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دفرت تسجيل الطيور



متتع باخليارات املتنوعة لتسجيل أجمل اللحظات وانت تراقب الطيور
سجل الطيور التي تشاهدها، اين ومتى  •
ارسم أنواع الطيور غير املعروفة لديك لتصنفها الحقا •
استمر مبتابعة قائمة الطيور التي شاهدتها طوال حياتك  •

يحتــوي دفتــر تســجيل الطيــور علــى مواضيــع مختلفــة منهــا: مــاذا ميكنــك ان تشــاهد بالقــرب مــن 
منزلــك، صــور الطيــور الشــائع مشــاهدتها يف فلســطني لتســاعدك علــى التصنيــف والتســجيل، 

ارشــادات عامــة كيــف ميكنــك مســاعدة الطيــور، وتعليمــات اســتعمال املنظــار ومراقبــة الطيــور.

ســواء أكنــت مبتــدئ يف مراقبــة الطيــور او متقــدم، هــذا الدفتــر اجلميــل مبحتــواه العلمــي 
وتصميمــه الراقــي ســوف تســتخدمه مــرارا وتكــرارا. 

أنا رفيقك املثايل ملراقبة الطيور 

2

أنا رفيقك المثالي لمراقبة الطيور 
تمتع بالخيارات المتنوعة لتسجيل أجمل اللحظات وانت تراقب الطيور

سجل الطيور التي تشاهدها، اين ومتى  
ارسم أنواع الطيور غير المعروفة لديك لتصنفها الحقا 

استمر بمتابعة قائمة الطيور التي شاهدتها طوال حياتك  

يحتوي دفتر تسجيل الطيور على مواضيع مختلفة منها: ماذا يمكنك ان تشاهد بالقرب من منزلك، 
صور الطيور الشائع مشاهدتها في فلسطين لتساعدك على التصنيف والتسجيل، ارشادات عامة 

كيف يمكنك مساعدة الطيور، وتعليمات استعمال المنظار ومراقبة الطيور.

سواء أكنت مبتدئ في مراقبة الطيور او متقدم، هذا الدفتر الجميل بمحتواه العلمي وتصميمه الراقي 
سوف تستخدمه مرارا وتكرارا. 



ال تتواجد الطيور فقط يف احملميات .. بل هي تعيش أيضا حول منزلك 
أي نوع من املوائل تعيش فيه؟

إذا كنت تعيش بالقرب من االحراش 
ابحث عن احلمامة الرقطية، الصرد املقنع، الشحرور، الهدهد، القيق، 

عصفور الشمس، القرقف الكبير، نقار اخلشب السوري، قليعي، نسر 
الثعابني، بومة طويلة االذن، حوام طويل الساق، باشق

إذا كنت تعيش بالقرب من املدينة 
ابحث عن البلبل، الغراب االبقع، دوري املنزل، الببغاء املطوقة، املاينة 

الهندية، احلمامة الضاحكة، السمامة الشائعة  

إذا كنت تعيش بالقرب من السهول 
ابحث عن الزقزاق، القبرة املتوجة، احلجل، الكروان، أبو قردان، 

إذا كنت تعيش بالقرب من مصدر مياه 
ابحث عن السماك ابيض الصدر، أبو منجل، الكرسوع، طيطوي 

االخضر، دجاجة املاء، الغطاس الصغير

إذا كنت تعيش بالقرب من الصحراء
ابحث عن االبلق احلزين، الوروار الصغير، احلجل الصحراوي، 

القليعي اسود الذنب، الصرد الرمادي، زرزور أسود، العويسق 

أين تبحث عن طيور؟ 



ــد مــن املعلومــات حــول  ــا، و للمزي ــور الشــائع تواجدهــا و اســتعن بالصــور لتصنيفه ــة الطي ــدأ مبراقب اب
ــع: ــط املوق ــك االســتعانة براب ــور ميكن ــات هــذه الطي صف

 http://www.mahmiyat.ps/floraAndFauna

كيف تبدأ مبراقبة الطيور وكيف تصنفها؟

Common Kestrel
Falco tinnunculus

العوسق

Hoopoe
Upupa epops

الهدهد

Little Owl
Athene noctua

البومة الصغيرة 

long-legged Buzzard
Buteo rufinus

حوام طويل الساق

Palestine Sunbird
Nectarinia osea

عصفور الشمس 
الفلسطيني

Sardinian Warbler
Sylvia Melanocephala

هازجة سردينيا 
الرأساء

Syrian Woodpecker
Dendrocopos syriacus
نقار الـخشب السوري

graceful Prinia
Prinia gracilis
هازجة رشيقة

 White-breasted
Kingfisher

Halcyon smyrnensis
الّسماك ابيض الصدر

 Eurasian Jay
Garrulus glandarius

القيق

 Woodchat Shrike
Lanius senator

الصرد أحمر القنة

 Common Chiffchaff
Phyloscopus Colybita

نقشارة شائعة

European Bee-eater
Merops apiaster

وروار

great Tit
Parus major
قرقف كبير

lesser Whitethroat
Sylvia curruca

دخلة بيضاء احلنجرة 
الصغيرة

Masked Shrike
Lanius nubicus

الصرد املقنع

Short-toed Eagle
Circaetus gallicus

عقاب الثعابني

Mourning Wheatear
Oenanthe lugens

األبلق احلزين

 Cattle Egret
Bubulcus ibis

أبو قردان

 Greenfinch
Carduelis chloris

احلسون األخضر

Corn Bunting
Miliaria calandra

درسة الذرة



مــن الســهل أن تســاهم يف احلفــاظ علــى الطيــور، مثــل أي شــيء آخــر فــإن أكثــر االجــراءات فائــدة تبــدأ يف 
منزلــك. فقــط تخيــل عــدد الطيــور التــي ميكنــك مســاعدتها علــى إنهــاء رحلــة هجرتهــا مــن والــى بالدنــا، 
وحتظــى مبوســم تعشــيش ناجــح، وتربــي فراخهــا، وتبقــى علــى قيــد احليــاة يف فصــل الشــتاء.... اليــك 

بعــض األفــكار ملســاعدتها: 
ال تشــتِر الطيــور البريــة التــي مت اصطيادهــا. ان بيــع الطيــور البريــة علــى انهــا حيوانــات اليفــة . 1

للبيــوت هــو عمــل غيــر قانونــي. 
عنــد التنــزه حافــظ علــى مســافة بينــك وبــن الطيــور. الطيور حتتــاج مســاحة للتغذية والتعشــيش . 2

ولألنشــطة اليوميــة األخــرى. إن االقتــراب الشــديد منهــا قــد يجعلهــا عصبيــة وتســتخدم الكثيــر مــن 
الطاقــة االحتياطيــة لديهــا والتــي هــي بأشــد احلاجــة إليهــا، ويف موســم التعشــيش قــد يــؤدي ذلــك 

إلــى فقــدان بيضهــا أو فراخهــا عــن طريــق مفترســيها.
تقديــر الطيــور. الطيور تضفــي صفــة جماليــة للطبيعــة فهــي جتذبنــا بألــوان ريشــها، وأصواتهــا، . 3

ــواء  ــى اله ــي، أخــرج ال ــوازن البيئ ــى الت ــاظ عل ــم أيضــا يف احلف ــا دور مه ــا الرشــيقة، وله وحركاته
ــق واســتمتع مبشــاهدتها. الطل

ــور. عنــد جتولــك يف الطبيعــة ضــع النفايــات اخلاصــة بــك يف . 4 ــل الطي ــة موائ ــى نظاف ــظ عل حاف
ــا يف الســلة ايضــا. ــا وضعه ــى األرض التقطه ــات أخــرى عل ســلة املهمــالت وإذا الحظــت وجــود نفاي

وفــر غــذاء للطيــور يف فصــل الشــتاء. ضــع مغذيــات للطيــور يف حديقــة منزلــك فهــي تعتبــر . 5
مســاهمة حقيقــة يف توفيــر الطاقــة لبقائهــم علــى قيــد احليــاة يف الشــتاء القــارص.

ازرع نباتات محلية أصيلة، فهي توفر الغذاء ومواقع للتعشيش وتغطية للطيور.. 6

ادُع صديق جلولة ملشاهدة الطيور، ميكنكم اكتشاف املزيد عنها معا.. 7

عّلــم اآلخريــن عــن الطيــور. حتــدث مــع أصدقائــك عــن قيمــة الطيــور وكيفيــة تصنيفهــا ونــاد يف . 8
مجتمعــك لتعلــم النــاس عــن التحديــات التــي تواجهــا، فكلمــا زاد عــدد األشــخاص الذيــن يعرفــون 

عنهــا كلمــا زاد مــا ميكــن فعلــه ملســاعدتها.
ال تســتخدم املبيــدات الكيميائيــة يف حديقــة منزلــك. فهــي ضــارة ليــس فقــط علــى الطيــور بــل . 9

وعلــى احليوانــات البريــة االخــرى
اســتخدم أكيــاس مــن القمــاش عنــد التســوق وقواريــر قابلــة إلعــادة االســتخدام. فالطيــور قــد . 10

تــأكل عــن طريــق اخلطــأ القمامــة البالســتيكية وبذلــك تصبــح مريضــة وقــد يــؤدي بهــا الــى املــوت.

كيف تساعد الطيور؟ 



ميكننــا مشــاهدة الطيور بدون منظار ولكّن اســتخدامها يزيــد مــن متعــة مشــاهدتها والتعــرف عليهــا 
ومراقبــة ســلوكها عــن بعــد دون إزعاجهــا أو التأثيــر عليهــا.

أخالقيات مراقبة الطيور: 
عــدم إزعــاج الطيــر وزجــره عنــد ممارســة املراقبــة خصوصــاً للطيــور التــي تســتعد لبنــاء األعشــاش، . 1

واألٌولــى تركهــا وشــأنها واالبتعــاد عــن مراقبتهــا.
عدم اإلعالن عن أماكن أعشاش الطيور إذا كان ذلك سيسبب لهم إزعاجاً.. 2
مســاعدة مراقبــي الطيــور املبتدئــني واإلجابــة علــى أســئلتهم وإخبارهــم بأماكــن تواجــد الطيــور . 3

وكيفيــة مراقبتهــا.
عــدم االقتــراب مــن املراقبــني اآلخريــن إال بعــد أن يأذنــوا لــك، ألنــك قــد تُضّيــع عليهــم مراقبــة طيــر . 4

نــادر كانــوا يتتبعونــه.

تعليامت استخدام املناظري املٌقرِّبة ومراقبة الطيور

عن املنظار 
اليمنى

عجلة التركيز 
املركزية



كيف نراقب الطيور باملنظار؟ 
تذكــر أنــه مــن األســهل العثــور علــى الطيــور بواســطة عينيــك أوال، ومــن ثــم اســتخدام املنظــار لعرضهــا 

عــن قــرب.

أخرج املنظار من حقيبته وضع حزام الرقبة للمنظار حول رقبتك وجتنب ملس زجاج املنظار.. 1
ــك . 2 ــى مســتوى عيني ــه إل ــد مشــاهدته وامســك املنظــار وارفع ــذي تري ــر ال ــك مــكان الطي حــدد بعيني

وأنــت تنظــر إلــى الطيــر.
انظر من خالل املنظار وقم بثنيه حتى ترى صورة واحدة فقط.. 3
أغمــض عينــك اليســرى وحــرك بيــدك عــني املنظــار اليمنــى حتــى تصبــح الصــورة حــادة. )اذا لــم . 4

ــة التركيــز يف مركــز املنظــار( ــى عجل يتواجــد يف منظــارك عــني منظــار مينــى اعتمــد عل
أغمض عينك اليمنى وحرك بيدك عجلة التركيز يف مركز املنظار حتى تصبح الصورة حادة. . 5
ثبت كلتا يديك وامتنع عن املشي خالل املشاهدة باملنظار.. 6

واالن لديك منظار يساعدك على خوض جتربة رائعة ملراقبة الطيور يف بيئتها الطبيعية. 



انتخب طيرا ميثل احملمية القريبة من بلدتك!!
يف عــام 2015، قــرر مجلــس الــوزراء اعتبــار عصفــور الشــمس الفلســطيني طائــرا وطنيــا لفلســطني. 
ــه اكتشــف ألول مــرة فيهــا عــام 1865،  ــم تكــن صدفــة فهــو مرتبــط بفلســطني ألن ــاره ل ــر اختي ان معايي
ويتواجــد فيهــا حتديــًدا، امــا لونــه املعدنــي اجلميــل الواضــح علــى الــراس يف الذكــور وأغانيــه الغنيــة التــي 

يصــدح بهــا يف كل مــكان تســعد اجلميــع. 

هــذه بعــض املعاييــر التــي بواســطتها ميكــن أن نختــار مرشــح مناســب أيضــا للمحميــة القريبــة مــن 
بلدتنــا..  هــل ســتخوض جتربــة انتخــاب طيــرا معنــا؟ ميكنــك اقناعنــا عبــر اســتكمال بطاقــة االنتخــاب 

.info@mahmiyat.ps التاليــة وارســالها عبــر

اسم احملمية القريبة من بلدتك  ______________________

 http://www.mahmiyat.ps/map :لتتعرف على احملميات القريبة من بلدتك استعن باخلارطة

اسم الطير ___________________________

مناسب لكي يكون رمزا للمحمية ألنه: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________
احضر صورة لهوية الطائر )ارسم(
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بطاقة انتخاب: 
انتخب طيرا يمثل المحمية القريبة من بلدتك!!

في عام 2015، قرر مجلس الوزراء اعتبار عصفور الشمس الفلسطيني طائرا وطنيا لفلسطين. 
ان معايير اختياره لم تكن صدفة فهو مرتبط بفلسطين ألنه اكتشف ألول مرة فيها عام 1865، 
ويتواجد فيها تحديدًا، اما لونه المعدني الجميل الواضح على الراس في الذكور وأغانيه الغنية التي 

يصدح بها في كل مكان تسعد الجميع. 

هذه بعض المعايير التي بواسطتها يمكن أن نختار مرشح مناسب أيضا للمحمية القريبة من بلدتنا..  
هل ستخوض تجربة انتخاب طيرا معنا؟ يمكنك اقناعنا عبر استكمال بطاقة االنتخاب التالية و 

info@mahmiyat.ps . ارسالها عبر

اسم المحمية القريبة من بلدتك  ______________________

 http://www.mahmiyat.ps/map : لتتعرف على المحميات القريبة من بلدتك استعن بالخارطة

اسم الطير ____________________

مناسب لكي يكون رمزا للمحمية ألنه: 

_____________________________________________________
_________________________________________________

احضر صورة لهوية الطائر (ارسم)

بطاقة انتخاب 



 Common Kestrel العوسق 1  
 Glossy Ibis أبو منجل 2
Black Kite احلدأة السوداء 3
Blackbird الشحرور 4
Cattle Egret أبو قردان 5
European Bee-eater الوروار االوروبي 6
Little Green Bee-eater وروار شرقي اوروبي
Greenfinch احلسون األخضر )اخلضيري( 7
Hoopoe الهدهد 8
Lesser Kestrel العويسق  9
 Linnet احلسون التفاحي 10
Little Owl البومة الصغيرة )أم قويق(  11
Long-legged Buzzard حوام طويل الساق  12
Marsh Harrier مرزة البطائح 13
 Palestine sunbird عصفور الشمس الفلسطيني  14
Red-rumped swallow السنونو أحمر العجز 15
Sardinian Warbler هازجة سردينيا الرأساء 16
 Spanish Sparrow دوري اسباني  17
Syrian Woodpecker نقار اخلشب السوري 18
White stork اللقلق األبيض )أبو سعد( 19
White-throated Kingfisher الّسماك ابيض الصدر 20
Barn Owl بومة املخازن )البومة البيضاء(  21
Bluethroat الهزار ازرق الزور   22
Common Kingfisher الّسماك االعتيادي  23
Common Quail الفر )السمان( 24
Crested Lark القّبرة املتوجة 25

قامئة الطيور التي شاهدتها طوال حيايت 



 Cretzschmar›s Bunting درسة زرقاء الرأس  26
 Eurasian Jay القيق )أبو زريق( 27
European Robin أبو احلناء 28
European Stonechat القليعي املطوق 29

 Hooded Crow الغراب األبقع 30
 House Sparrow الدوري البلدي 31
Long-billed Pipit اجلشنة طويلة املنقار 32
Rufous Bush Robin الدخلة احلمراء 33
Eurasian Scops-owl الثبج األوروبي 34
White Wagtail الذعرة البيضاء  35

 Woodchat Shrike الصرد أحمر القنة 36
 Wryneck اللواء 37
 Chukar حجل )الشنار( 38
Barn Swallow السنونو  39
Black Redstart حميراء دبساء 40
Blackcap أبو قلنسوة )الشّماس، أبو سمرة( 41
Black-eared Wheatear األبلق اسود األذن 42
Booted Eagle عقاب مسيرة صغرى 43

  Common Chiffchaff الفسفس األصفر )نقشارة( 44
Collared Dove اليمامة املطوقة  45
Common Buzzard الصقر احلوام   46
Common Crane الكركي 47
Common Cuckoo الوقواق املألوف 48
Common Moorhen دجاجة املاء 49

  Common Myna املينا الهندي 50
Common Redstart احلميراء 51

 Corn Bunting درسة الذرة  52
 Eastern Olivaceous Warbler هازجة زيتونية  53
Egyptian Vulture الرخمة املصرية 54



 
 Eurasian Reed Warbler هازجة الغاب 55
Eurasian Stone-curlew الكروان الصحراوي 56
European Roller شقراق أوروبي 57
Eurasian Hobby الشويهني 58

 Golden Oriole صفير ذهبي  59
Graceful Prinia الهازجة الرشيقة 60
Great Spotted Cuckoo وقواق مرقط كبير 61
Great Tit قرقف كبير 62
Green Sandpiper طيطوي أخضر 63

 Grey Heron مالك احلزين الرمادي 64
Hen Harrier مرزة الدجاج 65
House Martin سنونو أبيض البطن 66

 Lesser Whitethroat هازجة فيراني 67
Little Egret بلشون أبيض صغير 68
Long-eared Owl البومة القرناء ) بومة طويلة االذن( 69

 Masked Shrike الصرد املقنع 70
 Eastern Orphean Warbler دخلة مغنية 71
 Ortolan Bunting درسة الشعير 72
Peregrine Falcon الشاهني 73

 Sand Martin سنونو الرمل 74
Short-toed Eagle نسر الثعابني )عقاب أبو احليات( 75

 Song Thrush الّسمنة املطربة 76
Spur-winged Lapwing الزقزاق )أبو ظفر( 77
Squacco Heron بلشون ذهبي 78

 Steppe Eagle عقاب السهول 79
Turtle Dove اليمام القمري  80
Great White Pelican البَجعة البيضاء الكبيرة 81

 White-Spectacled Bulbul بلبل أصفر العجز  82
 Willow Warbler نقشارة الصفصاف 83



Eastern Imperial Eagle العقاب امللكي الشرقي  84
Greater Spotted Eagle عقاب أرقط كبير 85
Golden Eagle العقاب الذهبي 86
Pallid Harrier مرزة باهتة 87
Black Francolin دراج أسود 88
Common Swift السمامة  89
Eagle Owl البومة النسارية 90
Eurasian Sparrowhawk باشق 91
European Goldfinch احلسون الذهبي 92
Tristram’s Starling زرزور أسود )سوادية( 93
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