

 أحوا  عنر األحيا  معظم في ُرصرت كما. منه قريبة أخر 

 علااااا  المرتفعاااااة المارياااااة النباتاااااات مااااا  وغيرهاااااا القصاااااب

 والموارااا  الصاااحي  الصااارف ميااااه وأحاااوا  المساااتنقعات 

 لنطاا  الجناوبي الطرف تمث  العربية الجزيرة ولكو . الرطبة

 لماا نتيجاة العربياة الجزيارة فاي تكاثرها فإ  الطارر  هرا تكاثر

 السابعينيات  منار الرطباة لألراضاي انتشاار م  المنطقة شورته

. المنطقااة فااي التكاااثر فاارص ماا  المزياار لااه يتااي  قاار مااا وهاارا

 النباتااات فااي طعااام ماا  تجااره مااا علاا  سااافي هازجااة وتعتماار

 .الفقارية غير الكارنات م  الكثيفة

 Acrocephalus griseldis البصرة قصب هازجة 

 

 المنطقة في المعروفة القليلة األنوا  م  البصرة قصب هازجة

 هاارا عاا  قليلااة شااواهر سااو  تاارر لاام إر اآلساايوية  األوروبيااة

 والفاارات  رجلااة بجنااوب المحاارور تكاااثره نطااا  بشااي  الطااارر

 وغيار موااجر طاارر وهاو. الجنوبياة الرافاري  ب ر ومستنقعات

 وتكااثره  (إغفالاه ياتم وربماا) العربياة الجزيارة شبه في منتشر

 ما  ماواط  عارة وفاي الكويات  في مواجرا   شوهر. ضري    يعر

 والطاارف  الريا   قرب مواط  ث ثة وفي الشرقية  المنطقة

. جااازا  حتاا  األحمار البحاار ساااح  وجناوب وُجاارة  والبركاة 

 ضم  تقع المواجرة أسرابه أ  عل  تر  الشواهر جميع وكانت

 جمياع مارور يعناي مماا عرضاا   العربياة الجزيارة يقطع مسير

 رالرا  عارة ظوارت وقار. العربياة الجزيارة بوساط الطياور هره

 أماااا. البصااارة قصاااب هازجاااة تكااااثر علااا  م.133 عاااام منااار

 فاااي الرطبااة األراضاااي فااي صااايفا   فيكااو  بالمنطقاااة مرورهااا

 النحصاار ونظارا  . المملكاة وساط الرياا  نوار وفاي الكويات 

 يشااور نحااو علاا  أعااراره وتاارني محاارور  نطااا  فااي النااو  هاارا

 فااي أُررج فقاار تكاااثره  موراا  تاارهور بساابب مسااتمرا   تناقصااا  

 أ  بياار. م4222 لعااام الموااررة األنااوا  ضاام  الحماارا  القارمااة

 ساابخات السااتنزاف المحتماا  األثاار إلاا  اسااتنر التصاانيف هاارا

 هارا يكاو  وربما التسعينيات  خ   العرا  جنوب في القصب

 وإعااارة اإلجاارا  هاارا لوقااف نظاارا   اآل  مجاار  غياار التصاانيف

 موارااا  الشاااار  العصااافور هااارا ويقصااار. الموارااا  هاااره تاارميم
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 ما  القليا  وهناا . األث  نمو مناط  وبخاصة المارية  القصب

 يخااص فيمااا النااو  هاارا احتياجااات عاا  المتااوافرة المعلومااات

 علااا  اعتمااااره المااارج  كاااا  وإ  غراراااه  أسااالوب أو مورلاااه 

 وال. منواا الصاغيرة وخاصاة والفقارياة  الفقارياة غير الكارنات

 الطاارر هارا مراقباة لصعوبة نظرا   تكاثره ع  معلومات تتوافر

 (. حزيرا ) يونيو إل ( آرار) مارس شور م  شروه ُيسمع الر 

 Acrocephalus arundinaceus  الكبيرة القصب هازجة 

 

 الجزيااارة بشااابه  - موااااجرة - الكبيااارة القصاااب هازجاااة تمااار

 األعاوام بعا  فاي منتشارة بالكويت  كثيرة وبيسراب العربية 

 قليلاة وبيعارار العربياة  الجزيارة شابه م  الوسط  المنطقة في

 وربماا ُعماا   فاي أحياناا   شتا ها تمضي كما. المناط  بقية في

 علا  صايفا   مرورها أثنا  م1329 عام منر تكاثرت وقر. اليم 

 الناو  هارا تكااثر أ  علماا   الرياا   جناوب الرطباة األراضي

 الرطبة األراضي ووفرة انتشار نتيجة كا  العربية الجزيرة في

 سابي  في الكبيرة القصب هازجة وتتخر. متزاير بشك  المختلفة

 فاي قاحلاة شاجيرة فاي تحاط فتاارة مور   أ  في ملجي   هجرتوا

 توواهاا  التاي الرطباة الكثيفاة النباتاات تقصار وتارة الصحرا  

. األر  سط  فو  واحر متر عل  يزير ال ما إل  تتسل  حيث

 القصااب أحااوا  فااي يكااو  العربيااة الجزياارة فااي وتكاثرهااا

 القصااب هازجااة ركااور أ  بالااركر والجاارير. الكثيفااة الطويلااة

 ما  عارر يقاوم وقار باساتمرار  شاارية صاخبة عصافير الكبيرة

 هاااره غناااا  وينطلااا . المفضااا  ماااورلوم مااا  بالتغريااار الاااركور

 يونيااااو شااااور حتاااا ( شااااباط) فبراياااار شااااور فااااي الوازجااااات

 .التكاثر موسم بر  مع يتوقف ثم  (حزيرا )

 Acrocephalus stentoreus  الصّياحة القصب هازجة 

 

 ما  السااحلية المنااط  فاي الصيًّاحة القصب هازجة استوطنت

 الثااني النصاف خا   العربياة الجزيارة وشار  العرباي الخلي 

 عااام مناار العربااي الخلااي  فااي ُرصاارت إر العشااري   القاار  ماا 

 مااا  كااا  فاااي وانتشااارت ظوااارت الحاااي  رلااا  ومنااار م 1312

 ومنطقاة مصايرة  وجازر الباطناة  سااح  حتا  جنوباا   الكويات

 الااواررة الشااواهر وتشاير. الشاارقية والمنطقااة ُعماا   فااي ظفاار

 تقضااي أو بالمنطقااة  تماار الطيااور هااره أ  العربااي الخلااي  ماا 

 مااا  أصااابحت م4229 عاااام حلاااو  وماااع. الشاااتا  فصااا  فيواااا

 العربيااة  الجزياارة ساااح  علاا  المسااتوطنة المتكاااثرة الطيااور

 تعاارر وإ  غالبااا   العربيااة الجزياارة رو  جميااع فااي وتكاااثرت

 نظاارا   والاايم   وقطاار  والبحااري   الكوياات  فااي رلاا  إثبااات

 ما  عارر فاي أيضاا   يتكااثر الار  المتسل  العصفور هرا لطبيعة

 تبااو   قاارب القصااب أحااوا  يقطاا  حيااث البريااة  المااواط 

 بالمملكااة الشاارقية والمنطقااة الحجاااز  شااما  فااي خيباار وحاارة

 يمكاا  أناه بيار. المتحارة العربياة واإلماارات الساعورية  العربياة

 هااارا مااا  السااااحلية المجموعاااات تتخااارها التاااي الموارااا  تمييااز

 وتوجاار. العربيااة الجزياارة يابسااة تقطاا  التااي تلاا  عاا  الطااارر

 وبخاصااة الشااورة  أشااجار قاارب الصاايًّاحة القصااب هازجااات

 البحاث لواا ليتسان  الكثيفاة  األشاجار تفض  كما منوا  السورا 

 هاره تحات الجافاة الترباة أو المكشاوف  الطاي  عنر الطعام ع 

 ررجااة تكااو  وربمااا. الشااورة أشااجار أورا  بااي  أو األشااجار 

 طياور ما  األخر  األنوا  مع الوازجات م  النو  هرا تنافس

 أماا. الرراساة يستح  أمرا   والمور  الطعام عل  الشورة أشجار

 المياااه مواراا  تقصاار التااي تلاا  فيوااا بمااا اليابسااة طيااور مواراا 

 كما(. البرر  أو الغاب أو) القصب أحوا  في فتكو  العربة 

 بماا الماا   قارب الكثيفاة والنباتاات الزراعية المناط  بي  تح 
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 فااي إال ُيرصاار لاام تكاثرهااا أ  علمااا   المالحااة  المياااه رلاا  فااي

 الناو  هارا يتناو  ما وكثيرا  . الشورة وأشجار القصب أحوا 

 الكارناات ما  عريارة أناوا ) الماا  ساط  م  غرا ه الطيور م 

 حيااث متخفيااا   الشاارو العصاافور هاارا ويفضاا (. الفقاريااة غياار

 خاا  ( الثاااني تشااري ) نااوفمبر شااور ماا  باار ا   تغريااره ُيساامع

 وأبريااا ( شااباط)فبراياار شااور  بااي  ا  وتحرياار الشااتا   فصاا 

 وجارت وقار(. تماوز) يوليو شور أوار  في يتوقف ثم  (نيسا )

 وموار العشب  م  مصنوعة الصيًّاحة القصب هازجة أعشا،

 .المتحللة الشورة غصينات مث  أخر   ليفية

 Acrocephalus melanopogon  الشارب ذات الهازجة

 

 المملكاة ما  والشرقية الوسط  المنطقة في مستوط  طارر هو

 ما  الطياور كبقياة اساتفارت وقار والكويات  الساعورية  العربية

 الابع  يمار كماا. العربياة الجزيارة في الرطبة الموار  انتشار

 وزارارا   موااجرا   العربية الجزيرة شبه م  الشمالي بالجز  منوا

 وتتخااار(. وظفاااار وُعماااا  المتحااارة العربياااة اإلماااارات) شاااتويا  

 النامية الكثيفة والنباتات القصب أحوا  الشارب رات الوازجة

 عنوااا ُعاارف وقاار. للتكاااثر مااور    فيوااا الناشاارة أو المياااه  قاارب

 سااط  فااو  ماا  الطعااام تناولوااا العربيااة الجزياارة شاابه خااارج

 لتصاااير مااااري  بنباااات متعلقاااة وهاااي مباشااارة تحتاااه أو الماااا  

  (أياار)ماايو وربااب الميااه  قواقاع مثا  الفقارياة  غير الكارنات

 حياث طويا   تكاثر موسم الوازجة ولوره. والعناكب والخنافس

 أغسااطس حتاا ( الثاااني كااانو ) يناااير شااور ماا  شااروها ُيساامع

 فاي شاينوا هاو كماا حضانات عارة بوضاعوا يوحي بشك ( آب)

 .أخر  بقا 

 Acrocephalus scirpaceus  األوروبية القصب هازجة 

 الطياااور مااا  األصااا  فاااي األوروبياااة القصاااب هازجاااة كانااات

 أنواا إال العربياة  الجزيارة رو  جمياع فاي تحاط التي المواجرة

 وتعار. المنطقة في المتكاثرة األنوا  م  م1323 عام منر باتت

 العربية الجزيرة ووسط العربي  الخلي  منطقة في ظوورا   أكثر

 مواجرة العربية بالجزيرة تمر حيث والغرب  الجنوب في منوا

 أغساطس شاور وما   (أياار)ماايو إلا ( شباط)فبراير شور م 

 أبريا  شاور  فاي وبالارات( )الثاني تشري ) نوفمبر إل ( آب)

 محاارورة بيعارار األوروبياة القصااب هازجاة وتوجار(. وسابتمبر

 فاي تغريارها ُرصار كماا) الغربياة الجنوبية المرتفعات في شتا   

 (. الثاني كانو ) ويناير( الثاني تشري ) نوفمبر شور 

 

 شاابه ماا  الشاامالي الجااز  فااي فينحصاار منوااا يتكاااثر مااا أمااا

 الجزياارة وسااط فااي لوااا تكاااثر أو  أ  كمااا العربيااة  الجزياارة

 عااام فااي اإلمااارات ثاام وماا  م 1331 عااام فااي كااا  العربيااة

 عام في والكويت م 1332 عام في الشرقية والمنطقة م 1334

 التكااثر ماواط  يغاارر ماا المتكاثرة الطيور هره وم . م.133

 ما ) باتجااه جنوباا   الموااجرة الطياور أساراب مرور مع تزامنا  

 عبار بإفريقياا يمر الر  الوجرة خط مع يتف ( أبوظبي إل  ربي

 الطيااور مجموعااات أ  إلاا  الاابع  رهااب كمااا. األحماار البحار

 العربيااة واإلمااارات الشاارقية والمنطقااة الريااا  فااي الموجااورة

 ماا  اسااتفارت التااي األنااوا  ماا  إر  فوااي. فيوااا متوطنااة تعاار

 الوازجاااات مااا  الناااو  هااارا ويتخااار. الرطباااة الموارااا  انتشاااار

 أو الماااا  مااا  القريباااة الرطباااة الترباااة رات القصاااب أحاااوا 

 ُوجار  إ  المور  هرا بمث  هجرته عنر يحط حيث منه  المنبثقة

 أشااجار أو شااجيرات أو نباتااات) كثيااف نباااتي موراا  أ  فااي أو

 القصب م  عريضة ألحوا  بالضرورة يحتاج ف (. متشابكة

 علا  لاه عثار وقار. مناه صاغيرة حازم علا  أحياناا   يعش، ألنه

 22 بارتفاا  القصاب جارو  باي  معلقا   الريا  نور عل  ع،

 فيقتاااات العربياااة الجزيااارة خاااارج أماااا الماااا   ساااط  عااا  سااام

 .النباتية الموار بع  ع  فض    والعناكب  بالحشرات

 Acrocephalus avicenniae األحمر البحر قصب هازجة  

 بوازجاة المعروفاة األحمار البحر قصب لوازجة رصر أو  إ 

 منااط  جمياع فاي رلا  بعار انتشارت ثام ينباع  فاي كا  الشورة

 والايم  الساعورية  العربياة المملكاة جناوب فاي الشاورة أشجار

 فيواا تنماو التاي الجازر في توجر كما. المنرب باب إل  وصوال  

 السااعورية  العربيااة بالمملكااة فرسااا  جاازر مثاا  الشااجرة هااره

 األحمار البحار قصاب هازجاة وتبارو. اليم  في وتقفا، وبار 

   األوروبية القصب هازجة
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 عررا   أق  أنوا إال العام  مرار عل  العربية الجزيرة في متوطنة

  (األو  تشري ) أكتوبر حت ( آب) أغسطس شور م  ينبع في

 كماا. التكااثر موسام بعار تفرقواا أو هجرتوا باحتما  يوحي مما

 الشاااورة ببسااااتي  المكساااوة السااااحلية الجااازر فاااي أيضاااا   تحاااط

 في الصيًّاحة القصب هازجة مع الوازجة هره وتجتمع السورا  

 موعار في يكو  تكاثرهما وموسم نفسوا  الشورة أشجار موار 

 فاي األخار  عا  إحاراها يمياز ما هنا  يكو  أ  بر وال. واحر

 هازجااة مشاااهرة هااي الوحياارة والراللااة نوعااه  أو الطعااام بيرااة

 تزورها  ال العارة في التي الشجرة أسف  عنر الصيًّاحة القصب

 حجماااا   األصاااغر وهاااي - تتغااار  األخيااارة هاااره أ  يااارج  إر

 كااالبعو  الصااغيرة الفقاريااة غيار بالكارنااات - موااارة واألكثار

 . منه الني  الصيًّاحة القصب هازجة تستطيع ال التي

 

 الخصوصااية بالغااة الشااار  الطااارر هاارا موراا  طبيعااة أ  بياار

 أو األشاجار  لقطاع نتيجاة مورلاه  فقارا  لخطار معرضا   تجعله

 رعي ع  فض    الساحلي  المعمار  التطوير أو السيًّاح  تطف 

 أماااك  عاا  المتااوافرة المعلومااات تاازا  وال. المفاارط الجمااا 

 باي  متوارياا   ويغارر يشارو أناه علما   محرورة  الطارر هرا تكاثر

 فااي الشااورة أشااجار إزهااار أ  ويباارو الكثيفااة  الشااورة أشااجار

 أكتااوبر حتا ( )حزيارا ) ويونيااو( أياار)ماايو شااور  فاي ينباع

 تماماا   الطياور  هاره لتكااثر حاافزا   تعار( أحياناا  " األو  تشاري "

 .الزهور إل  الحشرات تنجرب كما

 Hippolais rama  سايك هازجة 

 

 المتوطناااة الطياااور بعااا  هوياااة حاااو  لااابس هناااا  يااازا  ال

 ما  الشرقية المنطقة في السورا  الشورة أشجار في والمتكاثرة

 كلباا خاور فاي المتكااثرة العصافير أ  ويعتقر. العربية الجزيرة

 هااو كماا ساااي   هازجاات ماا  هاي المتحاارة العربياة باإلماارات

 لاااوا خاااور عنااار العمااااني الباطناااة سااااح  فاااي التاااي تلااا  شاااي 

 علاا  المتوطنااة الساااحلية الطيااور هااره ومجموعااات. وشاايناس

  (الثااني كاانو ) ينااير شور في كلبا خور في موجورة األرج 

 الشورة أشجار في الشتا  فصو  معظم في وجورها ُرصر وقر

 تحريارا   نعلم ال أننا م  الرغم وعل . الُعماني الباطنة ساح  في

 ما  يبارو ماا علا  اختفات فإنواا تغيارا   تشاور أعرارها كانت إ 

 صاعير وعلا . الخيماة ورأس مساقط قارب لوا سابقي  موطني 

 واستصااا ح الساااحلي  والتشااايير التطااوير عوامااا  فااإ  آخاار 

 تغييارات أ  أو الشاورة  أشاجار وإتا ف والتلوث  األراضي 

 فاي العصاافير هاره له تتعر  ما أو الماري  النظام عل  تطرأ

 تااوحي عواماا  جميعوااا افتااراس  أو اضااطراب ماا  كلبااا خااور

 هازجاة لرراساة ملحاة حاجة ثمة لرا . أعرارها تناقص باحتما 

 واألخطاار ومورلواا  العربياة الجزيارة شبه في الموجورة ساي 

 وتقطاا . االنقاارا  ماا  وحمايتوااا السااتبقاروا بوااا  تحاايط التااي

 عا  بنفساوا تناي  حياث الساحلية  الشورة أشجار ساي  هازجة

 تلااازم حينماااا وبخاصاااة مراقبتواااا وتصاااعب وتتسااال   األنظاااار

 المرتفعاااة األشاااجار علااا  التغريااار الاااركور وتفضااا . الصااامت

 فإ  لرا القريبة  الشجيرات عل  أعشاشوا تبني حي  في القريمة

 تناساب ال الشارطا  هارا  فيواا يجتماع ال التاي الشاورة أشجار

 في وجورها انحصار في األسباب أحر يعر وهرا ساي   هازجة

 الصايفية إقامتواا أثناا  يتكااثر ماا منواا أ  كما. محرورة مواط 

 كشااي  الريااا   فااي الساااح  عاا  بعياارا   القصااب أحااوا  فااي

 السااحلية الشاورة أشاجار تقطا  التاي الصايًّاحة القصب هازجة

 بالاركر والجارير. العربياة الجزيارة قلاب فاي القصب وأحوا 

 لوازجاة ماور    تساتغ  م1312 عاام منار بارأت األخيرة هره أ 

 بالكارناات يقتاتاا الناوعي  أ  ويارج  الباطناة  سااح  في ساي 

 ع  المعلومات م  للمزير حاجة ثمة أ  إال راتوا  الفقارية غير

 خاور فاي لاوحظ وقار. الطعاام علا  الناوعي  هري  تنافس مر 

 أعشاشاوا تبناي سااي  هازجاة طيور أ  التكاثر موسم أثنا  كلبا

 عنار بالميااه المحاطة القريبة الشجيرات م  متفر  غص  عل 

 واألعشااااب بالجااارور ومبطناااا   ومجوفاااا   متماساااكا   المااار ارتفاااا 

 . والنباتات والري،

 Hippolais pallida  زيتونية هازجة

 

 األحمر البحر قصب هازجة
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 العربيااة بااالجزيرة يماار مواااجرا   طاااررا   الزيتونيااة الوازجااة تعاار

 في أكثر وبيسراب. الشتا  فص  في قليلة أسراب في ويزورها

 ماا  الشاامالي الجااز  فااي صاايفا   تتكاااثر حيااث الخريااف  فصاا 

 تكو  الشما  باتجاه الرريسة هجرتوا أ  علما   العربية  الجزيرة

 أرراجواا تعور حي  في  (أيار)ومايو( نيسا ) أبري  شور  في

 وأكتاوبر( أيلاو ) سابتمبر شاور  فاي كثيارة أساراب مع جنوبا  

 الوازجاة طياور م  األخر  األنوا  م  وتعر(. األو  تشري )

 مارار علا  العربياة الجزيارة شار  أرجاا  معظام في المنتشرة

 الجزياارة فااي لوااا تكاااثر أو  إ  حيااث األخياارة  الث ثااة العقااور

 أصاب  الحي  رل  ومنر م 1313 عام البحري  في كا  العربية

 قليلااة غياار وبيعاارار محااررة  مااواط  فااي متكاااثرا   الطااارر هاارا

 الشاارقية والمنطقااة العربيااة  الجزياارة وسااط فااي أحيانااا   ووافاارة

. المتحارة العربياة واإلماارات البحاري   فاي أقا  وبيعارار منوا 

 ونضااوجوا األشااجار نمااو مااع أعاارارها تاازرار أ  المتوقااع وماا 

 عنار الزيتونياة الوازجة وتتررر. الراكرة أو الجارية المياه قرب

 تحااف ال تااي األثاا  أشااجار إلاا  الصاايف فصاا  فااي تكاثرهااا

 التماار وبساااتي  والمنتزهااات  الحاارار  أشااجار ومظلااة ه الميااا

 ولتايمي . القاحلاة الرملياة المنااط  متجنباة والطلا   والمسكيت

 األشاجار  ما  العلياا األغصا  فو  وقتوا معظم تقضي غراروا

 وهاارا. قصاايرة مطاااررة إثاار تصااطارها أو الحشاارات لتخاارج

 هارا رارام بشاك  يساتغ  الار  المتكااثر الوحير النو  هو الطارر

 .العربية الجزيرة م  والشرقية الوسط  المناط  في المور 

 Phylloscopus umbrovirens  البنية الغاب نقشارة

 

 ماع فيواا  متوطناا   يكاو  وربماا العربياة  الجزيارة يقطا  طارر

 الشاتا   فصا  فاي أرنا  مرتفعات إل  منه أعرار انتقا  احتما 

 فاي صبر جب  إل  الحجاز شما  في الطارف م  وجوره ويمتر

 الايم   م  الشرقي الجز  في وجوره عل  أرلة ترر ولم اليم  

 تقطاا . المنطقااة فااي أخاار  رولااة أ  أو سااقطر   أرخبياا  أو

 م1222 باااي  التاااي المرتفعاااات غاباااات البنياااة الغااااب نقشاااارة

  العربياة المملكاة في م9222 ارتفا  إل  تص  حت  م 4222و

 ُبار  جبا  فاي م922 ارتفاا  عنار شاوهرت أنواا بير السعورية 

 فواو(. أيلاو ) سابتمبر حتا ( تماوز) يولياو شاور م  اليم  في

 الكثيفااة  الطلاا  شااجيرات أو الااوافرة  النباتيااة المناااط  طااارر

 يناارر حااي  فااي العرعاار  وغابااات المعشاابة  األوريااة وقيعااا 

 وتجاار. القاحلااة المرتفعااات ماا  الشاارقية األطااراف فااي وجااوره

 وأغصاااانوا األشااجار قماام عناار غااارا ها البنيااة الغاااب نقشااارة

 الصاغيرة  واألغصاا  الشاجر أورا  في عنه منقبة الخارجية 

 الطاارر هارا تغريار ويازرار. بالحشارات تقتاات أنوا ُيرج  حيث

 في األغلب عل  نطاقه حرور ع  لإلع   العام  شوور ك  في

 طوا  الطارر هرا أزواج مشاهرة يمك  كما التكاثر  موسم غير

 تشااري ) أكتااوبر شااور ماا  قليلااة تكااو  أعاارارها أ  إال العااام 

 فاي عليوا ُعثر التي األعشا، أما(. شباط) فبراير حت ( األو 

 قعاار فااي مخفااي ركااام علاا  فكاناات السااعورية العربيااة المملكااة

 .راخلي مول  ورات مقببة   شجيرة جرور تحت أو نبات 

 Sylvia hortensis  الحدائق هازجة

 العربياة  الجزيرة شبه إل  الربيع فص  في مواجرة طيور هي

 بالمنطقاة  مرورهاا أثناا  الخرياف فصا  في قليلة أعرار ورات

 سااج  وقاار وجااور  لوااا ياار  فاا  سااقطر  أرخبياا  فااي أمااا

 العربيااة اإلمااارات فااي الشااتا  فصاا  فااي لوااا قليلااة تجمعااات

 وغاارب مصاايرة  جزياارة إلاا  إضااافة ُعمااا   وشااما  المتحاارة

 الفقارية غير الكارنات أنوا  بمختلف الطارر هرا ويقتات. اليم 

. وحبوبواا ورحيقواا التوت ثمار ع  فض    الحشرات  وخاصة

 موسام فاي وتسالله لتخفيه الطيور م  النو  هرا مراقبة وتتعرر

 باااي  متوارياااا   األخضااار الجبااا  فاااي شاااروه سااامع فقااار تكااااثره 

 العربيااة الجزياارة فااي تكاااثره علاا  األرلااة تاازا  وال. النباتااات

 .ظرفية أرلة 

  Sylvia leucomelaena عربية هازجة

 

 الجزيارة ما  الغربياة الجنوبياة المنطقاة العربياة الوازجة تقط 

 عاارا مااا الاايم   وعباار ظفااار فااي شاارقا   º.. خااط عناار العربياة

 المملكاااة مااا  الغربياااة المنطقاااة وفاااي الخاااالي  الرباااع أطاااراف

١٤٣



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس
 

 تعرف وال الحجاز  في شماال   41º خط حت  السعورية العربية

 هرا ويفض . سقطر  وأرخبي  العربية الجزيرة رو  سارر في

 الجافاااة  شااابه المنااااط  فاااي الكثيفاااة الطلااا  شاااجيرات الطاااارر

 مسااتو  ماا  الشااجيرات تغطيوااا التااي الاات   ساافوح وبخاصااة

 المناااط  فااي م4222 إلاا  م4222 ارتفااا  حتاا  البحاار سااط 

 واألشاجار النباتاات أورا  عا  بنفساوا تني  أنوا بير المتوارية 

 كماا. الغرباي الجناوب فاي التاي كتلا  األورية قيعا  في الكثيفة

 ضام  العرعار غاباات فاي محاررة ُحفار فاي قليلاة بيعرار توجر

 الموارا  تفضا  أنواا ما  وباالرغم. تقطناه الار  االرتفا  نطا 

 ال التااي المااواط  ماا  العرياار إلاا  تاارر فإنوااا للمااا   المجاااورة

 الشاجيرات  فاي طعامواا عا  بالبحاث وتقاوم. الما  فيوا يتوافر

 واألشاجار  النباات أورا  باي  المتوساطة المنطقاة في وبالرات

 الجزياارة فااي تشاااهر لاام أنوااا بياار األر   علاا  أخاار  وأحياناا  

 فاي كشينوا الطعام ع  بحثا   بمنقارها التربة تحفر وهي العربية

(. أيضااا   والفاكوااة الباارور وربمااا األزهااار) األخاار  المناااط 

 فاي تغريارهم وساما  العام  مرار عل  األزواج مشاهرة ويمك 

( شااباط) فبراياار شااور ماا  وخاصااة والشااتا   الخريااف فصاالي

 العااا، بناااا  فاااي الزوجاااا  ويشاااتر (. نيساااا ) أبريااا  حتااا 

 .الفراخ وإطعام والحضانة

 Parisoma buryi اليمن هازجة 

 

 المنطقااة فااي الغربيااة  الجنوبيااة المرتفعااات فااي متااوط  طااارر

 الساعورية  العربياة المملكاة فاي شاماال   42º خطاي بي  الممترة

 انتشااار لااوحظ وقاار. الاايم  غاارب تعااز جنااوب شااماال   19ºو

 باي  الساعورية العربياة بالمملكاة عسير منطقة في اليم  هازجة

 مااا  وكغيرهاااا. ريااارة محمياااة وفاااي الساااورا   وجبااا  تنوماااة

 الجاارير. المتسااللة لطبيعتوااا نظاارا   مراقبتوااا يتعاارر الوازجااات

 تطااورات تفرضااوا التااي الضااغوط ماا  الكثياار ثمااة أ  بالااركر

 مورا  فاي الطبيعية البيرة عل  الخشب وقطع والرعي الزراعة

 الحمارا  القارماة فاي اليمنياة الوازجاة أُررجات وقر. الطارر هرا

 النحسار نظرا   ل نقرا   الموررة األنوا  ضم  م4222 لعام

 وأكثار. الجبلية موارلوا وتغيير الغابات إزالة إثر القليلة أعرارها

 يتخللواا التي الكثيفة العرعر غابات في العصافير هره تكو  ما

 فضا    النفضاية  النباتاات ما  وغيرهاا الطلا  أشجار م  خليط

 ال التي الموار  في توجر أنوا يبرو وال. المتشابكة األشجار ع 

 األكثاار) للمرتفعااات الشاارقي الطاارف مثاا  المااا   فيوااا يتااوافر

 وأغصاا  األورا   باي  بالبحث اليمنية الوازجة وتقوم(. جفافا  

 األشاجار جارو  قارب خاصاة غراروا  ع  والنباتات األشجار 

 علاا  رأسااا   معلقااة شااوهرت كمااا. لحاروااا شااقو  وفااي الكبياارة 

 واآلخر  الحي  بي  نفسوا مسقطة طعام  ع  تبحث وهي عقب

 تتاوافر وال. المكشاوفة المنااط  فاي األر  تطي قلما أنوا رغم

 فُِطارَ  وكيناه يبرو الرقي  منقارها أ  إال فرارسوا  ع  معلومات

 علاا  الطيااور هااره وتحااافظ. الصااغيرة الحشاارات التقاااط علاا 

 تطلااا  ماااا كثيااارا   إر العاااام  مااارار علااا  متيناااة زوجياااة ع قاااة

 طيرانواا أسالوب أ  كماا بينواا  فيماا للتواص  مختلفة صيحات

 علا  بعار التعارف ياتم ولام. راتاه الغر  يخرم الشجيرات بي 

 أ  إال الباااي  تحتضااا  أو العااا، تبناااي التاااي الطياااور جااانس

 .الفراخ إطعام في يشتركا  الزوجي 

 Timaliidae – Babblers and allies الثرثارات 

 ونحااو أكثاار  أو نوعااا   وساابعي  ِمرتااي  تضاام كبياارة عارلااة هااي

 أما. العربية الجزيرة في منوا نوعي  تكاثر ثبت جنسا   خمسي 

 رات مواااجرة غياار متوطنااة فطيااور األنااوا  هااره ماا  العرياار

 والقرمي   الساقي  قوية الري   ري، طويلة مستريري   جناحي 

 .األر  عل  وقتوا ُج  وتمضي

 Turdoides caudate عادية ثرثارة

 

 عل  قاررة تكو  أ  ويرج  الكويت  في العارية الثرثارة توجر

 الرغم وعل . العرا  وجنوب الكويت شر  شما  في االنتشار

 أ  بوسعوا فإ  م 4222 عام في محرورة كانت أعرارها أ  م 

 المتاحاة الموارا  ما  االساتفارة خا   ما  متكااثر كنو  تتنام 

 الثرثاارة علا  يتعارر وربما. والحرار  الزراعي الر  بواسطة

 العربياة المملكاة منااط  الفتقار نظرا   أخر  رولة بلوغ العارية

١٤٤



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس
 

 تقطااا  إر. لواااا المناساااب للمورااا  للكويااات المتاخماااة الساااعورية

 فااي العربيااة الثرثااارة موراا  ماا  قريبااا   مااور    العاريااة الثرثااارة

 أو القاحلاة الشاجيرات ومنااط  المزروعاة  والمنااط  الحرار 

 فاي القصاب أحوا  في شوهر منوا طاررا   أ  إال. القاحلة شبه

 مورا  ك  أ  كما. المعتار لمورله الفتقاره ربما الجورا  حو 

 ميااه ما  مقرباة علا  كاا  الكويات فاي العارية الثرثارة قصرته

 الطااارر هاارا ويلاازم. للمياااه حاجتوااا فرضااية ياارج  ممااا عربااة 

 فاي وهو فيه  غرا ه يجر أنه المفتر  م  الر  النباتي الغطا 

 العاارا  فااي العاريااة الثرثااارة ُتعاارف كمااا. قااارت طااارر الغالااب

 يتشااار  إر القريبااة  األثاا  شااجيرات فااي التعشااي، بتفضاايلوا

 .الفراخ ورعاية الع، وبنا  الحضانة في الزوجا 

 Turdoides squamiceps  العربية الثرثارة

 

 الجزيرة في نطاقه ينحصر أصي  عربي طارر العربية الثرثارة

 ماا  وبااالرغم. واألرر  وفلسااطي  سااينا  ماا  وأجاازا  العربيااة 

 المنااااط  عااا  مختفياااة فإنواااا العربياااة الجزيااارة فاااي انتشاااارها

 الجبااا  عاا  تبتعاار كمااا الخااالي  والربااع الشاامالية الصااحراوية

 العربياااة المملكاااة فاااي فواااي الصاااخرية  والمنااااط  المجاااررة

 ثام وما  الغرباي  الشاما  في متناثرة ُحفر في تتجمع السعورية

 ووساط أملا  ما  الغربياة  المنطقاة فاي انتظاماا   أكثر نحو عل 

 فتبرو العربية  الجزيرة وسط في أما. اليم  حرور حت  الحجاز

 مشااارف إلاا  يصاا  شاامالي محااور محااوري   علاا  موزعااة

 ما  الصاخرية الوساط  الصاحار  يقطاع آخار ومحور حار  

 أيضاا   العربياة الثرثاارة وتوجار. الرياا  منطقاة حتا  الطارف

 أنوااا بيار واساع  نطاا  علا  كاناات وإ  قليلاة بيعارار الايم  فاي

 فااي موجااورة وغياار الخااالي  الربااع أطااراف عاا  بنفسااوا ناريااة

 ُعمااا  ووسااط ظفااار  فااي منوااا القلياا  وثمااة. سااقطر  أرخبياا 

 توجار ال أنواا علماا  . مسانرم جزيارة وشابه اإلماارات إل  شماال  

 والمنطقاة المتحارة  العربياة اإلماارات ما  األقصا  الغرب في

 الثرثاارة أعرار وتتفاوت. والكويت والبحري   وقطر  الشرقية 

 بقا  نسبة تترن  القحط مرر ففي األمطار  كمية بتفاوت العربية

 تراجاع إلا  ياطر  مماا الحيااة  قيار عل  منوا الصغيرة الطيور

. تعااوني نحاو علا  بتكاثرها العربية الثرثارة وُتعرف. أعرارها

 العقااور ماارار علاا  ملحااوظ تغياار أ  أعاارارها تشااور لاام كاارل 

 والزراعااااة الحاااارار  إنشااااا  يكااااو  أ  ُياااارج  لاااارا األخياااارة 

 موارا  ما  فقرتاه عماا عوضاوا قار الفاكوة ومزار  المحورية 

 بساااتي  طيااور ما  وهااي. المفارط والرعااي األشاجار قطااع إثار

 الواقية واألحزمة والحرار   السفنا   نباتات م  وغيرها الطل 

 - الكااافي النباااتي الغطااا  رات الماازار  ومحاايط الرياااح  ماا 

 ما  - الشاجيرات باي  الطعاام عا  بحثاا   وتطوف وتجثم تعش،

 أنواا إال. األقا  علا  م4222 ارتفا  حت  البحر سط  مستو 

 وتجو . الحضرية المناط  وال الغابات وال الصحرا  تقط  ال

 علاا  طعااام عاا  بحثااا   جماااعي بشااك  العربيااة الثرثااارة طيااور

 الحجاااارة وقلاااب األر  لحفااار منقارهاااا مساااتخرمة األر  

. طعاموااا عاا  واألشااجار الشااجيرات بااي  والتنقيااب وتحريكوااا 

 البارياة  أها  أمااك  إلا  تتاررر ماا كثيارا   فضاولية طياور وهي

 الماوار وبابع  الفقارياة  غيار بالكارناات ررايس بشاك  وتقتات

 األر  علا  وهي تتناولوا التي أو الحبوب  برور مث  النباتية

 التمااااور تتناااااو  كمااااا. المنحنيااااة النباتااااات رطوس علاااا  ماااا 

 شارير الطاارر هارا أ  بالاركر والجرير. األر  عل  المتساقطة

 ساالوكه إلاا  اإلشااارة ساابقت وقاار. بنطاقااه والتمساا  الحاارص

 41-.1 ماا  مجموعاات فااي يعاي، فوااو التكااثر  فااي التعااوني

 بصااياح مااا لخطاار تعرضاات إ  الفااراخ لنجاارة توااب طاااررا  

 لتشااتيت باسااتعرا  والقيااام بشاارة  الجناااحي  ورفرفااة صااخب

 العميا  التجوياف رات أعشاشاوا تخفاي ماا وعارة. عنوا االنتباه

 وريا، الصاغيرة  والجارور الليناة  واألعشااب بالشعر المبط 

 .غيرها أو الطل  شجيرات م  قريب تفر  في الطيور 

  Zosteropidae – White – eyes  العين أبيض طيور 

 ما  جنساا   12 إلا  تنتماي نو  122 في وج  عز الخال  أبر 

 صااغيرة  طيااور وهااي  "العااي  أبااي " بطيااور تساام  الطيااور

 أخضاار  أو أصاافر ورياا، حااار  منقااار ورات الشااجر  تسااك 

 ماا  الكثياار باايعي  المحاايط الااري، ماا  بااارزة بيضااا  وراراارة

 أباي  هماا العربياة  الجزيارة فاي نوعاا  منواا تكااثر. أنواعوا

 .الحبشي العي  وأبي  الشرقي  العي 

 Zosterops palpebrosus  الشرقي العين أبيض
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 فاي م1333 عاام األول  للمرة الشرقي العي  أبي  تكاثر ثبت

 فيوااا يوجاار ال التاي محااوت جزيارة فااي العربياة  الجزياارة شابه

 الشارقي العي  أبي  يكو  أ  وُيفتر  الشورة  أشجار سو 

 جزيارة فاي الطاارر لوارا الناوو  الحما  أ  كما. فيوا متوطنا  

 العااي  ألبااي  النااوو  الحماا  عاا  تميياازه يمكاا  ال محااوت

 الطاارر هارا إلا  المجموعاات وأقارب نيباا   فاي الر  الشرقي

 تماماا   ومختفياة إيارا   فاي السااحلية الشاورة أشاجار في تعي،

 العربياااة واإلماااارات ُعماااا  شاااما  فاااي الشاااورة أشاااجار عااا 

 جزياارة إلاا  أُرخاا  الطااارر هاارا أ  الظاا  فيغلااب لاارا. المتحاارة

 ياربط الار  الطريا  عبرت سفينة في ربما ما  بطريقة محوت

 ما  مجموعاة تكاو  باي  احتماا  ثماة كماا. إفريقيا بشر  الونر

 جزيااارة إلااا  بشااارورها انتوااات التاااي هاااي المناخياااة الظاااروف

 هااي محااوت فااي الشااورة أشااجار أ  بالااركر الجاارير. محااوت

 فاالمطر العاام  معظم في وجاف حار ومناخوا ناضجة  أشجار

 يااررس ولام. الشاتا  فصاا  فاي محصاور وهطولااه يوطا   قلماا

 طاارر أناه عناه ُعارف لكا  محاوت  فاي الطارر هرا غرا  نظام

 والتااااوت  الباااارور  ويتناااااو  الجزياااارة  هااااره خااااارج قااااارت

 تكااو  وربمااا. الصااغيرة والحشاارات النبااات ولقاااح والرحياا  

 علاا  الوحياار الطااارر لواارا منافسااة الصاايًّاحة القصااب هازجااة

 العلياا األغصاا  إلا  يميا  الشرقي العي  أبي  أ  بير الطعام 

 الساافل  األغصااا  الوازجااة تفضاا  بينمااا الشااورة  أشااجار ماا 

 العااي  أبااي  طيااور انحصااار أ  إلاا  اإلشااارة وتجاارر. منوااا

 بقا ها يجع  الشورة  أشجار م  جرا   صغير نطا  في الشرقي

 االنساااكاب فحاااوارث للخطااار  عرضاااة العربياااة الجزيااارة فاااي

 أو المنطقااة  هااره فااي حروثااه ماارج  غياار كااا  وإ  النفطااي 

 كبيارا   خطارا   تشاك  الحاروث  النااررة الونر  المحيط أعاصير

 .الطارر هرا عل 

 Zosterops abyssinicus  الحبشي العين أبيض 

 

 

 إلا  الحجاز في الطارف جبا  م  الطارر هرا وجور نطا  يمتر

 كارل . شارقا   º.. خاط حت  المورة منطقة في يوجر كما تعز 

 يكو  أ  وُيرج . الخضرا  ومنطقتوا سقطر  جبا  في يوجر

 أ  بيار المواجرة  غير النزيلة المتكاثرة الطيور م  الطارر هرا

 موسام غير في تتشك  منوا طاررا   92 إل  قواموا يص  أسرابا  

 فيوجاار ظفااار فااي أمااا. طعااام عاا  بحثااا   بعياارا   تجااو  التكاااثر 

 فيواا تواب التاي الات   فاي تكاثرهاا نطاا  خاارج منواا البع 

 المنااااط  إلااا  لتصااا  الغربياااة  الجنوبياااة الموسااامية الريااااح

 واسااع الحبشااي العااي  أبااي  ويعاار. جفافااا   األكثاار الصااحراوية

 ساافوح ماا  المشااجرة المناااط  ويفضاا  وجاار  حيثمااا االنتشااار

 المنااط  وكارل  والحارار   والمازار  األورياة  وقيعاا  الت  

 حت ) المرتفعات في العرعر غابات بي  ينتشر كما. المعمارية

 حرجاا   يجر وال  (واليم  السعورية العربية المملكة في م9222

 النباتااات تنمااو حيااث ارتفاعااا   األقاا  المناااط  إلاا  الناازو  فااي

 عا  ونشااط بوماة الحبشاي العاي  أباي  ويفت،. كثيفة بصورة

 أغصا  في( الفقارية غير وكارنات نباتية موار) المتنو  طعامه

 الزهاور إلا  تاررره ورر وقار وأوراقوما  والشجيرات األشجار

 تحاوم التاي الحشارات يصاير كا  إ  مطكرا   يك  لم وإ  للغرا  

 هاره تارخ  إر. حبوبواا أو لقاحوا يتحر  أو الزهور  هره حو 

 فتخاارج الغاارا   علاا  للحصااو  الزهااور فااي رطوسااوا الطيااور

 تشاارب كماا. اللقااح بحباوب مغمااورة وجبااه ووجناات بارطوس

 أو البِار  ما  بارال   الصاخرية الساطوح فاو  ما  بانتظاام الما 

 علاا  المتجمعااة الناار  بقطاارات أحيانااا   تسااتحم كمااا البحياارات 

 ومعلقاا   مقعارا   عشاا   الطياور هاره وتبني. العريضة التي  أورا 

 والخيااوط  الناعمااة األعشاااب تكسااوه ث ثااة  أو غصااني  بااي 

 موسام ويتفااوت. العرعار أشجار عل  والسيما القط   وخيوط

 الغارب ففاي وأخار   منطقاة باي  العربياة الجزيارة في التكاثر

 فاي بينماا  (أيلاو ) سابتمبر حتا ( أياار) ماايو شاور م  يتكاثر

 تكااثره ويساتمر  (آرار) ماارس شاور فاي يكاو  الموارة منطقة

 (. تموز) يوليو شور حت 

 Sturnidae – Starlings and allies الزرازير 

 ونحيااا   طويااا  مساااتقيم  منقاااار رات الحجااام متوساااطة جاااواثم

 عارياة  بقعاا   منواا العريار لار  أ  كماا قويتي   وقرمي  وساقي 

 تتفااوت اللاو   أركا  وريشاا   رطوساوا  علا  ُعْرفا   أو غببا   أو

 وهاي. البروناز  واللو  واألزر   واألخضر  البنفسجي  بي 

 والزرازياار. قارتااه تكااو  مااا غالبااا   وجريرااة  فضااولية طيااور

 ُوجارت نوعاا   عشار ساتة منواا ناو   المرة يناهز ما تضم عارلة

 األنااوا  ماا  أعاارار ماا  رلاا  فااي بمااا العربيااة  الجزياارة فااي

 أجنااااس خمساااة مااا  أناااوا  عشااارة وثماااة. والغريباااة الشااااررة

 .فيوا تكاثرت
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 Acridotheres ginginianus  الضفاف مينة

 

 فااي الطيااور أسااوا  فااي تبااا  التااي الطيااور ماا  الضاافاف مينااة

 ماا  هارباة طيااور أصالوا فاي وهااي زما   مناار العرباي الخلاي 

 فااي ماارة ألو  الواربااة الطيااور هااره شااوهرت فقاار أقفاصااوا 

 الحااي   رلاا  ومناار أبااوظبي  فااي ثاام وماا  ربااي فااي الساابعينيات

 ماا فمنواا. باراتوا االساتمرار علا  قااررة الطياور هاره أصبحت

 وقطااار  والرياااا   والظوااارا   والبحاااري   الكويااات  يقطااا 

 حيثماا متوطنا   الطيور م  النو  هرا يكو  أ  ويحتم . وُعما 

 أ  إال العربية  الجزيرة إل  هجرته عل  أرلة توجر ال إر ُوجر 

 اإلماارات  فاي الطياور هاره تمارساوا مطكرة انتشار حركة ثمة

 وساااح  العااي  قاارب لُعمااا  متاخمااة أجاازا  إلاا  امتاارت فقاار

 ساااربي  طاااارر الضااافاف ميناااة أ  بالاااركر والجااارير. الباطناااة

 والتعشاي، األكا  رلا  فاي بما سربه ضم  نشاطه ج  يمارس

 عجازه يفسار ما السرب رينامية عل  اعتماره في ولع . والجثم

 التاي االعتيارياة الميناة كشي  العربية الجزيرة في االنتشار ع 

 أقاا  األخياارة هااره أ  غياار والموراا   األكاا  فااي معوااا تشااتر 

 الضفاف مينة نجاح ولع . معه تتكاثر وال السرب عل  اعتمارا  

 براياة كاا  البقاا  علا  قااررة أسراب تكوي  في التسعينيات في

 الجزيااارة شااار  فاااي مناساااب لمورااا  بعااار يكتمااا  لااام اسااتعمار

 والمنتزهاااااات  الحااااارار   الضااااافاف ميناااااة تواااااو . العربياااااة

 وخناار  بالرشاشاات  المروياة والحقو  الزراعية  واألراضي

 ما  وهاي. السمار وركام الحيوانات  وحظارر والمشات   الر 

 الساكانية المواقاع عا  بنفساوا تناي  ال التاي المطاعماة الكارنات

 األر  الطاااارر هااارا ويجاااوب. الزراعياااة الموارااا  وخاصاااة

 عا  بحثا   المحاصي  بي  يتنق  كما والمبللة  الخشنة واألعشاب

 فاو  يجثم ما وكثيرا  . والتوت الفقارية  غير والكارنات الحبوب

 المتوارياة الطفيلياة الكارناات اللتقاط والجما  الحظيرة  خرفا 

 جمااعي بشاك  باالجثم يقاوم كما. ووجناتوا أجسارها صوف في

 وعناار. التكاااثر موساام غياار فااي الطيااور ماا  أخاار  أنااوا  مااع

 تقاوم أو موجاورة  ثقاوب علا  الضافاف مينة تستولي التعشي،

 ميناة طبيعة م  وبالرغم. التربة لي  موط  في لوا جحر بحفر

 الطياور  ما  غيرهاا ماع الغرا  تناولوا عنر المشاكسة الضفاف

 والجارير. عارا  رو  المورا  فاي أخار  طياورا   تشاار  فإنواا

 التكااثر عل  وقارر تعشيشه  في انتواز  الطارر هرا أ  بالركر

 .الغرا  له توافر إ  الواحر الموسم في أعراره ومضاعفة

 Acridotheres tristis  اعتيادية مينة

 

 في نجحت التي البرية األنوا  أكثر م  االعتيارية المينة طيور

 فاي ومتوطناة شاارعة طياور وهاي العربية  الجزيرة في التكاثر

 إر. الكويات إلا  مساقط ما  حولواا  وما الخلي  مر  م  العرير

 منااار والكويااات  والبحاااري   وقطااار  اإلماااارات  فاااي ُرصااارت

 وسااط فااي منوااا مجموعااات أيضااا   وتوجاار. الساابعينيات أواخاار

 وعلاا  والمرينااة  والطااارف  الريااا   فااي العربيااة الجزياارة

 إلاا  إضااافة وجااازا   وينبااع  ُجاارة  فااي األحماار البحاار ساااح 

. ُوجارت حيثما ومتكاثرة متوطنة االعتيارية المينة وتبرو. ظفار

 العربااي الخلااي  جاازر بعاا  فااي منوااا الاابع  وجااور أ  كمااا

 الخلاي  عبار ماا طبيعياة حركاة علا  مطشارا   يكو  ربما النارية

 سبي  في العربي الخلي  إل  منوا أعرار وصو  وعل  العربي 

 الساابعينيات أواخار فاي أعارارها تضااعفت وقار. نطاقواا توسايع

 الماااازار  جسااااور عباااار البشاااارية المسااااتوطنات جميااااع لتطااااي

 فااي تتزاياار أعاارارها بااي  علمااا   والطرقااات  والغابااات المرويااة 

 والميناة. الم رماة الظاروف لواا توافرت ما مت  الواحر المور 

 البشرية الطعام بمخلفات يقتات وقارت مطاعم طارر االعتيارية

 ال وممااا. الطرقااات أطااراف وعلاا  والمنتزهااات  الحاارار  فااي

 السااكاني  التنااامي ماا  كبياار نحااو علاا  اسااتفارت أنوااا فيااه شاا 

 األر  تجااوب وهااي. والماازار  المنتزهااات تطااوير والساايما

 فوجااور بانتظااام  المااا  وتشاارب قليلااة  بيعاارار طعااام عاا  بحثااا  

 الصحرا   تقط  ال لرا مورلوا  في أساسي شرط المياه مصارر

 إلا  هناا اإلشاارة تجارر. الساكانية المناط  ع  البعر تطي  وال

 تعارار يحارر عاام    يكاو  ربما التعشي، مواط  توافر مر  أ 

 التي الطيور م  األخر  األنوا  تنافس فوي االعتيارية  المينة

 المارور  وإشاارات المبااني  فاي) والجحور الثقوب في تعش،

 الااررة مثاا ( التماار نخياا  أشااجار وكاارل  السااريعة  والطرقااات

 األنوا  م  وهي الرور   والعصفور والورهر المطوقة الونرية

. الطعاام ماوارر عنر األخر  األنوا  تغلب ربما التي الجسورة
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 تساتحم ما وكثيرا  . التكاثر موسم في عروانيا   سلوكا   تمارس كما

 علاا  تجااثم حيااث الجااثم  قباا  العربااة المياااه فااي جماااعي بشااك 

 مااا  أخااار  أناااوا  ماااع الشاااورة وأشاااجار الشااااهقة  األشاااجار

 بعا  فاي األصالية األنوا  تورر آفة الحقا   تصب  وقر. الطيور

 .سقطر  جزيرة مث  المناط  

 Sturnus contra  المبقع الزرزور

 

 ما  يكاو  أ  ويارج  العربياة  الجزيارة شبه عل  رخي  طارر

 م 1323 عاام ربي في شوهر ما فيو  الواربة  األقفاص طيور

 اإلمااارات ماا  أخاار  مناااط  وفااي وأبااوظبي  الشااارقة  وفااي

 لاه تكااثر وأو . الخيماة ورأس علي  جب  عنر المتحرة العربية

 في محرور نطا  في استقر ثم وم  م 1331 عام ربي في كا 

 خاارج أماا تكااثر  أينماا متوطناا   ويعار. والشاارقة رباي منطقتي

 الموراا  تااوافر ماار  أ  بياار. قليلااة بيعاارار فياارر التكاااثر موساام

 تناامي ما  الحار فاي سااهم ربماا والتعشاي، للغارا  له المناسب

 المتاخمااة المواراا  الطااارر هاارا ويقصاار. المبقااع الاازرزور عاارر

 البشارية  والمسااك  األشاجار ما  القريبة العربة المياه لمواط 

 الصااااحي  الصاااارف وأخااااوار والمنتزهااااات  الحاااارار  مثاااا 

 المااار  فاااي األساااما  وبااار  وأحاااوا  القصاااب  وأحاااوا 

 الرطبااااة لألراضااااي ميلااااه أ  بالااااركر والجاااارير. والضااااواحي

 الزرازيار أناوا  ع  بيريا   لفصله كافيا   يكو  ربما االصطناعية

 ل خات ط اساتعراره رغام المنطقاة  فاي األخار  الميناة وطيور

 الزرازيار  م  غيره م  أكثر بالحشرات ويقتات. األنوا  بوره

 عاا  بحثااا   الرطبااة التربااة فااي يحفاار مااا وكثياارا   المينااة  وأنااوا 

 التاي المنااط  فاي ينتشار أ  المارج  غير وم . لييكلوا فريسة

. لاه م رماة تبارو التاي الموارا  لكثارة نظارا   شاريرا   قحطا   تعاني

 .العالية األشجار عل  مجتمعة الطيور هره وتجثم

  

 Sturnus pagodarum براهمي زرزور

 

 عاام العربياة الجزيارة فاي مرة ألو  الغريب الطارر هرا رصر

 هااره فاي ُيشااهر ولام اختفا  ثاام ُعماا   شاما  قارم فاي م1399

 رباي فاي البراهماي الازرزور ويوجار. الحاي  رلا  منار المنطقة

 عااام فااي الشااارقة فااي كااا  لااه تكاااثر وأو  م .132 عااام مناار

 ُعماا   فاي منه أعرار ظوور عل  شواهر وررت كما. م1329

 ما  الوساط  والمنطقة مصيرة  وجزيرة مسنرم  جزيرة وشبه

 بيار وجار  حيثماا متاوط  األغلاب فاي وهاو. ظفار وفي ُعما  

 قار يكاو  أ  المتوقاع غيار ما  نارياة ماواط  عارة في ظور أنه

 قاار كمااا موساامي  بشااك  منااه الاابع  يشاارر وقاار. إليوااا هاارب

 فااي الطااارر هاارا يقطاا . التكااثر موساام عقااب منااه أعاارار تتفار 

 الكبياارة  والمنتزهااات الحاارار  فااي المتحاارة  العربيااة اإلماارات

 وهاو بوا  المحيطة المناط  أو المر   في والحشار، والغابات

 يقااارب وال) مبانياااه فاااي ويعشااا، اإلنساااا  بجاااوار يقااايم بااارل 

 اجتماااعي كااار  فواو األر   علاا  عاارة ويتغاار (. الصاحرا 

 قاار أكباار مجموعااات ثاام عااار ت فااي يتجمااع مااا كثياارا   قااارت 

. والمجااثم الغارا  وفارة عنار الطياور م  أخر  أنواعا   تتضم 

 فتحاة ساقف تحات) للتعشي، وجحورا   شقوقا   الطارر هرا ويتخر

 علا  راتاه العا، اساتخرام ُيعاار باي  احتما  وثمة(. مث    سيارة

 أزواج عارة تعشا، وقار. نفساه الازوج قبا  ما  السانوات مرار

 بناا  فاي الزوجاا  ويتشاار . للتعشاي، شاقو  توافرت إ  معا  

 .الفراخ ورعاية والحضانة الع،

 Sturnus vulgaris  الشائع الزرزور 

 شاور ما  وبخاصاة العربياة  الجزيارة فاي منتشار شاتو  زارر

 المنااااط  فاااي( شاااباط) فبرايااار إلااا ( األو  كاااانو ) ريسااامبر

 التاي الشاارعة الازرزور طياور ما  القليا  وثمة غالبا   الشمالية

 شاور أواخار حتا  لتبقا ( أيلاو ) سابتمبر شاور ما  بار ا   تحط

 كُعماا   العربي الخلي  رو  الطارر هرا ويقصر(. آرار) مارس

 ويعر ظفار  في عررا   أق  أنه رغم مصيرة  جزيرة رل  في بما

 المنااط  وفاي تباو   شاما  فاي عاام كا  يارر ال وربما ناررا  
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. وينباع ُجرة عنر الغربية المناط  وفي الريا   قرب الوسط 

 شااابه فاااي مااارة ألو  الشاااارعة الااازرزور طياااور تكااااثرت وقااار

 الخيماة  رأس فاي الحمرانياة في م1331 عام العربية الجزيرة

 .عام ك  هنا  تتكاثر وهي الحي  رل  ومنر

 

. الحمرانيااة فااي تجمعوااا أماااك  المرويااة العلااف ماازار  وتعاار 

 المازار  مبااني ما  العرير الساحلي الطارر هرا مور  ويتضم 

. التعشي، جحور م  العررية الوفرة رات العتيقة الغا  وأشجار

 وجاوره يارر لام) الناو  هرا لبقا  ضرور  عام  الما  ووجور

 في االنتشار عل  القررة النو  هرا ولر (. القاحلة المناط  في

 العربياااة الجزيااارة شااار  فاااي الزراعياااة المنااااط  مااا  العريااار

 الكارنااات ماا  الشااارع الاازرزور أ  بالااركر والجاارير. ووسااطوا

 ُياررس لام العربياة الجزيارة فاي الغاراري نظاماه أ  بير القارتة 

 تشارو حياث  (آرار) ماارس شاور فاي تكااثره موسام ويبرأ. بعر

 المبااني جحاور أو األشاجار  شاقو  م  تتخر التي الطيور هره

 لوااا موطنااا  ( األسااقف فااي وبخاصااة) العربيااة الجزياارة خااارج

 مبطناااا   المبعثااارة  واألورا  األعشااااب مااا  عشاااا   فيواااا لتبناااي

 العا،  بناا  فاي الزوجاا  ويتشار . واأللياف والشعر بالري،

 يسااتجيب أ  المتوقااع وماا . الفااراخ ورعايااة البااي   وحضااانة

 صااناري  تاايمي  إلاا  تواارف لمباااررات سااريع بشااك  النااو  هاارا

 .له الم رمة المناط  في للتعشي،

 Lamprotornis superbus  فاتن زرزور

 

 م 1322 عااام مناار ربااي فااي الفاتنااة الاازرزور طيااور شااوهرت

 رلا  بعار لتظوار الوارباة  األقفااص طياور ما  تعر كانت حيث

 هااي الشااارقة أ  ويباارو. والشااارقة الخيمااة  ورأس العااي   فااي

 الطياااور مااا  مجموعاااة فيواااا اساااتقرت التاااي الوحيااارة المنطقاااة

 الفاات  الازرزور ويتاررر. الجامعياة المريناة حارم فاي المتوطنة

 األشاااجار رات والحااارار  كالمنتزهاااات المااار  ضاااواحي إلااا 

 فااي الطااارر هاارا غاارا  عاا  نعلاام وال. العربااة والمياااه والمااروج

 الجزياارة خااارج أمااا اليساارو   تناولااه سااو  العربيااة الجزياارة

 وبعا  األر   ما  يلتقطواا التاي بالحشارات فيقتاات العربية

 طعااام ومخلفااات والباارور  والااورور  والتااوت  الفاكوااة  أنااوا 

 فإناه الزم   م  عقري  م  ألكثر وجوره م  وبالرغم. اإلنسا 

 اهتماااام مااا  الكاااافي بالقااارر يحاااظ لااام الغريباااة الطياااور كساااارر

 .المختصي 

 Cinnyricinclus leucogaster البطن أبيض زرزور 

 

 المنطقاة ت   وسفوح مرتفعات البط  األبي  الزرزور يقصر

 حيث عام  ك  صيف في العربية الجزيرة م  الغربية الجنوبية

 القااارة ماا  الطيااور هااره تصاا  إر. محااررة مااواط  فااي يتكاااثر

 أبريااا  وشاااور( شاااباط) فبرايااار شاااور أواخااار باااي  اإلفريقياااة

 ساابتمبر شااور فااي الغالااب فااي عورتوااا رحلااة وتباارأ  (نيسااا )

 بالاركر والجارير(. األو  تشاري ) أكتاوبر شور وأوار ( أيلو )

 قليلاة العربياة الجزيرة في المتكاثرة الطيور هره مجموعات أ 

 تقااارب ال لاارا المجربااة  البيرااة الغالااب فااي تحتماا  وال العاارر 

 مورا  خصاارص وما . المرتفعاات ما  الجاف الشرقي الجانب

 للتعشاااي،  األشاااجار فاااي شاااقو  وجاااور الطاااارر لوااارا التكااااثر

 رات الاات   وساافوح والغابااات  المنتزهااات  مناااط  ويتااوخ 

 أنواعااا   تجمااع التااي الغابااات وبخاصااة والحاارار   الشااجيرات

 في ش  وال. والتي  والعرعر  الطل   مث  األشجار م  مختلفة

 رراساة معه يتعرر األشجار فجوات في الطيور هره تعشي، أ 

 فاي الابط  األباي  الازرزور تعشي، ورر وقر. تكاثرها أحيا 

 نااقر زوج طرر ومحاولته القريمة العربي الخشب ناقر أعشا،

   الشائع الزرزور
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 ركاار شااوهر كمااا عليااه  ل سااتي   عشااه ماا  العربااي الخشااب

 للقيام - ربما - ليرخ  الع،  م  لتخرج الحاضنة األنث  ينار 

 . البي  بحضانة

 Onychognathus blythii  صومالي زرزور 

 

 أرخبيااا  علااا  الصاااومالي الااازرزور طياااور وجاااور يقتصااار

 وجزيارة الكاور   عبار وجزيارة ساقطر   جزيارة) سقطر  

 وفاااي ساااقطر   جزيااارة مااا % 31 بنسااابة ينتشااار إر( سااامحة

 حتاا  البحاار سااط  مسااتو  ماا  فيوااا الرريسااة المواراا  مختلااف

 الواساعة  المعشابة األراضاي ما  رل  في بما م 1422 ارتفا 

 أنااه علمااا   التماار  نخياا  وبساااتي  بالشااجيرات المكسااوة والاات  

 والجارير. 1 لا إ 2 بنسابة عاررا   ساقطر  زرزور طيور يفو 

 مرتحلاة طياور المتكااثرة غيار الصاومالية الزرازيار أ  بالركر

 النارياة المنااط  فاي تنتشار وقر لوا  الغرا  توافر حيثما تتحر 

. بالفواكه المليرة المشجرة المناط  وكرل  تكاثرها  مواط  ع 

 فاااي تجااارها التاااي والتصااارعات الشاااقو  للتعشاااي، وتتاااوخ 

 م22. ارتفاعواا فاي تناهز التي والكووف المرتفعة المنحررات

 بشااك  تسااتخرموا حيااث األحيااا   معظاام فااي البحاار سااط  عاا 

 فاإ  بالفاكوة  يقتات الطارر هرا أ  م  وبالرغم. للجثم جماعي

 التي الميتة األسما  ييك  وقر النح   ع، تواجم قر منه أسرابا  

 المواشاي يا زم ماا كثيارا   أناه كماا السااحلية  القار  في يجرها

. أجسااارها علاا  التااي الطفيليااات ماا  وغيرهااا القاارار اللتقاااط

 سااعات أواخر في وبخاصة بانتظام  الما  الطارر هرا ويشرب

 التااي الطيااور أكباار ماا  الصااومالي الاازرزور ويعاار. الصااباح

 مصارر الطياور هاره كانات وربماا الكاور   عبار جزيرة تقط 

 الركر م  ك  ويشتر . الحاجة وقت الجزيرة هره لسكا  طعام

 تجااه خصومة أ  الطارر هرا يبر  وال الع،  بنا  في واألنث 

 التكااثر  موسام فاي حتا  مورلاه  تشاركه التي األخر  األنوا 

 إقاماة علا  عاكفاا   الصاومالي الازرزور ما  زوج شاوهر حيث

 تعشااي، ماوط  عا  متااري  ما  أكثار يبعاار ال صار  فاي عشاه

 مثاا  المحليااة الظااروف وتااطثر. السااقطر  الاازرزور ماا  زوج

 فاي الطاارر هارا فاراخ تعارار عل  الثمار ونضوج األشجار نمو

 .التكاثر موسم

 Onychognathus frater  سقطرى زرزور 

 

. مساحتوا م % 91 بنسبة وينتشر سقطر   جزيرة طيور م 

 الطاااارر هاارا عاا  اآل  حتاا  أُجرياات التااي الرراسااات وتشااير

 العاام مارار علا  مناه المتوطناة الطيور توزيع أ  إل  العربي 

 يجتمع أنه بالركر والجرير. المثمرة األشجار وجور عل  يتوقف

 الطياور وتنتشار. راتواا الموارا  فاي الصاومالي والازرزور هو

 تبلاغ وقر الطعام  ع  بحثا   واسع نطا  عل  منه المتكاثرة غير

 والشاجيرات الجزيارة غارب جناوب العارية الصخرية الوضبة

 طعاماه عا  بحثا   الطارر هرا ويطوف. نوجر سو  يف الساحلية

 وعلااا  والشاااجيرات  األشاااجار أغصاااا  علااا  مناااتظم بشاااك 

 التاي   مثا  بالفاكواة ررايس بشاك  يقتاات حيث أحيانا   األر 

 بسالة غا ف بفل  قيامه ورر وقر. والبل  الجبلي  السرر وثمار

 الماا  الطارر هرا ويشرب. برورها عل  للحصو  الخضار م 

 وال فات الصاومالي  الازرزور م  بالقرب ويتغر  باستمرار 

 أنوما رغم التعشي،  مواط  أو الطعام  عل  يتنافسا  ال أنوما

. راتواا التعشي، موار  ويتوخيا  نفسوا  األشجار بثمار يقتاتا 

 م4222 لعاام الحمارا  القارماة فاي سقطر  زرزور أُررج وقر

 القليلاااة الكارناااات أناااوا  ضااام  بااااالنقرا  المواااررة لألناااوا 

 التناو  علا  الحفااظ جواور أ  إلا  هناا اإلشارة تجرر. األهمية

 مااواط  أهاام ماا  عااررا   تشاام  سااقطر  أرخبياا  فااي األحياااري

 المحلية الظروف عل  تكاثره موعر ويتوقف. الطارر هرا تكاثر

 هاارا عاا  المزياار لمعرفااة حاجااة وثمااة الغاارا   وفاارة والساايما

 .تكاثره وأحيارية الطارر

 Onychognathus tristramii  أسود زرزور 

 الجزيارة ما  الغربياة المرتفعاات فاي األساور الزرزور يتوط 

 وجنااوب الاايم  شاار  فااي الصااخرية المناااط  وفااي العربيااة 

 فينحصااار العربيااة  الجزياارة ماا  الغربااي الجااز  أمااا. ُعمااا 

 يتجماع وقر. قليلة بيعرار فيوا ينتشر التي المرتفعات في وجوره
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 وبخاصااة شااتا    عسااير جبااا  فااي محاارورة مااواط  فااي أحيانااا  

 فاي إليواا الطيور م  كبيرة أعرار قروم لوحظ التي أبوا  منطقة

 ينااير شور في مغاررتوا ثم وم   (الثاني تشري ) نوفمبر شور

 التكاااثر  موساام غياار فااي سااربية طيااور وهااي(. الثاااني كااانو )

 . الطعام ع  بحثا   لتجو  تحتشر

 

 الساكانية  المنااط  ما  باالقرب عارة السورا  الزرازير وتوجر

 فاو  التعشاي، خا   ما  البيراة هاره اساتغ   عل  قاررة فوي

 يسااوم مماا والنفاياات  الطعاام مخلفااات ما  واالساتفارة البياوت 

 عااارة األسااور الازرزور ويتااوخ . ونطاقوااا أعارارها تنااامي فاي

 الجباا  قمام أعلا  ما  الممتار نطاقاه في التي الصخور تشققات

 األكثار المنااط  يساك  وال. السااح  ما  القريبة المناط  حت 

 ويقتات الشجيرات  بي  أو األر  عل  يتغر  أنه علما   جفافا  

 البشار طعام ومخلفات الفقارية  غير والكارنات النباتية  بالموار

 الميااه بار  ما  الماا  ويشارب يساتحم وهاو شاوهر وقار. أيضا  

 العااام  ماارار علاا  الطااارر هاارا أزواج مشاااهرة ويمكاا . العربااة

 تقاوم التاي االساتعرا  أنمااط وما . الشتوية أسرابوا في حت 

 بقعوااا وومااي  األجنحااة ارتعااا، اإلناااث لمغازلااة الااركور بوااا

 صاخرة صار  ففي التعشي، موط  أما. كستناري ضبابي بلو 

. ماا شارفة تحميه األر   ع  أمتار خمسة يناهز ارتفا  عل 

 بعاار حتاا  فراخومااا ورعايااة العاا، ببنااا  معااا   الزوجااا  ويقااوم

 .ونموه الري، ظوور

ج أو السمنة طيور   Turdidae الدُّ

 الصاالب  والمنقااار الحجاام  المتوسااطة الجااواثم عارلااة ماا  تعاار

 رتيب ري، ورات الطو   المتوسط الري  وري، السا   مكينة

 منوا كا  وإ  مرقطة  سفلية وأجزا  البني  اللو  م  متجانس

 وسااتي  ِمرااة ماا  أكثاار العارلااة هاره وتضاام. اللااو  ماابو  هااو ماا

 ركار ورر وقار. القاريم العاالم فاي عاررا   وأكثار العاالم  فاي نوعا  

 العربيااة  الجزياارة شاابه فااي منوااا نوعااا   عشاار اثنااا أو عشاارة

 واحااارا   نوعاااا   عاارا ماااا شااارر  أو ناااارر شااتو  زارااار معظموااا

 .فيوا ويتكاثر العربية الجزيرة شبه يستوط 

 Turdus menachensis  اليمن سمنة

 

 الطاارر وتعر الغربية  الجنوبية المرتفعات اليم  سمنة تستوط 

 السامنة طياور أنوا  م  سلسلة نطا  أطراف أقص  في المقيم

 ما  وتنتشار. إفريقياا فاي النارياة الجباا  طياور ما  بوا الشبيوة

 تعاز غارب جناوب حتا  الطاارف قارب شماال   41º خط شما 

 فااي وال عربيااة  رولااة أ  فااي ُتسااج  لاام أنوااا علمااا   الاايم   فااي

 فاي ُرصارت كماا وجارت  حيثما مقيمة وهي. سقطر  أرخبي 

 بعا  فاي ضاريلة أعارارها أ  إال. العاام مارار علا  المرتفعات

 ولاام السااورا   جباا  قمااة منطقااة مثاا  شااتا    الجبليااة المناااط 

 المناااط  فااي رصاارها لعاارم الطيااور  هااره وجوااة بعاار تتضاا 

 ررجااات عناار أعاارارها فااي زيااارة ُتسااج  لاام كاارل  المنخفضااة 

 أ  بالاااركر الجااارير. الشاااتا  فصااا  خااا   الوساااط  االرتفاااا 

 غياار الممتاار ريلوااا ورياا، المسااتريري   الاايم  ساامنة جناااحي

 القااااارة تقصااار أ  ُياااارج  ال لااارا الطويلااااة  للوجااارة م رماااي 

 ظوورهااا علاا  شااواهر توجاار وال الشااتا   فصاا  فااي اإلفريقيااة

 محلااي نطااا  فااي تتحاار  التااي بااالطيور أسااوة نطاقوااا خااارج

 وهااو م 1422 هااو فيااه ُرصاارت ارتفااا  أرناا  وكااا . محاارر

 للتعشااااي، تقصااارها التاااي ل رتفاعاااات خ فاااا   متااار    ارتفاااا 

 المواااررة الطياااور مااا  الااايم  سااامنة وتعااار(. م9222 -4122)

 الطبيعاة لصاو  العاالمي االتحاار إحصاارية بحسب) باالنقرا 

 للتطااوير معاار  موطنوااا لكااو ( م4222 عااام فااي الصاااررة

 فااي الغابااات أشااجار ولقطااع المناااط   بعاا  فااي المعمااار 

 متغايرة  بيرة مع التيقلم عل  قررة أبرت أنوا إال. أخر  مناط 

 الاايم  ساامنة وتقطاا . المزروعاة والحقااو  والمااروج كالحارار 

 الكثيفاااة  العرعااار كغاباااات النباتياااة  الكثافاااة رات البقاااا  فاااي

 رات المزروعاااة الحااارار  فاااي وأحياناااا  . الصاااغيرة والحااارار 

 كارنااات) طعاموااا عاا  بحثااا   الجااوب وتفضاا  القصااير  العشااب

 تااااوفره الاااار  النباااااتي الغطااااا  تحاااات( وباااارور فقاريااااة غياااار

 ماوار علا  تتغار  أنواا ورر وقار. األر  وأعشاب الشجيرات

 األورياة ترتاار وال بانتظاام  الما  اليم  سمنة وتتناو . حيوانية

 ولااوحظ. الجبااا  سلساالة ماا  فقااط كاام . بعاار علاا  التااي الجافااة

   أسود زرزور
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 تشاري ) وناوفمبر( األو  تشاري ) أكتاوبر شاور  في تغريرها

 علماا    (حزيارا ) ويونياو( آرار) ماارس شاور  وبي   (الثاني

 يونياااو إلااا ( أياااار)ماااايو شاااور مااا  يمتااار تكاثرهاااا موسااام أ 

 سامنة تبناي ماا وكثيارا  . الصايف فصا  منتصف في( حزيرا )

 ارتفا  عل  كبيرة شجيرة أو متفرعة  شجرة عل  عشوا اليم 

 العا،  بناا  موماة وحارها األنث  وتتول . أمتار 2 2 إل  1 1

 ما  وباطناه الحرشاة  والغصاينات العشاب م  متي  ع، وهو

 ويتعاااااو . الرقيقااااة واألعشاااااب الصااااغيرة  والجاااارور الطااااي 

 .الفراخ إطعام عل  الزوجا 

 Muscicapidae القديم العالم ذباب وصائدي األبلق طيور

 جااااثم معظمواااا صااانف  922 مااا  أكثااار تضااام كبيااارة عارلاااة

. ومتناس  ملو   ري، ورات للحشرات  وآك  الحجم  ومتوسط

 صااارر طيااور أمااا والسااا   المنقااار قويااة األبلاا  طيااور وتعاار

 92 ويوجاار بااار   شااقاقي وَهلِااب عااري  منقااار فاارات الاارباب

 ثمانياة عا  فضا    العربياة  الجزيرة في األبل  طيور م  نوعا  

 .الرباب صارر طيور م 

 Cercotrichas galactotes   األحمر األحراش حناء أبو

 

 باساتثنا  العربياة الجزيارة شابه إل  بانتظام يتررر مواجر طارر

 حتا ( آرار) ماارس أواخر في بوا يمر حيث سقطر   أرخبي 

 أغسطس منتصف في رل  بعر أرراجه ليعور  (أيار)مايو أوار 

 فاااي يحاااط كماااا(. أيلاااو ) سااابتمبر شاااور منتصاااف حتااا ( آب)

 وشارقوا  العربية الجزيرة شبه شما  في ليتكاثر صيفا   المنطقة

. عليوااا يتوافاار التااي المحاارورة المناااط  فااي شااارعا   يعاار حيااث

 علاا  الممتاارة المنطقااة يشاام  تكاااثره نطااا  أ  بالااركر الجاارير

 فااي الخيمااة رأس حتاا  الكوياات ماا  العربااي  الخلااي  ساااح 

 فيوا يوجر أخر  مناط  ثمة أ  كما. المتحرة العربية اإلمارات

 فض    والخرج  الريا  م  بالقرب العربية الجزيرة وسط في

 تباو   فاي واآلخار الحي  بي  ظووره إل  إضافة حر   ع 

 وساااط فاااي تكااااثره نطاااا  يكاااو  أ  وُيااارج . ُعماااا  وشااار 

 كثيارا   التاي الجريارة الزراعياة المنااط  حيث العربية  الجزيرة

. األحماار األحاارا، حنااا  أبااي لطيااور مناساابا   مااور    توياا  مااا

 التمااار  وبسااااتي  والمنتزهاااات  الحااارار   الطاااارر هااارا يواااو 

 علااا  طعامااه عاا  منقبااا   وقتاااه معظاام يمضااي إر واألحاارا، 

 ولام. حرا،األ في النباتات وقاعرة الشجر  أورا  بي  األر 

 واليرقاات الريارا  سو  العربية الجزيرة في طعامه م  ُيسج 

 يقتاات العربياة الجزيارة خارج أنه علما  ( لفراخه يطعموا التي)

 هجرتاه عنر وجوره م  وبالرغم. البرية الفقارية غير بالكارنات

 عا  بنفسه يني  التكاثر موسم في فإنه جفافا   المناط  أكثر في

 يتااوافر التااي والنباتيااة المظللااة المواراا  مفضاا    القاحلااة  البقااا 

 قار لارا الساكانية  المنااط  قارب يعشا، ماا وكثيارا  . الماا  فيوا

 يسااك  أنااه ماا  وبااالرغم. اإلنسااا  مااع مطاعمااة ع قااة تربطااه

 الجزيارة وساط األساور األحارا، حناا  أبو يقطنه الر  المور 

 طاارر كشاي  القاحلاة الظاروف مقاومة يستطيع ال فإنه العربية 

 التاوار  األحمر األحرا، حنا  أبو ويفض . األسور األحرا،

 التكاثر موسم في يعلو الشجي تغريره أ  بير الوجرة  موسم في

 هاارا يثااب مااا وكثياارا  (. الصاايف منتصااف حتاا  الربيااع أواخاار)

. واآلخر الحي  بي  يرتعشا  وجناحاه مجثمه م  مغررا   الطارر

. واألعشاب الغصينات م  ما حر إل  مولو    مقعرا   عشا   ويبني

 علماا   وخارجه  الع، في الفراخ إطعام عل  الزوجا  ويتعاو 

 .ث ث وربما حضنتي  يضع بينه يوحي التكاثر موسم طو  أ 

 Cercotrichas podobe  األسود األحراش حناء أبو

 
 

 والجزياارة الساااح  منطقااة فااي الطيااور ماا  النااو  هاارا ينتشاار

 فاي محارورا   السابعينيات أوارا  حت  وجوره كا  حيث العربية 

 الجزيرة شبه غرب جنوب م  جفافا   األكثر المنخفضة المناط 

 ماا  بااالقرب شااوهر حينمااا م 1399 عااام ماا  وباار ا   العربيااة 

 الجزيااارة وساااط الزراعياااة المنااااط  يساااتوط  بااارأ الرياااا  

 فاااي الحجااااز شاااما  وفاااي حارااا   باتجااااه وشاااماال   العربياااة 

 إلاا  شاارقا   منوااا بعاا  شااررت وقاار. تسااعينياتوال الثمانينيااات
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 والكوياات  والبحااري   واإلمااارات  وقطاار  الشاارقية  المنطقااة

 ريناميااا   توسااعا   يشااور الطااارر هاارا أ  القااو  يمكاا  لاارا. وُعمااا 

 الجزياارة شاار  فااي متزاياار بشااك  متوطنااا   أصااب  فقاار لنطاقااه 

 جااازر فاااي األساااور األحااارا، حناااا  أباااو يوجااار كماااا. العربياااة

 معظاام ويمضااي. سااقطر  أرخبياا  عاا  غاربااا   أنااه إال فرسااا  

 المنخفضااة  الشااجيرات أغصااا  بااي  أو األر   علاا  وقتااه

 ففاي األصالي مورلاه أماا. مناه االقتراب يسو  أليف طارر وهو

 وأحارا، األرغاا  م  والجنوبية  الغربية الت   وسفوح تِوامة

. المعشاابة واألوريااة المتشااابكة األشااجار رات( األكاساايا) الساانط

 والحاارار   القاار  حااو  الواسااعة البقااا  إلاا  أيضااا   يتااررر كمااا

 الغالااب فاي ويتكااثر. المزروعااة واألراضاي التماور  ومازار 

 تحظاا  ال التااي العربيااة الجزياارة وسااط المرويااة الماازار  فااي

 فواو الجبلياة  المنااط  الطاارر هرا يرتار وال. جير نباتي بغطا 

 م 1.22 ارتفاا  فاو  يوجار ال ماث    المملكاة غرب جنوب في

 الشاارقية المنحااررات فااي إال االرتفااا  هاارا مثاا  إلاا  يصاا  وال

 والخناافس النح  مث ) بالحشرات عموما   ويقتات. جفافا   األكثر

ياار  طااارر وهااو. األشااجار ثمااار باابع  وربمااا( واليرقااات  ِغرِّ

 منتصاف فاي شاروه ُيسامع الار  الوحيار الطاارر يكاو  ما كثيرا  

 كاا  فااي الربيااع فصاا  فااي يكااو  وتكاااثره. تِوامااة فااي النوااار

 مااا  مقعااارا   متيناااا   عشاااا   ويبناااي فيواااا  يوجااار التاااي المنااااط 

 بااابع  ومبطناااا   المتشاااابكة  األشاااجار باااي  مخفياااا   الغصاااينات

ا والشعر الصوف  .أحيان 

 Saxicola torquatus  المطوق القليعي

 

 الجزياارة شاابه أرجااا  معظاام فااي المعروفااة الطيااور ماا  يعاار

 ومنااه الشااتا   فصاا  فااي زاراار أو مواااجر إمااا فوااو العربيااة 

 العربي  الخلي  في راس جزيرة مث ) مواجرة بوا تمر س الت

 تحريااااارا   .Saxicola  felixkkt فسااااا لة  (مصااااايرة جزيااااارة

 أماا. الجزيارة شابه ما  الغربياة الجنوبياة الجباا  فاي مستوطنة

( شاباط) فبرايار شاور  باي  المنطقاة فاتل  الموااجرة الس الت

 تشااري ) وناوفمبر( أيلااو ) سابتمبر وشااور   (نيساا ) وأبريا 

 فااي غالبااا   الشااتا  فصاا  منوااا قليلااة أعاارار وتمضااي  (الثاااني

 القليعااي ويعاار. والماازار  الحاارار  قاارب الخضاارا  المناااط 

 فاااي قليلاااة بيعااارار كاااا  وإ  شاااارعا   متوطناااا   طااااررا   المطاااو 

 حتا  شماال   º.135 خط م  جنوبا   الغربية الجنوبية المرتفعات

 الموار  مع يتكيف ال الطارر هرا أ  بالركر الجرير. تعز جنوب

 الزراعيااة  الممارسااات تغُياار كااا  إ  بعاار يتبااي  ولاام الجبليااة 

 المرتفعااات فااي الصاايفية والمناااز  الترفيويااة  المرافاا  وتشاايير

. الطااارر هاارا علاا  الماار  بعياار أثاار را المنطقااة  فااي الجبليااة

 رات الرحيبااة والمناااط  العرعاار  غابااات الطااارر هاارا ويفضاا 

 بالترباة المحاطاة الزراعياة والحقو  المنخف   النباتي الغطا 

 يقط  وال. والوشيع الصخرية واألراضي والشجيرات الوعرة 

 الجباااا  وال الغربياااة  الجنوبياااة الجباااا  مااا  القاحلاااة المنااااط 

. المساتوية الواساعة الموارا  مفضا    االنحارار  الشاريرة الغربية

 إل  اليم  في يص  وقر م 4122 ارتفا  عنر يعش، ما وكثيرا  

 الجزياارة فااي يااررس فلاام الغااراري نظامااه أمااا. م9222 ارتفااا 

. الفقارياااة غيااار الكارناااات يصاااطار خارجواااا أناااه إال العربياااة 

 أ  علماا   حضانات  عارة بوضعه المطو  تكاثره موسم ويوحي

 .ريشوا ظوور بعر حت  الفراخ رعاية في يشتركا  الزوجي 

 Oenanthe moesta  العجز أحمر أبلق 

 إلا  السانرية الصاحراوية البيراة يمثا  نمورجا   األبل  طيور تعر

 الجزياارة فااي وجااورا   الطيااور مجموعااات أكثاار وماا  بعياار  حاار

 الجزياارة شاابه ياارر ال العجااز األحماار األبلاا  وطااارر. العربيااة

 فيوا تكاثره يثبت ولم الشتا   فص  في ورل  ناررا   إال العربية

 فاي أحياناا   تكااثره باحتماا  يوحي األرر  في وجوره كا  وإ )

 وار  فااي وتحرياارا   السااعورية  العربيااة المملكااة غاارب شااما 

 (.سرحا 

 Oenanthe bottae  الصدر أحمر أبلق
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 شاما  حتا  جنوباا   الطاارف جباا  يسك  مرتح  غير طارر هو

 الطيااور أكثاار ماا  وُيعاار. البيضااا  تاا   حتاا  وشاارقا   عاار  

 كااا  وإ  الزراعيااة  الاايم  مناااط  بعاا  فااي شاايوعا   المقيمااة

 باي  ماا المرتفعاات بطارر معروف وهو. محرورا   وجوره نطا 

 طيااور شااوهرت إر م 1922 حتاا  وناازوال   م 9222و 4922

 ماث    تِوامة في سج ) الشتا  فص  في رنيا ارتفاعات عل  منه

 والسايما الخصوصاية  مورلاه فاي ويتوخ   (م132-192 عنر

 مثااا  الفسااايحة  المنبساااطة أو االنحااارار  القليلاااة المنااااط  فاااي

 رات الحقااااو  يفضاااا  كمااااا. والحقااااو  الزراعيااااة المااااررجات

 شارير وهاو. فيواا للتعشاي، تفصالوا التي الجررا  أو الضفاف 

 فاي حتا  مناه تقتارب التاي الطياور ويطرر نطاقه  عل  الغيرة

 يانق  ماا عاارة التاي للحشارات آكا  وهاو. لريشاه طرحاه مرة

 الطااارر هاارا وأزواج(. الجلمااور كصااخر) مرصااره ماا  عليوااا

 حرصاوا وي حاظ تغريارها يسامع) العاام طاوا  مجتمعاة تظور

 لواارا طويلااة زوجيااة ع قااة يعكااس ممااا( مسااكنوا علاا  الشاارير

 الناو  هارا ويقصار. يقيموا التي الرارمة الحرور وطبيعة الطارر 

 كجحاور األرضاية الجحاور مفض    للتعشي،  حفرة أو ُجحرا  

 وكثيارا  . الحقاو  جاررا  تتخل  التي والحفر القريمة  القوار 

 التااي الحفاارة  ماارخ  ماا  واحاار متاار بعاار علاا  عشااه يبنااي مااا

 يعما   الازوجي  أ  بالركر الجرير. الخارج م  رطيتوا تتسن 

 وعلا  والقا،  األعشااب م  يبنيانه الر  الع، إقامة عل  معا  

 األنثا  أ  بيار العا،  ما  البراز أكياس  وإزالة الفراخ  إطعام

 .البي  بحضانة وحرها تقوم

 Oenanthe isabellina  أشهب أبلق 

 يقط  إر العربية  الجزيرة في شارع شتو  وزارر مواجر طارر

. ساقطر  وجزيارة المنطقاة بلارا  ك  في الصحراوية السوو 

 يلاازم مااا وكثياارا   الشااتا   فصاا  فااي مسااكنه علاا  غيااور وهااو

 ويعار الربيع  فص  حت  الخريف فص  أوار  في نفسه الموقع

 يثبات ولام(. حياا   أو ميتاا  ) الجارار والسايما الحشارات  أكلة م 

  تاارجي  رغاام ُعمااا   شااما  فااي األخضاار الجباا  فااي تكاااثره

 .االحتما  هرا

 Oenanthe deserti  الصحراء أو البادية أبلق

 

 مختلااف فااي ينتشاار شااتويا   وزاراارا   مواااجرا   الطااارر هاارا يعاار

 والمنااط  الساوو  علا  يتوافار حياث العربياة  الجزيرة أرجا 

 ماااارس حتااا ( األو  تشاااري ) أكتاااوبر شاااور مااا  المزروعاااة

 حت ( آب) أغسطس شور أواخر في فتكو  هجرته أما  (آرار)

 موساام خاا   بالغنااا  الباريااة أبلاا  طيااور وتنفاارر(. أيااار)مااايو

 وقاار. األزواج اجتمااا  أو للتعشااي،  مااوط  واختيااار التكاااثر

 شاما  أقصا  فاي الحارة حارة فاي التكاثر عرة لسنوات حاولت

 والكوياات  منوااا  الوسااط  الشاامالية األجاازا  وبعاا  المملكااة 

 العربياة الجزيارة أ  بالاركر والجارير. ُعما  شر  أقص  وفي

 الظاااروف حياااث الطااارر  هااارا تكاااثر نطاااا  حاارور علااا  تقااع

 نسااتطيع ال كنااا وإ  عااام  كاا  تتكاارر ال التااي للتكاااثر المناساابة

. الشااامالية الصاااحراوية المسااااحة التساااا  نظااارا   بااارل  الجااازم

 المنخفضاة  الشاجيرات رات المسااحات الصحرا  أبل  ويقصر

 ما ) فريساته لرصار لاه موقعا   يتخرها التي المعمرة واألعشاب

 أو األشااجار  الكثيفااة المناااط  متجنبااا  ( الفقاريااة غياار الكارنااات

 أبلا  يحتااج وال. المبنياة أو الصخرية  المناط  أو الشجيرات 

 يوجاار التااي القاحلااة المناااط  فمعظاام بانتظااام  للمااا  الصااحرا 

 فاي أُجريات رراساة خلصت وقر. المياه مصارر فيوا تنعرم فيوا

 وجااور إلاا  م1331 إلاا  م1329 عااام ماا  الحاارة حاارة محميااة

 فيواا تكااثر التاي الماواط  فاي العاام مارار علا  الصحرا  أبل 

 المغازلااة  واسااتعرا  التغرياار  أ  علمااا   الرراسااة  ماارة أثنااا 

 مااارس شااور  فااي يشااتر عنااه والاارفا  المسااك  حاارور وترساايم

 مناااط  فااي الصااحرا  أبلاا  وُيعاارف(. نيسااا ) وأبرياا ( آرار)

 أو صااخرة) مجثمااه ماا  بشااروه األوسااط الشاار  ماا  أخاار 

 حااارور فاااو  رارااار  بشاااك  يطيااار وهاااو تغرياااره أو  (شاااجيرة

 الحااي  بااي  نفسااه يسااقط ويكااار بانتظااام  جناحيااه خافقااا   مسااكنه 

 .األر  إل  واآلخر

 Oenanthe lugens  حزين أبلق 

 

 الابع  يارهب إر الحازي   األبلا  طياور تصنيف بعر ُيحسم لم

 الث ثااة األصااناف رات األنماااط المتعااررة الطيااور ماا  أنااه إلاا 

 إل  جنوبا   ثم وم  إيرا   إل  إفريقيا غرب شما  م  الموزعة

 المنااط  ويقطا . تنزانياا إل  إفريقيا شر  وم  العرب جزيرة

 منطقاة ومنواا الساعورية  العربياة المملكاة ما  الغربية الشمالية
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 فاي صاال  مارار  إلا  وصاوال   الحصامة ومنطقاة طبي   جبا 

 تيمااة بااي  الرمليااة الحجااار منطقااة عاا  فضاا    الحجاااز  شااما 

 جزيااارة فاااي وجااوره حاااو  معلومااات ووررت وجباااة  وحاراا 

 أمااا. شااماال   41º خااط حتاا  الجنااوب باتجاااه  وتكاااثره تياارا  

 شتو  فزارر( O.l. persica) الطارر هرا م  الشرقية الس سة

 ماا ) العربيااة الجزياارة شاابه شاار  فااي نساابيا   وشااارع منتشاار

 والشاامالية الوسااط  والمنطقااة( الشاارقية المنطقااة إلاا  الكوياات

 إال(. آرار) ماارس حتا ( األو  تشاري ) أكتوبر شور م  منوا

 رو  باااقي فااي العاارر قلياا  الحاازي  األبلاا  ماا  النااو  هاارا أ 

 حتاا  مصاايرة جزياارة ماا  واختفارااه وُعمااا   العربااي  الخلااي 

 وظفار  اليم  غرب وجبا  ُجرة  في ويوجر. سقطر  أرخبي 

 الطارر هرا يقط  وال. الربيع فص  في تغريره ُيسمع ما وكثيرا  

 الحجاار ما  القاحلة والنتو ات الضيقة  األورية أو األخارير إال

  بالااااركر الجاااارير. م1222 الاااا  يناااااهز ارتفااااا  علاااا  الرمليااااة

 واألبلااا  القنااة  األبااي  األسااور واألبلاا  الحاازي   األبلاا  أ 

 غياااار أنااااه إال نفسااااه  النطااااا  فااااي يجتمعااااو  قلنسااااوة أبااااو 

 تحا  التي الحزي  األبل  طيور تقصر كما. بصحبتوما متفاع  

 الباااروز مااا  ممااااث    ماااور    شاااتا    العربياااة الجزيااارة شااابه فاااي

 يكااو  أحيانااا   ووجورهااا الرمااا   وباريااة والجاارف  الصااخر  

 المعلومااااات تااازا  وال. الساااكانية والمناااااط  المااازار  قااارب

 نمااا ) بالحشاارات المقتااات الطااارر هاارا تكاااثر عاا  المتااوافرة

 . محرورة( ويرقات وخنافس

 Oenanthe lugentoides  العربية الجزيرة جنوب أبلق 

 

 م1222 تناااهز مرتفعااات إلاا  يصاا  مواااجر غياار جبلااي طااارر

 فااي األو  شااتاره خاا   ويتنقاا  البحاار  سااط  عاا  م9.22و

 فصاا  فااي ارتفاعااا   أقاا  مناااط  إلاا  يواابط كمااا محاارور  نطااا 

 فيوا بما بالشجيرات  المكتظة الصخرية الموار  ويقط . الشتا 

 الصاااااخرية  الااااات   وسااااافوح  (األكاسااااايا) السااااانط أشاااااجار

 الحجريااة  الجااررا  رات الزراعيااة والمااررجات والمنحااررات 

 جناوب العرعار وغابات شجيرات التكاثر موسم عنر يقط  كما

 ُرصاار إر القاار   ضااواحي فااي أحيانااا   وُياار  المملكااة  غاارب

 العربااي الطااارر هاارا يقتااات. صاانعا  العاصاامة وسااط وجااوره

 والنماااا  اليساااارو  مثاااا ) الفقاريااااة غياااار الكارنااااات بمختلااااف

 أو ماا  شاجيرة أو صاخرة  عنار يباغتواا ربماا التي( والخنافس

 الثمار أنوا  بع  يتناو  كما. مجثمه م  مباشرة عليوا ينق 

 مثاا  أخاار   طيااورا   ثمااة أ  بالااركر الجاارير. األحماار كااالتوت

 سااالوكا   وتبااار  نفساااه  المورااا  تقطااا  الصااارر األحمااار األبلااا 

 الصارر األحمار األبل  مواجمة سج  فقر بعضوا  إزا  عروانيا  

 أبلاا  شااوهر كمااا إياااه  وطاارره العربيااة الجزياارة جنااوب أبلاا 

 مثا ) الطياور ما  أخر  أنواعا   يواجم العربية الجزيرة جنوب

 ومااا (. العرباااي الشاااو  وعصااافور المنقاااار الطويلاااة الجشااانة

 البالغاة العربياة الجزيارة جناوب أبل  طيور أ  ال فتة الشواهر

 يعااار  سااحلية فيااه تشاااركوا عاا، فااي فراخوااا تطعاام شااوهرت

 فااي الطيااور هااره وتشاارو. األبلاا  وز  أضااعاف ث ثااة حجموااا

 هاره بتمياز ياوحي مماا أزواجاا   تشااهر ماا وكثيرا   العام  معظم

 وبارتباطوااا العااام  ماارار علا  مسااتمرة زوجيااة بع قااة الطياور

 الار  العربياة الجزيارة جناوب أبلا  طاارر بخ ف رارم  بنطا 

 سابتمبر حتا ( الثااني كاانو ) ينااير شاور أوارا  ما  فياه يوجر

 المنحااررات قاارب التعشااي، إلاا  الطيااور هااره وتمياا (. أيلااو )

 تبنااي الغربيااة  الجنوبيااة المنطقااة ففااي الصااخرية  والمناااط 

 مااا  ركاااام أو ماااررج  جااارار أو صاااخرية  فجاااوة فاااي عشاااوا

 ما  سم.9-92 بعر عل  أحيانا   الع، يكو  ما وعارة الحص  

 .الفتحة أو الفجوة هره

 Oenanthe albonigra  هيوم أبلق 

 

 المتحاارة العربيااة اإلمااارات جبااا  فااي المنتشاارة الطيااور أحاار

 جباا  نطااا  إلاا  منوااا القلياا  ويشاارر ُعمااا   وشااما  وأوريتواا 

 معظااام تكاااو  أ  وُيااارج . مسااانرم جزيااارة فاااي شاااماال   هااااجر

 العرر  قليلة مواجرة طيورا   هيوم أبل  م  الشمالية المجموعات

 م حظة ويمك . العرب جزيرة في منوا قليلة أعرار ُرصرت إر

 فااي رنيااا ارتفاعااات إلاا  الشااتا  فصاا  فااي الطيااور هااره انتقااا 

 شابه شار  فاي العاالمي الطاارر هارا نطاا  ما  الجنوبي الجز 

 الكوياات إلاا  الطيااور هااره بعاا  تشاارر وقاار. العربيااة الجزياارة

 ما  الشارقية المنطقاة فاي وجورهاا ُسج  كما وقطر  والبحري 

 راس جزيرتااااي عاااا  النااااو  هاااارا غياااااب وي حااااظ. المملكااااة

 عرة  سنوات منر جيرة ومراقبة بتغطية حظيتا اللتي  ومصيرة 

 الجزياارة شاابه وإلاا  ماا  الفتااة بحركااة الطيااور هااره تقااوم فقلمااا

 الجبااا  الطااارر هاارا ويفضاا  نطاقوااا  ضاام  فااي أو العربيااة 
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 حيااث الُمقفاارة  الصااخرية الاات   وساافوح القاحلااة  الصااخرية

 مثا ) وُعماا   المتحارة العربياة اإلماارات جباا  قمم إل  يص 

 هااارا عنااار يتكااااثر لااام وإ  م 9222 ارتفاااا  عنااار شااامس جبااا 

 عل  فوو الشتا   فص  منتصف في تماما   عنه وغاب االرتفا 

 الارباب عل  هيوم أبل  يتغر (. م4222 ارتفا  يقصر األرج 

 يتاااوار  ماااا وكثيااارا   األخااار   الحشااارات وبعااا  والجنااارب

 بانتظاام ويتاررر طيراناه  أثناا  مطاررتوا أو فريسته  الصطيار

 أ  يمكاا  التااي الفقاريااة غياار الكارنااات عاا  بحثااا   النفايااات إلاا 

 مارة البقاا  علا  قارر فإنه للما   شربه م  وبالرغم. بوا يقتات

 مااا  حاجتاااه الساااتخراج غراراااه علااا  معتمااارا   بروناااه  طويلاااة

 لموطنواا والاوال  االرتبااط الشاريرة الطياور م  ويعر السوار  

 وشااروه  تغريااره يساامع والشااتا  الربيااع فصاالي وفااي. ومسااكنوا

 قبي  أو النرية  األول  الصباح ساعات مع التغرير يفض  حيث

 نطاقااه علاا  المتطفلااي  بمطاااررة هيااوم أبلاا  ويقااوم. المغاارب

 موسام خاارج الوحارة ويحبار ومباشر  سريع هجوم عبر هواريا  

 حمايااة الااركور وتتااول  التنقاا   وكثياار هاررااا   يباارو إر التكاااثر 

 األعشااا، أمااا. الاازوج أحاريااة وهااي العااام  ماارار علاا  نطاقوااا

 أو المتصارعة  الصاخور فاي فكانات هياوم ألبلا  ُرصرت التي

 خمساة إلا  يصا  مرتفاع شا  فاي أو الصخور  تحت حفر في

 فاااي هياااوم أبلااا  يتكااااثر وال. الطااار  إحااار  قااارب أو أمتاااار 

 .-2 يضاااع ال إر خارجواااا  بتكااااثره قياساااا   العربياااة الجزيااارة

 تطياا  وال. األخاار  المناااط  فااي شااينه هااو كمااا فيوااا بيضااات

 تتفار  ما فسرعا  مجتمعة  البقا  هيوم أبل  طيور مجموعات

 عا  بعيارا   ارتفاعا   أق  مناط  إل  وترح  الري،  ظوور بعر

 . المتكاثرة البالغة الطيور إقامة مواط 

 Oenanthe leucopyga  القنة أبيض أسود أبلق 

 

 العربية الجزيرة شبه في المتكاثرة األبل  طيور أنوا  أكثر هو

 حار إلا  مساتوط  طاارر القناة األباي  األساور  فااألبل  عررا  

 فااي ويوجاار. التكاااثر موساام بعاار المحاارور تحركااه  رغاام كبياار 

 الساعورية  العربياة المملكاة فاي وبخاصة العربية  الرو  جميع

 ينتشار كماا. محلاي نطاا  فاي كاا  وإ  منواا الغرباي القسم في

 الغربياة  الشامالية المرتفعاات فاي القناة األبي  األسور  األبل 

 في كبير نحو عل  ويتكاثر الكبير  النفور جنوب إل  الت   م 

 الصوا   نتو ات ويقصر الحرات  قرب البركانية الحمم حقو 

 الجنوبيااة المرتفعااات فااي يوجاار كمااا. الوسااط  السااوو  وقبااب

 وجفافاا   انخفاضاا   األكثار الشارقي الطارف امتارار عل  الغربية

 فاي أماا. الغربياة والجباا  الجباا   أعاالي إلا  يصا  ال أناه بير

 وطرفاه طويا  جبا  طاو  علا  فيوجار العربية الجزيرة وسط

 ويقطا . الشارقية المنطقاة وفاي العاار   منطقاة فاي الجنوبي

 الُجاارف تنتشاار حيااث الصااما   هضاابة ماا  الشاارقي الجانااب

 حاااو  األحساااا  واحاااة مااا  شاااماال   الرانياااة الكلساااية والجباااا 

 الااارهنا  صاااحرا  وتعاااز . الشااامالية الساااوو  إلااا  الوفاااوف 

 القناة األباي  األساور  األبلا  طياور ما  الشرقية المجموعات

 هره وجور ُركر كما. العربية الجزيرة وسط تقط  التي تل  ع 

 وقطااار  والبحاااري   الكويااات  فاااي محااارورة بيعااارار الطياااور

 أ  بالاركر الجارير. ُعماا  وشاما  المتحارة  العربية واإلمارات

 يارج  قار وافياة برراساة تحاظ لام مناط  في الطارر هرا وجور

 طيور م  ويعر. المناط  تل  في كثيرة بيعرار وجورها احتما 

 وبقاا  المجرباة  واألورية الصخرية  الجرف يحت  إر البوار  

 النباتيااة  الحياااة تناارر حيااث الحماام  وحقااو  الااوعرة  الجلمااور

 غارااب أنااه بياار ماام 1.2 رو  لألمطااار الساانو  المعاار  ويقاا 

 وإ  لاه  تاوافره حاا  الماا  ويتنااو  الرماا   باوار  ع  تماما  

 م4222 ارتفاا  حتا  وجاوره أماا. عنه وجوره في مستق    كا 

 أكثاار عاماا  هااو األمطااار هطااو  معاار  ارتفااا  أ  علاا  فياار 

 األر  وتاوفر. البحار ساط  عا  االرتفا  م  لوجوره تحريرا  

 الطااارر هاارا الاات   وساافوح الجلمااور  ومنحااررات الصااخرية

 الظويرة  شمس لويب م  هربا   يقصره الر  بالظ  الصحراو 

 البالغة  الطيور ومآو  التعشي،  ومواط  المجاثم  ع  فض   

 فاي مغارري  منواا الاركور ينطلا  ماواط  إل  إضافة والفراخ 

 مور  في يتوافر أ  بر ال الر  اآلخر الشرط أما. التكاثر موسم

 السااولة الخضاارا  المناااط  فوااو القنااة  أبااي  األسااور األبلاا 

 ينطلا  حياث مصابوا  وعنار األورياة أطاراف علا  تمتار كالتي

 الغااروب وقبياا  األولا  الصااباح ساااعات فاي طعامااه عاا  بحثاا  

 والخناااافس والجناااارب والجااارار والفراشاااات والعاااث الااارباب)

 مااع الطااارر هاارا اشااترا  ماا  وبااالرغم(. التااوت ثمااار وبعاا 

 فإ  الموجور  المور  هرا في( عررا   األق ) القلنسوة أبي األبل 

 إر التبياط  حياث ما  يفصالوما الطاارري  لواري  الغراري السلو 

 أباو األبلا  بينماا األر   القناة األبي  األسور  األبل  يجوب

 ويحظاا . الجاارف عناار فريسااته يصااطار هواريااا   آكاا    القلنسااوة

 البااارو قبارااا  عنااار بالرعاياااة القناااة األباااي  األساااور  األبلااا 

 طارر وفو الثعابي   خطر م  التحرير عل  قارر بينه العتقارهم

 كا  وإ  نطاقه  أنحا  بع  في اإلنسا  م  مقربة عل  يعي،

 الزراعاي التطاور كا  إ  بعر يتبي  ولم. ناررة حاالت في رل 

 الحيواناات بانتشاار سيضره أم الصحراو   الطارر هرا سيخرم

 الطيور أزواج وتتكو . وجوره مناط  في له المنافسة الكاسرة

 إر  (الثاني تشري ) نوفمبر شور أوار  بي  الشرقية المنطقة في

١٥٦



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس
 

 مااا وكثياارا  (. شااباط) فبراياار شااور أواراا  حتاا  مجتمعااة تبقاا 

 ما  قصيرة لوه ت فيشرو  غنارية  مبارزة في الركور تنطل 

 أطااراف شااروهم ليبلااغ بااارزة  مواقااع وماا  والتغرياار  الطيارا 

 شااقو  فااي أعشاشااوا الطيااور هااره وتبنااي. المتراميااة مااوارلوم

 ورو  الجارف  وفاي سام 2. إلا  عمقوا يص  ضيقة صخرية

 الطاارر هارا عا، تميز التي الخصارص وم . الجلمور صخور

 الصاغيرة والحصا  الحجاارة هشايم م  منصة شك  عل  بنا ه

 .الع، أمام سم 42 حت  تمتر سم 4 يساو  بقطر

 Oenanthe monacha  قلنسوة أبو أبلق

 

 - ناررتوا رغام - بانتظاام والمتكااثرة المنتشارة الطياور ما  يعر

 المجربااة المناااط  فااي تتااوز  إر. العربيااة الجزياارة شاابه فااي

 حاارور قاارب الشااما  فااي طبياا  جباا  ماا  الممتاارة الصااخرية

 العربياة  الجزيارة شبه م  الغربية المنطقة جبا  حت  األرر  

 كمااا. وُعمااا  اإلمااارات حتاا  المملكااة ووسااط باااليم   ماارورا  

 المنطقااة فااي الصاايف فصاا  منتصااف فااي الطااارر هاارا ُرصاار

 الطياور هاره ما  واحار زوج تغريار علا  شااهر وثمة الشرقية 

 فاي مارورا  ( )نيساا ) أبريا  شور في الكويت في واستعراضه

 وقطار  والبحاري   الشارقية  والمنطقاة بالكويات  الشتا  فص 

 وماارس( األو  تشاري ) أكتاوبر شاور  باي  مصيرة وجزيرة

 عاا  ويغيااب(. واآلخاار العااام بااي  متباينااة مااواط  فااي( آرار)

 الشاامالية والسااوو  الخااالي  الربااع ووسااط سااقطر   أرخبياا 

 بعيار  حار إلا  مرتحا  غيار أناه م  وبالرغم. العربية للجزيرة

 أمااا. الشااتا  فصاا  فااي العربااي الخلااي  إلاا  يلاا  مااا منوااا فااإ 

 بيعاارار القلنسااوة أبااو األبلاا  فيوااا يوجاار التااي القليلااة المااواط 

 ظفااار وتاا   الريااا   قاارب طوياا  جاارف فتتضاام  كثياارة 

 وبعا  المتحارة  العربياة اإلماارات فاي حافت وجب  المجربة 

 بتوخياه قلنساوة أبو األبل  وُيعرف. ُعما  م  الشمالية األجزا 

 يصاااعب التاااي الضااايقة واألورياااة والجااارف النارياااة  المنااااط 

 المناااط  بيرااة مااع المتكيفااة الطيااور ماا  وهااو. إليوااا الوصااو 

 الشاااهقة  الصااخرية المنحااررات وبخاصااة المجربااة  الصااخرية

 الحصا  ومنحاررات المتااخم  المنحارر وقماة وجه يقصر حيث

 نحااو علاا  جناحيااه ورفرفااة بطيرانااه يتميااز كمااا. رونوااا التااي

 الطياارا  علاا  وجاا  عااز هللا فطااره وقاار كالفراشااات  صاااخب

 مطاررتاااه عنااار وساااوولة بيسااار المرتفعاااات قمااام إلااا  عمورياااا  

 هااواري تيااار فااي عاارة لثااوا    الحااوم علاا  قااارر وهااو. لفريسااته

 طيااور معظاام علاا  ويسااو  فريسااة  عاا  يفاات، وكينااه صاااعر 

 العرير الطارر هرا ويقط . عليه والتغلب إزاحته األخر  األبل 

 يتوخ  ما كثيرا   ب  الشتا   فص  في انحرارا   األق  الموار  م 

 أ  ُيارج  وال. الصاغيرة الصاخرية والات   الموجاورة المباني

 علا  خطار فا  والزراعياة  اإلنشاارية باالتطورات مورلُاه يتيثر

 وجور وعنر وغيرها  الطاررة بالحشرات ويقتات. القليلة أعراره

 فااي المياااه انعاارام رغاام منااتظم  بشااك  إليااه يتااررر فإنااه المااا 

 موسم خارج في متوحر طارر وهو. عارة يرتارها التي المناط 

 في يتشاركا  الزوجي  أ  والمرج  عرب  تغرير ورو التكاثر 

 .الفراخ ورعاية والحضانة  الع،  بنا 

 Cercomela melanura  الذيل أسود قليعي

 

 فااي المتوطنااة القاحلااة الصااخرية والمناااط  األوريااة طيااور ماا 

 العربيااة  الجزياارة شاابه ماا  والجنوبيااة الغربيااة المنطقااة تاا  

 إلاا  وصااوال   الوسااط   األجاازا  معظاام وفااي ظفااار  وشاار 

 غيااار الطياااور مااا  يعااار كماااا. شاااماال   وحارااا  شااارقا   الرياااا 

 نطاقااه  حاارور خااارج إلاا  منااه أعاارار شاارور رغاام المواااجرة

 يونياااو شاااور فاااي الغرباااي الشاااما  فاااي الحااارة حااارة كمنطقاااة

 أ  بالاركر الجارير. الشارقية والمنطقاة ظباي  وأباو  (حزيرا )

 فااي وجورهااا ينحصاار الطااارر هاارا ماا  لونااا   أغماا  ساا لة ثمااة

 جناااوب) العربياااة الجزيااارة مااا  الغربياااة الجنوبياااة المرتفعاااات

 الرياااح تصاالوا التااي ظفااار جبااا  ماا  أجاازا  وفااي  (الطااارف

 إر. الايم  شار  عا  غاربة أنوا بير الغربية  الجنوبية الموسمية

 يقصاار الااري  األسااور والقليعااي بيريااا   منفصاالتا  الساا لتي  إ 

 رات الصااااخرية األوريااااة وبخاصااااة جفافااااا   األكثاااار المناااااط 

 المنااااط  فيفضااا  اآلخااار أماااا  (األكاسااايا) السااانطية األشاااجار

 يزا  وال. ظفار وفي الغربي  الجنوب في كما والرطبة الريانة

 ُعماا   شما  م  الصخرية المناط  ع  الطارر هرا غياب ُيعر

 األناااوا  معظااام وجاااور حياااث - المتحااارة العربياااة واإلماااارات

 ويقتاات. فيه البحث يستح  سرا   - مورله تشاركه التي األخر 

 مثا  عليواا  يانق  التاي الفقارياة غيار بالكارناات األر  عل 

 أحياناا   يتنااو  كماا... إلا  والارباب والنما   والنحا   الخنافس 

 جناوب أبل  يغلب ما وكثيرا  . والتوت التي  كثمار نباتية  موارا  

 األخياار هاارا ويغيااب الااري   األسااور القليعااي  العربيااة الجزياارة
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. غلباة األكثار خصامه فيوا يوجر التي المناط  بع  ع  تماما  

 تاام  وراام فاي األبلا  طياور ما  أخار  أناوا  مورلاه ويشاركه

 كماا. جاواره ما  المنقار الطويلة الجشنة يطرر بروره كا  وإ 

 فاي الساكانية المنااط  عا  بمناي  يعاي، أنه إل  اإلشارة تجرر

 يتررر الغربية الجنوبية المنطقة في أنه بير مورله  أرجا  معظم

 هاره أزواج وُتشااهر. المبااني قارب ويعشا، القار   إل  كثيرا  

 السانرية  الصاحراوية كاالطيور تتكاثر) العام معظم في الطيور

 (.األخر  األنوا  م  نطاقوا حماية عل  وتحرص

 Monticola rufocinereus  الصغيرة الصخور سمنة

 

 الغربيااة  الجنوبيااة المرتفعاات الصااغيرة الصاخور ساامنة تقطا 

 منوا أعرار وتنتق . شماال   الطارف إل  تعز قرب صبر جب  م 

 التي الفريرة الطيور م  وهي الشتا   فص  في ُرنيا مناط  إل 

 باي  بالتسااو  موزعاة تعار حياث محاررة  ماواط  فاي تكثر قر

 خساارة بسابب الطياور هاره أعرار تتناقص وقر. والمملكة اليم 

. المملكاة علا  طارأ الار  للتطاور نتيجاة لواا  المناساب المور 

 فاي بماا الكثيفاة  النباتاات الصاغيرة الصاخور سامنة تواو  كما

( األكاساااايا) الساااانط وشااااجيرات العرعاااار غابااااات ماااا  رلاااا 

 الااات   وسااافوح الزراعياااة  المنااااط  وأطاااراف المنخفضاااة 

 حياااث م 1.22 تنااااهز ارتفاعاااات عنااار وبخاصاااة الخضااارا  

 يقتاات طارر وهو. والحرار  المناز  تتجاور ما وكثيرا  . تتكاثر

 ثاام وماا  مجثمااه  فااي متيقظااا   يرقاار إر الفقاريااة  غياار بالكارنااات

 ما  ينتزعواا قار التي فريسته الصطيار األر  م  قريبا   يطير

 شااجيرة علاا  جلوسااه أثنااا  عنقااه باسااطا   األشااجار  أورا  بااي 

 مطاررتواا أو وأوراقواا  الشجيرات بي  عنوا باحثا   أو صغيرة 

 سامنة وتتكاثر(. واليسرو  وجنارب خنافس) الووا  في سريعا  

 أواراا  حتاا ( آرار) مااارس شااور ماا  باار ا   الصااغيرة الصااخور

 ولايس العاام  أشاور معظم في يكو  وتغريرها  (آب) أغسطس

 فاي األر  عل  عشه الطارر هرا ويبني. التكاثر عل  راللة له

 متيناا   يكاو  ال العا، أ  علماا  . أمتاار 9-1 ارتفاا  علا  صر 

 .يقيمه الر  بالصر  مرعما   لكونه

 Muscicapa gambagae  الجامباغي الذباب خاطف

 

 الغربياة الجنوبياة المرتفعاات فاي يحاط متكااثر صيفي زارر هو

 الطيور م  وهو. شماال   44º خط حوالي إل  شماال   تعز باتجاه

 الساانط بيشااجار المفعمااة كاألورياة المواراا  بعاا  فااي المنتشارة

 الجامبااغي الارباب خااطف ويتررر. عسير وار  في( األكاسيا)

 الرحيباااة  الااات   وسااافوح المفتوحاااة المشاااجرة المنااااط  إلااا 

 عناار المااا  قاارب  (األكاساايا) الساانط أشااجار مناااط  وبخاصااة

 الشاارقية األوريااة قاارب أيضااا   ويوجاار م 1.22 يناااهز ارتفااا 

 حتاا  وجااوره  ُسااج وقاار. الغربيااة المرتفعااات ماا  جااربا   األكثاار

 السعورية  العربية المملكة في عرعر غابة في م9222 ارتفا 

 الحجااز أورياة إلا  صيفا   ويتررر. م4322 ارتفا  عنر وتكاثره

 ومغازلااة بالغناا  الطيااور وتبارأ. م922 ما  أقاا  ارتفاعاات فاي

 مناااط  إلاا  وصااولوا لحظااة نطاقوااا وتحرياار بعضااا   بعضااوا

 وتبني(. نيسا ) وأبري ( آرار) مارس شور أواخر بي  تكاثرها

 علاا  أو متفرعااة  أغصااا  علاا  أعشاشااوا عااارة الطيااور هااره

 األر   ماا  أمتااار 9-.15 ارتفااا  علاا  أحيانااا   جااانبي غصاا 

 أ  إل  اإلشارة تجرر. العرعر أو  (األكاسيا) السنط أشجار في

 المعااالم واضاا  غياار ممااوه فوااو عشااه  يخفااي ال الطااارر هاارا

 بيضاه يحضا  البالغاة الطيور أحر شوهر وقر. إيجاره ويصعب

 ويعمااا . الشااامس لوياااب مااا  لحمايتاااه ربماااا الظويااارة  وقااات

 .ريشوا نمو بعر حت  الفراخ إطعام عل  معا   الزوجا 

 Nectariniidae  التمير طيور 

 منحنيااة  ساافلية مناااقير روات األلااوا   زاهيااة صااغيرة جااواثم

ح وريا، مستريرة  قصيرة وأجنحة  طياور وهاي. األلاوا  مقاز 

 وتعر. والحشرات بالرحي  الزهور م  الغالب في تقتات حيوية

 االسااتوارية  الماارار خطااوط وبخاصااة القااريم  العااالم طيااور ماا 

 مرااة ماا  أنااوا  خمسااة منوااا ويوجاار. مواااجرة غياار أنوااا كمااا

 فاي بماا العربياة  الجزيارة فاي متكااثرة نوعاا   وعشاري  وسبعة

 .سقطر  جزيرة يستوط  واحر نو  رل 
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 Hedydipna metallica  النيل وادي تمير

 

 جنوباا   مصار في الني  وار  م  الني  وار  تمير طيور تنتشر

 شابه غارب جناوب وكارل  الصاوما  إل  وشرقا   السورا   إل 

 ما  باالقرب الطاارر يتكااثر. ظفار رل  في بما العربية الجزيرة

 أ  وُياارج . ظفاار ومرتفعااات الايم   وفاي جنوبااا   ُجارة شاما 

 بيار المنطقاة  هاره أرجاا  معظم في مستوطنا   الطارر هرا يكو 

 والسايما للغارا   المزهارة النباتاات ع  بحثا   يشرر ما كثيرا   أنه

 طاارر أناه علماا  . التكااثر موسام أعقااب وفاي الشاتا   فص  في

 41º خاط حاوالي إل  يشرر وقر التكاثر  موسم غير في سربي

 موازة إلا  وصاوله ُرصار كماا. العربياة الجزيارة غارب شماال  

  (آرار) ماارس شاور في الغرب م  قارما   المملكة وسط الصير

 كماا. المنطقاة هاره فاي المنتشرة الطويلة العشار بزهور ليقتات

 فاي الايم  في الخالي للربع الجنوبية األطراف إل  أحيانا   يص 

 جنااوب فااي أمااا. األرا  زهااور قاصاارا  ( شااباط) فبراياار شااور

 علاا  ويتكاااثر محاارورة  بيعاارار ياايتي شااتو  زاراار فوااو ُعمااا  

 ماا  وباالرغم. أحياناا   ظفاار مرتفعااات ما  الصاحراو  الجاناب

 األشااجار تزهاار حااي  تتزاياار أعااراره فااإ  العشااواري  انتشاااره

 أساارار لمعرفااة الطااارر  هاارا لرراسااة ملحااة والحاجااة. المثماارة

 النباتاات وفارة أو بالموسام  مرتبطة هي وه  الواسعة  حركته

 الرملااي المشااور طيااور ماا  ويعاار. التكاااثر  رورة أو المثماارة 

 ال الار  المورا  حياث الوزيلاة  الشاجيرات تتخللاه الر  الفسي 

 الجزياارة تقطاا  التااي األخاار  التمياار طيااور عااارة إليااه تتااررر

 الضايقة الصاخرية المنااط  النيا  وار  تمير ويتجنب. العربية

 م  وأعل  ب ) م1.22 ارتفا  عل  يوجر ما وكثيرا   كاألورية 

 لكناه(. المرتفعاات هاره ما  المجارب الشرقي الجانب عل  رل 

 يقااارب وال المعتااار   الجاااو رات المرتفعاااات عااا  بنفساااه يناااي 

 جاثماا   الزهور  بزيارة الني  وار  تمير ويقوم. العرعر أشجار

 يقتااات إر أماموااا  ومحلقااا   األحيااا   أغلااب فااي النباتااات علاا 

 الرفلة مث  حولوا  تحوم التي الفقارية غير وبالكارنات برحيقوا 

 ورر فقر غراره  م  السوار  عل  حصوله م  وبالرغم. والببايا

 هاارا أسااراب وتتجمااع. األعشاااب ماا  الناار  قطاارات احتساااطه

 هرباا   تِواماة  فاي المياه لجراو  المتاخمة الشجيرات في الطارر

( آرار) ماارس شاور ما  تكاثره موسم ويمتر. الشمس لويب م 

 الاركور اساتعرا  الموسام هارا يصااحب إر  (أياار)ماايو حتا 

 عا  فضا    الجنااحي   ورفرفاة واألزيز راقص بشك  بالتحلي 

. الطياور ما  واإلنااث لبعضوم  الركور م  المتنافسي  مطاررة

 لام وإ  اإلنااث  يغاازلو  الاركور ما  العريار أ  بالاركر الجرير

 ورر ماا بحساب الاركور ويقاوم. التكاثر ري، بعر عليو  يظور

 العاا، وحماياة وبحماايتو   العا،  بنااا  علا  اإلنااث بمسااعرة

 شاك  علا  يايتي الار  عشاه  الطارر هرا ويعل . المنافسي  م 

 علا  أو ماا  شاجرة قماة فاي علاو   جاانبي مرخ  ر  رورقي

 .الخارجي غصنوا

 Chalcomitra balfouri  سقطرى تمير 

 

 الشارع الوحير وهو سقطر   جزيرة في مستوط  عربي طارر

 بقلاة الطاارر هارا ويتفارر الجزيارة  هاره فاي والمنتشر الموجور

 إر ركورها  ع  الطيور إناث تميز التي الجنسية الويرة ازرواج

 الاااركور بتغريااار ساااو  الحقاااو  فاااي بينوماااا التميياااز يمكااا  ال

 ساقطر  جزيرة أرجا  الطارر هرا ويقط . الصفرا  وقنزعتوا

 مختلااف فااي م1992 ارتفااا  حتاا  البحاار سااط  مسااتو  ماا 

 عيوفااااات  وار  مثااااا  المنخفضاااااة  والشاااااجيرات األشاااااجار

 بالكارنااات ويقتااات. الشاااط  قاارب الاارنيا الجبليااة والمنحااررات

 األشاااجار جااارو  مااا  يلتقطواااا التاااي بينواعواااا الفقارياااة غيااار

 فااي يصااطارها التااي وتلاا  واألورا   المنخفضااة والشااجيرات

. المثمارة األزهاار مختلاف عل  تررره ع  فض    طيرانه  أثنا 

 نطااا  فااي انحصاااره ماا  بااالرغم موااررا   الطااارر هاارا يعاار وال

 تكااااثره موسااام عااا  المتاااوافرة المعلوماااات تااازا  وال. محااارور

(. الثاني تشري ) نوفمبر شور في يبرأ أنه ترج  حيث محرورة 

 المنخفضااة المناااط  فااي الطااارر لواارا أعشااا، علاا  ُعثاار وقاار

 األر   ما  م .4 ارتفاا  علا  م 312 ارتفا  حت  الساحلية

 أغصاااا  باااي  مخفياااة الشاااما   باتجااااه تااا   منحاااررات علااا 

 ماااا  منسااااوجة قُبااااب ورات وأوراقااااه  الشااااجير  الفربيااااو 

 .الرخوة العناكب وخيوط األعشاب 

١٥٩



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس
 

 Cinnyris osea  فلسطيني تمير

 

 جناوب أقصا  ما  الممتارة المنطقاة في الفلسطيني التمير يوجر

 وعساااااير  بالحجااااااز مااااارورا   الساااااعورية  العربياااااة المملكاااااة

 شاارقا   أقاا  نحااو علاا  وينتشاار الاايم   فااي الغربيااة والمرتفعااات

 وتبارو. ظفاار فاي شارقا  ° 1. خاط إلا  وصاوال    الموارة  حت 

 الجزيااارة شااابه فاااي متوطناااة الفلساااطيني التميااار طياااور معظااام

 ترتاار وربماا التكااثر  موسام غيار فاي قلي    تشرر وقر. العربية

 فااي األرجاا  علاا  وانتشااارها. الشااتا  فصاا  فااي رنيااا مناااط 

 نظرا   ُمعتقرا   كا  مما أكثر اليم  وشر  المملكة  غرب شما 

 التميار وينتشر. المناط  هره بوا تحظ  التي المحرورة للتغطية

 البحاار ساااح  شااما  فااي البحاار سااط  مسااتو  عناار الفلسااطيني

 أقا  منااط  فاي يوجار ال أناه إال المملكاة  جناوب وفي األحمر

 وربمااا األحماار  البحاار جنااوب تِوامااة فااي م4.2 ماا  ارتفاعااا  

 م9422 ارتفاا  وعل  المملكة  في م9222 ارتفا  عل  يوجر

 ماا  ويعاار. م4222و 1.22 بااي  مااا نطاقااه ويمتاار الاايم   فااي

 المزهارة  والشاجيرات األشاجار رات الخضارا  األورية طيور

 إلاا  يتااررر إر الماار   وحاارار  ومنتزهااات العرعاار  وأشااجار

 اإلساااار بنباااات شاااغوفا   ويبااارو المزهااارة  النباتاااات مااا  أناااوا 

 هرا ينتشر كما(. األكاسيا) السنط شجر عل  ينمو الر  الطفيلي

 عاا  بعياارا   جنوبااا   نطاقااه ماا  المجاارب الجانااب علاا  الطااارر

 عل  الفلسطيني التمير يحط ما وكثيرا  . القاحلة الرملية المناط 

 ماارخ    حشاارات  عاا  يبحااث وكينااه بالنباتااات محاارقا   الزهااور 

 طياور ساارر وكشي . رحيقوا بامتصاص موحيا   الطوي  منقاره

 المتصاااص الزهااور إلاا  تااررره كااا  إ  تحرياار يتعاارر التمياار 

 التقااط أو منواا  آخار جاز  أ  أو بارورها  لتنااو  أو رحيقوا 

 الطيااور هااره وتمااارس. واللقاااح بااالزهور  المقتاتااة الحشاارات

 التمير بتكاثر الخاصة الشواهر وتشير الغرا   عنر سربيا   سلوكا  

 ما  الغرباي  الشما  في) ممتر تكاثره موسم أ  إل  الفلسطيني

 الجنااوب وفااي تقريبااا  ( أيااار)مااايو إلاا ( شااباط) فبراياار شااور

  (آب) أغساطس إلا ( الثااني كاانو ) ينااير شاور ما  الغربي 

 جباا  فااي كمااا العليااا المرتفعااات فااي الحاا  وقاات فااي وربمااا

 التعشاي،  عنر إناثوا الفلسطيني التمير ركور وت زم(. السورا 

 هاارا ولااركور. الغالااب فااي منفااررات أعشاشااو  يشااير  وهاا 

 تجااااه الفااات بشاااك  وعروانياااة عاااا   مااايلوف شااارو الطاااارر

 هارا عا، ويكاو . الطياور ما  أخار  أناوا  وتجاه خصوموا 

 ما  متار  علاو   جاانبي مارخ  رات صارة شاك  عل  الطارر

 .ما نبات

 Cinnyris habessinicus  الالمع التمير 

 

 س لتا  تستوط  ال مع  التمير طارر م  س الت خمس توجر

 إحااااااراهما وتقطاااااا  العربيااااااة  الجزياااااارة شاااااابه فااااااي منوااااااا

(C.h.hellmayri ) وجنااااوب والاااايم   المملكااااة فااااي نجاااارا 

 فااي(  C.h.kinneari) األخاار  الساا لة تسااتقر بينمااا ُعمااا  

 وشاامالوا  عسااير منطقااة ماا  السااعورية العربيااة المملكااة غاارب

 ال مع التمير طيور وتستوط . األرك  اللو  رات الس لة وهي

 بالحجااز  مرورا   جنوبا   ثم وم  المملكة  غرب جنوب عموما  

 االرتفااا  رات أو المنخفضااة المناااط  عناار) والاايم  وعسااير 

 محرورة وبيعرار بحضرموت  مرورا   شرقا   ثم وم   (المتوسط

 ساقطر   أرخبيا  ال ماع التميار يعارف وال. ُعما  جنوب في

 التااي الطيااور ماا  يكااو  ولربمااا. األخاار  المناااط  ماا  أيااا   أو

 جنوباا   تتكااثر أنواا بيار فياه  تتكاثر أ  رو  نطاقوا شما  تزور

 فاي وبخاصاة العربياة  الجزيرة في فصليا   وتتحر  مكة  قرب

 وجناوب الايم   شار  فاي ال مع التمير وينتشر. ُعما  جنوب

 عاا  البعاار يفضاا  حااي  فااي الجبااا   إلاا  الساااح  ماا  ُعمااا  

 حتا  م1222-4.2 باي ) نطاقه م  الغربي الجز  في الساح 

 ما  الموارا   مختلاف الطارر هرا ويقط (. صنعا  في م4922

 الشااااجيرات مااااواط  إلاااا  الكثيفااااة  النباتااااات رات المناااااط 

 الموارااا  يبااارو ماااا علااا  يفضااا  كاااا  وإ  الجافاااة  المنخفضاااة

(. االنحارار الشريرة األورية أو الت   سفوح) الوعرة الصخرية

 إر الفقاريااة  غياار والكارنااات بااالرحي  ال مااع التمياار ويقتااات

 كمااا فوقوااا  بااالتحلي  أو الزهااور  علاا  بااالجثم طعامااه يجمااع

: يفضالوا التاي الزهاور وما . الطااررة للحشرات بصيره ُيعرف

  (األكاسايا) والسانط الطويا   والعشاار والمارو  الرناف  نبات
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 تمساكا   تبار  كماا إناثواا  وتغااز  الطيور هره وتشرو. والصبر

 ينحصار التكااثر نشااط أ  بيار العاام  أشاور جمياع فاي بمسكنوا

 التميااار وطياااور(. تماااوز) ويولياااو( آرار) ماااارس شاااور  باااي 

 إر مغازلتواا  فاي حثيثاة األخار  العربياة التمير كطيور ال مع

 األخار  األناوا  ما  والمنافساي  اإلنااث بمطاررة الركور تقوم

 فاي اإلنااث م  اثنتي  يطاررو  الركور شوهر وقر. الطيور م 

 الااركر ماا  باايزواج سااو  العمليااة هااره تنتااه لاام وإ  واحاار  آ 

 غيرها أعشا، م  سعة   وأق  معلقة  تكو  وأعشاشوا. واألنث 

 اللو  إل  وميًّالة علو   جانبي مرخ  ورات التمير  طيور م 

 والماااوار والشاااران   العناكاااب  خياااوط لكثااارة نظااارا   األباااي 

 بالاركر الجارير. لبناره تستخرموا التي بالصوف الشبيوة القطنية

ا العاا،  بنااا  مومااة تتااول  التااي هااي األنثا  أ   يقااوم مااا وكثياار 

 .معروفة غير ألسباب بناره عقب بإت فه األزواج

 Cinnyris asiaticus آسيوي تمير 

 

 المتحرة  العربية واإلمارات ُعما  شما  اآلسيو  التمير يقط 

 نطااا  فااي ينتشاار أو فصاالي  نحااو علاا  ماارتح    يكااو  وربمااا

 الغارا  مصاارر لاه تاوافرت إرا التكااثر  موسام غيار فاي محلي

. العارياااة تكااااثره منااااط  مااا  مساااافة علااا  توجااار ربماااا التاااي

 عل  العربية الجزيرة في الطيور م  النو  هرا وجور ويقتصر

 ُعماااا   شاااما  مااا  خصاااوبة األكثااار أو الزراعياااة  المنااااط 

 إثار مستمر تنام   في نطاقه أ  علما   المتحرة  العربية واإلمارات

 اتسااا  إلاا  أر  ممااا أبااوظبي  إمااارة فااي التشااجير مشااروعات

 بع  وباتت. السعورية العربية المملكة حرور إل  جنوبا   نطاقه

 والسارر( األكاسايا) السانط أشاجار مثا  اليافعة  األشجار أنوا 

 هااره بعاا  فااي األولاا  للماارة لااه مناساابا   مااور    تمثاا  الجبلااي 

 44º خاط جناوب ُعماا  فاي اآلسيو  التمير ويتكاثر. المناط 

 بشاك  يتاررر حياث الجناوب  فاي مصايرة جزيارة حت  شماال  

 بإمااارة المحيطااة الجاازر بعاا  فااي تكاااثره ورر كمااا. ساانو 

 أشاااجار أو شاااجيرات  عااا  للبحاااث شاااتا    ويتحااار . أباااوظبي

 الجزياارة مواراا  مختلااف فااي الطااارر هاارا وينتشاار. منخفضااة

 األشااااجار ماااا  الخاليااااة المجربااااة المواراااا  باسااااتثنا  العربياااة 

 الزهااور بلقاااح يقتااات التمياار طيااور ماا  وكغيااره. والشااجيرات

 أكثار ما ( البارن  أو) العشار أ  علما   الفقارية  غير والكارنات

 خاارج - الطياور ما  كبيارا   عاررا   إ  ب  يفضلوا  التي النباتات

 رباو  في الصحراوية النبتة هره عنر يتجمعو  - التكاثر موسم

 فصاا  فااي الطااارر هاارا ركاار رياا، ويتساااقط. البعياارة البااوار 

 ليكتساي اللاو   واألصافر الرماار  الشاتا  ري، نازعا   الربيع 

 ظااهرة وهاي المساور  األزر  اللاو  ر  ال مع التكاثر بري،

 الاركر يبارأ حياث الطياور  هره عنر التكاثر نشاط تحفز برورها

 التااي والبرتقااالي  األصاافر الساافليي  جناحيااه بخصاا  بالتباااهي

 المناااط  قاارب عااارة الطااارر ويقاايم. العااارة فااي مخفيااة تكااو 

 الماار  ضااواحي فااي الغنااا  الحاارار  قاارب وبخاصااة السااكانية 

 هارا وعا،. اآلخر تلو العام فيوا المكوث يعاور التي ربي  مث 

 المضارب  كارة بحجام الشك   زجاجي الزوج األحار  الطارر

 بناا  فاي الاركر يسااهم وال. ومتار  صاغير شجرة بغص  يعلقه

 عشاه  يجااور أناه إال رباي  فاي عنه أعرتا رراستي  وف  الع،

 أماا. الطياور ما  األخار  الاركور وطارر بالتغرير يجتور حيث

 أساراب فاي الطارر هرا يوجر ما فكثيرا   التكاثر  موسم غير في

 الطياور وبعا  اإلناث  م  عررا   يسور ركرا   تتضم  صغيرة 

 .الركور م  الخاضعة

 Passeridae  القديم العالم عصافير

 مخروطياة الفاات   األسامر بااللو  تمتاز للبرور  أكلة عصافير

 وجناحي  ساقي  رات الرأس  عريضة الجسر  صغيرة المنقار 

 فاي توجار. الطارف مربع الري، قصير وري  قويي   قصيري 

 هاره ما  نوعاا   22 إجماالي ما  أناوا  عشارة العربياة الجزيرة

 فااي منوااا نوعااا  يسااتوط  القااريم  العااالم فااي المنتشاارة الطيااور

 .سقطر  أرخبي 

 Passer domesticus دوري عصفور

 

 السكانية المناط  جميع تقط  تكار التي السربية الطيور م  هو

 المحارورة المساافات بقطع ومعروف العربية  الجزيرة شبه في
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 جسور عبر يصلوا كبيرة مناط  استيطا  عل  قررته مع فيوا 

. وغيرهاا الانفط ومحطاات والمازار  القار  مثا  الموار   م 

 فااي تكاااثره نطااا  تعزيااز علاا  المسااتمرة الطااارر هاارا وقااررة

 انتشااره بحراثاة تاوحي( العشاري  القار  منار) العربية الجزيرة

 الطااارر هاارا يكااو  أ  الااواررة االحتماااالت وماا . أرجاروااا فااي

 المرافا  فاي انتشار ثم وم  الونرية  المنطقة م  جلبه تم رخي   

 مما العربية  الجزيرة يابسة قلب إل  الحقا   انتقاله قب  الساحلية

 أوارا  فاي العربياة الجزيارة شاما  معظام عا  غياباه يساوغ قر

 منار كبيار نحاو علا  وجاوره نطاا  اتساع وقار. العشاري  القر 

 عاا  الاانفط صااناعة أساافرت حيااث العشااري   القاار  خمساينيات

 أ  إال المنطقاااة  فاااي الجريااارة المساااتوطنات مااا  العريااار إنشاااا 

 الزراعية المناط  بانتشار إال تتحق  لم الطارر هرا أعرار تنامي

 القاار  أواراا  فااي أمااا. العشااري  القاار  ماا  األخياار الربااع فااي

 وسااط بلااغ قاار الاارور  العصاافور يكاا  فلاام والعشااري   الحااار 

 الجناوبي الجاز  فاي الساكانية المنااط  بع  أو الخالي  الربع

 العربياة المملكاة فاي شرورة مرينة وبخاصة واليم   ُعما  م 

 غياار فااي كبياارة أسااراب فااي الطيااور هااره وتتجمااع. السااعورية

(. للجاااثم منواااا طاااارر4222 اجتماااا  ُساااج  إر) التكااااثر موسااام

 تضااعف قار العربياة الرورياة العصاافير عرر يكو  أ  وُيرج 

 الجزياارة شابه فااي والزراعاة الاار  النتشاار نتيجااة مارات عارة

 المحيطة الموار  العصفور هرا ويقط . السبعينيات منر العربية

 النارياة  البارياة ومخيماات الكبيارة  كالمار  الساكانية  بالمناط 

 الطياور هاره بعا  تص  وقر. والمروية المزروعة والوضاب

 وتتجنب السكانية  المناط  ع  بعيرا   والمنحررات الكووف إل 

 أو األحمار  البحار تِواماة فاي كماا القاساي  الجاو رات المناط 

 العصافور ويقتاات. ُعماا  فاي الغربياة الجنوبية المرتفعات قمم

 البشارية األطعماة ومخلفاات والباراعم  اتالنباتا ببرور الرور 

. ومثاابر مار  صايار فواو الفقارياة  غير والكارنات والحيوانية 

( كااالتمور) الناضااجة والثمااار األخضاار  للقماا  تناولااه أ  كمااا

 وربماا. المناط  م  العرير في المزارعي  عيو  في آفة يجعله

 تررره في الرريس السبب هي بانتظام الما  لتناو  حاجته تكو 

 التعشااي، الاارور  العصاافور ويفضاا . السااكانية المناااط  إلاا 

 بااقي عا  نارية مواط  في أو العصافير  م  مجموعات ضم 

 المباني  شقو  في التعشي، عل  قارر أنه علما   أحيانا   السرب

 ماواط  وما . والشاجيرات األشاجار أو الصاخور  وتصرعات

 أشاجار ما  صاف الطارر هرا لر  المفضلة الجماعي التعشي،

 رصار كماا. الحقاو  باي  الرياح م  وقاية   ُتغرس التي الطرفا 

 لنياا  ربماا األور   للنساار( مساكو ) عا، قاعاارة عنار تعشيشاه

 جاانبي مرخ  ور  مقبب  فسي  مور  في الع، ويقام. الحماية

. ماااا فجااوة فااي أقاايم إرا قبااة أو سااقف  لااه يكااو  وال علااو  

 ويتغار  يعشا، ما كثيرا   الرور  العصفور أ  بالركر والجرير

 كمااا النااوعي   بتوجااي  يااوحي بشااك  اإلسااباني  العصاافور مااع

 فاي العرباي الارهبي والعصفور روب   نساج جانب إل  يعش،

 .الغربي الجنوب

 Passer hispaniolensis إسباني عصفور 

 

 القاار  ماا  األخياار النصااف حتاا  اإلسااباني العصاافور يكاا  لاام

 محرورة بيعرار تل  التي الطيور م  لكونه إال معروفا   العشري 

 الجزيارة شابه ما  والشرقي الشمالي الجز  أرجا  مختلف إل 

 إلا ( الثاني تشري ) نوفمبر شور م  الشتا   فص  في العربية

 واآلخار  العام بي  تتباي  كانت أعراره أ  علما    (نيسا ) أبري 

 أقصا  تمثا  مصايرة جزيارة وكانات. واألخار  المنطقة وبي 

 للمارة م4229 عاام رصار حتا  الشتا   فص  في جنوبا   نطاقه

 ثمريات ما  كا  فاي شاتا    الجنوبياة ُعماا  صاحرا  في األول 

 عااام كانات لااه ُساجلت التااي التكااثر محاااوالت وأولا . وشصار

 بعار فجاية الموقاع الطياور غااررت حياث الكويات  في م..13

. البااي  وضااع وقباا  عشااا   42 واكتمااا  والتسااافُر المغازلااة

 يبارأ كوناه الطاارر  لوارا سالوكي نمط وكينوا الحارثة هره وتبرو

 قرب المتنامي تكاثره ثبت وقر. يرح  ثم ما منطقة في بالتكاثر

 فاي السااحلية والمنااط  الشارقية  والمنطقاة والرياا   تبو  

 وهو. المتحرة العربية اإلمارات إل  الكويت م  العربي الخلي 

 إر الااارور   ورالعصاااف ربماااا يفاااو  نحاااو علااا  ساااربي طاااارر

 مااواط  نحااو متماسااكة وحاارات فااي الشااتوية أساارابه تتحاار 

 يحتاااج أنااه ماا  وبااالرغم. اضااطرابوا عناار حتاا  والجااثم الغاارا 

 وجاوره فاإ  والمور   الطعام إل  الرور  العصفور قرينه مث 

 المحيطاة الحقاو  يفضا  فواو األخيار  كوارا باإلنسا  يرتبط ال

 القصاااب  وأحاااوا  التماااور  وبسااااتي  والمااازار   باااالقر 

 أناه كماا. الشااهقة األشجار م  وغيرها الكينا  أشجار ومزار 

. الارور  العصافور م  المجربة المناخية للظروف احتماال   أق 

 مناار الزراعيااة المناااط  ماا  العرياار إنشااا  أ  بالااركر والجاارير

 البقاا  أتاح وشمالوا  العربية الجزيرة شبه وسط في الثمانينيات

 أ  يتوقااع لاارا مناسااب  موراا  فااي لتتكاااثر الطيااور ماا  لكثياار

 العصاافور ماا  القليلااة المجموعااات أمااا. االزريااار فااي تسااتمر
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 فتتغياار العربااي  نطاقااه جنااوب أقصاا  فااي المتكاااثرة اإلسااباني

 هاااره وتنسااا . والفصااالية المناخياااة الظاااروف بتغيااار أعااارارها

 ببناا  زوج ك  يقوم إر بعير  حر إل  التعشي، عملية العصافير

 علااا  ياااومي  أو ياااوم خااا  ) باااالتزام  بيضاااه ووضاااع عشاااه

 اإلساابانية العصااافير وتسااتعي . األخاار  األزواج مااع( األكثاار

 وأورا  السااويقات  مثاا  يتااوفر  بمااا التعشااي، مااواط  قاارب

 أعشاشوا  وتزيي  لبنا  تستخرموا التي الزهور وسناب  الشجر 

 .الفراخ رعاية وفي رل   في الزوجا  يتشار  حيث

 Passer insularis  سقطرى عصفور 

 

 جزياااارة أرجااااا  والوريااااع األليااااف العصاااافور هاااارا يسااااتوط 

 جزيااارة غااارب جناااوب وررساااه سااامحة وجزيرتاااي ساااقطر  

 فاااي منواااا حجماااا   أصاااغر العصاااافير بااارت حياااث) ساااقطر 

. فصالي أو محلاي  نطاا  فاي تتحار  أنواا يبرو وال(. سقطر 

 ازرهااار علا  محتماا  أمار والتجاار  السااياحي التطاور وتايثير

 التسااعينيات  أواخاار مناار اإلنسااا  مااع المتعاااي، العصاافور هاارا

 االجتمااعي العصافور هارا ويتاررر. التحار  يساتح  أمار وهو

 ويفضا  الفسيحة  والبقا  واألورية  التمر وبساتي  القر   إل 

 القاحاا  نوجاار كسااو  الخضاارا  واألوريااة السااكانية  المااواط 

 لاه تاوافر ماا متا  الجفااف تحما  علا  بقررة يتمتع إر الشاسع 

 ماا  يلتقطوااا التااي بالباارور سااقطر  عصاافور ويتغاار . المااا 

 ويميا . الحيواناات لحاوم ما  بجيف يقتات شوهر كما األر  

 فاي عشاه يبناي فقار جمااعي  بشاك  التكااثر إلا  العصفور هرا

. والصاااخور المبااااني تجااااويف وفاااي واألشاااجار  الشاااجيرات

 ساقطر  عصاافير أ  علماا   العا،  بناا  علا  الزوجا  ويعم 

 تشاري ) ناوفمبر شاور  بي  وخاصة العام  مرار عل  تتزاوج

 (.األو  كانو ) وريسمبر( الثاني

 Passer hemileucus  الكوري عبد عصفور 

 غرب أقص  في النارية الجزيرة إل  العصفور هرا تسمية تعور

 فواو م 1232 عاام مارة ألو  فيوا ُوجر التي سقطر   أرخبي 

 علماا   يقطنواا  التاي الكاور  عبر جزيرة في مستوط  عصفور

 فاي إرراجاه عارم ما  وباالرغم. أعاراره عا  الكثيار نعلام ال أننا

 التاي م4222 لعاام بااالنقرا  الموررة لألنوا  الحمرا  القارمة

 يصاانف ربمااا فإنااه الطبيعااة  لصااو  العااالمي االتحااار يصااررها

 .الجزيرة هره يف القليلة ألعراره نظرا   المورر  بالنو 

 

 يفضا  حياث الساكانية  المنااط  المتفارر الطاارر هارا ويتجنب 

 الصاااخرية األخارياار ماا  القريباااة الشااجيرات رات المنحااررات

 ال الار  - الكور  عبر عصفور أ  وُيرج . القر  ع  البعيرة

 والسااااويقات  الباااارور  يفضاااا  - غرارااااه عاااا  الكثياااار نعاااارف

 . البشرية األطعمة وبقايا الخضرا   واألورا 

 Passer euchlorus  العربي الذهبي العصفور

 

 غارب جناوب فاي الساربي العصافور هرا وجور نطا  ينحصر

 يتكاااثر حيااث الصااوما   وشااما  وجيبااوتي  العربيااة  الجزياارة

 إلا  وجنوباا   شاماال   42º خاط عنر تِوامة م  متفر  نحو عل 

 مرينة إل  العصفور هرا يشرر وقر. شرقا   22º خط حت  عر  

 نمااط إيجااار ويتعاارر تِوامااة  منطقااة فااي ماارتح    وربمااا ُجاارة 

   الكوري عبد عصفور
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. لااه المحااررة التكاااثر مااواط  عاا  غيابااه ساابب يفساار ساالوكي

 كانت المملكة في ُسجلت التي العربية الرهبية العصافير فمعظم

 ممااا  (نيسااا ) أبرياا  إلاا ( الثاااني تشااري ) نااوفمبر شااور ماا 

 وقار. التكااثر بعار الجناوب نحاو الشامالية الطيور بانتقا  يوحي

 أبريا  شور في لنطاقوا األقص  الشر  العربية العصافير تبلغ

( تمااوز) يوليااو شااور  فااي عنااه غاباات أنوااا بياار فقااط ( نيسااا )

 فواا (. األو  كااانو ) ريساامبر حتاا ( األو  تشااري ) وأكتااوبر

 غياباه سار هاو التكااثر مواط  بي  متناوب بشك  التكاثر يكو 

 نتيجاة العصاافير هاره أعارار تقارير ويتعرر التجمع  مناط  ع 

 منااط  فاي كثافتواا ثام وما  الفصالي  وغيابوا الظاهر  انتقالوا

 تتجاااوز أسااراب فااي العربااي الاارهبي العصاافور يوجاار. أخاار 

 فااي المناااهزة المناااط  عاا  ويتااوار  عصاافور  ِمرااة أعاارارها

 العصاافور أسااراب وجااور ياارتبط مااا وكثياارا  . م122 ارتفاعوااا

 حقو  وبخاصة تِوامة  في المزروعة بالمناط  العربي الرهبي

. األخاار  الباارور ماا  وبعاارر بوااا يقتااات التااي الاارخ  حبااوب

 فإنااه الزراعيااة  بااالحقو  العصاافور هاارا شااغف ماا  وبااالرغم

 لألشااااجار يحتاااااج إر السااااكانية  المناااااط  عاااا  تمامااااا   غارااااب

 يناااهز مااا – الجماااعي والجااثم للتعشااي، كمااواط  والشااجيرات

 توحي وربما. مث   ( األكاسيا) السنط كيشجار -عصفور 4222

 الحصااار  ونطاقواااا نسااابيا   المحااارورة العصاااافير هاااره أعااارار

 ضعفه  مواط  رراسة م  البر لرا المور   فقر لخطر بتعرضه

 توااارر التاااي العصاااافير جمياااع وكشاااي . حمايتاااه ساااب  وتقصاااي

 العصافور هارا يعااني العربية  الجزيرة غرب جنوب محاصي 

 خطااورة بماار  تقااار  ال المضااايقة هااره أ  إال المضااايقة  ماا 

 لتنااااامي األشااااجار قطااااع عاااا  الناااااجم الطبيعااااي مورلااااه تغياااار

 األشااجار حقااو  ماا  للااتخلص أو المساااك   وبنااا  االحتطاااب 

 يقااو  بااات بشااك  الزراعااي  النشاااط ازريااار إثاار المنخفضااة

 العصااافير هاره وتقاوم. تِواماة فااي التقليرياة الزراعاة ممارساات

 األخر  الطيور أنوا  كشي  التعشي،  عنر بينوا فيما بالتنسي 

 اساااتعرا  وياااتم. مجموعاااات ضااام  تتكااااثر التاااي المرتحلاااة

 الشاااركة  األعااوار ماا  عاا، منصااة علاا  والتغرياار المغازلااة

 مقباب بعا، لتنتواي التساافر  اثار بناره إكما  في اإلناث تساعر

 إنااث اساترثار ما  وباالرغم. سافلي أو علاو  جانبي مرخ  ر 

 بناا  فاي الركور يشارك  فإنو  البي   بحضانة العصفور هرا

 .وخارجه الع، راخ  الفراخ وإطعام الع، 

 Carpospiza  اللون الشاحب الصخر عصفور

brachydactyla 

 للمنطقة الزاررة الطيور باقي ع  ويختلف الترحا   كثير طارر

 مكااا   كاا  فااي العشااوارية بحركتااه التنبااط يمكاا  ال إر العربيااة 

 العربياة  الجزيارة وشار  شاما  فاي ماواط  عارة فاي ويتكاثر

 تكاو  فتاارة. متتااليي  لعامي  واحر مكا  في تكاثره يتكرر وال

 وتااارة الشااتا   فصاا  فااي األساسااية وجوتااه العربيااة الجزياارة

 وقار. ثانياة وجواة نحاو كثيارة أسراب مع يعبرها أخر  منطقة

( أيلااو ) ساابتمبر شااور  خاا   الجنااوب إلاا  هجرتااه ُسااجلت

 الشارقي الشاما  إلا  عورتاه ثم وم   (األو  تشري ) وأكتوبر

 أعاااوام وثماااة(. نيساااا ) وأبريااا ( آرار) ماااارس شاااور  فاااي

 فااي الصاايف فصاا  بعاار فيوااا يبقاا  األمطااار  وافاارة اسااتثنارية 

 المجموعاااات بعااا  تناااتو  وربمااا للتكااااثر  العربياااة الجزياارة

 المجااورة والارو  الجزيرة  شبه في ترحا  حياة منه الصغيرة

 ضاام  األر  ماا  الشاااحب الصااخر عصاافور ويقتااات. لوااا

 . العشب برور وبخاصة النباتية  والبقايا بالبرور سربه

 

 العصاافير ما  الناو  هرا وجور المراقبي  م  العرير الحظ وقر

 األمطاااار بااار  وبخاصاااة الميااااه  مصاااارر مااا  مقرباااة علااا 

 أ  إال. الوجاارة أثنااا  هارلااة بيعاارار تتجمااع حيااث الصااحراوية

. الميااه قارب العربياة الجزيارة فاي باستمرار يحرث ال تكاثرها

 إال المتعايشاة  الكارناات ما  الشااحب الصخر عصفور يعر وال

 شا  با  تعززت الشتا  وفص  الوجرة خ   بقاره معرالت أ 

 أناه بالاركر الجارير. والعلاف الحباوب مزار  في الطعام بوفرة

 السانط أورية أو المنخفضة  الصخرية الت   تكاثره في يتوخ 

 تتخللوااا التااي المنخفضااة الشااجيرات ماا  وغيرهااا  (األكاساايا)

 الرتياب العصافور هارا شارو ياطر  ما وكثيرا  . الرملية المناط 

 منطقاة فاي وتكااثره بوجوره السيكارا  بتغرير الشبيه والمتكرر 

 علاا  أو منخفضااة  شااجيرة فااو  ماا  عااارة الااركور وتغاارر. مااا

 ما  عارر بعر ما  مسافة لطيور ا هره تقطع وقر بارزة  صخرة

 فااي عليااه هااي عمااا عااررا   أكثاار بينوااا يااوحي بشااك  الناارا ات 

(. تمااوز) ويوليااو( شااباط) فبراياار شااور  بااي  بخاصااة) الواقااع

 وموساام خشاا   مبعثاار عا، الشاااحب الصااخر عصاافور وعا،

 .أشور لعرة ويروم ثابت غير تكاثره

 Gymnoris dentata  المنقار مسنن عصفور 

 شاابه فاي شاينه وكارل  إفريقياا  فااي مشاوور غيار عصافور هاو

 أحياراه أو تكااثره  عا  نعارف نكاار ال حياث العربياة  الجزيرة

 المااراقبي  ماا  الكثياار يغفاا  وربمااا غااام   طااارر فوااو. شاايرا  

 بيعارار ويوجار ناارر  طاارر العربية الجزيرة شبه في فوو عنه 

 خط م  يوجر حيث اليم   غرب في معينة مناط  في محرورة

11º   وتِواماة الغربياة الات   سافوح عبر جنوبا   ثم وم  شماال 

   اللون الشاحب الصخر عصفور
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 شارقا   ثام وما  تعاز  جنوب قبالة حت ( الساح  يقرب ال لكنه)

 منااااط  فاااي الااايم  فاااي العصااافور هااارا شاااوهر وقااار. إب إلااا 

 للموز  المنخفضة الزراعية المررجات رل  في بما المحاصي  

 تِواماة  في( األكاسيا) السنط أشجار وبي  والسرغوم  والقووة 

 تتااوافر وال( تِوامااة فااي) م1322 ارتفاا  حتاا  م4.2 علااو ما 

 إفريقياا فاي أناه إال العربياة  الجزيارة فاي غراراه عا  معلومات

 . الجرار وحورا  الشعب  ببرر حصريا   يقتات

 

 الصاايف فصاالي أواخاار فااي الاايم  فااي تكاااثره موساام أ  ويباارو

 فصاالي أواخاار فااي فيحاارثا  والمغازلااة التغرياار أمااا والشااتا  

 .والخريف الصيف

 Gymnoris xanthocollis  الرقبة أصفر عصفور

 

 مقيماا   بارا وإ  العربياة الجزيارة شابه في ومتكاثر مواجر طارر

 أثنااا  محاارورة بيعاارار يعباار حيااث نطاقااه  أجاازا  بعاا  فااي

 يااتم. العربيااة الجزياارة شاابه فااي تكاااثره نطااا  خااارج هجرتااه

 المتحاارة  العربيااة اإلمااارات ماا  الشاارقية المناااط  فااي تكاااثره

 شارقا   º.. خاط شار  وبخاصة ُعما   م  الشمالية واألجزا 

 صاغيرة متكاثرة مجموعة وجرت كما. شماال   41º خط وشما 

 وقطاار  البحااري   ياازور وقلماا. م1333 عااام الكوياات فااي مناه

 يتااررر لكنااه ُعمااا   وجنااوب المملكااة  ماا  الشاارقية والمنطقااة

 فيواا تكااثر التاي وراس مصايرة  جزر إل  قليلة بيعرار بانتظام

 المتكااثرة الجاواثم ما  غياره عا  العصافور هارا ويتميز. سابقا  

 فاي الشتا   فص  في بقاره مرة بطو  العربية الجزيرة شبه في

 حياث الشارقية  أو الم يياة  الونرية الحيوية الجغرافية المنطقة

 - جناوبي إلا  غربي - شمالي محور عل  المنطقة عبر يواجر

 هجارة خاط ماع قارماة زاوياة يشاك  الر  المحور وهو شرقي 

 رلااا  فاااي السااااررة الريااااح اتجااااه ويعااااكس األخااار   الطياااور

 الربياااع فصااا  فاااي رروتواااا الوجااارة حركاااة وتبلاااغ. الموسااام

 في مجررا   تبرأ ثم وم "( نيسا " أبري  شور وأواخر منتصف)

( سابتمبر شور منتصف وأوار ( آب) أغسطس) الخريف فص 

 العرباي الخلاي  يقطاع فواو. الُعمااني الباطناة ساح  امترار عل 

 مااارر ماااع والخرياااف  الربياااع فصااالي فاااي قليلاااة بيعااارار ساانويا  

 هاره تتبع الخريف  وفي. اإلماراتية الجزر في وجيزة استراحة

 مضااي  لقطااع وُعمااا  اإلمااارات ساااح  المواااجرة العصااافير

 لقطاع المباشر الخط تتجنب بحيث فيه  نقطة أضي  عنر هرمز

. معاكساة ريااح ما  يحما  وما الونر   للمحيط الغربي الشما 

 تغريره خ   م  تمييزه يسو  فإنه الليلية  هجرته م  وبالرغم

. الاارور  العصاافور تغرياار ماا  ولحنااا   تنوعااا   األكثاار وزقزقتااه

 الجزياارة شاابه فااي المنخفضااة المناااط  العصاافور هاارا وياا زم

 فاي ُعماا   فاي الغبارة فاي مناه مجموعاة وجاور رغم العربية 

 ارتفا  عنر تغريره ُسمع وقر م 922 ارتفاعوا في تناهز منطقة

 شااا  بااا  المنخفضاااة المنااااط  لموارااا  يحتااااج وهاااو. م1999

 لرا الغر   لورا المباني استغ   عل  قارر أنه كما للتعشي، 

 مااور    لااه وجاار إ  السااكانية المناااط  قاارب يقطاا  مااا كثياارا  

 العصاافور وينااي . مطاعمااا   كارنااا   يكاا  لاام وإ  للغاارا   مناساابا  

 األشاجار  ما  العارية الرما  بوار  ع  بنفسه الرقبة األصفر

 تجااارر. الناضاااجة الغااااف أشاااجار بوجاااور مقصاااور ووجاااوره

 أشاجار ما  ثروتواا تجريار فاي المنطقاة قصاور أ  إل  اإلشارة

 عاا  يساافر ربمااا اإلرارة  وسااو  المفاارط للرعااي نتيجااة الغاااف

 المتحارة العربياة اإلماارات فاي العصافير هره م  أعرار تراجع

 وقار. جريارة حرجياة منااط  تاوافر وقبا  القرياب  المار  عل 

. االصاطناعية التعشاي، صاناري  تاوفير ما  الطارر هرا يستفير

 موسام أثناا  فاي األو  المقاام فاي بالحشارات فيكاو  غراطه أما

 شاجرة ظا  فاي األحياا  معظم في فرارسه يجمع حيث التكاثر 

 أشاجار بارور يتنااو  ُعما  في شوهر وقر متنوعة  بيساليب ما

 الكيناا أشاجار رحيا  بارتشاف المواجرة الطيور وتقوم. الغاف

 حلاوة مارة الغاف أشجار وتنت (. أيضا   الغاف وربما) المزهرة

 هااارا يسااع  ربمااا بالطاقااة  مفعااام مصاارر رات لزجااة سااكرية

 التكاثر مناط  إل  العصافير وتص . بوا التغر  إل  العصفور

 منتصاف ما  بار ا   ُعماا   يابساة وفاي ُعما   خلي  طو  عل 

 الاااركور لتبااارأ اإلماااارات  فاااي ثااام ومااا   (آرار) ماااارس شاااور

 هااارا يبناااي. الصااايفي توجوواااا إلااا  وصاااولوا لحظاااة بالتغريااار

 شااجيرة أو شااجرة  شاا  أو جحاار  فااي عااارة عشااه العصاافور

 مبنا  أو مضاي   بارج أو ماا  إناارة عماور عل  أو منخفضة 

   المنقار مسنن عصفور
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 يجووو  كمووا المسووتوط،ة  العصووافير موو  مجموعووة موو  مهجووور

 العصفور هذا يكو  أ  وُيرجح. الطعام ع  بحثه خالل م،فردا  

 الطعوووام تووونمي  علووو  معوووا   الزوجوووا  ويعمووول الوووزو   أحووواد 

 .البيض بحضا،ة األ،ث  ا،فراد رغم لفراخهما  والرعاية

 Ploceida  النساجة الطيور 

 لوه وجول عوز   هللا سخره الذ  المخروطي بم،قاره ال،سا  يتميز

 المسوتديري   القصويري  وج،احيوه الكبير  ورأسه البذور  ألكل

 ممتوودا   أو مربوو   طوور  ذا قصوويرا   يكووو  أ  إمووا ذيلووه وريوو 

 عائلووة فهووي. جوودا   أليفووة الطيووور هووذه ومعظووم. اللووو  متوووه 

 م،هوا القوديم  العوالم طيوور م  ،وع 011 م  أكثر عل  ت،طو 

 بضووعة عوو  فضووال   الفطريووة  العربيووة الطيووور موو  واحوود ،وووع

 .فيها تتكاثر وباتت الم،طقة إل  أُدخلت أخرى أ،واع

 Ploceus galbula  روبل نساج

 

 غور  ج،وو  م  الم،خفضة الم،اطق معظم روبل ،سا  يقط 

 بشووكل إليهووا يتووردد التووي الجبووال عوو  فضووال   العربيووة  الجزيوورة

 موورورا   وشوورقا   شووما    32º خووط شوومال إلوو  وصووو    موسوومي 

 شورق فوي يوجود كموا. شورقا   55º خط حت  حضرموت بواد 

 و . والمهورة الم،طقوة تلو  بوي  توزيعوه فوي فجوة وثمة اليم  

 فالم،طقووة الطيوورا   فووي البارعووة الطيوور موو  روبوول ،سووا  يعود

 م،طقووة هووي ،طاقووه خووار  فيهووا يتكوواثر وكن،ووه بوودا التووي الوحيوودة

 إيجووواد ويسووهل. م0883-0895 األعوووام بوووي  الريوواض قوور 

 مجموعووات ضووم  لحدوثووه ،ظوورا   تكوواثره  أث،ووا  روبوول ،سووا 

 يوجود موا وكثيرا  .  فت ،حو عل  الم،همكة الطيور م  صاخبة

 الج،وبيووة الم،طقووة تووالل سووفو  وفووي تِهامووة  فووي روبوول ،سووا 

 السو،ط أشوجار ع،د وبخاصة العربية  الجزيرة شبه م  الغربية

. الزراعية الم،اطق قر  الم،خفضة الجبلي والسدر  (األكاسيا)

 وكثيورا   البوذور  أكلوة مو  وهوو. والقرى المد  قر  يتردد كما

 تكوو  قود التوي السورغوم مثول الحبوو   موزارع قر  يحوم ما

 غذائوه ،ظوام ُيودرس ولوم. م،ه مجموعات تجم  لموط  متاخمة

 بمحاصويل ال،سوا  يلحقوه الوذ  الضورر ع  تقارير ورود رغم

 وجووده يكو  أ  وُيرجح. والذرة والسمسم  والقمح  السرغوم 

 طيوور وجوود مو  وبوالرغم. موئلوه فوي الما  توافر عل  متوقفا  

 موسم في المرتفعات حت  البحر سطح مستوى م  روبل ،سا 

 بعضوها بون  تووحي والويم  المملكة م  شواهد ثمة فإ  تكاثره 

 وم  تِهامة  في الم،خفضة الم،اطق في بالتكاثر يبدأ األقل عل 

 م،واطق ع،ود الصوي  فصول فوي للتكواثر األودية إل  ا ،تقال ثم

 طوائر المرتفعوة الم،اطق في وهو. م3111 عل  ارتفاعها يزيد

 المحميوة  األوديوة فوي السكا،ية والم،اطق الزراعية  المدرجات

 الجودير. العرعر وغابات المرتفعة  الفسيحة الم،اطق ع  بعيدا  

 الووذهبي والعصووفور الوودور   العصووفور موو  يجتموو  أ،ووه بالوذكر

 ويتميووز. بوئووام طعووام عوو  الباحثووة الطيووور أسوورا  فووي العربووي

 لب،وا  القهريوة ب،زعتوه ال،سواجة الطيور م  كغيره روبل  ،سا 

 بول األعشوا   مو  يحتاجوه مموا أكثور تشوييد لدرجة األعشا  

 كسوالل تبودو معوا   أعشوا  عودة بتشوييد الطوائر هوذا يقووم ربما

 بمودخل قربوه  أو موا  غصو  طر  عل  معوجة مقطرة معلقة

. األرض عو  متوري  ارتفواع علو  سوفلي  باتجاه جا،بي أ،بوبي

 يتعلوق أو صواخبا   يجلوس حيو  حلقوي هيكل بإقامة الذكر ويبدأ

 تسوواعده التووي األ،ثوو   جتووذا  يهتووزا  بج،وواحي  الوورأس متوودلي

 روبوول ،سووا  أ  بالووذكر الجوودير. العوو  ب،ووا  إكمووال فووي  حقووا  

 عشوه  لب،وا  واليابسوة اللي،وة الخضورا  الموواد يستخدم ما كثيرا  

 ما وكثيرا  . القديمة ع  الجديدة األعشا  يميز الذ  اللو  وهو

 ب،ائهووا وإعووادة األعشووا   بتمزيووق العربووي الطووائر هووذا يقوووم

 اجتووذا  فووي أخفووق التووي األعشووا  يتلوو  وكن،ووه ذاتووه  بالمكووا 

 موو  مجموعووة ضووم  روبوول ،سووا  ويتكوواثر. طريقهووا عوو  أ،ثوو 

 شووجرة علوو  عشووا   خمسووي  إلوو  بثالثووي  ُتقوودر األخوورى الطيووور

 ذكر ويستمر( (. األكاسيا) الس،ط أو الجبلي السدر مثل) واحدة

 أخورى  أ،ثو   جتوذا  سواعيا   األعشوا  ب،وا  فوي روبول ،سا 

 الفورا  إطعوام يتوول  أ،وه إ  البيض  بحضا،ة األ،ث  تقوم بي،ما

 وقود(. فراخوه فوم فوي الطعام يتقين وهو شوهد) البيض فقس بعد

 الطيور مجموعة ضم  روبل ،سا  بيض ألوا  اختال  لوحظ

 هوذا يقوم وقد. ذل  في السب  يتضح لم وإ  الواحدة  المتكاثرة

 ج،و  في العام شهور م  شهر أ  في بالتكاثر العربي الطائر

 أبريول إلو ( شباط)فبراير شهر م  وبخاصة) عد  قر  تِهامة

 مو  ُجودة فوي الشومال فوي التكاثر موسم يمتد حي  في"( ،يسا "

 تخوووتلط موووا وكثيووورا  (. أيوووار)موووايو إلووو ( شوووباط)فبرايووور شوووهر

 مجموعوووات مووو  المتكووواثرة روبووول ،سوووا  طيوووور مجموعوووات

 .الدورية والعصافير العربية  الذهبية العصافير

  Ploceus intermedius   صغير مقنع نساج

 ويعوود ا سووتوائية  اإلفريقيووة البيئيووة الم،طقووة موو  ي،حوودر طووائر

 والتكواثر ا سوتقرار م  تمك  التي العربية الجزيرة عل  غريبا  

 عام عد  شرق صغير طائر عل  التعر  تم فقد. بعد فيما فيها

 إفريقيوا  فوي الم،د  با  م  شرد قد يكو  أ  ُيرجح م 0811

 ،سوا  أ،ه عل  خطن   وص،  روبل ،سا  طيور م  كا  وربما

 ج،ووو  مو  الطوائر هوذا علو  شواهد أ  يورد ولوم. صوغير مق،و 

 ،سوا  011 ،حوو إطالق تم ثم. الحي  ذل  م،ذ العربية الجزيرة
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 الجزيرة م،تزه في بقيت الشارقة  في م0891 عام صغير مق، 

 كموا. الثما،ي،يوات ،هايوة بحلوول والتكواثر ا ستقرار م  وتمك،ت

 أهووم أ  بيوود. م0881 عووام دبووي فووي الطيووور هووذه أحوود شوووهد

 وكا،وت م 3111 عام لإلزالة تعرض الطائر هذا لتكاثر موط 

 ال،سوا  وقودرة. م3119 بحلول غادرته قد ال،سا  طيور معظم

 الشووارقة م،طقتوي فوي لسو،وات ا سوتقرار علو  الصوغير المق،و 

 موا علو  أضويق لوه م،اسو  موئول عل  عثوره عل  دليل ودبي

 . العربي الجغرافي ،طاقه يعزز أ  م  يبدو

 

 يوزال فوال الموئول  هوذا غوادرت أ  بعود الطيور تل  مصير أما

 الموائووول مختلووو  فوووي إفريقيوووا فوووي ال،سوووا  هوووذا ويقطووو . سووورا  

 خووال  علوو ) الشووارقة فووي أعشاشووه وكا،ووت. للميوواه المجوواورة

( إفريقيوا فوي بالعشورات فيهوا يتكاثر التي الصغيرة المجموعات

 ال،خيوول  أشووجار أوراق موو  عوو  011 موو  أكثوور جمعووت قوود

. العو  لتبطوي  تقتلعهوا اإل،وا  شووهدت التوي األعشا  وس،ابل

 روبول  ،سوا  ألعشا  مماثلة الشارقة في األعشا  كا،ت كما

 .المسابح ألحد متاخما   ُب،ي ما وم،ها

 Ploceus cucullatus  القرية نساج

 رغوم العربيوة  الجزيرة شبه في القرية ،سا  تكاثر بعد يتنكد لم

 الجزيورة إلو  الهاربوة الطيوور كا،وت إذا إ  مرجح  احتمال أ،ه

 ُرصود فقود. الطوائر هوذا أعوداد ثبوات ع  المسؤولة هي العربية

 مو ( شوباط)فبرايور شوهر فوي مسقط في مرة ألول القرية ،سا 

 عوووام وفووي. الحوووي  ذلوو  م،وووذ فيهووا ُيرصووود ولووم م 0889 عووام

 أعشاشووهم ضوم  اإلموارات فوي ذكوور سوتة علو  ُعثور م0888

(. ،يسووا ) وأبريوول( شووباط)فبرايوور شووهر  خووالل المووا   فوووق

 بالضوورورة يع،ووي   األعشووا  ب،ووا  أ  إلوو  اإلشووارة وتجوودر

 .الطائر هذا تكاثر

 Ploceus jacksoni  الظهر ذهبي نساج

 

 المتحوودة العربيووة اإلمووارات فووي الظهوور الووذهبي ال،سووا  ُعوور 

 أصوله أ  ُيورجح حيو  التسوعي،يات  أوائول م،وذ( أبوظبي قر )

 البريوة  الطيوور بوي  يكوو  وتكواثره. هوار  قفو  لطائر يعود

 وكشون . ظرفيوا   أمورا   ذلو  أ  عل  تدل الشواهد كل كا،ت وإ 

 الظهور الوذهبي ال،سوا  يحظ لم البرية  الطيور أ،واع م  العديد

 فوي تكيفوه أسوبا  توزال فوال الطيور  علما  قبل م  اهتمام بن 

 والضووواحي  الموود  فووي وجوود أ،ووه علمووا   مبهمووة  العربيووة البيئووة

 القريبووة المورقوة الخضورا  والم،وواطق الم،تزهوات فوي وخاصوة

 هوووووذا مجموعوووووات وتبووووودأ. القصووووو  وأحوووووواض الموووووا   مووووو 

 شوهر م  بد ا   األعشا  ب،ا  في( أزوا  عشرة ُزها ) الطائر 

 شووهر فووي وكووذل   (تموووز) يوليووو شووهر حتوو  )آذار( مووارس 

 (.األول تشري ) أكتوبر

 Ploceus manyar   مخطط نساج 

 

    صغير مقنع نساج
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 الغريبوة ال،سوا  طيوور أ،وواع أكثور وهو المخطط  ال،سا  ورد

 م،واطق عودة فوي العربية  الجزيرة شبه في وازدهارا   استمرارا  

 مورة ألول لووحظ فقود. العربيوة الجزيورة شوبه وشورق وسط في

 البحووري   فوي ثووم ومو  دبووي  م،طقوة فووي الثما،ي،يوات أوائوول فوي

 وقوووور  والظهوووورا  القطيوووو ) السووووعودية العربيووووة والمملكووووة

 ال،سوا  يكو  أ  وُيرجح. وُعما  والكويت  وقطر   (الرياض

 إ . ا،تقالوه علو  يودل ما يوجد   إذ وجد  حيثما مقيما   المخطط

 تكاثرهوا  بعود الم،طقة غادرت قد الرياض قر  م،ه طيورا   أ 

 وكثيورا  . المجواورة الم،واطق فوي ذل  بعد أثر لها يكو  أ  دو 

 أ  ُيورجح لوذا المخطوط  ال،سوا  الطيوور بيو  أسوواق تتداول ما

 موو  هاربووة طيووور إلوو  م،ووه العربيووة المجموعووات أصوول يعووود

 واألراضووي المووزارع المخطووط ال،سووا  يقصوود. الطيووور تجووارة

 الخلجووووا   مثوووول الرطبووووة  لألراضووووي المجوووواورة الزراعيووووة

 جميوو  أ  علمووا   الصووحي  الصوور  ميوواه وتيووارات واألهوووار 

 التووي القصوو  أحووواض علوو  اشووتملت بهووا ُرصوود التووي األموواك 

 يسوتقر أ  لوه كا  وما جماعي  بشكل والتكاثر للجثم يستخدمها

 التووي الهائلووة البيئيووة التغيوورات لووو  العربيووة الجزيوورة شووبه فووي

 ا،تشوووار عووو  أسوووفرت التوووي السوووبعي،يات  فوووي عليهوووا طووورأت

 لألراضوووي المتاخموووة القصووو  وأحوووواض الرطبوووة  األراضوووي

 المخطوووط ال،سوووا  ويقتوووات. يطلبهوووا التوووي للزراعوووة الصوووالحة

 فوي الطوائر هوذا ويتكواثر. والحبوو  واألعشا  البذور بمختل 

 أغسطس إل ( آذار) مارس شهر م  بد ا   العربية الجزيرة شبه

 هذه خالل القف  أحواض في األعشا  الذكور تب،ي إذ  (آ )

 بالوذكر الجدير. اإل،ا   جتذا  ي،قط  يكاد   وتغريدها المدة 

 شورائط م  المعكوسة رأسا   السالل يشبه ما يقيم الطائر هذا أ 

 الخوار  أو الوداخل م  عشه ويغل  الخضرا   القص  أوراق

 خطو  فوي الوذكر ،جوا  بعود العو  ب،وا  ويكتمل. أحيا،ا   بالطي 

 .األ،ث  ود

 Ploceus philippinus  بايا نساج 

 

 وشورق وسوط محليوة مواقو  عودة فوي بايوا ،سوا  طيوور ظهرت

 ثووم م 0891 عووام البحووري  موو  بوود ا   العربيووة  الجزيوورة شووبه

 كا،ووت أ،هووا وُيوورجح وُعمووا   والدوحووة  واإلمووارات  الريوواض 

 مجموعة عل  حي،ها البحري  في عثر وقد. هاربة قف  طيور

 الطوائر هوذا يرصود لوم الوقوت ذلو  وم،ذ المعششة  الطيور م 

 م،طقوووة مووو  الطيوووور اضووومحلت الريووواض وفوووي. الم،طقوووة فوووي

 طيوور مو  قليلوة مجموعوة تكوو  أ  فإموا. تكاثرهوا إثر تجمعها

 هورو  وإموا الريواض  م،طقة استوط،ت قد الوحشية بايا ،سا 

 ربموا لوذا. م،ها مستقرة مجموعة بوجود يوحي بشكل م،ها عدد

 للبقووا  قابلووة م،هووا أعووداد العربيووة الجزيوورة شووبه فووي تكووو   

 علو  دلويال   لويس قديمة أعشا  وجود أ  و سيما وا ستمرار 

 الطيووور موو  ال،وووع هووذا يسووك  اله،وود وفووي. الطيووور هووذه تكوواثر

 يقتوووات حيووو  والمعشوووبة  المزروعوووة الم،ووواطق قووور  السوووربية

 العربيوة الجزيورة شوبه فوي وجووده أ  علموا   والبوذور  بالحبو 

 .القص  أحواض بوجود دائما يرتبط

 Foudia madagascariensis  أحمر فودي 

 

 

 فود  طيور م  طائر 211 م  أكثر سرا  إطالق تم أ،ه ورد

 م0891 عووام البحووري  فووي الغربيووة التموور بسوواتي  فووي الحموورا 

 ورغوم. الحوي  ذلو  م،وذ الجزيورة يقطو  ال،ووع هذا وأ  تقريبا  

 فوي ،جاحوه افتوراض ي،بغوي أ،وه إ  تكواثره  عو  لألدلة افتقار،ا

 البحوري  في ويعد. أخرى دولة أ  في ُيرصد لم أ،ه علما   ذل  

 يحووم موا وكثيورا   التمور  وبسواتي  والم،تزهات  الحدائق  طائر

 الم،واطق جميو   ستغالل يسع  وكن،ه السكا،ية  الم،اطق حول

. البحوووري  مووو  والغربوووي الشووومالي الطووورفي  علووو  المزروعوووة

 ُعثور وقود. األرز بزراعوة الضوارة وبواأل،واع بالبوذور  ويقتوات

 لطوائر أ،هوا ُيعتقود الكثيفوة الليموو  بنشوجار معلقوة أعشوا  عل 

 .األحمر الفود 

 Euplectes afer  التاج أصفر شرشور

 عوام مرة ألول طليقا   حرا   التا  األصفر الشرشور طائر شوهد

 حتو  طيور  أربعة ،حو) ُعما  بشمال القرم خور في م0889

 أواخر في أبوظبي في تكاثره ورد وقد(. م3112 سبتمبر شهر
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 واألخيور األول الشواهد وهوو م 3115( الثوا،ي تشوري ) ،وفمبر

 بعود واضحا   يك  لم وإ  العربية  الجزيرة شبه في تكاثره عل 

 شواهد وثموة. ا سوتمرار مو  تمك،وت قود م،ه مجموعة كا،ت إ 

 .البحري  في تكاثره عل  مؤكد غير

 Euplectes orix   جنوبي أحمر شرشور

 الجزيوورة شووبه فووي طليقووا   حوورا   موورة ألول الطووائر هووذا ُرصوود 

 فوي معروضوا   كوا  حيو  م 0899 عام دبي م،طقة في العربية

 م0881 عووام وفووي. حي،ووذا  األليفووة الحيوا،ووات بيوو  متوواجر كوول

 مدي،ة حول مواط  عدة في م،ه مستقرة مجموعات وجود ورد

 دراسوة عو  الطيوور خبورا  إعراض يكو  وقد. والشارقة دبي

 الشوواهد غيوا  ورا  ال،ووع  هوذا ا،قوراض أو الهاربة  األ،واع

 .الوقت ذل  م،ذ عليه

 Estrildidae  المونيا وطيور المنقار الشمعية الطيور 

 يقطو  معظمها للبذور  آكلة مهاجرة غير صغيرة عصافير هي

 الشووكل  مخروطووي م،قووار ذات ا سووتوائية  الموودارات م،وواطق

 هووذه موو  كبيوور قسووط. أزيووز لووه وطيوورا  مسووتديري  وج،وواحي 

 مو  ،وعوا   021 تمييوز ويمكو . بواأللوا  ،وابض سوربي الطيوور

 اإلفريقيووة الحيويووة البيئيووة الم،طقووة علوو  الموزعووة الطيووور هووذه

 م،ها أ،واع ثالثة ه،ا . وأستراليا الماليية  واله،دية ا ستوائية 

 بي،موا العربيوة  الجزيورة شوبه فوي متوط  أحدها عربية  فطرية

 م،تصوو  فووي الم،طقووة هووذه إلوو  آخوور ،وووع إدخووال تووم أ،ووه يبوودو

 موو  يعوودا  األقوول علوو  ،وووعي  عوو  فضووال   العشووري   القوور 

 التكواثر مو  وتمك،وت الم،طقوة إلو  أُدخلوت التي الغريبة األ،واع

 الطيوور مو  العائلوة هوذه أ  بالوذكر الجودير. فطور  بشكل فيها

 والمتوواجرة الطيووور تربيوة سووياق فووي المفضولة األ،ووواع موو  تعود

 رصدت التي الهاربة األخرى األ،واع م  العديد يوجد كما. بها

 .العربية الجزيرة شبه في طليقة

 Estrilda rufibarba العربي المنقار شمعي

 

 غور  ج،وو  فوي العربوي الم،قوار الشومعي العصوفور يستوط 

 إل  ج،وبا   ومكة الطائ  عرض خط م  العربية  الجزيرة شبه

 توريم  إلو  شورقا   قليلوة بنعداد شرقا   ثم وم  وعد   تعز م،طقة

 فوي عددا   أكثر وهو. حضرموت واد  في( سيو  أو) وسيئو 

 يسووهل كووا  وإ  الوويم   وشوورق المملكووة فووي م،ووه الوويم  غوور 

 الم،قار شمعي يوجد و . المتسلل الصغير العصفور هذا إغفال

 دولوة أ  فوي وجوده يثبت لم كما سقطرى  أرخبيل في العربي

 طوووائر أ،وووه السوووابق فوووي ُيعتقووود وكوووا . الم،طقوووة مووو  أخووورى

 الغربيوة الج،وبيوة الم،طقة في التالل وسفو  تِهامة  م،خفضات

 توخيوه تؤكود األخيرة الشواهد أ  بيد العربية  الجزيرة شبه م 

 فووي م3511 ارتفوواع حتوو ) م0111 ي،وواهز ارتفاعووا الغالوو  فووي

 الشووومعي العصوووفور ويقطووو (. الووويم  فوووي م3111و المملكوووة 

 موو  ال،باتيووة  بالحيوواة المكتظووة الموائوول مختلوو  العربووي الم،قووار

 م511 ارتفوواع ع،وود بوورع جبوول مثوول ا سووتوائية  شووبه الغابووات

 بالشووووجيرات المفعمووووة األوديووووة قيعووووا  إلوووو  الوووويم   غوووور 

 والقهوووة والحبووو   الموووز  ومووزارع والحوودائق  الم،خفضووة 

 التووي والمرتفعووات الخضوورا   الووتالل م،حوودرات إلوو  المدرجووة 

 شورق فوي أموا. ال،باتيوة الحيواة علو  العرعور أشوجار فيهوا تسود

 الحودائق  يتحورى أ،ه بيد جدبا   األكثر الموائل طائر فهو اليم 

 هوووذه جميووو  وتشوووتر . حضووورموت واد  فوووي التمووور وبسووواتي 

  (سوبخات) مسوت،قعية تربوة أو جاريوة  ميواه وجوود فوي الموائل

 بالوذكر الجودير. ا سوتحمام ويح  م،تظم  بشكل الما  ويشر 

 الكثي   ال،باتي الغطا  يلزم ما كثيرا   العربي الم،قار شمعي أ 

 العصوفور هوذا يكوو  أ  وُيرجح. للغذا  إ  ع،ه يرحل   الذ 

 تطووور موو  اسووتفاد قوود األغلوو   علوو  للبووذور اآلكوول العربووي 

 الجزيووورة شوووبه مووو  الغربيوووة الج،وبيوووة الم،طقوووة فوووي الزراعوووة

 اهتمامووه رغووم السووكا،ية  بالم،وواطق يبووالي   أ،ووه علمووا   العربيووة 

 أخوورى طيووور موو  اجتماعووه ورد وقوود. الزراعيووة بالمحاصوويل

 سوووربه فوووي( المخطوووط الم،قوووار شووومعي مثووول) الم،قوووار شووومعية

 األسورا  هوذه فوي وجووده م  باستفادته يوحي بشكل ومجثمه 

 هوووذه تجلووس حيووو  ا جتماعيووة  الطيووور مووو  فهووو. المختلطووة

 وُتبوود . مجموعووات فووي وتتغووذى وتطيوور متراصووة  العصووافير

 ع،ود متميوزا   اجتماعيوا   سلوكا   العربية الم،قار الشمعية العصافير

 قور  الخيوزرا  غابوات فوي م،هوا كبيورة أعداد تجتم  إذ الجثم 

 بوووي  األعشووا  موو  عووو  بإقامووة إفريقيووا فوووي وُيعوور . المووا 

 أسووفل  إلو  م،حودر ب،فوق أشووبه مودخل ذ  الم،خفضوة  ال،باتوات

 .إضافيا   كاذبا   عشا   يتضم  ما كثيرا  

 Amandava amandava  األحمر المنقار شمعي 

 الرياض في مرة ألول األحمر الم،قار الشمعي العصفور ُسجل

 الم،قووار الشوومعية الطيووور رعوواة أحوود ذكوور حيوو  م 0815 عووام

. األسوويرة طيوووره قفوو  اقتحووام مغوورد ذكوور محاولووة األحموور

 ،هور طوول علو  وبخاصوة م،وتظم بشكل الحي  ذل  م،ذ ُورصد

 م،طقووة فووي شوووهد كمووا. والتسووعي،يات الثما،ي،يووات فووي الريوواض
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 فووي ثووم وموو  م 0893 عووام موورة ألول ُعمووا  شوومال الباط،ووة

 فوي عرضويا   ورد وقود. والريواض والبحوري   ودبوي  الشارقة 

 العصووووافير تكووووو  أ  وُيوووورجح. والكويووووت وأبوووووظبي  قطوووور 

 م،حدرة العربية الجزيرة شبه في التي الحمرا  الم،قار الشمعية

 مو  أ،هوا و سويما أسورها  مو  أطلقوت أو هاربوة  عصافير م 

 .الطيور بي  أسواق في الم،تشرة الطيور

 

 عو  فضوال   القصو   أحوواض الصغير العصفور هذا ويتوخ  

 الكثيفووووة  ال،باتووووات وبقوووواع والمحاصوووويل  الباسووووقة  األعشووووا 

 أو عذبووة  لميوواه قربووه علوو  توودل الشووواهد ومعظووم. والمرتفعووة

 وتتحووور . السووواحلية القفووو  أحوووواض ذلووو  فوووي بموووا كريهوووة 

 موئلهوووا ضوووم  عوووادة العصوووافير هوووذه مووو  قليلوووة مجموعوووات

 بشوكل ال،ووع هذا استفاد إذ الغذائية  المصادر معظم  ستخرا 

 العربيوة  الجزيرة شبه في الرطبة األراضي ا،تشار م  واضح

 موائوول فووي وت،تشوور أعووداده  تت،ووام  بوون  كبيوور احتمووال ثمووة لووذا

( آذار) موارس شوهر مو  تكاثره موسم أ  ويبدو. م،اسبة أخرى

 أعشووا  بووي  مجموعووات ضووم  ويتكوواثر(. آ ) أغسووطس إلوو 

 األعشوووا  مووو  مقببوووا   عشوووا   يب،وووي حيووو  والبووووط  القيصوووو 

 شوووبه وسوووط فوووي لووووحظ كموووا فوقوووه  أو الموووا  قووور  والقصووو 

 .العربية الجزيرة

 Amandava subflava   المخطط المنقار شمعي 

 الويم   غور  أرجوا  معظوم فوي المخطط الم،قار شمعي ي،تشر

 الطيورا   علو  القودرة المحودود الرائجة القف  طيور م  فهو

 العربيوة  الجزيورة شبه غر  ج،و  إل  يصل أ  ُيرجح   لذا

 يرصود لوم لك،وه. العشري  القر  م،تص  في إليها أُدخل وربما

 يوزداد أصوبح الحوي  ذلو  وم،وذ تعوز  قور  م 0893 عام حت 

 يوجد ما وكثيرا   األغل   عل  مرتحل غير طائر وهو. وي،تشر

 . القص  وأحواض الما  قر 

 

 الم،واطق فوي طعاموه عو  للبحو  إ  موئلوه م  بعيدا   يشرد و 

 وكثيرا  . المجدبة الم،اطق في قط ُيشاهد لم أ،ه علما   المزروعة 

 وبوذور البوذور عو  بحثوا   والوذرة الودخ  محاصيل بي  يوجد ما

 عوو  وافيووة معلومووات إلوو  ،فتقوور زل،ووا ومووا. الضووارة األعشووا 

 .العربية الجزيرة شبه في وتعشيشه تكاثره

 Lonchura cantans   اإلفريقي المنقار فضي 

 

 الجزيورة شوبه وغور  ج،وو  تقط  التي الطيور أ،واع م  هو

  م،وتظم بشوكل يتكواثر أ،ه علما   ما  حد إل  كبيرة بنعداد العربية

 شوبه يابسة عل  تكاثره بدأ إذ السرطا   مدار خط حت  شما   

 ثمريوت  في العشري  القر  م  التسعي،يات أواخر في الجزيرة

 الخلووي  دول مو  أ  أو سوقطرى أرخبيول فوي يورد لوم أ،وه علموا  

  (األكاسووويا) السووو،ط شوووجيرات الطوووائر هوووذا ويتووووخ . العربوووي

 موو  جفافووا   األكثوور والم،وواطق تِهامووة موو  المزروعووة والم،وواطق

 أمووا. الوويم  فووي م3311 ارتفوواع حتوو  وجوود حيثمووا المرتفعووات 

 حيوو  الج،وووبي  الخووالي الربوو  حوودود ،طاقووه فيبلوو  الوويم  شوورق

   األحمر المنقار شمعي

    المخطط المنقار شمعي
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 وم،ه الرملية  الكثبا  عل  المت،اثرة( األكاسيا) الس،ط شجيرات

 الم،طقووة عوو  بعيوودا   ُعمووا  فووي الموئوول هووذا مثوول إلوو  يشوورد مووا

 المد  اإلفريقي الم،قار الفضي العصفور يقر  وقلما. الساحلية

 الضوووواحي أحيا،وووا   بلوغوووه رغوووم العربيوووة  الجزيووورة شوووبه فوووي

 األرض  علو  العصفور هذا ويقتات. ُجدة مدي،ة م  الحضرية

 مووو  بوووذورها لت،ووواول كاألعشوووا  الم،خفضوووة ال،باتوووات حيووو 

 موسووم أ  بالووذكر الجوودير. باسووتمرار المووا  ويشوور  رؤوسووها 

 الوذ  الطوائر هوذا إلو  بال،سوبة واضح بشكل محدد غير التكاثر

( أيووار)مووايو شووهر  باسووتث،ا  العووام  موودار علوو  يتكوواثر ربمووا

 رعايتوه أو لوه  تعشوي  فيهموا ُيسجل لم اللذي ( آ ) وأغسطس

 خوال  علو  متماسو   غيور عشا   العصفور هذا ويب،ي. لفراخه

 يتعاو،وا  بالغوا  طوائرا  شووهد وقود األخورى  ال،سا  أعشا 

 الم،قوووار فضوووي طيوووور مووو  زو  قيوووام ورد كموووا. ذلووو  علووو 

 الودور   للعصوفور مهجور سابق ع  في بالتعشي  اإلفريقي

 العصوفور  هوذا ي،تهجهوا ممارسوة ذل  يكو  أ  ُيرجح ما وهذا

 بحضوا،ة وحودها األ،ثو  وتقووم. ذلو  علو  دليول يتووافر لم وإ 

 .البيض

 Lonchura malabarica  الهندي المنقار فضي

 

 شووبه موو  الشوورقي الجووز  فووي الفطريووة الطيووور موو  هووو هوول

 هووذه فووي وجوووده علوو  دليوول أول كووا  فقوود العربيووة  الجزيوورة

 وم  م 0830 عام العربي الخلي  في ط،  جزيرة في الم،طقة

 العربيووة باإلمووارات حوول   وربمووا م 0851 عووام مسووقط قوور  ثووم

 أدخل وقد. إيرا  غر  ج،و  م  قادما   ُعما  وبشمال المتحدة

 إطوالق لودى العربيوة الجزيورة م،واطق م  العديد إل  ال،وع هذا

. متعمود غيور ،حوو علو  األقفوا  حبيسة كا،ت عصافير سرا 

 فووي را  قوود العصووفور هووذا كووا  العشووري   القوور  ،هايووة وموو 

 الجزيووورة مووو  والغربيوووة الشووومالية والم،طقتوووي  الخلوووي  م،طقوووة

 وُجووودة  والريووواض  وقطووور  والبحوووري   الظهووورا  ) العربيوووة

 مصوووويرة جزيوووورة إلوووو  وصووووو   ( والكويووووت وتبووووو   وي،بوووو  

 وحائوول  بريوودة  بووي  مووا المووزارع إحوودى عوو  فضووال   وثمريووت 

 الطوائر هوذا وجوود يكوو  أ  احتموال وثموة. الويم  في وصاللة

 األصولية للمجموعة طبيعي امتداد ،تيجة هو المواق   بعض في

 اإلمووارات وشوومال ُعمووا   فووي كا،ووت التووي العصووافير هووذه موو 

 موو  األخوورى ال،ائيووة التجمعووات بعووض أ  بيوود. المتحوودة العربيوة

 أ  و سوويما ال،طوواق  لهووذا امتوودادا   عوودها يمكوو    الطووائر هووذا

 تميوزت اله،ود  الم،قوار فضوي مو  األصلية المجموعات بعض

 الطيوووور تجوووار يمارسوووها عوووادة ،تيجوووة ملو،وووة طيوووور بوجوووود

 الم،قار الفضي العصفور ،جا  مدى ،علم و . الزبائ   جتذا 

. العربيوة الجزيورة وسط الزراعية الم،اطق استعمار في اله،د 

 هوو الم،قوار الشومعية العصافير م  ال،وع هذا أ  بالذكر الجدير

 األعشووا  رؤوس موو  طعامووه ويت،وواول للقحووط   تحمووال   كثرهواأ

 وكثيورا  . ال،ع،واع يزرع حي  التمور  أشجار ظل في ت،مو التي

 والعصووفور الوودور   العصووفور موو  والطعووام للجووثم يجتموو  مووا

 شورق العوام أشوهر معظوم فوي العصفور هذا ويعش . اإلسبا،ي

 الرياض  صو  أما العربي؛ الخلي  م،طقة وفي الجزيرة  شبه

 شوهر  بي  التكاثر ،شاط في،حصر تحديدا   أكثر الفصول حي 

 ذو الشووكل كوورو  وعشووه(. حزيوورا ) ويو،يووو( شووباط)فبرايوور

 بالسووو،ابل  مب،ووي مووا  شووجرة أو شوووجيرة فوووق جووا،بي  موودخل

 وقود(. األكاسيا) الس،ط أوراق وريشات ال،خيل  أليا  وشرائط

. أيضوا   مجثموا   ب،ائوه علو  الزوجوا  يتعواو  الذ  الع  يستخدم

 األشوووجار مختلووو  الصووودد هوووذا فوووي العصوووفور هوووذا ويسوووتخدم

 باحتاللوووه ال،ووووع هووذا وُيعووور (. الكي،وووا أشووجار مثووول) الغريبووة

 كالعصوفور الطيوور  مو  األخرى لأل،واع المهجورة األعشا 

 .الدور 

 Lonchura punctulata  الصدر حرشفية مونيا 

 

 التووي القفوو  طيووور موو  هووو الفووات  العصووفور هووذا أ  شوو   

 الطيوور  تجوارة طريوق عو  العربيوة الجزيورة شوبه إلو  أُدخلت

 المواط   م  عدد في سراحه أطلق أو هر   قد يكو  أ  فإما

 ثوم ومو  م 0811 عام مسقط في مرة ألول وجوده سجل حي 

( المووقعي  هوذي  م  ذل  بعد اختف  قد كا  وإ ) الظهرا  في

 والبحوري   الريواض  ثوم وم  ودبي  وأبوظبي  الشارقة  وفي

 توزداد أعوداده أ  بالوذكر الجودير. ظفوار حتو  وُجدة  والكويت 

 أ  ُيورجح حيو  وُعموا   اإلموارات مو  كل في تدريجي بشكل

 أموا. ذاتيوا   البقوا  علو  قادرة مجموعة تنسيس في ،جح قد يكو 

 الزراعيوة  والم،واطق الم،تزهات طائر فهو الفطر   ،طاقه في

 علوو  يحتموول   إذ المعشووبة  والم،وواطق األشووجار وفوورة حيوو 
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 الم،طقوة أوديوة عو  وبعيودا  . القاحول العربوي الجو قسوة األغل 

 العصوفور هوذا يورد لوم المتحودة  العربية اإلمارات في الساحلية

 والضوواحي المود   م،تزهوات فوي إ  العربية الجزيرة شبه في

 يبقو  أ  المورجح ومو . المياه مصادر لوفرة ،ظرا   المزروعة 

 بجوار محصورا   العربية الجزيرة شبه في العصفور هذا ،طاق

 مستقرة برية مجموعات تكوي  م  تمك  إ  السكا،ية  الم،اطق

 بت،اولوه ُيعور  أ،وه بيود العربوي  الغذائي ،ظامه ُيسجل ولم. م،ه

 التووووت ثموووار وبعوووض الخضووورا   واألوراق األعشوووا  بوووذور

 أ،ه غير تكاثره  ع  وافية معلوماتل و،فتقر. أحيا،ا   والحشرات

 أعشوا  علو  العثوور فوإ  لذا للجثم  عشا   تقيم التي األ،واع م 

 ويفضووول. تكووواثره علووو  دلووويال   لووويس الخوووال  العصوووفور هوووذا

 عشووا   يشوويد إذ الطيووور  موو  كبيوورة مجموعووات ضووم  التعشووي 

 لحوووا  وشووورائط الخضووورا   األعشوووا  مووو  ومتي،وووا   مسوووتديرا  

 والووري   ال،اعمووة باألعشووا  أحيا،ووا   يبط،ووه المر،ووة  األشووجار

 .ما شجيرة أو مب،   صدع في إخفا ه ويحس 

 Prunellidae  الشوك عصافير

 مخططووة فوواتح  أسوومر لووو  ذات متطفلووة  غيوور عصووافير هووي

 األ،وواع أموا العربية  الجزيرة م،ها واحد ،وع يستوط . الظهر

 شوورق إلوو  الغربيووة أوروبووا موو  يبوودأ وجودهووا ف،طوواق األخوورى

 العربيووة الجزيوورة م،هووا أخوورى أ،ووواع ثالثووة بلغووت وقوود آسوويا 

 .الشتا  فصل في شاردة كطيور

 Prunella fagani  العربي الشوك عصفور

 

 الووويم  قموووم أقصووو  فوووي العربوووي الشوووو  عصوووفور يسوووتوط  

 م،واطق إلو  ت،حودر ربموا م،وه بسيطة أعدادا   أ  علما   الوسط  

 ال،ووع هوذا دراسوة لصوعوبة و،ظرا  . التكاثر موسم غير في د،يا

 ُصو،  وقود عدده  تقدير يصع  فإ،ه الوعر  الجبلي م،اخه في

 المهوددة شوبه األ،وواع ضوم  م3119 لعوام الحمورا  القائموة في

 عصووووافير موووو  ويعوووود. المحوووودود ل،طاقووووه ،ظوووورا   بووووا ،قراض

 المحوودودة  ال،باتيووة الحيوواة ذات الصووخرية الجبليووة الم،حوودرات

  وأشجار م،خفضة  شجيرات وذات معشبة  م،اطق تتخللها التي

 التوي األ،وواع مو  يكوو  أ  وُيرجح. المتفرقة( األكاسيا) الس،ط

 موو  الشوورقي الطوور  عوو  غائوو  فهووو لووذا الجوود   تقوواوم  

. المكشووفة السوهول فوي التوي الزراعية الم،اطق أو المرتفعات 

 م 2111 حتو  م0951 ارتفواع العصوفور هوذا بلوغ سجل وقد

 بالعصفور ليس وهو. م3911 ارتفاع فوق فقط يتكاثر أ،ه علما  

 ويمتوود. السووكا،ية الم،وواطق عوو  ب،فسووه ي،وونى الووذ  أو الَخِجوول 

 حيو   (تمووز) يوليو إل ( آذار) مارس شهر م  تكاثره موسم

 بإطعوام الوذكر قيوام ورد وقود. ما شجيرة أو صخرة  فوق يغرد

 .للبيض الحاض،ة األ،ث 

 Motacillidae  والجشنات الذعرات 

 طويلوة) والساق الري   طويل ذيل ذات ،حلية برية طيور هي

 فوووي توجوود  (الخلفوووي اإلصووب  وبخاصوووة أيضووا   القووودم أصوواب 

 حووي  بمشوويها تتميووز إذ الفسوويحة  الرطبووة الموائوول فووي الغالوو 

 الطيوور هوذه مو  العديود. ذيلهوا ري  وهز األرض  عل  تكو 

 فوي العائلوة هذه ا،تشار م  وبالرغم. الطيرا  وشديدة مهاجرة 

 العوالم إلو  ي،تموي الطيوور هوذه أ،وواع معظوم فإ  عالمي  ،طاق

 مووو  أ،وووواع بخمسوووة العربيوووة الجزيووورة شوووبه وتسوووتنثر. القوووديم

 91 ي،وواهز الووذ  اإلجمووالي عووددها موو  جشوو،ة 03و الووذعرات

 تعوود األ،ووواع هووذه معظووم أ  بالووذكر الجوودير. العووالم فووي ،وعووا  

 العربيوووة  الجزيووورة علووو  شوووتوية ضووويوفا   أو مهووواجرة  طيوووورا  

 .الم،طقة هذه تسك  التي الجش،ة م  ،وعي  باستث،ا 

 Motacilla flava  صفراء ذعرة

 

 تعود التوي الصفرا  الذعرة م  أ،واع تسعة ع  يقل   ما ُرصد

 شوووبه أرجوووا  فوووي والشوووائعة الم،تشووورة المهووواجرة الطيوووور مووو 

 فهووي. سووقطرى جزيوورة فووي عووددها قوول وإ  العربيووة  الجزيوورة

 الجزيووورة شوووبه فوووي عوووام كووول متفاوتوووة بنعوووداد شوووتا ها تقضوووي

 ووسط العربي  الخلي  م،طقة وبقية الكويت في وت،در. العربية

 ج،ووو  وتلوو  ُعمووا   فووي أحيا،ووا   تكثوور لك،هووا العربيووة  الجزيوورة

 ال،وووع أ  علمووا   م،ووتظم  بشووكل العربيووة الجزيوورة شووبه غوور 

  الووووورأس سوووووودا  الصوووووفرا  الوووووذعرة هوووووو م،هوووووا المتكووووواثر

(Motacilla f. feldegg)  تمور التوي الطيوور آخور مو  فهوي 

 شووهر  أواخوور فووي با،تظووام وترصوود العربيووة  الجزيوورة بشووبه

 علوو  محتملووة شووواهد ثمووة كمووا(. حزيوورا ) ويو،يووو( أيووار)موايو

 موو  والدوحووة  الشوورقية الم،طقووة فووي الصووفرا  الووذعرة تكوواثر

١٧٢



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس

 يقط . ُعما  وشمال الكويت  في الصيفية الطيور بعض وجود

 المتاخموة الموائول فوي تكواثره ،طاق أرجا  شت  في الطائر هذا

 موسوووم وفوووي. والمسوووت،قعات والسوووبخات  البِووور   مثووول للموووا  

 الووذعرة تقصوود مووا وكثيوورا   العربيووة  بووالجزيرة موورورا   هجرتهووا

 المرويوووة الم،ووواطق وبخاصوووة الزراعيوووة  األراضوووي الصوووفرا 

 الغوو،م الطووائر هووذا أسوورا  تتبوو  مووا وكثيوورا  . الحصوواد الحديثووة

 هوذه تثيرهوا التوي الحشورات علو  الحصوول في طمعا   والجمال

 ربموا األرض  مو  الفقاريات غير بالتقاط تتغذى إذ. الحيوا،ات

 ألبا  مزرعة أ  وذكر. والذبا  للحشرات سريعة مطاردة إثر

 الجزيورة فوي لهوا تكواثر مقور كا،وت الخور  قر  كبيرة وأجبا 

 لهوا الم،اسوبة الظورو  الصفرا  الذعرة ُوجدت حيثما العربية 

 جمي  تكو  أ  احتمال وه،ا . والسبخات البر  م  عدد قر 

 مواقوو  العربيووة الجزيوورة فووي الصووفرا  الووذعرة تكوواثر موائوول

 موو  تكاثرهووا مووواط  تووزداد وأ  اإل،سووا   شوويدها اصووط،اعية

 هووذا ويحبووذ. الرطبووة األراضووي وإقامووة الزراعووة  ،طوواق اتسواع

 خاصة أحيا،ا   هائلة وبنعداد الجماعي  الجثم الطيور م  ال،وع

 .الما  فوق أو ال،باتات  قر 

 Anthus cinnamomeus  إفريقية جشنة

 

 محوددة موواط  فوي وتوجد المملكة  في ال،ادرة الطيور م  هي

 وسوووووق وكوكبووووا   والمحوووووت  وإ   تعووووز  قبالووووة بوووواليم  

 حتووو  م3111) المرتفعوووة الم،ووواطق عوووادة وتقصووود. الخمووويس

 ذل  في بما ال،افذة الزراعية الم،اطق في  (األقل عل  م2111

 الفسووويحة األوديوووة إلووو  إضوووافة والمراعوووي  الوووذرة حقوووول مووو 

 فوي المملكوة في إفريقية جش،ة عل  ُعثر وقد. الضفا  المعشبة

. الزيتوو  وأشوجار( األكاسويا) والسو،ط بالعرعر مشجرة م،طقة

 وغيرهوا للحشورات بت،اولها ،طاقها في اإلفريقية الجش،ة ُتعر 

 تجتمو  موا وكثيورا  . البذور ع  فضال   ويرقاتها  المفصليات م 

 ولوم. ،فسها الم،اطق في الم،قار الطويلة الجش،ة م  المملكة في

 شووبه فووي المسووتوط  الطووائر بهووذا يحوويط خطوور أ  بعوود ُيحوودد

 و،طاقوووه األغلوو  علوو  القليووول عوودده أ  إ  العربيووة  الجزيوورة

 وتوصوي  ميودا،يا   الطائر هذا لدراسة الحاجة يعززا  القاصر

 هوذا تغريود ُسوم  وقود. حمايتوه لضوما  وجووده وشروط موئله 

 حت ( الثا،ي كا،و ) ي،اير شهر م  م،ه أزوا  واجتماع الطائر

( ،يسوا ) أبريول شهر  في تعشيشه ُسجل كما  (أيلول) سبتمبر

 بود ا   واضوطرابها ،طاقهوا البالغوة الطيور وترسيم  (أيار)ومايو

 أغسوطس أو( تمووز) يوليو حت ( الثا،ي كا،و ) ي،اير شهر م 

 يووحي الطوائر هوذا تكاثر موسم امتداد أ  بالذكر الجدير(. آ )

 عليهوا ُعثور التوي األعشوا  كا،وت وقود. حضو،ات عودة بوضعه

 قاعووودة ع،ووود األرض فوووي عميوووق كوووو  شوووكل علووو  إ  قووور 

 بشوجيرة  متواريوة مسوتوية أرض عل  أو ما  ركام أو لشجيرة

 البالغووا  الطووائرا  شوووهد وقوود. ال،اميووة األعشووا  موو  كتلووة أو

 هوي اإلفريقيوة الجشو،ة أ،ثو  أ  علموا   العو   ب،ا  مواد يجمعا 

 .البيض بحضا،ة تقوم التي وحدها

 Anthus similis   المنقار طويلة جشنة 

 

 ،ويعوا  م،هوا الم،قوار  الطويلوة الجشو،ة مو  ،ويعوا   عشرو  ثمة

 .A.s العربيووة الم،قووار الطويلووة الجشوو،ة العربيووة  الجزيوورة فووي

arabicus  اليم   غر  وشمال وعسير  الحجاز  تقط  التي 

 التوي  A. s. sokotrae السوقطرية الم،قوار الطويلوة والجشو،ة

 ،حو عل  الم،قار الطويلة الجش،ة ت،تشر. سقطرى جزيرة تقط 

 الطيوور م  فهي الجزيرة  شبه م  الجبلية الم،اطق م  متفرق

 بووي  ت،تقوول أ،هووا علمووا   محووددة  م،وواطق فووي والرائجووة الم،تشوورة

 سووجل وثمووة. الغربيووة الج،وبيووة الجبووال فووي المرتفعووات مختلوو 

 ،حووو علو  حائوول  ج،وو  سولم  جبوول فوي وجودهووا علو  واحود

 هووذه جبووال أعلوو  فووي شوواردة مجموعووة وجووود باحتمووال يوووحي

 الووافي بالقودر تحظ لم التي الحجاز شمال م،طقة وفي الم،طقة 

 وفوي مهورة  جبوال في مستقلة مجموعة توجد كما. الدراسة م 

١٧٣



 العربية الجزيرةشبه  في المتكاثرة الطيور مختصر أطلس

 الم،قوار الطويلوة الجشو،ة وتقط . واإلمارات ُعما  شمال جبال

 عبود جزيورة ع  يبدو ما عل  مختفية أ،ها بيد سقطرى  جزيرة

 طيووور بعووض وتشوورد. األرخبيوول جووزر موو  وغيرهووا الكووور 

 الجزيورة شوبه وشورق ُعما   وسط إل  الم،قار الطويلة الجش،ة

 حيو  األغلو   علو  إيورا  مو  قادمة الشتا  فصل في العربية

 العربوي  الخلي  جزر في كذل  وردت وقد. للتكاثر صيفا   تحط

 الخلوي  عبور الطوائر هذا بحركة يوحي مما داس  جزيرة وفيها

 فووي السوواحلية السووهول علوو  مقوول شووتو  زائوور وهووو. العربووي

 ُعمووا   شوومال موو  الم،خفضووة والم،وواطق العربيووة  اإلمووارات

 اإلموارات فوي المرتفعوات مختل  بي  الطيور هذه ا،تقال ،تيجة

 شوهر بحلوول مثال   ُعما  جبال إل  أدراجها تعود حي  وُعما  

 قليلوة بنعوداد يمور الطائر هذا أ  بالذكر الجدير(. ،يسا ) أبريل

 والريواض  ي،بو   مثول) العربيوة الجزيورة شوبه أرجا  سائر في

 ومووارس( شووباط)فبرايوور شووهر  فووي وقطوور  الكويووت  وربمووا

 الجبلووي  الطوور  طووائر وهووو(. أحيا،ووا   الخريوو  وفووي  (آذار)

 أو الم،خفضووووة  الشووووجيرات ذات الجبليووووة المدرجووووة والحقووووول

 الطوائر هوذا ويقطو . الجيود األرضي ال،باتي والغطا  األشجار 

 شومال في المتفرقة األشجار ذات المكشوفة الصخرية الهضا 

 تفتقر صخرية مواط  يقصد حي  أيضا   سقطرى وفي ُعما  

 حتو  البحور سوطح مو  ي،تشور أ،وه بالوذكر الجودير. ال،باتات إل 

 الوذ  ا رتفواع معودل كثيرا   يماثل وهذا تقريبا   م0211 ارتفاع

 العربيوووة واإلموووارات ُعموووا  شووومال فوووي أموووا. ظفوووار فوووي يبلغوووه

 حتو  تقريبوا   م511 ارتفواع ع،ود األغلو  علو  فيتكاثر المتحدة 

 أوائل في ا،تشاره لوحظ حي  م 2111 ارتفاع ع،د شمس جبل

 فووي م0151 ارتفوواع عوو  ي،ووزل ولووم(. حزيوورا ) يو،يووو شووهر

 المرتفعوات طيوور أ  علما  . العربية الجزيرة شبه غر  ج،و 

 في غذائها وم . الشتا  فصل في ارتفاعا   أقل م،اطق إل  ت،تقل

 م  وغيرها الدودية  واليرقات الج،اد  : العربية الجزيرة شبه

 األرض  م  لتلتقطها تجو  التي( مرة ذات عقر ) الحشرات

 الطوائر هذا ذكور ويتباه . العش  وخصالت ال،باتات  بي  أو

 م  بالتغريد القيام قبل وذل  التكاثر  موسم في التغريد بطيرا 

 وللجشوو،ة. الم،خفضووة الشووجيرات أو األشووجار  فوووق مجووثمهم

 ي،طلووق حيوو  الطيوورا   ع،وود المميووز تغريوودها الم،قووار الطويلووة

 مغووردا   مووا  ارتفوواع حتوو  متموجووا   السووما  فووي مرتفعووا   الطووائر

 البوارز  مجثمه إل  ا ،سالل أو الهبوط  قبل دقيقتي  أو لدقيقة 

 موسوويقية ك،وتووة وشوودوه. مووا شووجرة أو صووخرة  فووي المتمثوول

 وُيضوومر. الصوحرا  قبورة بشودو أشووبه صوفير  يتبعهوا مزدوجوة

 م  يختل  تكاثره وموسم. كثيفة ،بتة أو تل  م،حدر عل  الع 

 هوو ال،ووع هوذا يكوو  أ  الالفتوة  األموور ومو . ألخرى م،طقة

 ا عتيوواد   الوقووواق حضوو،ة مضووي  ليكووو  األمثوول المرشووح

 .مس،دم م،طقة في يتكاثر الذ  الطفيلي الطائر

 

 

 Fringillidae  الحسون عصافير 

 للبوذور اآلكلة القصيرة  العصافير م  مت،وعة كبيرة عائلة هي

 لوودى عريضووا   كووا  وإ  الوورأس  مسووتدق م،قووار ذات والفواكووه 

 وثموة. األلووا  وزاهية مستديري   صغيري  وج،احي  بعضها 

 األرض  بقوواع مختلوو  فووي موزعووة ج،سووا   13 فووي ،وعووا   099

 الجزيورة شوبه فوي م،ها أج،اس ثما،ية م  ،وعا   09 تكاثر ُسجل

 األ،وووواع بقيوووت فيموووا أ،وووواع  ثما،يوووة م،هوووا والمتكووواثر العربيوووة 

 كموا. الشومال مو  القادمة ال،ادرة الشتوية الضيو  م  األخرى

 م،هوا أ  تكواثر علو  دليل   م،ها  هاربة قف  طيور ُرصدت

 .العربية الجزيرة في

 Serinus rothschildi  عربي نعار

 

 وأكثرهوا واس  ،طاق عل  المستوط،ة العربية الجواثم أكثر هو

 موو  بوود ا   العربيووة  الجزيوورة شووبه غوور  فووي يوجوود إذ ا،تشووارا  

 إلوو  ج،وبووا   ثووم وموو  شووما    5º 39 خووط ع،وود الحجوواز شوومال

 وُيرجح شرقا   5º 19 خط ع،د هاجر واد  إل  وشرقا   اليم  

 دليول ه،وا  ولويس ،طاقوه  أرجوا  شوت  فوي مسوتوط،ا   يكو  أ 

 بعووض شوورود بعوود حتوو  أو التكوواثر  موسووم بعوود ا،تشوواره علوو 

. ،طاقوه حودود خوار  مجهوو    ويعود الشوتا   فصول فوي الطيور

 يعود الوذ  حضورموت واد  فوي معرو  غير أ،ه الالفت وم 

 الم،اطق األحيا  أغل  في الطائر هذا ويقصد. له م،اسبا   موئال  

 فووق يكوو  ووجووده. والشوجيرات باألشوجار الزاخورة الفسيحة

 ارتفواع حت  اليم  في وجوده ،طاق شرق البحر سطح مستوى

 يوجود موا وكثيورا   عسوير  م،طقوة فوي السودا  جبل في م3851

 مثول الوتالل سوفو  ع،د الوعرة الم،اطق في م111 ارتفاع ع،د

 الم،وواطق علوو  العربووي ال،عووار يقبوول كمووا. الوويم  فووي بوورع جبوول

 والمشوووجرة المسووتوية شووبه الوووتالل شووقق وبخاصووة الزراعيووة 

 أزهوواره  لت،وواول يفضووله الووذ ( األكاسوويا) السوو،ط أو  بووالعرعر
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 أو األرض  مو  غوذا ه يلتقط وربما. ص،عا  حدائق ع  فضال  

 عقوو  علوو  رأسووا   يتوودل  مووا كثيوورا   إذ الم،خفضووة  ال،باتووات موو 

 مجثمه إل  س،ط شجرة متسلقا   ،باتا   يشد شوهد وقد كالعصفور 

 اتسواع مو  وبوالرغم. بوذورها ملتهموا   بقدموه بوه ممسكا   بم،قاره 

 يووزال   ال،وووع هووذا أحيووا  تكوواثر فووإ  أعووداده  وكثوورة ،طاقووه

 عووام حتوو  وفرخووه وعشووه بيضووه توصووي  يووتم فلووم غامضووا  

 شووهر باسووتث،ا  العووام أشووهر كوول فووي تغريووده ورد وقوود. م3111

 موودار علوو  م،ووه أزوا  شوووهدت كمووا  (األول كووا،و ) ديسوومبر

 إذ(. تمووز) يوليوو إلو ( آذار) موارس شهر م  وبخاصة العام 

 سوووطح مووو  م1-3 ارتفووواع علووو  عشوووه العربوووي ال،عوووار يضووو 

 الم،وواطق فووي العرعوور أشوجار موو  شووجرة جووذع قور  األرض 

. لهووا غصوو  طوور  ع،وود أو الشووجرة  هووذه عليهووا تطغوو  التووي

 الشووووائكة  األعووووواد موووو  متماسووووكا   كوبووووا   عشووووه موووو  ويجعوووول

 شوووبا  وبعوووض والجوووذيرات  اللحوووا   وشووورائط واألعشوووا  

 إلو ( شوباط)فبرايور شوهر فوي ذلو  يكوو  ما وكثيرا   الع،كبوت 

 وجووود موو  البوويض بحضووا،ة وحوودها األ،ثوو  وتقوووم(. أيووار)مووايو

 تغووادر حووي  اليوووم فووي موورة فراخووه يطعووم شوووهد الووذ  الووذكر 

 .الع  األ،ث 

 Serinus menachensis  اليمن نعار

 

 العربيووة  الجزيوورة شووبه غوور  ج،ووو  فووي مسووتوط  ،وووع هووو

 المرتفعووات يسووتوط  إذ م،اخووة  موو  بووالقر  موورة ألول ُرصوود

 إلوو  الطوائ  موو  العربيوة  الجزيوورة شوبه موو  الغربيوة الج،وبيوة

 خوط ع،ود يشوبم واد  إلو  شورقا   م،هوا بعض وشرد ج،وبا   تعز

 فنعداده السعودية  العربية المملكة في أما. شرقا   11º العرض

 شووائ   عصووفور وهووو محووددة  مووواط  فووي كثوورت وإ  قليلووة 

. الويم  فوي والقورى البلودات قور  السوكا،ية المواط  إل  يتردد

 وفوي ُعما   في ظفار في أعتير طوى في قليلة بنعداد ومستقر

 في آخر موط  أ  إل  يهاجر أ  ُيعتقد و . ظفار في رخيوت

 أرخبيوول فووي و  فيهووا  ُيسووجل لووم التووي العربيووة الجزيوورة شووبه

 وال،تووو ات الووتالل  م،حوودرات الطووائر هووذا ويفضوول. سووقطرى

 ال،فايووات أراضووي عوو  فضووال   الزراعيووة  والحقووول الصووخرية 

 ويورد. القاحلوة غيور الجافوة والموائل الم،خفضة  األشجار ذات

 صوو،عا   وسووط ذلوو  فووي بمووا فيهووا  ويعشوو  والبلوودات  القوورى 

 العرعور بقواع فوي ويوجد. السعودية المد  طيور م  ليس لك،ه

 الجبوال أكثور في وكذل  م0851 ارتفاع ع،د السودا  جبل مثل

 رصود وقود. الغربيوة الج،وبيوة الم،طقة في م2111 ع،د ارتفاعا  

 ال،بووي جبول فووق صووغير مسوجد سوطح علوو  مورة ذات تعشيشوه

 أ  بالووذكر الجوودير. العربيووة الجزيوورة شووبه قمووم أعلوو  شووعي  

 ال،عووار طيووور موو  قليوول عوودد فيووه اسووتقر الووذ  أعتيوور  طوووى

 م 011 ،حوو عرضوها م 515 ارتفواع علو  حفورة هوي اليم،ي 

 ميواه تتخللوه ظليول موقو  وهوي م 051 ،حوو إلو  عمقها ويصل

 األرض علو  طعاموه عو  بحثوا   اليم،وي ال،عوار ويجوو . جارية

 عوو  م،قبووا   الم،خفضووة  ال،باتووات وبووي  الصووخرية  الم،وواطق فووي

 المسوتمرة وحاجتوه. ال،اميوة اتواتال،ب مو  إياهوا وملتقطا   البذور 

 مووا وكثيوورا  . وجوووده ،طوواق موو  يحوود عووامال   تكووو  ربمووا للمووا 

. مختلطوة أسورا  في العربي ال،عار وربما الحسو   م  يجتم 

 صوو،عا  قوور ( آ ) أغسووطس شووهر فووي طووائرا   أ  ورد وقوود

 األعشوووا  بعووض م،قووواره فووي حوووامال   آخوور طوووائر موو  يقتوور 

 رافعووا   ذيلووه  ريوو  و،صوو  أسووقطها مووا سوورعا  التووي ال،اعمووة 

 أ  يووحي مما أعل   إل  م،قاره موجها   ما    يبتل  وكن،ه رأسه

 شقوق في العصفور هذا ويعش . المغازلة م  ،مطا   ذل  يكو 

 ألعشووا  اسووتخدامه ورد وقوود والجوودرا   والمبووا،ي الصووخور

 علو  الطوي  مو  المص،وعة القديمة  الشاح  الصخور خطا 

 أو ،توو ات  بوجوود الطوائر هوذا أعشوا  وتتميوز. الكوو  هيئة

 الم،طقوة فوي تكواثره موسوم ويطوول. العو  فوق صخر  سق 

 الطوائرا  ويتعواو . العربيوة الجزيورة شبه م  الغربية الج،وبية

 .الفرا  وإطعام الع   رعاية عل  البالغا 

 Rhynchostruthus   السقطري المنقار ضخم 

socotranus 

 

 بجبووال العربيووة الجزيورة يابسووة فووي الطوائر هووذا ،طوواق ي،حصور

 المملكووة فووي شووما    30º خووط ع،وود الغربيووة الج،وبيووة الم،طقووة
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 إلو  ممتودا   مهورة  وم،طقوة عود  شومال حتو  السعودية العربية

 ولوويس. سووقطرى فووي ا ،تشووار وواسوو  وظفووار  الوويم  شوورق

 حيثموا مقيموا   يكوو  أ  ُيفتورض لذا الفصول  بي  ا،تقاله معلوما  

 الم،قووار ضوخم الطبيعووة لصوو  العوالمي ا تحوواد وصو، . ُوجود

 شوبه األ،واع ضم  م3119 لعام الحمرا  القائمة في السقطر 

 جزيووورة فوووي شوووائعا   الطوووائر هوووذا ويعووود. بوووا ،قراض المهوووددة

 الوجووود  فقليوول العربيووة  الجزيوورة يابسووة علوو  أمووا سووقطرى 

 أحود يكوو  ما وكثيرا  . وجوده مواط  في حت  التمييز وصع 

 التووي الطيووور موو  وهووو. عووددا   المتكوواثرة العربيووة الجووواثم أقوول

 لحظوة األمتوار لمئوات وطيرا،وه لهروبوه ،ظورا   مراقبتهوا؛ يتعذر

 إلوو  فيميوول غذائووه  فووي م،همكووا   يكووو  حووي  أمووا م،ووه  ا قتوورا 

 ويقطو . م2 إل  3 م  م،ه ا قترا  يمك  بحي  بمحيطه الثقة

 ال،باتات ذات العالية والسهول تالل ال سفو  العربي الطائر هذا

 يوجد ما وكثيرا  . الم،خفضة الشجيرات أو واألشجار المرتوية 

 وثموة مورات  عودة الموا  يشور  شوهد وقد العذبة  المياه قر 

 هوذا ي،ونى كموا. دقوائق لعدة الشمس أشعة تحت بقائه عل  شاهد

 علو  قدرتوه عودم ُيورجح إذ القاحلوة  الم،اطق ع  ب،فسه الطائر

 المثموورة لل،باتووات ولحاجتووه القاسووية  الم،اخيووة الظوورو  تحموول

 الم،طقوة فوي أموا. العوام مودار علو  غذائوه لتونمي  يحتاجهوا التي

 فوي ت،واهز التوي الم،واطق يقصود جبلوي فطائر الغربية  الج،وبية

 السوودا  جبول في م3851 ع  يقل   ما إل  م0111 ارتفاعها

 موا فعوادة سوقطرى  وجزيورة مهرة  م،طقة في أما. المملكة في

( ظفوووار) م191 ،حوووو إلووو  البحووور سوووطح مسوووتوى ع،ووود ُيشووواهد

 فووووي المرتفعووووات بووووي  يت،قوووول وشوووووهد(. سووووقطرى) م0111و

 سوواعات الم،خفضووة الم،وواطق فووي الغووذا  عوو  بحثووا   سووقطرى 

 وقود. للجوثم المرتفعوات إلو  أخورى مورة يعوود ثوم ومو  ال،هوار 

 مختلو  ت،واول مو  ليوتمك  عوريض بم،قوار وجل عز هللا فطره

 العصوووافير تسوووتطي    التوووي القاسوووية الكبيووورة والثموووار البوووذور

 وقمووم الشووجيرات  بووي  موو  غذائووه يلووتقط إذ. ت،اولهووا األخوورى

 لت،واول كالببغوا  عقو  علو  رأسوا   متعلقوا   شووهد وقود األشوجار 

 موزيال   بم،قواره  ويطح،ها بعسر  يمضغها التي والبذور الفاكهة

 و  يثمور  حوي  اليتووع ،بوات ويقصود. مائهوا لشر  البذور ل 

 الم،واطق مو  كثيور فوي يوجود أل،ه الشجرة بهذه حصريا   يتغذى

 عصوفور مو  الطوائر هوذا اجتمواع ورد وقود. فيها توجد   التي

 مو  أ،وه إ  تكواثره  عو  المتوافرة المعلومات وتشير. سقطرى

 موو  يجتموو  حيوو  التكوواثر  موسووم غيوور فووي ا جتماعيووة الطيوور

 والجودير. عصوفورا   21 إلو  عوددها يصول العصوافير مو  عدد

 صوغيرة طيورا   يطعم شوهد السقطر  الم،قار ضخم أ  بالذكر

 الصووغيرة الطيوور هووذه لكوو  السووب  يكوو  وقوود صوغاره  غيور

 حيو  وحودها  الكبيرة أو القاسية  الثمار ت،اول عل  قادرة غير

 الطووائر هووذا شوووهد وقوود. البالغووة الطيووور علوو  تعتموود تووزال  

 كمظلوة أو با،سويا   طوائرا   يسوتعرض  وهوو اليم  في العربي

 فووواردا   الوووذكر ويغووورد. األفوووق فووووق بج،احيوووه ممسوووكا   هوائيوووة 

 مووواد وجووود لوووحظ وقوود. يهتووز ذيلووه وريوو  ج،احيووه  وخافضووا  

 غيور لكائ،وات خادريوة وأكيواس روبول  ،سوا  عو  م  منخوذة

 ويعموول. ظفووار فووي لووه عليهمووا ُعثوورا اللووذي  العشووي  فووي فقاريووة

ا واأل،ث  الذكر  .الع  تشييد عل  مع 

 Carduelis  carduelis  الحسون 

 

 الم،طقووة علوو  ،ووادرا   شووتويا   ضوويفا   سووابقا   الحسووو  طووائر كووا 

 فوي يتكاثر أ  قبل العربية  الجزيرة شبه م  والشمالية الشرقية

 تكواثره وكوا  الغربيوة  الشومالية الم،طقوة في السبعي،يات أواخر

. م0888 عووام تكوواثره تنكوود حتوو  م 0893 حلووول موو  مرجحووا  

 الشوورقية  والم،طقووة الكويووت  فووي وجوووده علوو  شووواهد وثمووت

 ُعموا   وشومال المتحدة  العربية واإلمارات وقطر  والبحري  

 وإ  الخلووي   م،طقووة فووي أو الوويم   فووي وجووود لووه ُيعوور  و 

 بريولوأ  (الثوا،ي تشري ) ،وفمبر شهر  بي  م،ه أعداد شردت

 القفو  طيوور م  أ،ه ويعتقد. الم،طقة هذه أرجا  إل ( ،يسا )

 في الحسو  طيور أ  ُيحتمل لذا المتحدة  العربية اإلمارات في

 الطائر هذا ُرصد الغربية الم،طقة وفي. هاربة طيور اإلمارات

 فصول فوي ،وادرا   ضويفا   ويعود الشوتا   فصول فوي ج،وبا   ي،ب  في

 القووور  مووو  السووبعي،يات م،تصووو  حتووو  تبووو  بم،طقوووة الشووتا 

 التي الطيور م  أصبح م0818 م،تص  حلول وم  العشري  

 بحلوول العوام مودار وعلو  شوتا    كثيورة وبنعوداد با،تظوام تتردد

 فووووي وا،تشووووارها المزروعووووة األراضووووي وأسووووهمت. م0893

 تونمي  في المروية  المتوسطة الثمار بساتي  وبخاصة الم،طقة 

 الحسووو  طووائر ويقصوود. الطووائر هووذا لتكوواثر الم،اسوو  الموئوول

 وبعووووض البووووذور حيوووو  ال،فايووووات  وأموووواك  الفاكهووووة  بسووواتي 

 فووي ال،باتووات علوو  عقوو  علوو  رأسووا   ،فسووه يعلووق إذ الحشوورات 

 كموا الشمس  تباع بزهور يقتات تبو   وفي. األحيا  م  كثير

 العربيووة الجزيوورة وشوومال. المركزيووة الوور  محوواور إلوو  يتووردد
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 الظووورو  يووونل    إذ وجووووده ل،طووواق الشووومالية الحووودود تمثووول

. ظمئه إلروا  با،تظام المياه مصادر يرتاد لذا القاحلة  الم،اخية

 والشوووجيرات  الصوووغيرة األشوووجار إلووو  فيحتوووا  التعشوووي  أموووا

 التوووي البسووواتي  فوووي يكوووو  وتكووواثره الفاكهوووة  أشوووجار مفضوووال  

 أسوورا  فووي الحسووو  ويوجوود. الصووحراو  الحسووو  يرتادهووا

 المقفورة  األراضوي ،باتوات حوول تحوم العام معظم في صغيرة

 في الربيعي الفصل م  جز ا   شدوه بات حت  الفاكهة  وبساتي 

 ُعثور الوذ  الوحيود والعو . الطيوور أزوا  تتكوو  حوي  تبوو  

 موا  حود إلو  وهشوا   مت،اسقا   عشا   كا  العربية الجزيرة في عليه

 ال،اعمووة  واألعشووا  الصووو  موو  كووو  هيئووة علوو  م،سوووجا  

ا  علو  البالغوا  الطوائرا  ويتعاو . لوز شجرة أوراق بي  مخفي  

 تحضو  ما غالبا   اإل،ا  كا،ت وإ  الفرا   ورعاية الع   ب،ا 

 .البيض

 Carduelis yemenensis  اليمن حسون 

 

 شووبه موو  الغربيووة الج،وبيووة المرتفعووات الوويم  حسووو  يسووتوط 

 فووي الطووائ  موو  القريوو  العوورض خووط ع،وود العربيووة  الجزيوورة

 باتجواه ثوم ومو  الويم   تعوز فوي صوبر جبول إل  ج،وبا   الحجاز

 الوويم  حسووو  ويبوودو. للبيضووا  المجوواورة الجبووال إلوو  الشوورق

 بوي  موا حود إلو  يت،قول كا  وإ  الم،طقة  أ،حا  سائر ع  غائبا  

 أكثوور يعوود بوول وجوود  أي،مووا كثيوورة بنعووداد ويتوووافر. المرتفعووات

 يهووى إذ. للغايوة محودود موئلوه و،طواق شويوعا   الطيوور أ،واع

 باألشووووجار والمكسوووووة باألمطووووار الوووووافرة الجبليووووة الم،وووواطق

 المدرجووة  والحقووول الزراعيووة الم،وواطق وبجوووار والشووجيرات 

 وبقواؤه. المهجورة الزراعية والمدرجات الفاكهة بساتي  وكذل 

 ع،اصوورها اسووتغالل علوو  قووادر بوول الزراعووة  علوو  يتوقوو   

 مووو ) السووكا،ية الم،ووواطق إلوو  يتووردد موووا وكثيوورا   ومخرجاتهووا 

 الجزيوورة قمووم أعلوو  حتوو  بوورع جبوول ع،وود م581 ،حووو ارتفوواع

 غابوات خوا  بشوكل ويقصود(. شوعي  ال،بوي جبول فوي العربية

 ارتفوواع ع،وود المملكووة فووي الزراعيووة للم،وواطق المتاخمووة العرعور

 بوي  طعاموه عو  بحثوا   األرض الويم  حسو  ويجو . م3911

 حيو  الصوخور  وبوي  المكشوفة  التربة م،اطق وفي ال،باتات 

 ليت،واول الوزرع  علو  جاثموا   يتغوذى كموا أحيا،ا   البذور تتساقط

 طيوور مو  الويم  حسوو  ذكوور كا،وت ولطالموا. ال،باتوات بذور

 يووووتم مووووا وكثيوووورا   التغريوووود  حسوووو،ت فهووووي المفضوووولة  القفوووو 

 توتم الممارسة هذه تك  لم وإ  القف   في وإيداعها اصطيادها

 مجثموه  مو  بتغريوده اليم  حسو  ويتميز. تجار  صعيد عل 

 يطوارد  حوي  وكوذل  وجوده  ع  يعل  وكن،ه طيرا،ه  أث،ا  أو

 ويفضول. العوام مودار علو  وهوذا اإل،وا   إحودى مو  يقتر  أو

 أخورى؛ أشوجار فوي يعشو  وقود العرعور  أشجار في التعشي 

 يكووو  التكواثر وموسوم. الوويم  فوي العرعور أشووجار ل،ودرة ،ظورا  

 حسوو  وضو  ُيورجح مما عام  كل م  األول ال،ص  في غالبا  

 .حض،ات عدة اليم 

 Bucanetes githagineus  وردي زمير 

 

 الصوخرية الموائول فوي المحدودة بنعداده الورد  الزمير يقط 

 فوي السوربية الطيور م  ويعد العربية  الجزيرة شبه م  الجافة

 011 إلو  تصول م،وه أسورا  تجتمو  وقد التكاثر  موسم خار 

 غائبوا   الوورد  الزميور يعود كموا. الطعوام عو  البحو  ع،د طائر

 المملكوة  مو  الغربيوة والج،وبية الغربية األجزا  مرتفعات ع 

 والصووحار  األحموور  البحوور وسوواحل وتِهامووة  ُعمووا   وشوومال

 طويوق جبوال فوي الشوائعة الطيوور مو  وهوو والسوهول  الرملية

 إحووودى إلووو  م،وووتظم بشوووكل ويتوووردد. العربيوووة الجزيووورة وسوووط

 الطيوور مو  كا  أ  بعد موط،ي  في ويتكاثر. الكويت محميات

 فوي محودودة بنعوداد لكو  ي،تشور كما. م0888 عام حت  ال،ادرة

 فووي ُيرصوود ولووم وظفووار  الوويم  موو  الجافووة الشوورقية األجووزا 

 الرحبوة الجافوة الموواط  الطوائر هوذا ويقصد. سقطرى أرخبيل

 عوو  بعيوودا   والحشووائ   واألعشووا  الم،خفضووة الشووجيرات ذات

 المرتفو   العشو  أو الكثيفة  ال،باتات م،اطق أو الرطبة  التربة

 موو  وبووالرغم. العاليووة القمووم يرتوواد و  الخضوورا   الحقووول أو

 با،تظوام الما  شر  إل  يحتا  فإ،ه الجفا   تحمل عل  قدرته

 مرايووا موو  اقترابووه الالفتووة سوولوكياته أوجووه وموو . الغالوو  فووي

 الم،ووووواطق فوووووي يصوووووادفها التوووووي المركبوووووات أو السووووويارات 

 أو المووورآة ا،عكووواس يظووو  وكن،وووه إياهوووا  و،قوووره الصوووحراوية 

 التوي الحشورات وبعوض بالبوذور ويقتوات. للشر  ما  وميضها

 أث،وووا  أو بم،قووواره ع،هوووا بحثوووا   يحفووور أو األرض  مووو  يلتقطهوووا

 القر،وووات بمضووو  يقووووم موووا وكثيووورا  . موووا شوووجيرة علووو  وجووووده

 الطيووور أ،ووواع أكثوور ولعلووه. م،هووا والسوووائل البووذور  سووتخرا 
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 الصوووحرا  سوووهول فوووي هائلوووة مسوووافات يقطووو  حيووو  حركوووة 

 الطيوور أسورا  أ  بالذكر والجدير. طعامه ع  بحثا   المجاورة

 الطيوور أزوا  لتجتمو   (الثوا،ي كوا،و ) ي،واير شوهر في تتفرق

 مو  سوهال   لح،ا   الذكور يطلق حي   (شباط)فبراير شهر بحلول

 ويبوود . متمووو  ،حووو علوو  طيوورا،هم أث،ووا  أو صووخرة  علوو 

 حيو  الطيور  أزوا  احتكا  لحظة بعضهم تجاه عدا    الذكور

 باتجووواه ج،احيوووه و،افضوووا   مقوسوووا   األ،ثووو   بحمايوووة الوووذكر يقووووم

 الطوائر هذا أ،ث  شوهدت كما. الرأس ري  وم،تص  خصمه 

 األعواد بعض بدوره التقط الذ  الذكر ظهر تعتلي البحري  في

 أو المغازلوووة  مووو  شوويئا   هوووذا يكوووو  بوون  يووووحي مموووا وألقاهووا 

 الووورد  الزميوور يضوو  وقوود. الطووائر زو  ،طوواق عوو  اإلعووال 

 .الغزيرة األمطار هطول أعوام في حض،تي 

 Rhodospiza obsolete  الصحراوي الحسون 

 

 كوا  وقود م 0815 عوام م،وذ الصوحراو  الحسو  طائر ا،تشر

 الغربيووة  الشوومالية الم،طقووة فووي مقووال   شووتويا   زائوورا   ذلوو  قبوول

 فوي يظهور بودأ ثم. الثما،ي،يات حلول م  فيها تكاثر ما وسرعا 

 وسووكاكا الجووو  حووول األصوولي العربووي ،طاقووه شوورق شوومال

 ج،وبوا   ثوم ومو . م0895-0891 عوامي بي  ما سرحا  وواد 

 0899 عووووامي بووووي  الحوووورة حووورة حتوووو  وشووووما    ي،بوووو   إلووو 

 قوور  متكوواثرا   حائوول  إلوو  وج،وبووا   شوورقا   زحوو  ثووم. م0881و

 وواد  شوورقا   الم،ووورة المدي،ووة قوور  أيضووا   وم،تشوورا   الريوواض 

 أ  علمووا  . م0885-0880 عووامي بووي  المملكووة شوومال البوواط 

ا مووازال العربيووة الجزيوورة وسووط فووي ا،تشوواره  الجوودير. مسووتمر 

 فوي عشووائي ،حو عل  يتحر  الصحراو  الحسو  أ  بالذكر

 موسمية هجرة خط يتب  أ  ُيعتقد و  ،طاقه  م  أخرى م،اطق

 ال،صو  عبور سو،وات بضو  فوي الهائول ا،تشاره أ  بيد محددة 

 سعيا   ربما المتشتتة طبيعته يعكس العربية الجزيرة م  الشمالي

 يسووتغل أ  المتوقوو  وموو . التكوواثر موسووم خووار  الطعووام إليجوواد

 إلو  وصوو    الزراعيوة الم،واطق ا،تشوار السوربي العصفور هذا

 الخلوووي  م،طقوووة ج،وووو  أيضوووا   وربموووا المملكوووة  وسوووط ج،وووو 

 بوه يووحي موا وبخوال  الطوائر هذا أ  المفارقات وم . العربي

 والبسوواتي   والحوودائق الزراعيووة  الم،وواطق طووائر يعوود اسوومه 

 الغ،يوووة األطوورا  يتووووخ  الحقووول ففووي. الباديوووة طووائر ولوويس

 والشووجيرات المحووور   الوور  حقووول فووي الضووارة باألعشووا 

 ببوووذور يتغوووذى حيووو  للموووزارع  المتاخموووة الم،خفضوووة الجافوووة

 بحاجوووة الصوووحراو  الحسوووو  إ  بووول. والحشوووائ  األعشوووا 

 مو  الزراعية الم،اطق في ا،حصاره سب  وهذا للما   مستمرة

 .العربية الجزيرة شبه

 Carpodacus synoicus  الوردي سيناء عصفور 

 

 المحصوور ،طاقوه في فقط معروفا   الورد  سي،ا  عصفور كا 

 مورة ألول ُسوجل إذ المملكوة  غور  شومال الرمليوة الحجار في

 شهادة وفق حائل  وشرق الكبير  ال،فود وفي م 0818 عام في

 فوي الوورد  سي،ا  عصفور ويظهر(. جلديه جبل) الشهود أحد

 إلو  يعود قد المراقبي  قَِبل م  ورصده أحيا،ا   الصوا  م،اطق

 مو  الورغم وعلو . ،طاقوه  تسواع ولويس به  المتزايد اهتمامهم

 غيور الطيوور مو  يعد فإ،ه فيها  يوجد محددة مواط  في كثرته

 أ  الالفوت وم . العربية الجزيرة في المهاجرة وغير الشائعة 

 الحجوووار ببيئوووة بارتباطوووه ُيعووور  الوووذ  العصوووفور هوووذا يكوووو 

 ال،فوود صوحرا  شومال أو طبيق  جبل م،طقة وطئ قد الرملية 

 عصفور وي،ق . الهائلة الرملية الحجار تضاريس حي  الكبير 

 وع،ود األرض  علو  التوي البذور في غذائه ع  الورد  سي،ا 

 مفضوال   الم،خفضوة  والشجيرات الشجيرات  عل  يجثم التغذ 

 الرمليوة الحجار م،اطق أ  بالذكر الجدير. الشائكة الِسل ة براعم

 معظووم فوي الميواه مصووادر إلو  تفتقور المملكووة غور  شومال مو 

 وجود فرصة ت،تهز التي األ،واع م  يكو  أ  ُيرجح مما العام 

 . إليه دائمة بحاجة يك  لم وإ  الما  

 Emberizidae  الدرسات

 م،قوووار وذات والحجوووم  والشوووكل السووولو  متماثلوووة جوووواثم هوووي

 للبووذور آكلووة بووا،زوا   السووفلي فكهووا يرتفوو  مسووتدق  مخروطووي

 التوي الطيوور مو  كبيورة عائلوة وهوي. األرض م  تلتقطها التي

 عودا - جميعهوا ج،سا   11 م  ،وع 211 م  أكثر عل  ت،طو 

 .القديم العالم في توجد - أج،اس ثالثة
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 Emberiza calandra  اعتيادية درسة

 

 الزائورة الطيوور م  م0883 عام حت  ا عتيادية الدرسة كا،ت

 وبخاصوة العربي  الخلي  دول إل  الشتا  فصل في والمهاجرة

 ولووم  (آذار) مووارس إلوو ( الثووا،ي تشووري ) ،وووفمبر شووهر موو 

 و  ُعمووا   ج،ووو  أو العربيوة  الجزيوورة وسووط فوي قووط ُترصود

 العودد وقليلوة. والويم  الغربية الج،وبية الم،طقة ع  غائبة تزال

 فوي وجودهوا عل  الشواهد بعض باستث،ا  الغربية  الم،طقة في

 وقووود. تيووورا  وجزيووورة ي،بووو   إلووو  هجرتهوووا أو الشوووتا   فصووول

 في كثيرة بنسرا  تتجم  التي ا عتيادية الدرسة أعداد ازدادت

 كموا. الثما،ي،يوات أواخور م،وذ مصيرة جزيرة إل  الكويت شرق

 م 0895 عوام الشورقية بالم،طقة أبقيق في م،ها أسرا  ظهرت

 إحودى أظهرت وقد. أبوظبي وفي الُعما،ي  الباط،ة ساحل وفي

 ويموور البحووري   جزيوورة فووي العصووفور هووذا تحوور  الدراسووات

 كمووا م 0883 عووام قبوول م،ووتظم بشووكل داس بجزيوورة مهوواجرا  

 بي  اإلمارات شمال في المروية العل  حقول في شدوها ُيسم 

 فوي األعووام معظم في تغريدها يسم  بات حت  واآلخر  الحي 

 العووي   ج،وو  فووي تكاثرهوا باحتمووال يووحي ممووا ،فسوه  الموقو 

 فووووي كووووذل  وتتكوووواثر. المتحوووودة العربيووووة اإلمووووارات وسوووواحل

 الم،طقوة وفوي. ذلو  علو  قواط  دليول يتوافر لم وإ  اإلمارات 

 فووي و،طاقهووا ازديوواد  فووي الدرسووة أعووداد تكووو  ربمووا الشوورقية

 الحبوو   حقوول وبخاصة الرحبة  الم،اطق إل  وتتردد. اتساع

. الصوخرية والم،واطق والغابوات  ة الرطبو األراضوي ع  بعيدا  

 شوبه في تتكاثر التي ا عتيادية الدرسة طيور تقصد أ  وُيرجح

 الحبوو   موزارع وبخاصة المروية  المزارع العربية الجزيرة

 وبقايووووا التووووب   ومحاصوووويل والووووذرة  القمووووح  موووو  فيهووووا بمووووا

 المعلقوووة  واألسوووال  الووور   أجهوووزة تتخوووذ كموووا المزروعوووات 

 التوي بالبوذور تقتوات أ،هوا مو  وبوالرغم. لهوا مجثما   والشجيرات

 بت،اولهوووا ،طاقهوووا خوووار  ُتعووور  فإ،هوووا األرض  مووو  تلتقطهوووا

 بووول. الفقاريوووة غيووور الكائ،وووات حتووو  ال،باتيوووة  األ،وووواع مختلووو 

 ربموا) ،طاقها أرجا  سائر في البقر رو  إل  بترددها وُتعر 

 وكثيورا  (. الورو  في الفقارية غير الكائ،ات أو البذور ع  بحثا  

 البوذور وفورة أ  بيود الموزارع  فوي الق،بورة طيور م  تجتم  ما

 عوددها مو  يحود قود عامل أ  غيا  تع،ي المروية المزارع في

 علو  تقو  العربيوة الجزيورة وشوبه. الطعوام علو  الت،وافس بسب 

 أ  ُيورجح الوذ  الطوائر  هوذا تكواثر ،طواق مو  الجوا  الطر 

 فوي ا عتيادية الدرسة عا،ت وقد. الما  إل  دائمة بحاجة يكو 

 تغيوور إثوور العشووري  القوور  موو  األخيوور ال،صوو  خووالل أوروبووا

 فموووو  لووووذا. أعوووودادها تراجعووووت حتوووو  الزراعيووووة  ال،شوووواطات

 مووالذا   العربيووة الجزيوورة شوورق مووزارع فووي تجوود أ  المفارقووات

 موارس) المبكور القموح حصواد موسوم يحوول وربموا! لهوا م،اسبا  

. ا عتياديوة الدرسوة تكواثر دورة اكتموال دو "( ،يسا " وأبريل

 التربوة  عل  حفرة في عشها فتض  العربية الجزيرة خار  أما

 أ  علمووا   األعشووا   غطووا  تحووت مووا  شووجيرة سووطح علوو  أو

 األ،ثو  تقووم كموا. الوذكر بمسواعدة العو   تب،ي التي هي األ،ث 

 .الفرا  وإطعام البيض  بحضا،ة وحدها

 Emberiza striolata  منزلية درسة 

 

 وُعموا  اإلموارات مو  الشومالية األجزا  الم،زلية الدرسة تقط 

 موو  والغربيووة الوسووط  األجووزا  عوو  فضووال   والوويم   وظفووار

 الصووخرية المووواط  فووي الم،تشوورة الطيووور موو  وهووي المملكووة 

 الم،ووواطق الم،زليوووة الدرسوووة تقووور  و . الجافوووة والمرتفعوووات

 الجزيووورة وشووومال العربوووي  الخلوووي  فوووي والم،خفضوووة الرمليوووة

 شووووهدت وقوود. فرسووا  وجووزر سووقطرى  وأرخبيوول العربيووة 

 الطوور  وع،وود أبوووظبي  فووي الم،زليووة الدرسووة طيووور بعووض

 شورود عل  يدل مما داس  وجزيرة الخالي  الرب  م  الشمالي

 الم،واطق أ  بالوذكر الجودير. العربي الخلي  لتجاوز م،ها بعض

 تحظوو    الوويم  وفووي المملكووة فووي الطووائر هووذا يقط،هووا التووي

 مو  وهوي. ،عتقود مموا عوددا   أكثور تكوو  ربموا لوذا جيدة بمراقبة

 وربمووا. الجافووة الصووخرية واألوديووة الووتالل  م،حوودرات طيووور

 مموا العصوفور  هوذا لوجوود مهموا   شورطا   الما  إل  ال،فاذ يكو 

 فووي كثيورة بنعووداد ووجووده القاحلووة  الم،واطق عوو  غيابوه يفسور

 فتوجووود الغربيوووة  الج،وبيوووة الم،طقوووة فوووي أموووا. محوووددة موووواط 

 تِهاموة تعوا،ق حيو  الجافة  الشرقية الجبال في الم،زلية الدرسة

 للتتغووذى صووغيرة مجموعووات ضووم  وتتحوور . الووتالل سووفو 

 ال،باتووووات موووو  تلتقطهووووا أو األرض  علوووو  السوووواقطة بالبووووذور
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 بي،ما بم،قارها  األعشا  م   ،تزاعها القفز وربما الم،خفضة 

 فوي الم،زليوة الدرسة وتت،اول. عليه وتق  العش  برأس تمس 

 فووي الفقاريووة غيوور والكائ،ووات الحشوورات  ،طاقهووا أرجووا  سووائر

 الم،وواطق موو  قربهووا إلوو  يعووود تسووميتها فسووب  التكوواثر  موسووم

 موا وكثيورا  . اإل،سا  م  ومطاعمتها إفريقيا  شمال في السكا،ية

 الدرسووة أعشووا  إيجوواد ويتعووذر. الم،ووازل فووي بالتعشووي  تقوووم

 . الم،حدرات في تب،يها فهي  الم،زلية 

 Emberiza tahapisi  اإلفريقية الصخور درسة 

 

 موو  الغربيووة المرتفعووات فووي اإلفريقيووة الصووخور درسووة تتكوواثر

 م،طقووة فووي م،هووا ،ائيووة مجموعووة وجووود موو  والوويم   المملكووة

 التوي األ،وواع م  وتعد. سقطرى جزيرة في ت،تشر كما المهرة 

 يودل موا ه،وا  يك  لم وإ  والربي   الخري  فصلي في تتحر 

 ظهورت كموا. العربيوة الجزيورة وشوبه إفريقيا بي  هجرتها عل 

 موو  وهووي. الطووائ  شوورق ج،ووو  م،طقووة فووي التسووعي،يات فووي

 مووو  الخضووورا   الوووتالل وسوووفو  الصوووخرية  الم،ووواطق طيوووور

 وموو  الغربووي  الج،ووو  فووي م2111 ،حووو إلوو  متوسووط ارتفوواع

 فوي أموا. وسقطرى المهرة في م0111 ارتفاع إل  البحر سطح

 درسوة وتتج،و . ارتفاعوا   أقول م،اطق إل  فت،تقل الغربية الجبال

 الغربيوة الج،وبية الجبال م  الجافة الم،اطق اإلفريقية الصخور

 هووذه موو  اجتمعووت أ،هووا رغووم الم،زليووة  الدرسووة تقط،هووا التووي

 هوذه تورد الشوتا  فصول وفي. الطائ  شرق ج،و  في األخيرة

 للم،وووواطق المتاخمووووة( األكاسوووويا) السوووو،ط شووووجيرات الطيووووور

 مووا عووادة لووذا وا سووتحمام؛ المووا  شوور  واعتووادت. الصووخرية

 اإلفريقيوة الصوخور درسوة وتقتوات الميواه  مصوادر قر  توجد

 بواختال  الطائر هذا تكاثر موسم ويتفاوت. والبذور باألعشا 

 هبووو  قبوول موورتي  المهوورة طيووور تعشوو  إذ وجوووده  م،طقووة

 إلو ( آذار) مارس شهر م  الغربية  الج،وبية الموسمية الريا 

(. األول تشوري ) أكتووبر شوهر فوي مجوددا   ثوم وم   (أيار)مايو

 البووويض  وحضوووا،ة العووو   ب،وووا  فوووي متسووواو   دور وللوووزوجي 

 .الفرا  ورعاية

  

 

 Emberiza socotrana  سقطرى درسة

 

 تكاثرهوا وي،حصور سوقطرى  جزيورة سوقطرى درسوة تستوط 

 05-00 سوووى ُيحوو  لووم إذ الجزيوورة  وسووط صووغيرة بم،طقووة

 وفوي الجزيورة  وسوط فوي معظمهوا يقو . لتكاثرهوا م،اسبا   موئال  

 موو  الجبلووي الغربووي الطوور  وأقصوو  حجهوور  جبووال سلسوولة

 فوي سوقطرى درسوة طيوور ا،تشار إل  يشير ما وثمة. الجزيرة

 والشومالية الغربيوة  السواحلية الم،اطق في التكاثر موسم أعقا 

 بووي  الطوائر هوذا ت،قول مودى عوو  ،علوم   أ،،وا بيود. الجزيورة مو 

 درسووة الطبيعووة لصووو  العووالمي ا تحوواد أورد وقوود. المرتفعووات

 ،ظوورا   م 3119 لعووام بووا ،قراض المهووددة القائمووة فووي سووقطرى

 وتتكوواثر. الجزيوورة هووذه ضووم  محوودود ،طوواق فووي  ،حصووارها

 م 0311 وكذل  م 511 ارتفاع ع،د الجبال في سقطرى درسة

 القريبووة والم،حوودرات الجلمووود ذات الوووعرة الم،وواطق تفضوول إذ

 أشبه التي والموائل ال،باتية  البيئة تسود حي  الصوا   قمم م 

 م  سقطرى درسة اجتماع ورغم. األل  جبال بمرو  تكو  ما

 يت،افسووا     ال،وووعي  هووذي  أ  إ  اإلفريقيووة  الصووخور درسووة

 تجووثم كمووا. ا،تشووارا   أكثوور اإلفريقيووة الصووخور درسووة بوودت وإ 

 أ،وواع مختلو  علو  وتتغوذى الشوجيرات  فووق سقطرى درسة

 تبحوو  شوووهدت إذ( يبوودو مووا علوو  فقووط األرض علوو ) البووذور

 القصويرة  األعشوا  حي  السحيقة  الم،حدرات حيد عل  ع،ها

. المتفرقوة الم،خفضوة والشجيرات األشجار ذات الجلمود وبقاع

 فووي المتكوواثرة القليلووة الطيووور هووذه لمراقبووة ملحووة حاجووة وثمووة

 المفورط؛ الرعوي بخطور تتنثر فربما كث   م  سقطرى جزيرة

 فوي الطيور هذه تكاثر ،طاق ضم  المواشي أعداد لتزايد ،ظرا  

 واسوووتيراد الميووواه  مصوووادر لتعزيوووز ،تيجوووة الشووواهق  ارتفاعهوووا

 العربوي  الطوائر هوذا موئول تودمير عو  يسفر قد مما األعال  

 الطوائر هوذا تكواثر موسوم بدايوة يكو  أ  ويحتمل. فقدا،ه وربما

 أ،وه علموا    (،يسا ) أبريل إل ( األول كا،و ) ديسمبر شهر م 

 هوووذا فووورا  أحووود ُرصووود وقووود. جمووواعي شوووبه بشوووكل يتكووواثر

 شوووبه بج،ووواحي  طعاموووا   يشوووحذ بالغوووا   طوووائرا   يطوووارد الطوووائر 

 .ومرتعشي  مطبقي  
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