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تقدر وتحافظ
بتص� ِّ
تعرف وتع َّلم ي
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Learn to appreciate, and
appreciate to preserve

جمعيــة «جبلنــا» بالتعــاون
« »Happy Bird Dayحملــة تقــوم بهــا
ّ
ف
التنوع
مــع وزارة البيئــة للتعريــف عــن عصافـ يـر وطيــور لبنــان ،ودورهــا ي� ّ
البيولوجــي لبيئــة متوازنــة.
ان عنــوان هــذه الحملــة يســلط الضــوء عــى كيفيــة الحفــاظ عــى طيــور
بالدنــا وعــى تواصــل المعلومــات حــول أهميتهــا اىل أ
الجيــال القادمــة.
«جبلنــا» جمعيــة بيئيــة اجتماعيــة ثقافيــة هدفهــا التوعيــة والتنميــة
المســتدامة .هــي تُعـ نـى بنـ شـر ال َّتوعيــة للحفــاظ عــى بيئــة ســليمة خاصــة
والمســؤولية .نعمــل ف ي� «جبلنــا» عــى ش
ف ي� ّ
نــر
ظــل انخفــاض الوعــي
ّ
وايصــال رســالتنا اىل أكـ بـر عــدد ممكــن مــن ش�ائــح المجتمــع.
ـتمرة ،وهــي
ب
تعت�«جبلنــا» أن التوعيــة ليســت ســهلة بــل طويلــة ومسـ ّ
القيمــة مــن أجــل حمايــة
تهــدف اىل تطويــر ثقافــة الحيــاة ،والمواقــف ّ
البيئــة ألنهــا تســعى للحفــاظ عــى االنســان والحيــاة.

"The Happy Bird Day" is a campaign initiated by
"Jabalna" Association, in co-ordination with the
Ministry of Environment to describe the birds of
Lebanon and their importance to biodiversity and
the environment.
This campaign aims to safeguard Lebanese birds
and provide information for future generations.
"Jabalna" Association's objective is to raise
awareness and promote environmental topics.
Its role is to guide and educate the general public
on conservation and environmental preservation
issues.
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الديك عليه يصيح وطلوع الضو عىل هللا
عصفورين بحجر واحد
باليد وال ش
ع�ة عالشجرة
عصفور إ
كل ديك عىل مزبلتو صياح
ن
الد� وما لقي احسن من ابنو
القاق برم ي
يل بيرسق بيضة بيرسق جمل
ّي
قالوا للقاق ليش رساق قال أ
الذى طبعي
ّ
ش
ش
�
بياكل البيضة وق�تها وبيقول ما شفت ي
ان الطيور عىل اشكالها تقع
غال
ي
الط� ب
المر� ي
الديك الفصيح من البيضة بيصيح
رياح ي ن
كوان� شيبت النسور بالجو
بيعشش الدوري بآذار وبتورق االشجار
تعبك عصوص حزيران ما يب�وح ضيعان
ابن النسور للقصور وابن الثعالب للوكور
ف
ف
خ�
ط� ما ي� ي
ما ي� ي
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Happy Bird Day

أمثال شعبية لبنانية عن الطيور

فرخ البط عوام
الدجاجة ش
بت�ب وبتطلع صوب ربا
ش
� بوقتو مليح
قالوا للديك صيح قال كل ي
إلل بيخلط حالو بالنخالة بتاكلو الدجاج
ي
بديك وبال ديك بيطلع الضو
الحاق الديك وشوف لوين بيوديك
الحاق الغراب بيوصلك عالخراب
ط� وارتفع إال كما طار وقع
ما طار ي
الج�ان
اتفقوا القيقان عكشك ي
ين
ين
بيضت�
قل
اجتمع أهل
ضيعت� عىل ي
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للمساعدة عىل اكتشاف هذه أ
المعدنية
المور كان استعمال الحلقات
ّ
عميق أو لجزر
المرقّمة .كان فريق من ب
الخ�اء يذهب ليال ً اىل مستنقع ّ
النخل أو لسواها من أ
المكنة لنصب شباك خاصة تلتقط الطيور .فتوضع
حلقة مرقّمة ف ي� ساق ّكل عصفور علق بالشباك ،تحمل عنوان الجامعة
اللبنانيةّ .ثم يُطلق حراً بعد تدوين اسمه العلمي عىل ت
دف� خاص ،مع
ّ
وغ�ها من الصفات.
رقمه وقياس طوله ووزنه ي

عصاف� من لبنان
ي
حمايتها واجب

التجول ف ي� المناطق اللبنانية عىل
التعرف عىل أصناف الطيور ،ال بد من ّ
بغية ّ
ف
الرمل أو الصخري اىل
و� مختلف الفصول ،انطالقاً من الشاطئ
تنوعها ي
ي
شمال البقاع اىل جنوبه مروراً بمجاري
سفح الجبال وصوال ً اىل قممها ومن ي
ش
المياه والمنحدرات الغربية ش
المبا�ة للطيور مع
وال�قية .المشاهدة
ط�انها وتصويرها
التدقيق بحجمها وبألوان ريشها وشكل منقارها وطريقة ي
عملية تصنيفها .عىل
واالستماع اىل تغريدها وما شابه من تفاصيل يُكمل ّ
أنّه ال ّبد أيضاً من معرفة كونها مقيمة ف ي� ربوعنا حيث تعشش ،أوعابرة
ف
ف
ومدة هذا التوقف وعدد
معينة ّ
فقط ي� سماء بلدنا مع توقُّف ي� أمكنة ّ
مرات العبور و توقيتها.
ّ
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معدنية
ف ي� نيسان  ،1974تلقّى فريق دراسة الطيور ف ي� ك ّلية العلوم ،حلقة
ّ
بالتيان .وقد أُرسلت اىل
طائر أسود الرأس يُعرف ّ
وجدها ّ
صياد عىل ساق ٍ
المتحف ب ن
يطا� ف ي� لندن ،الذي كانت الحلقة تحمل عنوانه .أجاب المتحف
ال� ي
ف
ن
الثا� من السنة ذاتها ،فريق
برسالة تفيد بأن الحلقة وضعها ي� مطلع كانون ي
ن
يطانية لدراسة
بريطا� موفد اىل الحبشة يعمل تحت شا�اف الجمعية ب
ال� ّ
ي
الطيور .كان لهذا الحدث أهمية علمية كب�ة ،أذ تم التأكّد للمرة أ
الوىل،
ّ ي
ّ
العصاف� ال�ت تمر بلبنان ف� مطلع الربيع ،تأ�ت
نحو ال يقبل الجدل ،أن
ي
ي
ي ي ّ
عىل ٍ
ف
�ت
من أفريقيا ش
تثبت عىل
و� أيّامنا هذه ،باالضافة اىل الحلقات ال ي ّ
ال�قية .ي
ساق صغار ال ّطيور ،تؤخذ منها ريشة لدراسة الـ .DNA
التعرف عىل الطيور .فيه تفاصيل جديدة عن
عملية
هذا الكتاب يُكمل ّ
ّ
ف
الدخيلة منها .كما فيه دعوة
حالياً ي� لبنان وال سيما ّ
ي
العصاف� الموجودة ّ
الصيد ،واستبداله بهواية مراقبة هجرة الطيور.
رصيحة للتوقف عن ّ

الربوفسور هرنييت طعمه
جمع ّية جبلنا
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Summer migrants:

Type of bird

Are migratory birds such as the Red Backed Shrike which
arrives to Lebanon in the spring. It nests in the summer,
and returns south to wintering grounds in the autumn.
Do you know that the Syrian Serin breeds in the summer
in Lebanon?
This species is globally threatened.

أصناف الطيور

:مفرخ صيفي

ت
�يــأ� إىل لبنــان ف ي
طائــر مهاجــر كالــرد
ّ
المحمــر ال ّظهــر الــذي ي
.ويفــرخ ف ي� الصيــف ويعــود جنوبــاً ف ي� الشــتاء
الربيــع
ّ
النقـراض
هــل تعلــم أن النعــار الســوري المهــدد عالميـاً بخطــر إ
مصيــف مفــرخ ف ي� لبنــان؟
ّ هــو
Resident Species:

Are non-migrating birds such as House Sparrows that
remain in their home area all year around.

:مقيم دائم

طائــر غـ يـر مهاجــر كعصفــور الـ ّـدوري الــذي يبقــى ف ي� ديــاره عــى
.مــدار الســنة
Winter migrants:

Are migratory birds which fly from the north to Lebanon
to spend the winter such as the Robin, and, then return to
Europe for breeding during the summer.

ٍ
:مشت

طائـ ٌـر ٍآت مــن الشــمال إىل لبنــان ليمـض ي فصــل الشــتاء كأبــو الحن
.ًثــم يعــود إىل مواطــن التفريــخ ف ي� أوروبــا صيفا
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Transients:

Transients migratory birds ,such the Honey Buzzard, are
only seen as they fly over Lebanon on their way North to
South and vice versa.

:عابر

طائــر مهاجــر كحـ ّـوام العســل أو صقــر النحــل الــذي ن ـراه فقــط
. مهاج ـراً ف ي� ســماء لبنــان مــن الشــمال إىل الجنــوب او العكــس
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Blackbird

الشحرور أ
السود
الشحرور مقيم ف ي� لبنان لذا يُشاهد ف ي� أي وقت.
الذكر أسود ومنقاره برتقال أ
والن�ث بنية رقطاء الصدر ومنقارها ب�ن ي .
ي
الزوجان يخلصان آ
للخر مدى الحياة.
إذا عشش الشحرور قرب نز
يعت� جالباً للحظ.
الم�ل فإن ذلك ب
ـى ال ـرأس كمعظــم الطيــور ،ولمــا كانــت
عينــا الشــحرور عــى جانـ ب ي
حركــة العـ ي ن
ـ� ف ي� محجرهــا صعبــة فــإن الشــحرور يضطــر إىل تنكيــس
رأســه لرؤيــة الــدودة عــى أ
الرض.
الشحرور يستطيع أن يتحسس حركة الدود تحت ت
ال�اب.
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One of the resident birds

من الطيور المقيمة

12

Common Cuckoo

طائر الكوكو

يسمى أيضاً القيقب أو الوقواق
Formerly European Cuckoo
Saviour of the pine and the Cedar forests:
< A larva called the “Processionary” Caterpillar, with
urticating hairs (causes a prickling sensation), causes
damage to the pine and cedar forests and all birds avoid
eating this caterpillar except for the Cuckoo.
< The Cuckoo has thick mucus in its esophagus which
protects it when eating these caterpillars.

A brood parasite bird:

< In 10 seconds, the hen cuckoo flies down to the host's
nest, pushes one egg out of the nest, lays an egg and
flies off.
< In order to obtain more food from the adoptive mother,
the newly hatched cuckoo chick immediately ejects
other eggs and chicks from the nest of its host.
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:منقذ غابات الصنوبر واألرز
> يلتهم الدودة ال�ت تفتك بغابات الصنوبر ال�ي أ
والرز وهي يرقة
ب
ي
 لها أشواك سامة وتخاف كل الطيور التهام،تسمى دودة الصندل
.هذه الدودة ما عدا الكوكو
أ
.> للكوكو مادة مخاطية ف ي� بلعومه تحميه من هذه الشواك السامة
ملاذا هذا الطائر طفييل أو عالة عىل غريه؟
 وترمي، ثوان تضع أن�ث الكوكو بيضة ف ي� عش طائر آخر10 > خالل
.بالمقابل بيضة إىل خارج العش
> للحصول عىل طعام ث
أك� فرخ الكوكو يرمي البيض والفراخ من
.العش

One of the resident birds

من الطيور المقيمة
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White Spectacled Bulbul

البلبل

ق
وببا� اللغات .Bulbul
اسمه باللغة العربية بلبل ي
مثال فأقبل الناس عىل إقتنائه.
صوت البلبل جميل وحبه لالنسان ي
يتكيف مع المحيط الذي يعيش فيه.
ين
ال يستطيع البلبل أن يركب
الفيتام� " "Cف ي� جسمه لذلك يعتمد عىل
الفواكه للحصول عليه.
بالجهاد مما يقلل من مناعته فيموت .لذلك
المساك بالبلبل يصيبه إ
إ
أ
أ
فإن الذين يربون البالبل ف ي� القفاص يحصلون عليها من العشاش
صغ�ة ألنها ال تعي الخطر الحقيقي بعد.
عندما تكون ي
ما الذي يهدد البلبل باإلنقراض؟
المساك به ث
بك�ة إلقتنائه ف ي� أقفاص.
> إ
أ
> إصطياده من قبل بعض الوالد.
> رش الفواكه بالمبيدات السامة.
> النهضة العمرانية عىل حساب الغابات.
> إطالق الن�ان أ
والسهم النارية ف ي� مختلف المناسبات ف ي� لبنان.
ي

One of the resident birds
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Bulbul is the name of the species in almost all languages.
Because of its beautiful voice and adaptation to being a pet,
it became a caged bird.
It adapts to its environment.
The bulbul eats fruits rich in Vitamin C, as its main source
of vitamin.
Bulbuls bred in captivity adapt and survive in cages.
However, those which are taken at a later stage in life do
not adapt and die due to the stress.
?What is threatening the bulbul
< Excessive pet captivity.
< Unregulated hunting.
< Encroachment of construction on natural habitat.
< Use of unregulated fireworks.
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Crow but colored. Not black like crows. The blue color on
its wings is the origin of its name.
The bird of reforestation: It hides seeds and acorns in the soil
hoping to feed on them during the winter, but sometimes
it forgets where they are hidden and as such, these seeds
and acorns grow and contribute to reforestation.
Size of reforestation: One Jay can plant several thousand
seeds and acorns in one year.
Mimicry: It mimics the voice of other birds, mainly raptors
For self protection it mimics mammals such as squirrels
and jackals.

غراب ولكنه ملون واللون أ
.الزرق عىل الجناح هو مصدر إسمه

Eurasian Jay

طائر أبو زريق

يخــىء البــذور والبلــوط تحــت
 ب:الطائــر الــذي يــزرع الغابــات
الـرت اب إىل وقــت الحاجــة إليهــا ف ي� فصــل الشــتاء ولكنــه ينــى أيــن
.�التشــج
� وهكــذا يســاهم ف ي،خبأهــا فتنمــو شــجرة
ي
الفــرد الواحــد مــن أبــو زريــق يســتطيع أن يــزرع عــدة آالف مــن
.البــذور والبلــوط ف ي� الســنة الواحــدة
يقلد أبو زريق أصوات الطيور أ
. خاصة الجوارح منها،الخرى
ين
.لتأم� حمايته يقلد أيضا الحيوانات كالسنجاب والواوي

One of the resident birds
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An odd bird:
< The robin is diurnal, but it hunts insects on moonlight nights
< Females of the majority of birds don’t sing, but, the
female of the robin does.
< Most males sing only during the breeding season but the
male Robin also sings in winter.
< Birds normally wake at dawn. The robin wakes before
dawn.
< It escapes the cold climate of Europe to spend the winter
in Lebanon. It is seen during the snow period at Dahr El
Baydar.
< Most of the birds are afraid of humans, but the robin
finds refuge in houses when it is too cold .
< It follows the farmer who ploughs the field to eat exposed
worms.

European

Robin
Red breast

طائر أبو الحن

One of the resident birds
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:ملاذا أبو الحن الطائر املعاكس
> إنه طائر نهاري لكنه يصطاد ش
.ًالح�ات ليال
. > إناث الطيور ال تغ�ن ي أما أن�ث أبو الحن فتغ�ن ي
> معظم ذكور الطيور تغ�ن ف� فصل التفريخ أما أبو الحن تز
ف�قزق
ي ي
.أيضاً طيلة الشتاء
> معظم الطيور تغ�ن ي مع طلوع الفجر أما أبو الحن فيغ�ن ي قبل
.طلوع الفجر
،ال�د القارس ف ي� الشتاء من موطنه أوروبا إىل الجنوب
> يهرب من ب
ف
ف
ولكنه ض
.يم� الشتاء ي� لبنان وسط الثلوج ي� ضهر البيدر
ي
النسان أما أبو الحن فيلجأ إىل البيوت
> معظم الطيور تخاف إ
.ال�د
أوقات ب
> يتبع الفالح الذي يقلب ت
.ال�بة ليجد ما يأكله من الديدان الظاهرة
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House Crow

 القاق- الغراب المقنع

:يقال
») «صوتو مزعج متل صوت الغراب (النعيب:> للصوت المزعج
» «شو جاب الغراب ألمو:> للبخيل
» «نحس مثل الغراب:> لنذير الشؤم
»> «لحاق الغراب بيوديك عل الخراب
Local Lebanese sayings:
< “Annoying voice like a crow“
< “What a crow can bring to its mum?” (Misery)
< “Unlucky like a crow” (Brings bad luck)
A crow is stupid and clever and is it a thief?
< Stupid in the famous fable of the fox and the crow.
< It is a smart thief: it steals bait and fish from fishermen.
< It is clever: It drops sea shells from a great height to
smash on rocks to crack them open.
The hooded Crow is useful to nature as it:
< Feeds on harmful insects and rodents.
< Eats carrion and cleans the country side of dead wild life .
< Breeds early in spring.
< Helps falcons by providing them with readymade nests.
The Crow contributes to the conservation of falcons which
are globally threatened species.

One of the resident birds
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من الطيور المقيمة

طائر غبي أو ذيك وحرامي؟
غ� ف ي� حكاية الغراب والثعلب عندما احتال عليه الثعلب
> هو ب ي
.ورسق منه الجبنة
.> هو سارق يراقب صياد السمك ويرسق منه الطعوم أو يرسق السمك
ذك يأخذ الصدفة بمنقاره ويرميها من علو مناسب يك تتكرس
> هو ي
عىل الصخر ثم نز
.ي�ل ليلتهمها
:الغراب مفيد ألنه
> يأكل ش
.الح�ات والقوارض الضارة
.> يأكل الجيف وينظف بذلك الطبيعة
.> يعشش ف ي� وقت مبكر من الربيع
ف
ت
ت
بالنقراض
فتأ� الصقور المهددة إ
> ي�ك العش ي� أوائل نيسان ي
 وهكذا يساهم الغراب،وتعشش ف ي� أعشاش الغراب القديمة
.ًبالمحافظة عىل الصقور المهددة عالميا
23

Graceful Prinia

 فستيكة- هازجة القصب
.قدا قد الفارة وصوتا متال الحارة

Its size is that of a mouse and its voice fills the house.
The body of the prinia is 5 cm, the tail is 7 cm.
It lives in grasses and bushes.
It reveals itself through its loud voice.
It eats its weight in insects daily.
It contributes to the pollination of 30% of plants in its
environment.
It doesn’t live above 1000 meters.
There are more prinias in Lebanon than in the whole of
Europe.
What does the legend say?
It is said that King Solomon once told the prinia:
< “Go and bring a branch that is not soft nor harsh, and not
green nor dry.”
< Since that day, the prinia went to search and every time
it examined a branch it said:
“Ntsa” which means “No, not this one”.
It is still searching, as we always hear it saying ‘Ntsa’.
24

. سم7  سم وذنبها5  طولها،صغ�ة
الفستيكة ي
ف
ن
.الشج�ات
�و
ي
تعيش يب� الحشائش ي
صوتها عال ث
.وم�ثر يشبه نقيق الضفادع
ي
تأكل مقدار وزنها من ش
.الح�ات ف ي� اليوم

. ف ي� تلقيح النباتات%30 تساهم بنسبة
. تم� عن سطح البحر1000 ال تستطيع العيش أعىل من

عدد الفستيكة ف� لبنان ث
.أك� من عددها ف ي� أوروبا كلها
ي
ماذا تقول أ
:السطورة

ًإذه� وأح�ض ي غصنا
> يقال أن الملك سليمان قال لهازجة القصب ب ي
 فذهبت منذ ذلك،ًليس طرياً وال قاسياً وليس أخ�ض اً وال يابسا
، وكلما تفحصت غصناً قالت "نتسأ" أي "ال،اليوم وهي تبحث
."ليس هذا
أ
."> ولم تزل تبحث لننا نسمعها دائماً تقول "نتسأ

One of the resident birds
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Kingfisher

 صياد االسماك- الرفراف

بالزرق أ
 الرأس مرقّط أ. أعىل الجسم أزرق عىل اخ�ض
.والبيض
.المنقار أسود طويل يشبه الخنجر
.كل ألوانه تتموج وفقاً النعكاسات الضوء

Its’ vivid color is iridescent, not pigmented. The pigment is
actually dark brown. The feathers on the birds back appear
blue or green depending on the angle of view.
The kingfisher can hover just above the water before diving
in for its prey (fish, insects, crustaceans).
It frequents rivers, swamps, pools and rocky sea shores
where it approaches fishermen with the hope that they will
throw unwanted fish back into the sea.
Solitary creatures, kingfishers are fiercely territorial of good
feeding spots, energetically chasing off other kingfishers,
including their offspring. Although a male may tolerate a
female, they are still quite nervous when near each other.
26

يط� ف ي� مكانه قبل أن ينقض عىل فريسته من
يستطيع الرفراف أن ي
أ
والح�ات ش
ش
.والق�يات ف ي� الماء
السماك
ف أ
وال�ك وعىل صخور البحر حيث
يُشاهد ي� النهار والمستنقعات ب
يرافق الصيادين بالقصبة لعله يحظى بأسماك ال يرغب الصياد بها
.ويعيدها إىل البحر
.الرفراف يعيش وحيداً ويطارد الطيور من نوعه ح�ت انه يطارد صغاره
ومع أنه يتسامح مع أ
.الن�ث ولكن عالقتهما تبقى متوترة

One of the resident birds
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Lesser Black-Headed Gull

أ
النورس الضاحك ذو الرأس السود

:النورس ذيك

The Gulls are smart:
< They collectively tap the ground with their feet imitating
the rain which brings the earth worms to the surface.
< They drop sea shells from a height to smash them open
on rocks to eat their contents.
< They follow the tractors which plough the fields to feed
on worms.
Males and females stay together for their whole life and
care for their offspring.
They communicate using voices and body language.
Special skills:
Contrary to most birds, they drink both fresh and sea water
as they have a gland above each eye which helps them to
excrete the salt to the outside through the nostrils.
Beneficial to fishermen :
The presence of a flock of these gulls in an area of the sea
indicates the presence of a school of fish.
It clears the shores from debris.
28

> فهو يرقص رقصة جماعية عىل أ
الرض مقلداً المطر وهكذا يخدع
 دودة أ
.الرض فتخرج إىل السطح ويأكلها
> يرمي الصدف من أ
.عال عىل الصخر فيكرسه ويأكل محتواه
ال
ي
�ت
.> يتبع الفالحة ليأكل الديدان ال ي تظهر عىل السطح
يخلص كل ش�يك إىل آ
.الخر ويهتمان بحضن البيض ورعاية الصغار
يعتمد ف� التواصل عىل أ
.الصوات ولغة الجسد
ي

:له قدرات مميزة
يستطيع عىل عكس معظم الحيوانات والطيور أن شي�ب المياه
إذ له غدة فوق كل ي ن،العذبة وماء البحر
ع� مخصصة لتخليص
.الجسم من الملح بع� المنخرين
:مفيد لصيادي األسامك
إن وجود مجموعات منه ف ي� أماكن محددة بالبحر تدل الصياد عىل
وجود أرساب مهمة أ
.للسماك ف ي� المكان
.ينظف شاطىء البحر من النفايات

One of the resident birds
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Mallard Duck

 ش- الخض�ي
ال�يف
البط
ي

The Duck skin is free from glands except for the oil gland
that is found at the base of the tail. Hence, the feathers are
waterproof because of this excretion of oil.
During the first week of their life, the oil glands are inactive.
They rely on their mothers' glands to preen their feathers.
Ducklings are almost exclusively insect eaters, only turning
to a mainly vegetarian diet as they get older.
During the summer moulting season, the drake (male) loses
his fine feathers and looks very much like the female duck.
After rearing her ducklings the female also loses her
feathers and is then unable to fly.
Though they will pair up in the autumn, the drake only
remains with his partner until she starts incubating her
eggs. The drake has nothing to do with rearing the ducklings.
The mallard is the origin of most common domestic ducks.
The mallard was discovered breeding in Lebanon in 2012.
If we stopped hunting in mid January, this would enable a
breeding pair to breed 5 extra pairs of ducks the following
autumn.
30

�ت
يخلو جلد البط من الغدد ما عدا غدة الزيت عند منبت الذنب ال ي
يمرغ منقاره بها ثم يمشط ريشه بمنقاره فيحول الزيت دون بلل
.الريش ف ي� الماء
فراخ البط تعتمد عىل زيت أمها لمدة أسبوع عىل أ
القل قبل أن
.تعمل غدتها
تتغذى فراخ البط عىل ش
الح�ات ف ي� البداية ومع مرور الوقت تتحول
.إىل نباتية
 وبعد، يبدل الذكر ريشه الناعم خالل الصيف فيصبح شبيهاً باالن�ث
الن�ث صغارها تبدل هي أ
أن تر� أ
الخرى ريشها فتصبح يغ� قادرة
بي
.الط�ان
عىل ي
يتخىل الذكر عن أ
الن�ث عندما تبدأ بحضن البيض وال يلعب اي دور
.ف ي� رعاية الصغار
.الخض�ي أصل معظم البط الداجن
يشكل البط
ي
.الخض�ي يعشش ف ي� لبنان
 فقط تم اكتشاف أن البط2012 ف ي� العام
ي
ف
ن
الثا� لتوفر
لو كف الصيادون عن اصطياد البط ي� منتصف كانون ي
ف
.التال
بدل الزوج ستة أزواج ي� الخريف ي

One of the resident birds
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Masked Shrike

الجزار) المقنع،العضيض،الرصد(ال�ض ب

What is the meaning of its names?
< “Sord”: Denotes the tone of his voice.
< “Dorrob”: Because it hits its prey before grasping it
< “Oddeid”: If the prey is still alive when caught , the shrike
continues to bite it to kill it.
< “Jazzar”: It impales its prey on his sharp beak like a
butcher would hang meat.
Acute vision:
< Normally the vision of the birds is 8 times more powerful
than humans.
< The shrike can focus on a grasshopper from a distance
of 50 meters.
< It perches on hills, telephone poles or rocks to watch its
prey.
Bird of prey or what?
< Masked shrikes are not true birds of prey and lack the
strong talons of the raptors.
< Having weak claws, this shrike impales its prey on a
thorn or the barbs on barbed wire and rips it open with
its hooked bill.

One of the resident birds
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ما معنى أسامؤه؟
.> رصد أو أبو رصيدة نسبة إىل صوته
.> ال�ض ب ألنه ي�ض ب فريسته قبل التقاطها
.> العضيض ألنه يعض الفريسة اذا كانت ال تزال حية
.> الجزار ألنه يعلق بعض فرائسه كما يعلق اللحام اللحم
:يتميز ينظر ثاقب
.النسان
 أضعاف قوة نظر إ8 > للطيور عموماً نظر حاد بقوة
> يرى الرصد القبوط ي ن
.ً تم�ا50 ب� الحشائش عىل بعد
.صغ� يراقب فريسته
> يقف عىل تل أو عامود أو صخرة كناطور ي
طائر جارح أم ماذا؟
.> يشبه ف ي� طباعه الطيور الجارحة
 فيعمد إىل تثبيت الفريسة عىل أ،> ألنه ال يملك مخالب قوية
الشواك
ويشق بطنها بمنقاره المعقوف قليال ت
.وي�كها تموت ببطء
33

Common Myna
طائر المينا

 ف� لبنان هو هارب من أ.منشأ طائر المينا هو الهند
القفاص ومحالت
ي
.باعة الطيور

The Common Myna originates from India. In Lebanon, it has
escaped from cages and pet shops so now lives in the wild.
Congregated first in the pine woods of Beirut, the campus
of the American University of Beirut, and it then colonized
new areas.
Listed by the IUCN as one of the Worlds' 100 Worst Invasive
Species.
During the breeding season, it seeks out nesting hollows
from native birds and animals, after having harassed
and evicting them. Mynas kill the chicks of other birds
or destroy their eggs, or build their own nests on top and
smother them. They have been seen to block the entries to
hollows, causing the inhabitants to die of starvation, after
which they then lay their eggs in the hollow.
Mynas build and defend several nests during the breeding
season, although they only lay in one nest which excludes
native birds and animals from those nesting sites.
The Myna prevents small insectivorous birds from playing
their role in controlling the harmful insects that may
damage the plants.
34

تجمع أوال ف� حرج صنوبر ب�وت وحرم الجامعة أ
المريكية وتكاثر
ي
ّ
ً ي
.ومن ثم إنطلق إىل أماكن أخرى
ال ثك� �ض راً أ
النواع أ
 عىل الئحة أ100 صنف عالمياً ف� المرتبة
والسوء من
ّ
ي
أ
ين
.ب� النواع الغازية الدخيلة
الصغ�ة ويلتهم صغارها ويرسق
�العصاف
يطرد ف ي� فصل التفريخ
ي
ي
 ويسد أعشاش الطيور أ،منها أعشاشها من تجاويف االشجار
الخرى
 أو يب�ن ي عشه فوقها مسبباً الموت،مانعاً إياها من متابعة التعشيش
.لمن فيها
�المينا تب�ن ي أعشاشاً عدة وتدافع عنها ولكنها ف ي� النهاية تضع البيض ف ي
واحد منها أ
.المر الذي يسبب حرمان الحيوانات والطيور من هذه االماكن
الصغ�ة ال�ت تأكل ش
الح�ات من عىل النباتات أن تقوم
يمنع الطيور
ي
ي
.بدورها مسبباً ال�ض ر لهذه النباتات

One of the resident birds
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المنقار

Beak

Bird’s
anatomy
Anatomy
of Birds
الط
 أجزاء
�الط
أجزاء ي
  خط
Eye Line الع
شارب
Crown التاج
جبهة

Rump

Nape قفا

Conic
Flattened

خاة

Undertail Coverts

Forehead
 Lore


غطائيات ما تحت الذنب

الع
 ما ب
والمنقار

Long
Upcurved

Throat زور
Breast صدر
Belly بطن

Flank

خاة
Wingbar خط الجناح
Tarus رسغ

Crest عرف

تحت الجناح

Under wing

غطائيات تحت الجناح

Underwing
coverts

  طوق
Eye Ring الع
Cheek

Primaries قوادم

Secondaries خوا


خد
Scapular كتفية

Upper wing

Speculum or Mirror
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Hooked

شكل المنقار

مرآة

فوق الجناح

Food الغذاء

Group الفئة

لحوم

جوارح

معقوق

Meat

Raptors

مخروطي

اعشاب وجذور

Herbs, Roots

اوز

مفلطح

Herbs, Seeds

Back ظهر

Mantle رداء

Moustache

Beak Shape

طويل

اعشاب وبذور

ديدان كبرية يف الطني
Big Worms
in the mud

Geese

بط

Ducks

)خواضات (كروان الماء
Waders (Curlew)

مقوس
قرشيات يف املاء
خواضات نكات
Crustaceans
in
water
اىل االعىل
Waders (Avocet)

StraightThick

مستقيم
وغليظ

اسامك وضفادع

Straight
Meduim

مستقيم
متوسط

ديدان وفواكه

سمن وشحرور

Fish - Frogs

worms and fruit

 المالك الحزين- بلشون
Herons

Thrushes

Short Thick

�قص
ي
سميك

Grains Caterpillars

بذور ويرقات

ش�شور وصلنج

Very
Small Thin

ًصغ� جدا
ي
ورقيق

حرشات وبذور صغرية

قراقف

Thin Short

رقيق
�قص
ي

حرشات

small insects
Insects

Finches
Tits

هوازج

Warblers
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Why does a duck have webbed feet and a flat beak?
Ducks use their webbed feet to swim - Ducks use their flat beak
to filter food from the water.

Leg

القدم

Why does a bird have a sharp hooked beak and powerful claws?
It preys on other animals, such as a hawk, owl or eagle.
Why do some birds have long legs?
These birds walk or wade more than they fly, Birds with small,
thin legs perch in trees or bushes.
Most birds have four toes, three that face forward and one
backward.
Can you think why a bird has two front facing toes and two back
facing toes?
Birds that have two toes facing forward and two toes facing
backward usually hang onto the sides of trees.

ملاذا للبطة بني أصابعها غشاء ومنقارها مبلطح؟
يستخدم البط أرجله ذات الغشاء للسباحة ومنقاره المبلطح لتصفية الغذاء
.من الماء
ماذا لو رأينا طائراً مبنقار معقوف ومخالب قوية؟
.سنعرف أنه يأكل حيوانات أخرى ومن هذه الطيور الباشق والبوم والعقاب
ماذا لو شاهدنا طيوراً ذات أرجل طويلة؟
أ
الط� ث
تم� هذه الطيور أو تخوض ي ن
ش
 أما الطيور ذات الرجل،�تط
أك� مما ي
ي
الصغ�ة والنحيفة فإنها تجثم عىل أ
.الشج�ات
الشجار أو
ي
ي
.معظم الطيور لها ثالث أمامية وواحد إىل الخلف
هل ميكن التفكري كيف يستخدم طائ ٌر إصبعان إىل األمام وإصبعان إىل الخلف؟
إصبع� إىل أ
ين
ين
وإصبع� إىل الوراء عادة ما تتعلق عىل
المام
الطيور ال�ت ي لها
جوانب جذوع أ
.الشجار
38
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Tail الذنب

تستخدم الطيور ذيلها كدفة ليك تبطىء من رسعتها
.أثناء الطريان ومنها من يستخدمه يف عروض التزاوج
يف جميع األحوال يساعد شكل الذنب وطوله
.بالنسبة للجسم يف إلصاق الطري بفئته

.

Birds use their tails as a rudder
to slow their flight and some use
them to court. The shape of the
tail helps identify a bird to belong
to a specific group.

Flights الط�ان
طرق ي
.
.

Prominently forked as the swallow.

.. طيبط، نورس،مالك حزين

Notched as in the martin and the
swift.

.

Staright across the tip as in the
thrush.

.
.

Rounded as in most warblers.
Pointed like those of some
raptors and doves.

.
. العقبان
.

.

.

.. الكريك، عقاب السمك،مرزة
.

.

.. آكل الذباب، سنونو،مطوق
.

.

Proportionately short as the crakes
and some eagles.

.

Long as in the cuckoo and wagtail.

.

من بني األشياء األخرى التي تساعد عىل تحديد الطري
هي حركات يقوم بها الطري تهز ذيله إىل أعىل وأسفل
كام هي حالة إم سكعكع (إىل اليسار) أو هز الذيل
.باتجاه واحد إىل األسفل كام هي حال الحمرياء
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Other aspects which can help you identify
a bird are tail actions such as flicking
of the tail up and down (in the case of
wagtail to the left) Or in just one direction
(in the case of the red star to the right).

.
.

Many long-necked birds fly
with extended necks like storks,
.
flamingoes, and cranes.

.
.

Herons and pelicans fly with "s"
.
shaped neck.
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لبنان من أهم المعابر للطيور
المهاجرة ف ي� العالم

ان موقــع لبنــان بـ ي ن
ـ� اوروبــا ش
و�ق اســيا وافريقيــا وارتفــاع جبالــه وتنـ ّـوع
مناخاتــه جعلــت منــه أفضــل معـ بـر للطيــور.
انه أغ�ن منطقة ف ي� العالم بعدد أنواع الطيور بالنسبة اىل المساحة.
آ ف
الصقيع
تعـ ب ُـره الطيــور التيــة ي� الخريــف مــن اوروبــا قبــل حلول موســم ّ
أو العائــدة مــن أفريقيــا ف ي� الربيــع لتمضيــة فصل الصيــف ف ي� اوروبا.
الحقليــة وجــود ثمانـ ي ن
تعشــش ف ي�
قــد أحصــت الدراســات
ـ� نوع ـاً تقريب ـاً ّ
ّ
لبنــان مــن أهمهــا ت
ال�غــل والحجــل والبــوم والصقــر الجــارح وأكـرث مــن
خمســة وثالثـ ي ن
ـ� تم ـض ي الشــتاء ف ي� ربوعــه منهــا السـ ّـمن و دجــاج االرض.
هنــاك أك ـرث مــن ش
ع�يــن نوع ـاً تعـ بـر ف ي� الخريــف مــن المناطــق البــاردة
نحــو افريقيــا الوســطى.بينما عــدد الــت ي تســلك الطريــق المعاكــس ف ي�
الربيــع قــد تبلــغ الخمسـ ي ن
ـ�.
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Lebanon is one of the most
important migratory corridors
Lebanon is the worldwide bottleneck for
migratory soaring birds between Europe and
Africa. It is classified as the second important
migratory corridor after Cuba which is the major
one between Latin and North Americas.
Lebanon has the widest variety of birds in relation
to its area.
Migrating birds will traverse Lebanon in the
autumn to escape the cold weather of Europe
and those from Africa will migrate in the spring
to spend the summer in Europe.
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Bird migration

هجرة الطيور
.تعت� هجرة الطيور بع� القارات من عجائب الدنيا
ب
 يهاجر ث،عىل الصعيد العالمي
ط� مر ي ن
.ت� ف ي� السنة
 مليارات ي5 أك� من
Bird migration is one of the wonders of the natural world.
Globally, more than 5 billion birds migrate twice a year.
In Lebanon, over 600 million birds pass over Lebanon twice
a year:
< In the spring, they head north.
< In the autumn, they head opposite way towards the
southern hemisphere.
Migratory birds face obstacles and dangers during their
flight; this is why they also fly at night.
The bird migrates in order to search for food, shelter or a
place to breed. It is a struggle for survival.
How do the birds find their way?
< The sun, the moon and stars.
< Magnetic fields.
< Visual memory of the terrain (valleys, mountains,
rivers and coasts).
< Olfactory (smell) memory of their nest and habitat.
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 مليون منها تمر فوق لبنان مر ي ن600
:ت� ف ي� السنة
> مرة باتجاه الشمال خالل فصل الربيع
.> مرة باتجاه الجنوب ف ي� فصل الخريف
تواجه الطيور المهاجرة عوائق عديدة خالل الرحلة لذلك تتم الهجرة
.أيضاً ف ي� الليل
 مأوى أو مكان للتكاثر،تتم الهجرة من مكان إىل آخر بحثاً عن طعام
. وهي مسألة رصاع من أجل البقاء،والشتاء
إ
كيف تجد الطيور طريقها؟
. القمر والنجوم،> الشمس
. المغناطيس
> الحقل
ي
 أ،> تذكّر المعالم الطبيعية كالوديان والجبال
. النهر والشواطئ
.تكون ذاكرة عن رائحة موائلها
ّ >
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Speed and distance
of bird migration

رسعة الهجرة والمسافات المقطوعة
A sustained flight of 10 hours per day in calm conditions
covers a distance of:
< Herons, hawks, crows and small birds from 160 to 400 km
< Ducks and geese from 650 to 800 km.
Shorebirds can reach 70km/ hr above the water.
Songbirds travel at around 50 km/hr.
Fast-flying ducks cover 3500 to 5000 km in a 30-day period.
However, some birds can travel an average daily distance of
more than 500 km.
The peregrine falcon is the fastest bird in the world reaching
over 320 km/h during its high speed dive.
Birds travel faster when hurrying toward the breeding
grounds in the spring migration.
Fat stores in the spring migration are greater than in the
autumn. It provides migrants greater energy reserves for
longer flights.
Prior the migration, the weight of migrant birds could
increase 10% per day.
In the autumn, the flights are more leisurely, birds
often pause to feed and rest for several days, in suitable
surroundings.
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ف
: تقطع،الط�ان المتواصل
 ساعات من ي10 ي� ظروف هواء ساكن ولمدة
 الغربان وطيور أصغر مسافة، البواشق،> طيور البلشون
. كلم400  إىل160
> البط أ
. كلم800  إىل650 والوز مسافة
 كلم بالساعة هي رسعة طيور السواحل والطيور البحرية فوق70
.الماء
. كلم بالساعة هي رسعة الطيور المغردة50
 كلم5000  إىل3500 تقطع الطيور المعروفة برسعتها كالبط مسافة
.خالل شهر
ين
/ كلم320 الشاه� إذ تصل رسعته اىل
ط� ف ي� العالم هو صقر
أرسع ي
.بالساعة اثناء االنقضاض من علو عىل فريسته
ان الطيور المهاجرة نحو أماكن تفريخها تكون عادة أرسع من تلك
.المهاجرة نحو أماكن إشتائها
ين
 تراكم الطيور الدهون قبيل،لط�ان متواصل
أك� ي
لتأم� طاقة ب
.أك� من هجرة الخريف
هجرة الربيع بكميات ب
. ف ي� اليوم الواحد قبيل الهجرة%10 الط� المهاجر
يزيد وزن ي
ف
الط�ان ت
 إذا، فالطيور كاالنسان.ًأك� ترفيهيا
ي� فصل الخريف يكون ي
.وجدت نفسها ف ي� محيط مالئم فهي تح ّط تل�تاح وتتغذى لعدة أيام
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Benefits of migratory birds

فوائد من الطيور المهاجرة

A minimum of 200,000 migratory birds eat at least 100,000
rats and mice every time they cross over Lebanon.
Considering they cross Lebanon twice a year, that’s 200,000
rodents a year.
100 rodents feed on 1 ton of plants and seeds per year.
200,000 rodents therefore feed on 2,000 tons of plants and
seeds a year.
This represents a loss of more than $2,000,000 a year in
Lebanon which is saved thanks to migratory birds. This is to
be added to the health benefits for humans with the reduced
use of pesticides on crops.
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عىل أ
 من الطيور المهاجرة الحوامة ال�ت ي تمر ف ي� لبنان تأكل200,000 القل
. فأر وجرذ100,000 نحو
بما أن هذه الطيور تمر مر ي ن
. فأر وجرذ200,000 ت� بالسنة فإنها تأكل
 فأر أو جرذ يأكل طن واحد من النباتات والحبوب100 ولما كان كل
.بالسنة
 طن من الحبوب والنباتات2000  جرذ) يأكلون- قارض (فأر200,000 فإن الـ
.باليوم
ن
 وتحمي،ًمليو� دوالر سنويا
الطيور الحوامة تحول دون خسارة
ي
الناس من سموم المبيدات ال�ت ي كان يجب استعمالها لقتل نفس كمية
.القوارض ال�ت ي تلتهمها الطيور الحوامة المهاجرة
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White Pelican

أ
البجع البيض

. سم360  كغ وطول جناحيه15 يصل وزنه إىل
Weight: 15 kg - Wingspan 360 cm.
Lives in groups up to 40000-50000 pairs.
Migrates in flocks usually forming a V shape in the English
alphabet.
Can migrate 480 km in 24 hours without stopping.
The leading bird heads into the wind, his wings create an uplift of air for the following birds.
When tired, the leader turns back and the follower becomes
the leader and so on.
The pouch has a capacity of 13 liters of water.
One Pelican eats 1.5kg fish /day.

One of the migratory birds
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من الطيور العابرة

. زوج50,000 - 40,000 يعشش ف ي� مجموعات تصل إىل
.�بالعر
7  غالبا مشكال ً رقم،يهاجر ف ي� أرساب
بي
. كلم ليال ً نهاراً بدون توقف480 يقطع
يقاوم الطائر الذي ف ي� المقدمة الهواء ويعطي بجناحيه هواء يرفع
.قليال ً من هو خلفه
ف
ن
�الثا
عندما يتعب ي
الط� الذي ي� المقدمة ينسحب إىل الوراء فيتقدم ي
.ليتحمل مقاومة الهواء وهكذا دواليك
 ت13 تتسع جعبة المنقار لحوال
.لي�اً من الماء
ي
 كلغ من أ1.5 تأكل البجعة
السماك ش
.والق�يات
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Lesser Spotted Eagle

العقاب الرقطاء الصغرى

.كب� يصطاد الحيوانات الحية مثل القوارض
هو طائر ي
 ال ت،بعكس النرس
.ًيق�ب من الجيف إال إذا كان جائعاً جدا
A large bird which hunts live animals such as rodents.
Eats carrion only if very hungry, whereas the vulture is a
carrion eater.
A migrant in most of the countries.
In one week 2500 were counted, crossing over the Lebanese
mountains.
The highest altitude it reaches is 5000 meters.
The highest speed is 240 km/h.
How can this eagle cover hundreds of km without flapping its
wings?
< This eagle is a soaring bird which uses hot air thermals to
lift it up as a means of transport.
< Eagles do not fly over water because there are no air
thermals.

One of the migratory birds
52

من الطيور العابرة

.هذا العقاب مهاجر ف ي� معظم الدول
أحص ث
تع� فوق جبال
 عقاب خالل اسبوع واحد وهي ب2500 اك� من
ُ ي
.لبنان
. � تم5000 أقىص إرتفاع يصله العقبان هو
.ساعة/ كلم240 أقىص رسعة لهذه الطيور يُقارب
كيف يقطع العقاب مئات الكيلومرتات بدون رفة جناح واحدة؟
�لتوف
> العقاب طائر محلق يستعمل التيارات الحرارية الساخنة ي
.الطاقة خالل هجرته
 بل،يط� فوق البحر حيث ال تيارات هوائية ساخنة
> العقاب ال ي
ين
.الجناح� عند المضائق
تع�ه مع رف
ب
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Wing span: 280 cm - Weight: 13 kg.
It eats carrion and its stomach digests viruses and bacteria
of the carrion.
Vision: Excellent vision, seeing things for which a human
would require binoculars.
Unlike most birds, it has a strong sense of smell. It can smell
carrion while soaring in the sky.

Griffon Vulture

أ
أ
 يعرف بالشوح الصلع- النرس السمر

One of the migratory birds
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من الطيور العابرة

The Griffon vulture is an example of organized cooperation:
< Vultures soar in the sky about 1 km or more away from
one other.
< When a vulture discovers carrion, it descends slowly in
a spiral to allow other vultures to see it to indicate the
location of a carcass. - The closest to him also descends
inclining in a spiral fashion towards the carrion. The
nearest to it does the same, and so on.
< When gathered around the carcass, the strongest which
is the hungriest, starts eating, while the others make
threatening noises.
< When the first vulture has had his fill, the next vulture in
line takes his place and so on until they all eat.
< If a single vulture finds a carcass and eats alone, he may
not find a carcass for another month.
< Hence co-operation between vultures guarantees food on
a daily basis.
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حوال  280سم ووزنه  13كلغ.
يبلغ طول جناحيه ي

ض
البكت�يا والجراثيم.
تق� عىل ي
يأكل الجيف ومعدته ي
أ
المك�.
نظره ثاقب فهو يرى الشياء كما نراها بالمنظار ب ّ
حاسة الشم لديه قوية عىل عكس معظم الطيور ،هذه الحاسة تمكنه
من شم الجيف وهو يحلق ف ي� السماء.

Hunting in Lebanon
In 2004, a new law for hunting was issued. This law regulates
and promotes responsible hunting practices. The Ministry of
Environment determines the start and end of the hunting season,
listing which birds and their quantities are allowed to be hunted.
The Ministry of Environment signed a memorandum with CMS
“Convention of the conservation of migratory species of wild
animals“ to protect up to 37 main migratory bird species.

الصيد ف ي� لبنان

عام  ،2004صدر قانون جديد لتنظيم وتعزيز ممارسات الصيد المسؤول.
بموجبه وزارة البيئة تحدد بداية ونهاية موسم الصيد ،والكميات المسموح
اصطيادها .وكما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع"اتفاقية المحافظة عىل
ال�ية" وذلك بهدف الحفاظ عىل الطيور
االنواع المهاجرة من الحيوانات ب
حوال  37نوعا منها.
المهاجرة وحماية ي
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النرس األسمر هو مثال التعاون املنظم:
> تحوم النسور ف� الجو ويبعد الواحد عن آ
الخر نحو كلم أو ث
أك�.
ي
أ
نز
> عندما يشاهد أحدهم جيفة عىل الرض ي�ل إليها بصورة لولبية
تطيل تف�ة نز
ال�ول وتدل أقرب النسور عىل مكان الجيفة.
> النرس أ
القرب إىل النرس المكتشف نز
ي�ل أيضاً بطريقة لولبية مع
إنحناء بإتجاه الجيفة .النرس أ
البعد قليال ً يفعل نفس ش ئ
ال� وهكذا.
> يتجمع النسور حول الجيفة ويتقدم إليها أقواهم ،أي أ
ال ثك�
ق
البا� يهدد بالصوت بأنه جوعان.
جوعاً ،بينما ي
> عندما يأكل أ
الول قليال ً يخف جوعه وتخف قوته فيخاف أمام
وي�اجع ،ثم يتقدم من هو ث
التهديدات ت
أك� جوعاً ،وهكذا
ح�ت يأكل الجميع ويشبع.
> فلو إستأثر النرس المكتشف بالجيفة لكان عليه أن ينتظر ربما شهر
ح�ت يجد أخرى.
> تعاون النسور يؤمن الغذاء بصورة شبه يومية.

One of the migratory birds

من الطيور العابرة
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Seasons of hunting
in Lebanon

فصول الصيد ف ي� لبنان

What are the reasons behind the decreasing number of birds?
< Habitat degradation.
< Pollution.
< Unregulated hunting.
< The introduction of invasive alien species.
How can hunting become Sustainable?
< Hunting is allowed to be only from mid September to
end of December.
< Hunting is forbidden during the spring season and
the breeding period.
< Only certain species and a limited number of birds can
be hunted.
< Initiatives are being started to educate young hunters
about game birds and sustainable hunting.
< The Ministry of Environment is working on a project
to identify permitted hunting areas.
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كيف ميكن إيجاد توازن بني البيئة والصيد؟
ن
�ت
.�الثا
> يُسمح بالصيد من منتصف أيلول ح نهاية كانون ي
.> يُمنع الصيد خالل فصل الربيع والتفريخ أو تف�ة رعاية الصغار
> صيد أ
.النواع المسموح صيدها فقط
> هناك مبادرات بدأت لرشاد الصيادين الجدد عن أ
النواع المسموح
إ
.صيدها
ما هي أسباب إنقراض الطيور يف العامل؟
.> تدهور الموائل أي االماكن ال�ت ي تعيش فيها الطيور
. > التلوث البي�ئ ي
ئ
.العشوا� يغ� المنظم
> الصيد
ي
.> إدخال أنواع غريبة من الطيور من الخارج تفتك بالطيور المحلية
ض
ش
.ا� المسموح الصيد بها
> وزارة البيئة تعمل عىل م�وع لتحديد االر ي
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الطيور المسموح صيدها

Birds Allowed For Hunting
quantity allowed to hunt per hunting trip

Mallard Duck
خض� ش
�يف-ي
بط ي
Or أو
Garganey Duck
بط حذف صيفي
Or أو
Teal Duck
بط حذف شتوي
Stock Dove
حمام بري
Or أو
Eurasian Woodpigeon
دلم
Song Thrush
سمنة مغردة
Or أو
Mistle Thrush
سمنة الدبق
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5

5

20

الكمية المسموح صيدها خالل رحلة صيد واحدة

20

Common Quail
فري

1

Chukar Partridge
حجل

5

Eurasian Woodcock
دجاجة أ
الرض

10

Turtle Dove
ت
ال�غل

50

Calandra Lark
المطوق

10

Fieldfare
كيخن

25

Chaffinch
صلنج
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From hunting
to birdwatching

مراقبة الطيور

Guided bird tours have become a major business globally
Economics of birdwatching in some countries:
< In the United States of America,the annual economic value
generated by bird watchers is about US$ 32 billion per year.
< In Scotland, 8 to 12 million US$ is generated annually
by tourists wishing to see white-tailed eagles.
< In Jordan,5.45 million US$ is generated by birdwatchers
annually.
In Lebanon, Birdwatching of migratory soaring birds could
yield 14.3 million US$ a year.
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مداخيل مراقبة الطيور
> ف� الواليات المتحدة أ
المريكية أصبح الدخل من هواية مراقبة
ي
.ً مليار دوالر سنويا32الطيور
 مليون دوالر سنوياً من قبل السواح12  إىل8  يتم رصف،> ف ي� اسكتلندا
الذين يزورون جزيرة مول لمشاهدة طائر العقاب ذو الذيل أ
. البيض
> ف� أ
.ً مليون دوالر سنويا5.45 الردن يرصف مراقبو الطيور
ي
 مليون دوالر14.3 تدر هواية مراقبة الطيور الحوامة
ّ يف لبنان يُنتظر أن
.ًسنويا
االنسانية جمعاء
الطيور ليست ملك أحد بل ملك
ّ
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