
 
 (  عشرة انواع من الطيور المهددة باالنقراض في اهوار العراق)دراسة  
 
 

  -المقدمة :

من اهم مناطق للطيور في العالم وقد اجريت عليها العديد من  العراقاهوار جنوب تعتبر  
نوع معتمد  431 سجل العراقنوع من الطيور المسجلة في  782من بين  الدراسات التي بينت انه

بأعداد مميزة  العراق( وتظهر في    wetland habitateيد على المواطن الرطبة ) الى مدى بع
  altirostris Turdoides (  Iraqi Barbeler)أثنان من تلك االنواع هما الثرثار العراقي

وهما  griseldis Acrocephalus  ( warbeler Reed Basrah) ريد القصب البصريغو 
 في اهوار جنوب العراق واالول معروفان انهما اليتكاثران اال

 وزستان ( . خفي غرب ايران )  ايضا وجودهمؤشر 
وهررو ا ررد االنررواع  فرري االهرروارمركررز فرري منرراطق الوسررايد القصرربية  بشرركل الثرثررار العراقرري ينتشررر

(  4884 ،المستوطنة على  افات االنهار وقنوات الري في وسرط وجنروب العرراق  ) الردبان وبنري
 . 

تجمع لنوعين من البط في اهوار جنوب العراق وهي مؤشررة علرى انهرا ت رت نروع   كذلك فان هناك
( والسررهم االفريقرري   Tachybatrs rnficollis –( Little Greb وهمررا )الاطرراص الصرراير

iroquensis )  – chantrei Anhingarafa واالهروار فقط في اهروار الجنروب  انمؤشر  ا( وهم
  وجرود  السرابقة ت الدراسرات وقرد اشرار  قرريبين مرن االنقررا  عرانوهرذان النو . المشتركة مع ايران 

 كبيرة   وبأعداد في اهوار الجنوب  ينالطاير   ينمجتمع هذ
 (Maxwell 1957   ( اصرردر االت رراد العررالمي لصررون الطبيعررة . )IUCN   عررام )4881 

اهوار الجنوب وهري  ( الموجودة في  Redlisteع الطيور المايية المهددة باالنقرا  ) انو باقايمة 
 مع فوتوغرافية الب ث وصف لتلك االنواع وعر  صورسيتضمن  موضوع الدراسة ال الية  يث

  ماية هذه االنواع . لتساعد المهتمين بع  المعلومات 
  لالهواروهو زاير شتوي شايع  -البجع : -4
 وهو طاير يعيش في االهوار ثم يهاجر شتاءا الى االنهار . -القزم : -7
اذ (  Green , 1993ر في بالد الرافدين ) ثوهو معروف بانه يتكا -البط رخامي الذنب : -3 

انه    -48911957موريند وبوسويل للفترة )معروف في جنوب العراق وقد وجد  ان هذا النوع
 على طول قنوات البزل في منطقة الكوت ) مدينة ال ي وهور الشوعة (  ثريتكا



لررم يسررجل و  4881 – 4821ا لالراضرري الرطبرة لرروادي الرافرردين خررالل وظرل هررذا النرروع زايرررا صرريفي
ا صاييات شتوية . لذا يظهر ان هذا النوع زاير مسرتوطن صريفي . ومعردل وجروده هذا النوع اي ل

 60( زوج ويمثل   4,000 – 60,000(  والي ) Georg&Savage,1971في العراق  سب )

 % من المجتمع العالمي لهذا الطير .   40 –
, وقررد شرروهد  4871زايررر شررتوي نررادر جرردا قررد صرريد قرررب الكرروت عررام  -الرررأص :ابرري  الرربط  -1

 ( .   Anstey , 1989)  4827ال مار في ديسمبر هور قرب غرب 
 , Moor & Boswel)  4811زاير شتوي نادر لم يسرجل منرذ  -صقر االسماك الباليزي : -9

1956 ) 
 ةغير مؤكدالمعلومات  وله  -ب :نالصقر ابي  الذ -1
 Moore and)لكن اغلب المؤلفين يصنفه على انه زاير شتوي باعداد صايرة . وجد  

Boswel,1956)  انه زاير شتوي منتظم لهور الشوعة وكذلك شاهدوه قرب القرنة وعلى شط
وكذلك خمسة  ,4818الشتوي في عام  لطيور البطالعرب . وقد سجل خمسة مرات خالل مسح 

وجد  كذلك.  4828و  4829عام  كنه لم يسجل في المسو ات الال قةول 4827مرات في عام 
  .في الوسايد القصبية شان هذا النوع وجد معش  )  ( Maxwell 1957   ماكسويل

خرالل  فررد31,  2,  71,  44معروف كزاير شتوي لالهوار وقد سجل  -الصقر االمبريالي : -2
بالترتيررب .  4828,  4829,  4827,  4818فرري تعررداد  للرربط المرايي ةالمسرو ات النصررف شررتوي

 الف .  411 يث تجاوز تجمع هذا الطاير في العراق ال 
لدراسرات سرجلت للعرراق ويعتقد انه عابر مهاجر م لي شايع وزاير شتوي  -: الزقزاق الشامي -8

. وقررد سررجل )  4811العررراق والشرررق االوسررط . وقررد اعتبررر نررادرا منررذ عررام عبر انرره عررابر مهرراجر 
Moore and Boswell 1956 4819في وسط العراق في ( طير منفرد  

جل سرمرا وقد سجل خالل الشتاء في بداية القرن في العراق  سرب  -مستدق الرأص : الكروان -8
(4877,  Ticehnrstetal   ) فري الممررات المؤقترة الشرتوية  4842سربتمبر  41فري  بكثررةشروهد

سررنة شرروهد  17عررن مدينررة العمررارة وبعررد مضرري الضرر لة فرري  مررراء برراري الترري تبعررد عشررر اميررال 
   4828/  7ك / 72الجنوبي لهور ال مار في  السا ل   افراد على  من ست بسر 
ولكرررن يكرررون اكبرررر بقليرررل وهرررو مهررردد  طررراير القرررزموهرررو نررروع يشررربه  -هرررة :بالررروز ابررري  الج -41

 من طاير القزم . باالنقرا  واكثر شهرة 
 
 
 



   -قراض :من انواع الطيور المهددة باالن

1-  crispus pelecanusDalmatian pelican /    الوادي:بجع 

 

فرري مظهررره العررام وفرري البييررة  االبرري   يشرربه البجررع        
وينتمررررررررررررررري الرررررررررررررررى رتبرررررررررررررررة  والسرررررررررررررررلوك وسرررررررررررررررهولة طيرانررررررررررررررره

Pelecaniformes  عايلةPelecanidea .  
مرررررع امترررررداد سرررررم  421 جرررررم الطررررراير كبيرررررر طولررررره صرررررفاته :

االجن ررة ويختلررف عررن البجررع االبرري  بامتالكرره ريررش زغبرري 
مجعرررد.ويمكن تمييرررزه بسرررهولة عنرررد طيرانررره مرررن خرررالل اللرررون 

فرررررري  زمررررررة رماديررررررة شررررررا بة  مررررررعاالجن ررررررة  الرمررررررادي ت ررررررت
)بينما فرررري البجررررع االبرررري  فرررران اجن ررررة الطيررررران مررررن وسررررطال

االسرررفل سررروداء والجسرررم ابررري  مرررع لرررون اصرررفر وردي(وعنرررد 
دقيق بصورة اكثر فان ريش العنق من الخلف تكون مجعدة الت

 .  الى االعلى 
ب جمهررا  Pink-backed pelicanتميررز عررن النرروع كررذلك 
،  اغمرررقلفرررك العلررروي بررران ا وعنرررد التررردقيق اكثرررريال ظ االكبرررر

 تقوده ارجل رمادية .  –وعين ضاربة الى البيا  
 

يهاجر  قسم من هذا الطاير  1افات قصيرة  يث يهاجرلمس : انخفا  في الهجرة الجزيية طبيعته
فررري الشرررتاء الرررى غررررب وجنررروب تركيرررا ، سررروريا ، العرررراق وجنررروب سررريبيريا ونرررادرا مرررا يهررراجر الرررى 

 . العميق هصطاد االسماك من خالل منقار يو  وقبرص واالمارات العربية المت دة فلسطين الم تلة
شرجار والربع  االخرر برالقرب مرن بجع الوادي االبي  يعشعش بع  اال يان على اال:الموطن 
 (Porter et al; 1996)المياه . 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dalmatianpelican777.jpg


2-  pygmeus PhalacrocoraxPygmy cormorant/    الصغير:الغاق 

عايلررة   Avesنرروع الررذي تعررود الررى صررنف  31هررو وا ررد مررن  
Phalacoracidea  صرررايرالرقبرررة قصررريرة ، رأص مدور  ، جرررم متوسرررط ومرررن اهرررم صرررفاته  ،

ه راص ورقبررة سررمراء ذو خطرروط ويمكررن تمييررزه عنررد الطيررران برران لرر 1، ذيررل طويررل منقررار قصررير 
بيضراء . ولونره اصرفر ضرارب الرى  رقبتهبيضاء رفيعة واجن ة سوداء لماعة . في الشتاء تصبح 

البيا  ويرى اللون البني على الصدر . يمكن تمييرزه عرن الاراق ذو الرذيل الطويرل بكونره اصرار 
جناح ماطى بنقط سوداء وخاصرة فري ذنبره الطويرل الب اسود و دغ . وله هجما واكثر قصرا للبال 

يتارذى هرذا النروع وله عيون غامقة  مراء في كرل مرن البالارة وغيرر البالارة ذات الرذنب الطويرل . 
 على االسماك.

: هجرته جزيية ، وهو يعشعش في المناطق التي يهاجر اليها وتدريجيا يصل الى لبنان  طبيعته
 . فلسطين الم تلةوي منتظم في قبرص و وهو طاير شت

وبشكل واسع على القصب واالشجار  ذات الجريان البطيءموطنه المياه العذبة والب يرات واالنهر  
يوم  31-72بيضات ويقوم كل من الوالدين ب ضن البيو  لمدة  1-3ويضع  والي . 

في هور ال ويزة واالهوار وقد اشر وجود هذا الطاير   يوما . 21والصاار تعتمد على نفسها بعد 
ويتكاثر هذا الطاير في عدد من ولم يال ظ وجوده في هور ال مار.  7119الوسطى في عام 

 ((Kazantizidis, 2005 . الدول مثل البانيا ،بلااريا،اوكرانيا ،العراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- :angustirostris MarmaronettaMarbled teal /   البببط رمببامي
 الذنب:

 

سرم  17-38سط ال جم  يث يتراوح طوله برينالطير متو  
رقبة طويلة جدا واجن ة تتميرز برالريش الشرا ب  تمتلكفي الطيران يشبه انثى صايرة مدببة الذيل 

امق والكريمرري ) رخررامي ( و ررول العررين رقعررة بيضرروية غامقررة وعررادة الرررأص شررا ب ارر، والمرررقط ال
عنررد الطيررران االجن ررة اليررة  ررادة ،ومنقررار اسررود طويررل ، يظهررر الرررأص كبيررر ومرردور ذو جبهررة ع

وذيرل تكون شا بة وليص لديها شكل مميز،والتوجد زيم او بقعة على الفرروع الثانويرة لجنراح الطاير 
ويوجد الطيرر بشركل رؤيته عند اختفاءه في النباتات .  تصعبابي  كريمي ، في اغلب اال يان 

يع الشررتوية فرري بعرر  مجموعررة او سرررب  تررى فرري وقررت تعشيشررها وسررجلت وجررود بعرر  المجررام
المنراطق .وفرري الشررق فرران هرذا الطيررر يوجررد بشركل مجرراميع معزولرة فرري تركيرا واذربيجرران وارمينيررا 
والعراق.تتارررذى تلرررك الطيرررور فررري الميررراه السرررا لية مرررن خرررالل النقرررر بالو رررل وفررري بعررر  اال يررران 

 (WWT, 2005)الاطص . 

 : تنفص انفي منخف  ، او تصفير مضاعف .  هصوت
هجرترره جزييررة فرري االردن ، يعتبررر زايررر شررتوي ولكررن هجرترره غيررر منتظمررة الررى جنرروب :  طبيعترره

 فلسرررطين الم تلرررةتركيررا وجنررروب شررررق العرررراق والجنرروب الاربررري اليرررران وبعررر  منهررا يهررراجر الرررى 
وهذا ويكون نادرا في الدول العربية وقبرص والكويت والب رين واالمارات العربية المت دة وعمان . 

 بسبب تدمير موطنها. هنتيجة نقص في اعداد  Vulnerableدد باالنقرا  الطير يعتبر مه
 الموطن : الب يرات وخزانات السدود ويعشعش قرب المياه في الشتاء ويفضل الب يرات المال ة .

(Porter et al; 1996) اشر في هور الكرماشية خرالل دراسرة فريرق قسرم االهروار فري نهايرة  دوق
 . 7111عام 
 
 
 
 
 4- leucocephala raOxyu Duck headed –White  الرأس: : البط ابيض  



 
 :صفاته

تميز بعنق قصير ومنقار كبير وذيل منتصب والذكر يمكن تمييزه : برأص ابي  يمتوسط ال جم و 
 تاج ورقية ذات لون اسود والجسم ذو لون بني . ال ،وقاعدة منتفخة للمنقار

ولرررون  –نررري غرررامق ويتاررراير الرررى اللرررون الرصاصررري بنررري والررررأص ب –االنثرررى لونهااصرررفر برتقرررالي 
الوجنة تكون غامقة ، المنقار رمادي منتفخ عند القاعدة ، الذكور عادة لها وجنة ذات لون ابري  
والصراار اجسررامها اثقررل واكثررر شرر وبا مررن االنثررى . تسربح ببطررح فرري الميرراه وفرري  رراالت الطيررران 

برردو بعيرردة عررن اتجرراه الجسررم . وهرري صررامتة فرري النررادرة فانهررا تبرردو متطاولررة مررع اجن ررة قصرريرة وت
 اغلب اوقات السنة . 

 
هاجر بصورة جزيية ولكرن بشركل عرام هجرتهرا فصرل الشرتاء الرى تركيرا وقسرم منهرا الرى ي:  طبيعته

   فلسطين الم تلةايران والعراق وسوريا و 
المرروطن: تعرريش فرري المنرراطق الضرر لة والمسررتنقعات الماييررة بررالقرب مررن االنهررار ، تعشررعش علررى 

.وقد اشر وجود هذا الطراير فري هرور (Porter et al;1996) القصب والنباتات الخضراء المايية 
 ال ويزة.

 
 
 
 
 
 
 
 

5- :leucoryphus HaliaeetusPallass fish Eaegle   االسماكالصقور آكلة:   



 ورقبتهراكريمري ،  راص ابري  والصقور البالارة منهرا ذات،  والذيل مدور جن ة ضيقة وطويلةاذو  
 مررع  زمررة عريضرررة طرفيررة سررروداء.ابررري   الطرراير لررون بنرري م مرررر وذيررل غاطسررة فرري جسرررم ذو

 .  براص اكثر ش وبا وتكون غامقة خلف العين المنقار لونه اسود رصاصي 
مرن ريرش الطراير ت رت الجنراح وتتاراير مرع الارامق توجد  زمة شا بة عريضة خرالل الصرايرات 

وبع  اال يران خافرت ابري  ومتعردد االلروان عنرد قاعردة  البني مؤدية الى الصايرات من الريش,
 وبا وتوجررد شرراكثر الرررأص  يكررونسررنوات  3وعنرردما تبلررغ عمررر  رماديررة والسرريقان ) االرجررل (الررذنب 

لكرن الصراار كما هوفي  اسفل الجناح  ,foreneck مدورة  ولها  زمة و بقعة عين سوداء غالبا
 . مكونا  زمة شا بة في بعضهابلون ابي  الذيل يتميزبوضوح 

 ;Porter et al)المرروطن : االراضرري الرطبررة ، االنهررر الترري ت ترروي علررى تجمعررات نباتيررة .  

1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- albicilla Haliaeetustailed Eagle  –White ذيل:الاالبيض  الصقر 



 

عايلرررررررررررررررة  Falcaniformesينتمررررررررررررررري الرررررررررررررررى رتبرررررررررررررررة   
Accipitridae  مترر 7.1يصرل طولره مرع امترداد االجن رة  روالي  كبيرر البرالغ جرم الطاير 

 مع اجن ة سوداء داكنة مع وجود قطعة بيضاء صايرة بالذنب .  ابي  لونه
 ،ات  افرراتبنرري بررراق مررع رقبررة طويلررة ممترردة صررااره مقوسررة االجن ررة ذ الررراص والصرردر االعلررى

الذراع اعر  واليد ضيقة قياسا من الكبيرة تبدو كانها سروداء بصرورة عامرة الررأص والرقبرة مسرودة 
 . 

نوعا ما مرقط باللون االبري  مرن الخلرف واالكتراف  االختالف واسع في مرا ل نضج هذا الطاير
الطيرران مرع سلسرلة تمتلك هرذه الطيرور اجن رة قويرة ولهرا قابليرة عاليرة اثنراء  والراص يكون غامقا .

  يتاذى الطاير على االسماك والطيور و يوانات القوار  الضربات الثقيلة من االجن ة .
،  فلسطين الم تلةهاجر شتاءا وبصورة نادرة يصل الى قبرص و ت الصاار: البالغ مقيم ،  طبيعته

  العراق ، جنوب ايران .
معررات الماييررة ، يعشررعش علررى االشررجار المرروطن: االراضرري الرطبررة ، االنهررر ، الب يرررات ، المج 

سررنوات .ويمكررن ان تسررتخدم اعشاشررها مرررة اخرررى فرري  9او  1 يررث تنضررج االنرراث بعررد العاليررة . 
 (Grohols, 2005)الطاير بيضة الى بيضتين كل سنة.  الة بقايها ب الة جيدة وينتج

 
 
 
 
 
 

7-   heliaca AquilaImperial Eagle /    االمبريالي:الصقر 



    
ان االفرراد البالارة لهرذا النروع تكرون ذات ريرش مخرتلط  Acciptriformes نتمري الرى رتبرةي 

مصرفر مررؤخرة الرقبرة واعلررى  –مرن اللرونين االسررود والبنري . تتبرراين الروان ريررش الطيرر برين ابرري  
الررذيل ذو لررون شررا ب مررع وجررود  زمررة عريضررة غامقررة ، ربرراط الكتررف لونرره ابرري  ومررن الصررعب 

المنطقة البطنية شرا بة . االجن رة ذات  روافي متوازيرة ومنبسرطة وتكرون قريبرة  رؤيته او تمييزه ،
من الذيل الضيق عند الطيران ، وتشخص من الصاار ذات اللرون الرذهبي والصردر مخطرط بلرون 
غررامق مكونررة  زمررة صرردرية والترري تتبرراين او تتارراير الررى اللررون االصررفر البرتقررالي غيررر المخطررط 

كل أسفيني شا ب على الرباط الداخلي ، واالجزاء العليا ذات لرون بنري لمؤخرة الجسم ، وتميز بش
اعمدة بيضاء كاملة على المؤخرة السفلى وزمكى الطاير لونها كريمي ابري   7-4اصفر ولها  –

) نررروع  خرررر مرررن الصرررقر   steppeتفتقرررر الرررى ال زمرررة البيضررراء ت رررت الجنررراح لصررراار النررروع 
 . االمبريالي ( 

اة تكون مرقطة باللون البني االسود واالصفر وزمكى الطاير لونها اكثرر شر وبا واالفراد غير البال
. ورأص البالاات وشكل ذيل يبدأ بالظهور مبكرا . لها اجن ة طويلة ذات يد واسعة وقمة االجن ة 
ذات اصابع عميقة ) اساسا الرابع طويل ( ورأص بارز جدا وذيل طويل نسبيا وفي الصاار يكون 

. ضررربات االجن رررة خفيفرررة واكثرررر ثبرررات مرررن النررروع s االجن رررة لهرررا شررركل  ررررف الررذيل اعرررر  و 
steppe   . 

يكرررررون لرررررون الطيرررررر شرررررا ب مسرررررمر ) فررررري منطقتنرررررا ( ويفتقرررررر الرررررى التخطررررريط كمرررررا فررررري صررررراار 
الصرقراالمبريالي ) ولكرن يمكرن مال ظتره فري الطيررور االفريقيرة والتري يمكرن ان توجرد فري المنطقررة 

 العربية ( . 
وجنروب غررب الجزيررة العربيرة وتسرتقر  فلسرطين الم تلرةجر جزييا ، يمر الطيرر فروق : مهاطبيعته

 في اماكن اخرى ويشتي في المناطق ذات البييات الماليمة . 
يتواجد في  steppesالموطن : المسا ات المفتو ة ذات االدغال والاابات وفي الشتاء فأن النوع 

 (Porter et al; 1996)في االشجار .  االهوار والمناطق االخرى المفتو ة . ويعشعش

 

 

 

8.)  gregarious Vanellusplover ( Sociable  :الزقزاق الشامي 



 

هرررذا النررروع يسرررمى برررالزقزاق الشرررامي وهرررو مرررن   
ومن  Charadriidaeعايلة  Charadriiformesالطيور التي تخو  بالماء .وينتمي الى رتبة 
سرم ،لره سريقان طويلرة سروداء ومنقرار  31-72برين  اهم صفاته متوسط ال جم  يرث يترراوح طولره

قصير اسرود ،البالارات فري الصريف تتميرز بران لرون الخلفيرة والصردر لونهرا رمرادي ،الربطن غامقرة 
وت ررت الررذيل يكررون لونرره وردي.ويتميررز ايضررا بلررون الخررد االصررفر اسررفل التخطرريط  الررذي يبرردا مررن 

اسرررود .العنرررق مرررن االعلرررى يكرررون لونهرررا  لرررون المنقرررار االسرررود ويسرررتمر خرررالل العرررين ،ولرررون التررراج
صلصررررررالي )بنرررررري مصررررررفر(.ارجلها طويلررررررة سرررررروداء والررررررذيل ابرررررري  مررررررع  زمررررررة سرررررروداء طرفيررررررة 
وتتميزاالجن ررة بلررون بنرري ،ابرري  ورمررادي ب يررث يمكررن تمييزهررا عنررد الطيررران. البالاررات الشررتوية 

صرراار الطيررور  1والرربطن بيضرراءغررامق يكررون الررراص اقررل تمييررزا ،الصرردر والخلفيررة ذات لررون بنرري 
 لونها بني شا ب مع بطن مخططة باللون االسود.

 فرري  تكرراثر هررذا النرروع فرري اراضرري اال ررراش المفتو ررة مررن العررراق الررى وسررط اسرريا وتضررع:ي طبيعترره
فري الشرتاء وشرمال شررق افريقيررا  باكسرتان بيرو  وهرذه الطيرور تهراجر جنرروب 9-3اعشاشرها مرن 

.وهررذا النروع يتاررذى علرى ال شرررات وبعر  الفرررايص  ،والزقرزاق الشررامي نرادر جرردا فري غرررب اوروبرا
بران هرذا الطراير مهردد  Bird Life Internationalوضرعت منظمرة  7111االخررى .وفري سرنة 

وهررذا يعررود الررى االنخفررا  السررريع فرري اعررداد المجتمررع  Critically endangeredبرراالنقرا  
 (Farlex, 2005).   4811و 111السباب غير معروفة وقدر عددها  والي 

 
 
 
 
 
 

9- tenuirostris Numeniusrlew      ubilled c –Slender   الكبروان
 س:أمستدقة الر 



اعتياديا تشبه الكرروان ولكرن اقصرر قلريال مرع اجن رة   
طويلة ذات قمم مصفرة داكنة ودقيقة وقد تظهر قاعردة سرفلية اصرار مرن الكرروان . الجرزء العلروي 

ا من  يث الجزء السفلي تبدو كأنه اسود ومبقع  وله وتكون من الطاير اكثر بياضا واكثر اختالف
البقررع اكثررر وضررو ا فرري البالاررات مررن الطيررور ويميررل لونهررا الررى البنرري وغالبررا مررا يملررك ترراج غررامق 
ويكون هناك مجموعة مرن الرريش التري ت ريط بهرذا التراج . يكرون وسرط التراج شركله شرا ب اللرون 

ت ت الجناح يظهر وكأنه ابي  وهذه الطيور تكون سريعة  وعند الطيران يبدو ان لونه افتح وانما
 الطيران  ول االر  مقارنة بالكروان . 

، شرمال سروريا ، شرمال العرراق ، شرمال غررب ايرران ا يانرا ،  اتركيرلمنراطق  : زايرر شرتوي طبيعته
، قبرررررص ، الخلرررريج ، االسرررركندرية ، عمرررران قليررررل التواجررررد فرررري المملكررررة العربيررررة  فلسررررطين الم تلررررة

 السعودية . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-   erythropus Anser  Goose   Lesser White fronted     البوز
 المنقار االبيض المعقوف : وذ



 اصار من الوز الرصاصي يشبه ذو الفت ة البيضاء ولكن يشبه الوز ذو البروز الصاير . 
ا االجن ة اطول قد يكون العنق قصير مصفر ذو مقدمة رأص عالية . عيون صفراء مدورة نوعا م

 تصل الى الذيل . 
 علررىاجن ررة بيضرراء ومقدمررة الرررأص بيضرراء اللررون مررع وجررود ريررش يشرربه الترراج  ذاتالكبررار منهررا 

 الرأص . 
 الجزء العلوي  لقية داكنة مع وجود خط عري  والجزء السفلي هناك قليل من البقع السوداء 

م والررأص والعنرق وتكرون عيونره صرفراء ولكرن اطرول برال ج   white frontedالصاار : تشبه الر 
 وفي الطيران تكون ضرباته اكثر . 

فلسررررطين  الترررره : جرررردا نررررادر يسررررتوطن تركيررررا ، االردن ، العررررراق ، الكويررررت ، عمرررران ، الرررريمن ، 
 ;Porter et al)يسرتوطن المسرط ات الطينيرة برالقرب مرن  رواف بررك الميراه العذبرة .  الم تلرة.

1996) 
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