
العصفور الوردي – الَجَزْم

Carpodacus synoicus  Temminck, 1825

 Sinai Rosefinch

Fringillidaeالفينش                                                   

طائر صغير الحجم يتراوح طوله من ) 15,5 – 16( سم و يزن من )24-17 (.
 جسم الذكر البالغ احمر وردى وجناحاه، يكتسب لونه الوردىبعد عام من فقسه و 

يصبح لونه أزهى و أجمل في موسم التزاوج .
االنثى و الطيور اليافعة فهي بنية رمادية 

المناطق الجبلية لجنوب سيناء، االردن، السعودية، أفغانستان، الصين، إسرائيل.

اقل تهديد – حيث انه واسع االنتشار.



أبلق أسود أبيض الرأس - البقعاء

Oenanthe leucopyga Brehm CL, 1855

White crowned black wheatear

Turdidae                                                   الشحرورية

طوله يصل الي 17 سم.
شكلها مميز و ذلك لوجود ذيلها و اردافها البيضاء.

الطيور البالغة لها تاج أبيض بينما اليافع منها ال تكتسب التاج االبيض إال عند بلوغها.

مصر )جبال سيناء، بحيرة ناصر، الصحراء الشرقية، واحات الصحراء الغربية(، 
األردن، الجزائر، إثيوبيا، لبيا، فلسطين، إسرائيل.

اقل تهديد – حيث انه واسع االنتشار.



حمام جبلي

Columba livia Gmelin, 1789

Rock Dove, Rock Pigeon

Columbidae                                            الحمامية                                                   

البالغ منه يصل من 32 الي 37 سم مع طول جناحين 12-14 سم.
رمادي مزرق الراس و العنق، الصدر مصفر اللون مصقول مع االخضر واالرجواني 

المحمر.
متقزح اللون علي طول الرقبة و ريش الجناح التقزح لونه برتقالي او احمر او ذهبي، 

الجلد حول العين رمادي مزرق، المنقار رمادي – أسود مع اللون االبيض.
االناث البالغات تكاد تكون مطابقا للذكور ، ولكن التقزح اللوني على العنق أقل كثافة 

وأكثر تقييدا إلى العمق والجانبين.
اسفل الظهر ابيض، لديه شريطين اسودين علي جناحه، يوجد عصابة سوداء علي 

اخر الذيل. القدم لونها أحمر وردي.
يتناسل الحمام في اي وقت من السنه و لكن انسب اوقاته هي الربيع و الصيفيتم 

تقاسم حضانة الوالدين للبيض من سبعة عشر الي تسعة عشر يومياً.

يعيش في المناطق الجبلية و الصحراوية و علي طول البحر االبيض.
سلسلة جبال البحر االحمر، جبل علبة.

مقيم شائع.



يمام بلدي

Streptopelia senegalensis Linnaeus, 1766

 Laughing Dove

Columbidae                                               الحمامية

طويل الذيل ضئيلة الحجم ، عادة 25 سنتيمترا في الطول.
الظهر، االجنحة، والذيل لونهم احمر مائل الى البني مع االزرق والرمادي في األجنحة.

الرأس و االجزاء السفلية وردية اللون مع ظالل بيضاء اسفل البطن.
بقع سوداء علي الحلق.

سيقان حمراء.
واحات الصحراء الغربية ما عدا الفرفرا، وادي النطرون، سيوة، الخارجة، منطقة قناة 
السويس، ابو سمبل، العين السخنة، راس غريب، الغردق، سفاجا، قصير، جبل علبة، 
العريش، رفح، خليج العقبة، نويبع، وادي فيران، وادي الشيخ، سانت كاترين، خليج 

السويس.

مقيم شائع.



أبلق حزين

Oenanthe lugens Lichtenstein, 1823

Mourning Wheatear

Turdidae                                                   الشحرورية

يتميز بلونه االبيض واالسود ووجود لون برتقالي فاتح اسفل البطن عند بداية الذيل.

الصحراء الشرقية، سيناء، الدلتا و وادي النيل مثل الجيزة و ابو رواش، مطروح.

مقيم شائع.



قنبرة البادية – قنبرة الصحراء  

Ammomanes deserti Lichtenstein, 1823

Desert Lark, Middle-eastern Desert Lark

Alaudidae القنبرية

يصل طولها الي 15 سم، يتشابه لون ريش قبرة الصحراء مع لون رمال الصحراء ؛ 
مما يشّكل تمويها هائاًل، تبني قبرة الصحراء عشـهـا فوق الصخور أو فوق تجمعات 

الحشائش ، ثم تضع فيه ) 3 بيضات(، وترقد عليهم حتى يخرج الصغار.

تـتواجد قبرة الصحراء،الوديان الصخرية، منحدرات الجبال والمنحدرات العشبية 
الجافة.

الصحراء الغربية، الدلتا ووادي النيل، الصحراء الشرقية، سيناء.

مقيم شائع.



بومة بقرون  -  بعف

Bubo bubo Linnaeus, 1758

Eagle Owl, Pharoah Eagle Owl

Strigidae البوم                                                        

بومة كبيرة وقوية )تعتبر من أكبر البوم عالميا(، يصل طولها الى 58-71 سم وتزن 
األنثى 2280-4200 جم والذكر 1620-3000جم ويصل طول  الجناح الواحد 

لألنثى 47 سم و 44 سم للذكر. األجزاء العليا بنية وأسود اللون أو أسود مصفر من 
أعلى، ويمكن تمييزها عن طريق أعينها الكبيرة البرتقالية  اللون الملفتة للنظر وبأن 
لها خصلة واضحة بنية أو سوداء عند األذن. أجزائها العليا أكثر قتامة من أجزائها 

السفلى والتي تحتوى على شرائط سوداء ولها حلق لونه أبيض. تتغذى على الثدييات 
الصغيرة.

 يعيش فى معظم البيئات من الغابات الى الصحراء الدافئة 
وأحيانا تفضل األماكن الصخرية.

الصحراء الشرقية والغربية ودلتا النيل والوادى وسيناء.

منتشر ومقيم.



غراب نوحى

Corvus ruficollis Lesson, 1831

 Desert raven, Brown necked raven

Corvidae الغربان                                                                                                     

طائر كبير أسود يصل طوله الى 52-56 سم، يشبه الغراب المنتشر لكن منقارها ليس 
كبير أو عميق وأجنحتها أكثر إستدقاقا. الرأس والحلق سوداء بنية وهو مايميز هذا 
النوع )سبب التسمية الشائعة لهذا الغراب باللغة األنجليزية( بينما بقية ريش أسود 

المع يتخلله القليل من الريش األرجواني واألزرق. كل من القدمين والساقين والمنقار 
أسود اللون.

يبني عشه علي التالل و الجروف الصخرية.

معظم المناطق الصحراوية بمصر.

منتشر ومقيم.



صقر الغروب

Falco concolor Temminck, 1825

Sooty Falcon

Falconidae الصقور                                                  

طائر جذاب ومتوسط الحجم، له أجنحة وذيل طويالن. الريش شاحب ورمادي اللون 
ومشوب بالزرقة في الذكور بينما يكون أكثر قتامة في اإلناث. المنطقة تحت العينين 

أغمق من باقي الجسم بشكل ملحوظ، وبعض األفراد بها قطعة صغيرة باهتة في 
الحلق. على العكس من الريش، فإن المناطق الجرداء على الساقين وحول قاعدة 

المنقار وحافة حول العينين لونها أصفر.
الوديان الصخرية والصحراوية )المناطق المتميزة بوجود درجة حرارة عالية ورطوبة 

منخفضة(.
منتشر )الساحل الشمالى بالصحراء الشرقية والدلتا والوادى والصحراء الشرقية 

وساحل البحر األحمر وسيناء(.

منتشر محليا، مهاجر، مقيم من منتصف أبريل الى آخر نوفمبر.
عالمياً مهدد جدا وتحت الخطر.


