
Plate 1     
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 يازِ قَ وْ قَ َحَ�ٌل 
به وال: قال درید ا�ن حاكه: طا�ر: َطْهيُوجال   .عربّیاً  أ�ْحس�َ

به طا�ر، الطهيوج: ا��زهري ً�، أ�ْحس�َ ْ�اكنِ  ذ�ر وهو معر�  (اللسان) .الّسِ
 ٔأسود جناحيه حتت وما احل�ل، مثل محر، ور�اله ومنقاره أٔمحر، عنقه ٔأن �ري الصغري، �حل�ل شبيه طا�ر الطاء بفتح: الطهيوجحياة احلیوان: 

 .ا�راج مثل خفيف وهو ؤأبیض،
ْهيُوجالتاج:  ْهيُوجُ : أ�زهري وقال. عربیاً  أ�حس�ُبه وال: قال درید، ا�ن حاكه طا�ٌر،:" الط� ً�، ٔأحس�ُبه طا�ٌر،: الط� �اكنِ  َذَكرُ " ويه مَعر�  �كرس ،"الّسِ
ني  .كتهبم يف أ�ِطّباءُ  َذَكره �هيو، عن" ُمعر�ب" وس�تأٔيت، املهم�، الّسِ

 (معرب �هيو �لفارس�یة) من رتبة ا��اج ال وجود � يف البالد العربیة.Grouse وقال املعلوف يف معجمه: طهيوج 

دیك اخللنج 
القوقازي 

 أ�سود

Caucasian Grouse 
Lyrurus 
mlokosiewiczi 

1 

 یينٌ وِ زْ َحَ�ٌل قَ 
يف   semenowtianschanskiiویو�د يف اجلبال رشق �ر�یا، جنوب روس�یا وغرب ٕا�ران. ویو�د منه نویع أٓخر   caspius �س�بة المسه العلمي

 جبال زاجروس جنوب غرب ٕا�ران.
 والَقْب�ةُ  العرب، �م من وا�دة لكمة يف جيمتعان ال واجلمي القاف ��ن معّرب �ْبْج؛ �لفارس�یة وهو معر�ب، الَكَرواُن،: والَقْبجُ . احلََ�لْ : القَْبجُ اللسان: 

 .���ر فيختص یَْعُقوٌب، تقول حىت وا��نىث ا��ر �ىل تقع
 �للغة إالجنلزيیة. 2005يف كتاب حيوا�ت ٕا�رن ا�اكم� ٕالسكندر فردوس طبعة  Kabkمسي قبج 

 الثلج (كد�ري)سامه يف الطیور العراقية د�اج 

تدرج الثلج 
 القزویين

Caspian Snowcock 
Tetraogallus caspius 

2 

 َحَ�ٌل َشائِعٌ 
 نویعًا.  14هذا النوع واسع �نتشار ومن ٔأوسع احلجول انتشارًا، من رشق شاجنهاي يف الصني رشقًا ٕاىل بلغار� غرً�. ویو�د منه 

 . اللسان.وِحْ�النٌ  َحَ�� الوا�دة الَقَبج، من ا��ور احلََ�ل: س�یده ا�ن وقال: الَقَبج: احلََ�ل
 وقد ا�رت� تذكري �مس لش�یوع هذا �مس.

 أ�نىث من ٔأحسن وا��ر الیعقوب جناح يف ما مثل جنبه يف جناحيه حتت اخلد�ن ٔأسفع واملنقار الر�لني ٔأمحر وردي طا�ر احل�� الطائفيا�صص: 
 مثل ٔأخرض احل�ل من الن�دي �امت ٔأبو والسلفان السلف بعضهم وقال الس�اكن وامجلع السلكة وأ�نىث الس� مهنا الفرخ أ�مصعي الغرباء احل�ل
 والقب�ة القب�ة ذ�ر والیعقوب احل�ل ذ�ر والقهيب �ريه القهیبة و�سمونه وخرضة بیاض فيه احل�ل من وا�هتايم صفرداً  و�سمى الر�لني ٔأمحر البقل
 ما واملنقار الر�لني ٔأمحر أ�سفل واللحي اخلد�ن ٔأسود ٔأ�رب طا�ر الیعقوب الطائفي یطعمها �والد ویلقط ویقهقه ققا ققا وصوته معرب فاريس امس

 .العصب �ش�به جناحيه حتت
 �للغة إالجنلزيیة. 2005مسي قََبج يف كتاب حيوا�ت ٕا�رن ا�اكم� ٕالسكندر فردوس طبعة 

 Chukar Partridge احل�ل
Alectoris chukar 

3 

 قُهَْیَبةٌ 
قُهَد  يف تواصل يل مع منصور الفهد (من اململكة العربیة السعودیة) سأٔلته ٔأنين مسعت البعض یفرقون بني احل�ل العريب وجحل فيليب. فذ�ر يل ٔأن

 ب والبعض قَهدي ومجعها قهد.�ل فيليب والبعض حيورها ٕاىل قُهَهو �مس ا�راج حل
 التايل:وعند البحث يف لسان العرب و�دت 

َكر وهو الَیْعُقوب،: والَقهِْيب�   :قال احلََ�ل؛ من ا��
ال  هبا، أ�ِنيَس  ال قَْفرًا، ا�ارُ  فأ�ْحضَتِ 

�
 والـَح�َذُف  الَقهّْيب، مع الُقهَاُب  ا

 .احلََ�ل من نوع وهو وُخْرضة، بیاٌض  فيه �ِهتامَة، �كون طا�ر: والُقهَْیبةُ 
 وخرضة بیاض فيه احل�ل من وا�هتايم ،صفرداً  و�سمى الر�لني ٔأمحر البقل مثل ٔأخرض احل�ل من الن�دي �امت ٔأبو الن�دي �امت أٔبوويف ا�صص: 

 . بترصف.احل�ل ذ�ر والقهيب �ريه القهیبة و�سمونه
 .احل�ل من نوع وهو وخرضة، بیاض فيه �هتامة، �كون طا�ر: ويف احملمك ال�ن س�یده: والُقهَْیَبةُ 
�لمیًا وهو عبدهللا فليب �ریطاين �اش يف اململكة ومعل مستشارًا للم� عبدالعز�ر �ن سعود مؤسس اململكة العربیة وقد �سب لفليب وقد وصفه 

 السعودیة احلدیثة. وهذا الطا�ر یو�د فقط يف جنوب غرب اململكة العربیة السعودیة ويف ا�مين.
وهذا یؤكد ٔأن  .العصب �ش�به جناحيه حتت ما واملنقار الر�لني ٔأمحر لأ�سف واللحي اخلد�ن ٔأسود ٔأ�رب طا�ر الیعقوب :الطائفيويف ا�صص: 

 الیعقوب هو امس أٓخر لهذا الطري وخمتص ���ر.
 وقد ذ�ر هذا �مس صاحب طیور لبنان وسور� وأ�ردن وهو یقصد به احل�ل الرميل.

 Philby’s Partridge جحل فليب
Alectoris philbyi 

4 

 َحَ�ٌل َعَريبٌ 
 ٔأسود ٔأ�رب طا�ر الیعقوب :الطائفي .یطعمها �والد ویلقط ویقهقه ققا ققا وصوته معرب فاريس امس والقب�ة القب�ة ذ�ر والیعقوب�اء يف ا�صص: 

 .العصب �ش�به جناحيه حتت ما واملنقار الر�لني ٔأمحر أ�سفل واللحي اخلد�ن
 ٔأن �سمى �حلََ�ل العريب.هذا النوع مقترص وجوده فقط �ىل اجلز�رة العربیة حفق � 

 .صفرداً  و�سمى الر�لني ٔأمحر البقل مثل ٔأخرض احل�ل من الن�دي �امت أٔبو: ا�صص ويف

 Arabian Partridge جحل عريب
Alectoris 
melanocephala 

5 

 



Plate 2          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َحَ�ٌل َرْميلٌ 
 یو�د منه ٔأربعة نویعات، لكها تتوزع يف اجلز�رة العربیة وأ�ردن ومرص.

 واملعلوف سامه قَهْىب وقُهَْبة وجحل هتايم، وسامه يف طیور لبنان قَهْيب

 Sand Partridge احل�ل الرميل
Ammoperdix heyi 

1 

 وجٌ هيُ طَ 
 جحل رمادي الرقبة

�للغة إالجنلزيیة. ويف  2005وقد و�دت هذا �مس �هيو مقترص فقط �ىل هذا الطا�ر يف كتاب حيوا�ت ٕا�رن ا�اكم� ٕالسكندر فردوس طبعة 
 یظهر امس �هيو �لفارس�یة. See-see Partridge�رمجة جو�ل �لكمة 

به وال: قال درید ا�ن حاكه: طا�ر: َطْهيُوجال   .عربّیاً  أ�ْحس�َ
به طا�ر، الطهيوج: ا��زهري ً�، أ�ْحس�َ ْ�اكنِ  ذ�ر وهو معر�  (اللسان) .الّسِ

 ٔأسود جناحيه حتت وما احل�ل، مثل محر، ور�اله ومنقاره أٔمحر، عنقه ٔأن �ري الصغري، �حل�ل شبيه طا�ر الطاء بفتح: الطهيوجحياة احلیوان: 
 .ا�راج مثل خفيف وهو ؤأبیض،
ْهيُوجالتاج:  ْهيُوجُ : أ�زهري وقال. عربیاً  أ�حس�ُبه وال: قال درید، ا�ن حاكه طا�ٌر،:" الط� ً�، ٔأحس�ُبه طا�ٌر،: الط� �اكنِ  َذَكرُ " ويه مَعر�  �كرس ،"الّسِ
ني  .كتهبم يف أ�ِطّباءُ  َذَكره �هيو، عن" ُمعر�ب" وس�تأٔيت، املهم�، الّسِ

 ا��اج ال وجود � يف البالد العربیة.(معرب �هيو �لفارس�یة) من رتبة Grouse وقال املعلوف يف معجمه: طهيوج 

جحل يس يس 
(جحل رمادي 

 الرقبة)

See-see Partridge 
Ammoperdix 
griseogularis 

2 

 َرَماِدي� َدّراٌج 
 و�اء يف لسان العرب: Cream-coloured Courserا�راج يف أ�صل هو املسمى 

َرَ�ةُ  ويه َ�ُة، ُرَطَبٍة، مثال ا�� ر� َرَ�ةُ  وأ�ما: ا�هتذیب سيبویه؛ عن ا���رية وا�� ن ا��
�
 وظاهرهام اجلنا�ني، �طنِ  أ�سود طا�ر هو: قال السكيت ا�ن فا

ال�  القطا �لقة �ىل وهو أ��رب،
�
قلت وهذا ٔأحسن وصف �، وهو �سمى يف اجلز�رة العربیة ال�زال بنفس �مس ويف الكویت یغلب �لیه  .أ�لطف أ�هنا ا

 امس ا�رج وهو مجع.

 Grey Francolin رمادي دراج
Francolinus 
pondicerianus 

3 

 َدّراٌج ٔأْسَودٌ 
 �� �سمیه دراج ٔأسود وليس جحل. Francolinهذا الطا�ر بنفس �نس النوع ا�ي ٔأ�اله 

 ويف كتاب حيوا�ت ٕا�رن ا�اكم� ٕالسكندر فردوس سامه دراج.

جحل ٔأو دراج 
 ٔأسود 

Black Francolin 
Francolinus 
pondicerianus 

4 

 

Plate 3       
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َرَماِدي� َحَ�ٌل 
 �للغة إالجنلزيیة. 2005مسي قبج يف كتاب حيوا�ت ٕا�رن ا�اكم� ٕالسكندر فردوس طبعة 

 Grey Partridge Perdix جحل رمادي
perdix 

1 

 َشائِعٌ  تَْدُرجٌ 
 قد تفصل الحقًا. versicolor  نویع من القوقاز ٕاىل الیا�ن وهناك مجمو�ة النویع 35ٔأضفنا لكمة الشائع حتس�بًا لتقس��ت �دیدة فيو�د منه 

 Common Pheasant التدرج
Perdix perdix 

2 

 ُمس�اَىن ُمهَّرَِ�ةٌ 
فيصبحون مكثل هذا الطا�ر. وهو �رمجة حرفية لالمس تنطبق �لیه �مس إالجنلزيي یعين نوع من املهر�ني ا��ن یصبغون وجومه �ٔ�صباغ 

 وبنظري ٔأفضل من �مس الصعب النطق دلیجورجوي.
امَىن  ْبه طا�ر: والس� و�ة، ش�ِ لْوى ٕانّه: وقيل ُسام�ٌة،: الوا�دةُ  الفَر�  العني لل�لیل �ن ٔأمحد .الس�

سامن 
 دلیجورجوي

Harlequin Quail 
Coturnix delegorguei 

3 

 ُمس�اَىن َشائَِعةٌ 
 مسیناها الشائعة النتشارها يف مجیع ٔأور� من �ریطانیا وشامل ٔأفریقيا غرً� ٕاىل رشق الصني رشقًا.

 Common Quail السامن
Coturnix coturnix 

4 

اٌء َصِغَريةٌ   بَْرتَ
 . ا�صص ال�ن س�یده.ا�نب قصرية احلشيش يف تقع مث �رض من قریباً  تطري �شعر ال وهو ��سان قدم حتت من تطري اليت البرتاء

، فلو ٔأمسینا Coturnixنوع وهو بعید لك البعد عن �نس السامىن  15یو�د يف العامل ب  Turnixتفادینا امس السامىن ٔ�هنا من �نس خمتلف  
�درًا وقد یعنون به هذا الطا�ر. ولقد لك نوع �سامىن الشجر حلصلنا بعد ذ� �ىل ٔأسامء ر�عیة وخامس�یة. وقد ورد هذا �مس يف كتب اللغة 

 تفادینا امس السلوى ٔ�ننا نظن ٔأنه �ري مرادف للسامىن، وهو املذ�ور يف القرأٓن. والبرتاء یقصد به ا�نب فهيي تبدو بال ذنب.

سامن الشجر 
 الصغري

Small Buttonquail 
Turnix sylvaticus 

5 

ی�ةٌ   َدَ�اَ�ٌة َ�بَش�ِ
 د�ا�ة غینيا

السودان (ویو�د جنوب غرب ش�به  اجلز�رة العربیة يف ا�مين والسعودیة) رشقًا ٕاىل الس�نغال غرً� وجنوً� ٕاىل جنوب ٔأفریقيا، متاماً یو�د يف 
 اكٕالوزة املرصیة.

د�اج غیين 
ٔأبوخوذة 
 (الغرغر)

Helmeted Guineafowl 
Numida meleagris 

6 



 و�بيشّ  شلكه، حلسن یّت�ذ اخللق عظمي وهو وهندي والبیوت، لقرى يف یّت�ذ ما وهو نبطيّ : ٔأصناف ثالثة واّ��اجويف هنایة أ�رب للنو�ري: 
 .أٔخرضان قرطان و� بیضاء، ونقطةٌ  سوداء نقطةٌ : ٔأرقط احلسن بدیع نوعٌ  وهو

 

Plate 4        
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ُة بُُقوِلی�ةٌ  َوز� �
 ا

ةُ : اجلوهري َوز�
�
َوز�  اال

�
ونَ : فقالوا والنون �لواو مجعوه وقد الَبط�، واال َوز�

�
 اللسان. .ا

 وقد اس�ت�دمنا هذا �مس ٔ�ن ا�لكمة أ�جنبیة یقصد هبا البقول و�ش�متل �ىل ٔأنواع كثرية، وليست خمصصة �لفول بعینه.

 Bean Goose Anser ٕاوزة الفول
fabalis 

1 

ٌة رَ   داءٌ بْ ٕاَوز�
الطیور العراقية حيث سامه وز ٔأربد بصیغة امجلع. وكذ� طیور لبنان حيث �رمجه ٔأمني الطیيب اوزة ربداء (بدون  هتبعنا �شري اللوس يف كتابلقد ا

 .، وسامه أ�وز الرمادي يف طیور إالماراتاهلمزة)

- Greylag Goose Anser 
anser rubrirostris 

2 

ٌة غَ   ريةٌ بِ كَ  اءٌ رّ ٕاَوز�
 ٔأضفنا الكبرية وجعلنا �مس نكرة (ٔأزلنا الم التعریف).

 Greater White-fronted إالوزة الغراء
Goose Anser albifrons 

3 

ٌة غَ   ةٌ ريَ غِ َص  اءٌ رّ ٕاَوز�
 ٔأزلنا ٔألف الم التعریف فقط.

إالوزة الغراء 
 الصغرية

Leeser White-fronted 
Goose Anser 
erythropus 

4 

ٌة  ّ ْرصِ مِ ٕاَوز�  ةٌ ی
 .هنا �اءت متوافقة

 Egyptian Goose ٕاوزة مرصیة
Alopochen aegyptiaca 

5 

 

Plate 5          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 بُِنيّةٌ  َصاِفَرةٌ 
 هذا �مس �رمجة لالمس إالجنلزيي.

-- Fulvous Whistling 
Duck Dendrocygna 
bicolor 

1 

 ةٌ ريَ غِ َص  َصاِفَرةٌ 
 بطة صافر صغرية

-- Lesser Whistling Duck 
Dendrocygna javanica 

2 

ٌة   َدْر�َاءٌ ٕاَوز�
 فقط مت التغیري من امجلع للمفرد.

 ٔأسود ٕاوز� 
 

Dark-bellied Brent 
Goose Branta 
(bernicla) bernicla 
 

3 

ٌة َجْوَزاءٌ  َوز� �
 ا

تعين نوع من احللزو�ت اليت تلتصق �ىل الصخور، لكنه امس �مل كام ٔأظن �ىل هذا النوع من الوز. �الطالع �ىل أ�نواع الوز  Barnacleلكمة 
ال یو�د مهنا ما یتصف بلون ٔأبیض يف البطن، وال یو�د بط وال وز یتصف ٔأو �سمى بأٔبیض أ�بیض فوضعنا �مس وحنن واثقون من ٔأنه لن 

 س�تقبل.�شلك ٕاشاكًال يف امل 
 .الوسط وهو اجلوز من مش�تق هو �يل ٔأبو قال وجموزة جوزاء فهيي وسطها ابیض فان عبید ٔأبوا�صص: 

-- Barnacle Goose Branta 
leucopsis 

4 

َراُء َصْدرٍ  ٌة َمحْ َوز� �
 ا

 مل یتغري �مس
ة محراء  ٕاوز�

ْدر  الص�
Red-breasted Goose 
Branta ruficollis 

5 

ٌة َعْرفَاُء   ِمنَْقارٍ بَط�
 وقد ش�هبنا ما �ىل منقارها �لعرف فسمیناها عرفاء املنقار.

یك وُعْرف اللسان: ئالً  فالن �اء: فقال إال�سان يف ا��مصعي واس�تعم� الُعنق، من والّرِ�ش الشعر َمنِْبُت : و�ريها وا�ابة والَفَرس اّ�ِ ِّ  ُمْربَ  أ�ي للرش�
 وأ�ْعَرَف . الُعْرف �لیه ینبت ا�ي اللحم هو: وقيل اِملنَْسج، ٕاىل الناصیة من الفرس ُعْرف َمنِْبت: �لفتح واملَْعَرفة،. وُعروف أ�ْعراف وامجلع ُعرفه، �ِفشاً 
َذْون َمْعَرفة من أ�طَیبَ  محلاً  أ�لكت ما: ُجَبري ا�ن �دیث ويف. ُعْرفَه جَزْزُت : الفرس وَعَرفُْت . ُعرف ذا صار: واْعَروَرَف  ُعرفه، طال: الَفرُس   أ�ي الِربْ
نام. َرقَبته من ُعْرفه َمنْبت  :الش�ين ا��عور �ن �زید قال ُعْرف؛ ذو طویل: أ�ْعَرُف  وس�َ

َتْحمالً   تَبَىن�  قد أ�ْعَرَف  ُمس�ْ
نام ُمْرشِفةُ : َعْرفاء و�قة ُبع. ُعْرفها لُطول َعْرفاء لها وقيل امجلال، �ُش�به مذك�رة اكنت ٕاذا عرفاء و�قة. الس��  وكرثة ُعرفها لطول َعْرفاء لها یقال والض�

 :للش�ْنَفَرى �ري ا�ن وأ��شد شعرها؛

البطة ذات 
 العرف

Knob-billed Duck 
Sarkidiornis melanotos 

6 



یدٌ  أ�ْهلون ُدونمك ويل ل�ٌس  س�ِ  َج�یأ�لُ  وَعـْرف�اء ُزْهلُـولٌ  وأ�ْرقَطُ  َمعَ
 :المكیت وقال

 َجْيأ�لُ  وَعْرفاء العاِدي، َجْعدةَ  أ�بو  م�نـه�م�ا ُمِض�یع�انِ  ُسوءٍ  راِعیا لها
. اكلُعرف � فصار واْرتَفع َمْوُ�ه �رامكَ : والس�ْیلُ  البحرُ  واْعَرْوَرَف . ُعْرف �: أ�ْعَرُف  ويشء. العرف شعر كثرية: وقيل ُعْرف، ذات: َعرفاء وَضُبع

مُ  واْعَرْوَرَف   :�الب بدم فارْت  َطْعنَة یصف الهذيل قال العرف؛ ش�به الزبَد من � صار ٕاذا ا��
اَب  تَْنِفي  مـــرِّشة الـُفـلُـــوّ  َسـنَـــنَ  ُمْس�تَ�ن�ة  ُمْعَرْورِِف  بقاِحزٍ  الرت�

 

  Plate 6          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 اِمتٌ َمت� َص 
. صبح أ�عىش قدرا ؤأرفعها الواجب طیور ٔأعظم وهو املنقار ٔأمحر العنق طویل اللون ٔأبیض إالوز قدر يف طا�ر وهو املمي و�شدید التاء بفتح المت

 يف صنا�ة إال�شا.
 البايق �لیه فأٔجمتع وا�دة، مهنا فأٔ�ذ �رس�ة، � تنقلع فمل ماء يف واكنت المت �ىل یوماً  (یقصد �زي) ٔأرسلته ولقدوذ�ره صاحب البزيرة حيث ذ�ر: "

وه فرضبوه  "الربد وشدة الرضب ٔأمل من به ملا وهو ومحلته، فأٔدركته �رد یوم يف ذ� واكن صادها، اليت ُخييل ال وهو املاء، يف وغط�

 الَمتّ الصامت
 

Mute Swan Cygnus 
olor 

1 

 َمت� ِبِو�ِيكْ 
 مت بویك

الطیور إالجنلزيي توماس ِبِویك ا�ي اكن ینحت الطیور واحلیوا�ت �ىل وذ� ختلیدًا لن�ات (ورسام)  1830هذا الطا�ر سامه ویلیام �رال س�نة 
 جمسامت خشبية و�رمسها كذ� للطبع يف الكتب. ولقد رٔأینا ٔأن نطق �مس یوافق الكتابة ِبِویك ٔأكرث منه بیویك لقد وضعنا �مس كذ�.

ر والطا�ر من املفروض ٔأن یُنَك�ر ٔ�نه امس �نس، �� ننسب الطا�ر ال �س�تطیع �سمیة نوع من الطیور �مس خشص ٔ�ن امس الشخص یُعّرِف الطا�
 المس الشخص ٕ�ضافة الیاء.

 Bewick’s Swan مت بیویك
Cygnus 
(columbianus) 
bewickii 

2 

 َصاِفرٌ  َمت� 
 مسي كذ� لتفریقه عن المت الصامت، حيث ٔأن الصامت ال یصوت ٕاال �درًا.

 Whooper Swan المت الصافر
Cygnus cygnus 

3 

 َشهَْرَمانٌَة 
 مسیناه الشائع لوجود س�بعة ٔأنواع من �نس هذا الطا�ر �دورما ٔأ�دمه منقرض، وا�ٓخر هو الشهرمان أ�محر.

 حياة احلیوان ل�مريي. .الطري من نوع ٔأنه الغریب، كتب بعض ويف اللقلق، من ٔأصغر اللون أٔبلق الر�لني قصري املاء طري من نوع: الشهرمان
رٔأینا أٔن وهو امس فاريس، ومسي به هذا الطا�ر يف معجم احلیوان للمعلوف ويف طیور مرص وكذ� الطیور العراقية. ولقد رٔأینا تأٔنيث �مس ٔ�نه يف 

 وا�دة البط يف العادة تؤنث، شأٔهنا شأٔن ا��اج املفرد یؤنث.

 Common Shelduck الشهرمان
Tadorna tadorna 

4 

راءٌ َشهَْرَمانٌَة   َمحْ
و�لالتيين  Ruddyلكهنا یضیف ٔأهنا محراء �ٕالجنلزيي   Tadornaامسها العلمي وكذ� إالجنلزيي یعرفها ٔأهنا بنفس �نس الشهرمانه الشائعة 

ferrugnea ًو�امية. یو�د  . ومل حنبذ امس أٔبو فروة ٔ�ن الفروة لها و�لعموم ال حنبذ أ�سامء اليت تبدٔأ ب "ٔأبو" أٔو "ٔأم" ٔ�هنا تبدو مبسطة �دا
ال (ٔأبو ٔأسامء كذ� لكننا اضطرر� ٕاىل قبولها لعدم وجود البدیل. ويف طیور إالمارات سامها الشهرمان أ�محر. ويف طیور العراق البط الصیين وق

 فروة، ويف املوصل بط احلسن واحلسني)

 Ruddy Shelduck بط ٔأبوفروة
Tadorna ferruginea 

5 

 

  Plate 7          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي العريب مع ا�لیل واملصدر �مس

ٌة َضئیَ�ٌ قُْطِنی�ةٌ   ٕاَوز�
 Pygmyٕاال القطنیة لها نویع أٓخر. لكهم  monotypicثالثة ٔأنواع متوز�ة يف ٔأفریقيا، وأٓس�یا ؤأسرتالیا لكهم مفردو النوع Nettapus لهذا اجلنس 

Goose  :راعي يف التسمیة التفرقة بيهنم ومه اكلتايل� ��Cotton Pygmy Goose ،African Pygmy Goose و ،Geen Pygmy 
Goose   وقد مسوا كذ� �سبب منقارمه الشبيه مبنقاز إالوز ؤ�هنا من ٔأصغر ٔأنواع البط مسیت �لقزمة. وقد سامه العويض يف طیور إالمارات

آ� لكمة �امة.  �حلذاف أ�بیض. وقد ا�رت� لها لكمة ضئی� عوضًا عن القزمة ٔ�هنا القزمة خمصوصة للبرش والضأ

 Cotton Pygmy Goose �ذف قطين
Nettapus 
coromandelianus 

1 

 َ�َذفٌَة َعْقَفاءٌ 
 . اللسان.بذ� التشبيه �ىل ِصغار، الَبطّ من رضب: واحلَذُف 

 اللسان. َ�َذفٌة، وا�دهتا �حل�از، �كون صغار سود غمن يه: وقيل. ��مين �كون ِصغار ُجْردٌ  ُسود َضأ�نٌ : �لتحریك واحلََذُف،
 اليت نتبعها.لقد جعلنا �مس مفردًا ويه القا�دة 

 وقد سامه يف طیور العراق احلذف املزنيل.

احلذف 
 أ�عقف

Falcated Duck Anas 
falcata 

2 

ایَةٌ   َصو�
 فقط جعلنا �مس ٔأنىث ويه القا�دة اليت نتبعها

 Eurasian Wigeon الصواي
Anas penelope 

3 



ٌة ُمطَ  �ةٌ  فَةٌ ّرِ بَط�  ِهْنِدی
فة أ�بیض وسا�رها َذنهبا طرُف  اْسَود�  ٕاذا للشاة اللسان: ویقال  .ُمطر�

فةٌ  شاةٌ اللسان:   .لَونه سا�ر وذنبه رأ�ِسه لونُ  �الََف : ُمطر�ف وفرس. أ�بیض وسا�رها َسْوداؤها أ�و أ�سود، وسا�رها ا��ذنني أ�طراِف  بیضاء: ُمطر�
 

-- Indian Spot-billed 
Duck Anas 
poecilorhyncha 

4 

 ِمْجَرِيف� ِمنَْقارٍ 
 جمرفٔأبو 

ُرفُه، اليشءَ  َجَرَف . الكثري ا��ْ�ذُ : واجلَْرُف  اللسان: (امس ا�آ� بصیغة  به ُجرَِف  ما: واِملْجَرفةُ  واِملْجَرُف . كثرياً  أ��ذاً  أ��ذه: واْ�َرتَفه َجْرفاً  �لضم، َجيْ
  .ِمْفَعل)

 مرص).، ؤأبو جمرف يف طیور العراق وقال (جرش عند العوام وكيش يف الكيش يف طیور مرص
 .يف ملف مهنجیة التسمیةا�ي وضعناه  20وقد �ري� �مس متاش�یًا مع البند رمق 

الكيش 
 (ٔأبوجمرف)

Northern Shoveler 
Anas clypeata 

5 

 

  Plate 8          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

�ةٌ  اِری  َمسَ
لسامع قال املعلوف يف معجمه: الوا�دة َمسَاریة. بط سامري والوا�دة بطة سامریة. مسي بذ� �س�بة ٕاىل الَسَمار وهو نوع من أ�ِسل (عن �لمي ا

لكن الَسَمار �ري موجود يف كتب اللغة وال ٔأعرفه، لكن قد �كون   Juncus rigidusودررس). انهتيى �م املعلوف. وقلت أ�سل معروف وهو 
لوف ناك نبات فعًال هبذا �مس، فال بأٔس ٔأن ننس�هبا لهذا النبات. وحنن نعرف ٔأن �مس �ايم نق� �لمي السامع من قري مرص. یقول ٔأمني املعه 

ٔأن �لمي السامع اكن مفتشًا حلدائق احلیوان وقد حصب ا�لكونیل ميرن�زهاجن مؤلف كتاب طیور مرص. . . فقد اكن جيوب البالد ومعه طیور 
فتلقيهتا عنه ة فيلقى أ�عراب والفال�ني و�سأٔهلم عن أٔسامهئا فيثبهتا يف مفكرته وهكذا مجع ٔأسامًء كثرية من ٔأسامء الطیور یتعذر �ىل �ريه معرفهتا حمنط

 سام�ًا ؤأثبت لك امس مهنا مع �س�بة �لمها ٕالیه. ويف الطیور العراقية سامه جومشة (بط سامري يف مرص).

 Gadwall Anas بط سامري
strepera 

1 

 �ُْرَكةٌ 
 . اللسان.�َُرك وامجلع أٔبیض، املاء طري من طا�ر: �لضم والُربكة،

یور لبنان كتهبا املعلوف يف معجمه �ُركة وقال: �ُركة وامجلع �َُرك و�ُراكن وِ�راكن. بطة �ریة ويف مرص بط ُخضاري ويف الشام رشیف ُخرضي. ويف ط 
سامها اخلضريى، وكتاب طیور العراق ال ینقط احلرف أ��ري (فهو �كتب الزیتوىن، الرمادى، والعسىل) امسها كذ� الُربكة. ويف طیور العراق 

 شأٔنه يف ذ� كتاب طیور مرص.
قال �راك ویذ�ر املعلوف يف معجمه ٔأن فون هو�لن و�رسرتام ذ�روا الربكة أ�ول قال �روك بلغة �ر�رة يف الصومال والثاين ذ�رها يف طیور فلسطني و 

وطبع  1964وقال ال�ن ٔأهنا شائعة هبذا �مس يف شامل ٔأفریقيا. ویقول ٔأمحد وصفي ز�ر� يف كتابه حيوا�ت وطیور بالد الشام (متوىف  115ة صف�
ان كتابه بعد وفاته، وینقل كثريًا عن طیور العراق) ٔأن هذا الطا�ر �سمى �خلرضي يف الشام و�المته الفارقة ٔأنه ذو رٔأس وعنق ٔأخرض�ن �ش�هب

 عاممة السادة أ�رشاف، ويف البالد العربیة �س�بغون �لیه مظهرًا رو�انیًا فيلقبون ا��ر �لس�ید وأ�نىث �لقرینة.

 Mallard Anas اخلضاري
platyrhynchos 

2 

  بَلُْبوٌل ِمشَايل� 
 وذ� احتیاطًا عند معل القامئة العاملیة �للغة العربیة مس�تقبًال.   Anas eatoniمسي �لشاميل لوجود نوع أٓخر �سمى اجلنويب، 

هذا �مس ینطق بفتح الباء لكن عربه املعلوف بأٔن كتبه بضم الباء. وقد ٔأ�ذ �مس عن كتاب فون هو�لن ورسل �شا و�دیقة احلیوان. فون 
، ٔأما الطبيب رسل �شا وهو �ریطاين فيذ�ر املعلوف ٔأنه ٔأقام يف 1875هو�لن طبع كتابه طیور السودان واحلبشة وكتب أ�سامء �لعربیة س�نة 

 بعنوان التارخي الطبیعي حللب. 1794�لب وتوطن فهيا، وطبع كتابه س�نة 

 Northern Pintail البلبول
Anas acuta 

3 

 َ�َذفٌَة َصْیِفي�ةٌ 
 احلََذفة للمفرد واحلََذف للجمع.

 من رضب: واحلَذُف  َ�َذفٌة، وا�دهتا �حل�از، �كون صغار سود غمن يه: وقيل. ��مين �كون ِصغار ُجْردٌ  ُسود َضأ�نٌ : �لتحریك واحلََذُف،اللسان: 
 .بذ� التشبيه �ىل ِصغار، الَبطّ

 Garganey Anas �ذف صیفي
querquedula 

4 

�ةٌ  ْتِوی  َ�َذفٌَة ش�ِ
 فقط جعلنا �مس مؤنثًا متاش�یًا مع الرشوط اليت وضعناها.

 Eurasian Teal Anas �ذف ش�توي
crecca 

5 

 

  Plate 9          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َ�َذفٌَة ُرَ�اِمي�ةٌ 
ق وكذ� يف طیور العراق احلََذف املُعّرق وقال (رویة عند العوام)، ويف طیور مرص رششري خمطط. امسه �ٕالجن لزيي املعلوف سامه َ�َذف ُمَعر�

�ة �شري لش�به لونه �لر�ام، وقد سامه العويض يف كتاب طیور إالمارات �حلذاف الر�ايم ورٔأینا ٔأن هذا �مس ٔأفضل من املعرق ا�ي یفهم �رس 
 ٔ�ن لونه اكلر�ام. 

 Marbled Duck رششري خمطط
Marmaronetta 
angustirostris 

1 



�ةٍ  َراُء قُن ٌة َمحْ  بَط�
سامه املعلوف َو�َس وقال طا�ر اكلبط، �امية مرصیة عن �لمي السامع ورسل �شا. وكذ� يف طیور مرص. ويف طیور إالمارات الو�س، ويف 

 (محراوى مقزنع، و�س يف مرص). وقد ارتأٔینا تغیري �سمیته �سبب �اميته وال �رتبط امسه مبعىن عريب فصیح مفهوم.طیور العراق الكورشة وقال 

 Red-crested Pochard الو�س
Netta rufina 

2 

ٌة َرأ�َساءٌ   بَط�
 �متزيه بلون رٔأسها أ�شهب.

-- Southern Pochard 
Netta 
erythrophthalma 

3 

َراُء  ٌة َمحْ  َرأ�ٍس بَط�
راي (ؤأرجع أ�سامء حلدیقة احلیوا�ت "مرص") ويف طیور لبنان وسور� وأ�ردن بط امحر (محراى)، ويف طیور  سامهاملعلوف  بط ٔأمحر وكذ� ُمحْ

راي يه �س�بة ٕاىل محرا ٔ�نه امس ماكن وكذ�  العراق محراوى (الحظ ینهتيي �ٔ�لف املقصورة) ويف طیور إالمارات البط �ستنايئ الرٔأس. ولفظة ُمحْ
منسوب راوي �س�بة ٕاىل محراء ٔ�نه امس ماكن كحمراء أ�سد. الطا�ر به اللون أ�محر ویفهم العايم من امسه الغري مطابق للعربیة الفصی�ة ٔأنه لفظة مح

ته ل للونه أ�محر، �� رٔأینا تغیريه ٕاىل امس یطابق لونه وعريب فصیح. ؤأرى ٔأن هذا السبب ا�ي جعل املعلوف �سمیته بط ٔأمحر فهو عند �سمی 
Pochard   قال بط ٔأمحر والسطر ا�ي بعده قال يفCommon Pochard   راي. وارجع هذا �مس ٕاىل �دیقة احلیوان ؤأظنه من مجع ُمحْ

 �لمي السامع مفتش �دائق احلیوان مرص يف ذ� الزمان.

 Common Pochard محراوي
Aythya ferina 

4 

 ٔأیَْدرٌ 
س هناك من داعٍ لقلب الیاء ٕاىل �ني لتعریبه، فهو ٔأسهل نطقًا هكذا ویبدو مطابقًا لالمس لٕالجنلزيي بدون هذا الطا�ر امسة �ٕالجنلزيي ٔأیَْدر ولي

 وهناك ٔأربعة يف العامل �مس ٔأیدر فقط. �لكف.

 Common Eider العیدر
Somateria mollissima 

5 

راُء ِمنَْقارٍ  �ذفة  َمحْ
 ٔأو یناسب هذا الوصف متامًا. و�د� هذا �مس مناسب لعدم وجود أٓخر �ٕالجنلزيیة

-- Red-billed Teal Anas 
erythrorhyncha 
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 َكْیِبي�ةٌ  �ذفة
يف جنوب ٔأفریقيا،   Cape Townهذه البطة ٔأفریقية وتتوا�د من الس�نغال غرً� ٕاىل السودان رشقًا وٕاىل جنوب ٔأفریقيا وامس العلمي �س�بة ملدینة 

 ولكمة َكینْب تنطق هذا وليس اكب كام یتبادر للقارئ، �� �سبنا هذه البطة ملدینة �یب ؤأمسیناها البطة الكيبیة.

-- Cape Teal Anas 
capensis 

7 

 

  Plate 10          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ٌة ُمكَ   ْیتٌ بَط�
ُزْرقاي ٔأمحر (ؤأرجع أ�سامء حلدیقة احلیوا�ت "مرص") ويف طیور إالمارات البط الصديئ. ويف طیور العراق امحلرواى أ�بیض  سامهاملعلوف 

لون المكیت یقارب العني (زریقل يف مرص). ويف طیور لبنان وطیور مرص الزرقاوى أ�محر وهذا الطا�ر ٔأمحر ليس به زرقة. ولقد رٔأیت ٔأن 
 .بدل عن ثاليثٕاىل ثنايئ  هٔأفضل و�مس متوفر وال بأٔس من أ��ذ به ؤ�نه اخترص امس الطا�ر لون

محراوي ٔأبیض 
 العني

Ferruginous Duck 
Aythya nyroca 

1 

ةٌ  اءُ  بَط�  قُنُْربَ
ٌب من النبات. اللیث: اللسان:  ، �لفتح: امس ر�ل. والِقنِْبُري والُقنَْیبُري: َرضْ . اللیث: قَنَْربُ الُقنَْیِربُ نبات �سمیه أ�هل العراق البقر یَُمّيشِ كَدواء املَّيشِ

ٌب من احلُّمرِ   .الُقنُْربُ َرضْ
قَيْش رأ�سها؛ والُقنُْرباء؛ : قُنُْربهتا اليت �ىل قال: ود�ا�ة قُنُْرباِنی�ة ويه اليت �ىل رأ�سها قُنُْربة أ�ي فضُل ر�ٍش قامئٌة مثَل ما �ىل رأ�س الُقنُْرب. وقال أ�بو ا��

 لغة فهيا، وامجلع القَناِ�ُر، وقد ذ�ر يف قرب.
�ت العرف �اص �لفرس وهو شعر ٔأ�ىل الرقبة لغایة الظهر. وسامه املعلوف ُزْرقاي امحر وُمحران الصغري وقال مجیع ما تقدم عن �دیقة احلیوا

مارات البط املقزنع، ويف طیور مرص الزرقاى. ويف طیور العراق (�دیقة حيوان مرص) ومقا� يف الغزت ا�بس�یان.  وسامه يف طیور االٕ 
 ابوخص�.

ائل  ُعُنقه. يف فيس�تد�ر الطا�ر ر�ش من ارتفع ا�ي: الُربَ
یك وُعْرفاللسان:  ئالً  فالن �اء: فقال إال�سان يف ا��مصعي واس�تعم� الُعنق، من والّرِ�ش الشعر َمنِْبُت : و�ريها وا�ابة والَفَرس اّ�ِ ِّ  ُمْربَ  أ�ي للرش�

. الُعْرف �لیه ینبت ا�ي اللحم هو: وقيل اِملنَْسج، ٕاىل الناصیة من الفرس ُعْرف َمنِْبت: �لفتح واملَْعَرفة،. وُعروف أ�ْعراف وامجلع ُعرفه، �ِفشاً 
 َمْعَرفة من أ�طَیبَ  محلاً  أ�لكت ما: ُجَبري ا�ن �دیث ويف. ُعْرفَه جَزْزُت : الفرس وَعَرفُْت . ُعرف ذا صار: واْعَروَرَف  ُعرفه، طال: الفَرُس  وأ�ْعَرَف 
َذْون نام. َرقَبته من ُعْرفه َمنْبت أ�ي الِربْ  :الش�ين ا��عور �ن �زید قال ُعْرف؛ ذو طویل: أ�ْعَرُف  وس�َ

َتْحمالً   تَبَىن�  قد أ�ْعَرَف  ُمس�ْ
نام ُمْرشِفةُ : َعْرفاء و�قة ُبع. ُعْرفها لُطول َعْرفاء لها وقيل امجلال، �ُش�به مذك�رة اكنت ٕاذا عرفاء و�قة. الس��  وكرثة ُعرفها لطول َعْرفاء لها یقال والض�

 :للش�ْنَفَرى �ري ا�ن وأ��شد شعرها؛
یدٌ  أ�ْهلون ُدونمك ويل ل�ٌس  س�ِ  َج�یأ�لُ  وَعـْرف�اء ُزْهلُـولٌ  وأ�ْرقَطُ  َمعَ
 :المكیت وقال

 َجْيأ�لُ  وَعْرفاء العاِدي، َجْعدةَ  أ�بو  م�نـه�م�ا ُمِض�یع�انِ  ُسوءٍ  راِعیا لها

ٔأبوخص� (الزرق 
 أ�سود)

Tufted Duck Aythya 
fuligula 

2 



. اكلُعرف � فصار واْرتَفع َمْوُ�ه �رامكَ : والس�ْیلُ  البحرُ  واْعَرْوَرَف . ُعْرف �: أ�ْعَرُف  ويشء. العرف شعر كثرية: وقيل ُعْرف، ذات: َعرفاء وَضُبع
مُ  واْعَرْوَرَف   :�الب بدم فارْت  َطْعنَة یصف الهذيل قال العرف؛ ش�به الزبَد من � صار ٕاذا ا��

اَب  تَْنِفي  مـــرِّشة الـُفـلُـــوّ  َسـنَـــنَ  ُمْس�تَ�ن�ة  ُمْعَرْورِِف  بقاِحزٍ  الرت�
ائِل: س�یده ا�ن ُؤ�، وهو عنقه، حول الطا�ر ر�ش من اس�تدار ما الُربَ ذا احلَُباَرى ُعْرَف  به اللحیاين وخص الُربْ

�
 هو: وقيل �َْرأ�َل، قيل للقتال نََفَشه فا

ْبط الر�ش ذا ا�یك، ُعُنق �ىل � ِعْرَض  ال الطویل الس��
�
أ�َل، ا�یك اْ�َرأ�ل�  قد: قيل للقتال نفشه فا ائِل وهو: قال وتََربْ یك الُربَ  قال. �اصة لّ�ِ

ائِل �َُرائَِ�، نََفَش  ٕاذا �َْرأ�� ا�یك �َْرأ�ل قد: اجلوهري یك ُعْفَرة: والُربَ  كنیة: �َرائِل وأ�بو. ُعُنقه يف �س�تد�ر ا�ي الر�ش وهو و�ريهام، واحلَُباَرى اّ�ِ
أ�لَ . ا�یك ن قو� من دلیل فذ� ُعْرفَه �فشاً  أ�ي للرشِّ  وتََربْ

�
ائل ا �سان �كون الُربَ

�
 للرش. اللسان. َهتَی�أ� : واْ�َرأ�لّ . لال

 . یلمع واجلناح �رائالء  مقنّع خربٌ  �زال فال ؤأ�شد عنقه يف فيس�تد�ر الطا�ر ر�ش من �رتفع ا�ي الربائل عبید ٔأبو
 قزائع. ا�صص. ومجعها وا��ا�ة ا�یك رٔأس �ىل ا�متع الر�ش والقز�ة والقزن�ة لقتال ٔأو لفزع �رائ� �رش احلبارى �رٔأل درید ا�ن

 ٕاْسَاكْوٌب َكِبريٌ 
�مس وضع بصیغة صفة لهذا . الطبعة أ�وىل أ�وسط الرشق طیور كتابيف طیور العراق سامه الزرقاوى.  یبدو يل ٔأن �مس من وضع مرتمج 

ليت أ�سامء ا. البط ولو ٔأفرد� هذا الطا�ر لقلنا بطة اسكوبیة، السؤال ماذا یفهم السامع من هذه الصفة؟ يه �ري عربیة و�ري مفهومة وال معىن لها
  Scaupلكمة د�لت للغة العربیة كثرية من ٔأ�م اجلاهلیة ٕاىل ا�ٓن اكلطهيوج للطا�ر واخلَلَْنج للشجر د�لت ٔ�سامء وبقيت ٔأسامء. فٕاذا ٔأرد� ٕاد�ال 

 يف ذ� فالعرب عربت الكثري من ا�لكامت وال �زال �س�ت�دم ٕاىل یومنا هذا.ري وال ض أ�ْسَاكوبٌ ٔأد�لناها كام تلفظ 

 Greater Scaup بط ٕاسكويب
Aythya marila 
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ٌة َذنُوبٌ   بَط�
 جعلناه مؤنث وفقًا للرشوط اليت ٔألزمنا ٔأنفس�نا هبا يف هذا العمل، واستبدلنا طویل ا�نب �لكمة وا�دة ويه ذنوب.

نُوُب اللسان:  نَِب، الواِفرُ  الفَرُس : وا�� ویلُ  ا�� نَِب  والط�  َشْعرِ  واِفر أ�ي ذنُوٍب  فَرٍس  �ىل فْرَعونُ  اكن: عهنام اّ�  ريض عباس، ا�ن �دیث ويف. ا��
نَِب  نَِب  طویلُ : َذنُوبٌ  ویومٌ . ا�� ِه طول یعين یَْنَقيض، ال ا�� نَِب  طویل ��نه ینقيض، ال الرش�  طویل: َذنُوبٌ  یومٌ : �ُريه وقال. َرشّ  .ا��

 Long-tailed Duck بط طویل ا�نب
Clangula hyemalis 
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 ُة �َْنيٍ َهبَ ذْ مُ 
 Barrowاحلايل وا�ٓخر املنسوب للعامل �رو  ٔ�ن من �مس نو�ني "الشائعة" لكمة �ركنا

َرتَه ُصْفرَ  ٌة، وا��نْىث املُْذَهب تعين اليشء ا�ي بلون ا�هب. هذه يه الصیغة الصحی�ة أ�فضل لٔ�لوان. اللسان: فََرس ُمْذَهٌب ٕاذا �َلَْت ُمحْ
َهِب فَقْد أ�ْذِهَب، وهو ُمْذَهٌب، والفا�ل ُمْذِهٌب.ُمْذَهَبة. ويشٌء َذِهیٌب  َه ���  ُمْذَهٌب. وُلك� ما ُمّوِ

، فيكون بصیغة أ�لوان فيسهل رصفه من ا�هبة لیصبح ٔأذهب وذهباء ٔأذهبٔأفعل ٔأي مالحظة: مس�تقبًال ٔأفضل جعل املذهب بصیغة 
 ومذهب ٔأي قریب من اللون أ�ذهب ٕاخل.

 Common Goldeneye بط ذهيب العني
Bucephala clangula 
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ٌة رَ  اءٌ بَط�  ْمخَ
ٌة يف و�ها وسا�رها أ�ّي لون اكن، یقال: شاة َرْخامُء، ویقال: شاة َرْخامُء ٕاذا ُة: بیاض يف رأ�س الشاة و�ُْربَ ْمخَ ابیض�  اللسان: والر�

َة. وفرس  رة، وال تقل ُمَرمخ�  أ�ْرَخُم.رأ�سها واسود� سا�ر جسدها، وكذ� املَُخم�

ٔأبو مرو�ة (بط 
 ٔأبیض الرٔأس)

White-headed Duck 
Oxyura leucocephala 

6 

 

  Plate 11          
 م �مس �جنلزيي 1�مس يف ط �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 أ�ْسُكو�ٌَر ُمْخَميلّ 
ویتضح ٔأن املرتمج وضعها. �مس ٔ�نه منسوب لشخص امسه مل ٔأ�د لكمة بط ٔأسقطور ٕاال يف النس�ة أ�وىل يف كتاب طیور الرشق أ�وسط، 

جعلناها  ٔأسقطور فهذا هو بُطُه. فلو قلنا رٔأینا بطة ٔأنىث فهل نقول بطة ٔأسقطور ٔأو بطة ٔأسقطوریة، يف احلا� أ�وىل ٔأكد� ٔأنه خشص ويف الثانیة
فيتحمت �لینا وضعه اكمس فنقول ٕان هذا النوع من البط هو أ�ْسُكو�َر صفة ٕاذن مفا معىن الصفة هذه املوضو�ة للبطة؟ يف احلقيقة يه امس موضوع �ا 

 بدون �لكف ويل عنق ا�لكمة. �مس �للغة إالجنلزيیة ال یعرف مصدره �لضبط. املصدر �دة قواميس �ىل �نرتنت.

بط ٔأسقطور 
 مخميل

Velvet Scoter 
Melanitta fusa 

1 

  أ�ْسُكو�ٌَر َشائِعٌ 
 اله�متیزيه من النوع ٔأ�

بط أ�سقطور 
 (البط أ�سود)

Common Scoter 
Melanitta nigra 

2 

َشٌة بَْیَضاءٌ   ُمَقش�
م) وهو طبيب ولغوي ومؤلف ٔأ�د ٔأشهر املعامج 1949 - 1890بلقشة بیضاء ذ�رها ٔأمني املعلوف وقال ٔأنه نقلها من معجم محمد رشف بترصف (

ٔأسامء النبات. لٔ�سف لكمة بلقشة ال ٔأصل لها فال تو�د يف القواميس لكمة بلقش أٔو بلقشة الطبیة العربیة، و� كتاب ٔأسامء احلیوان وأٓخر معجم 
 لو�ده.لكن تو�د لكمة لقش مبعىن ال�م. ولقد �ريتين هذه ا�لكمة فال تبدو عربیة وال یو�د بدیل مقنع لهذا �مس وهو �نس ممزي �س�تحق اسامً 

 یعىن غواص. Mergusامس اجلنس الالتيين  
ة �سبب القزن�ة اليت �ىل رٔأسه واليت ٔ�هنا قشة وهو فعًال خيتلف بقزنعته القد  ملقششة عن �راءى يل ٔأ�ريًا ٔأن الطا�ر امسه العايم طبعًا أٔبو الَقش�

ة ٔأي ٔأبو القشة، ویظهر يل ٔأن ٔأ�د أ��انب كتبه كذ� لكن �ٔ�حرف الالتینية (قد � كون هو�لن ٔأو بقية الطري، �� فهو ینطق �لعامية بُلَْقش�
صدر، غرين ٔأو �ريمه) كام مسعه، مث نقَ� محمد رشف يف معجمه من دون ٔأن حيققه ٔأو یذ�ر مصدره، وهو كام �ش�تيك منه املعلوف ینقل وال یذ�ر امل

خر البلقشة ومن مث نق� املعلوف كام رصح هو بذ�، وطبعًا نقل منه احلسيين صاحب طیور مرص وسامه البلقشة أ�محر الصدر، والطا�ر ا�ٓ 

 Smew بلقشة بیضاء
Mergus albellus 

3 



�ستس�یغ  أ�بیض والغریب ٔأن احلسيين قد َذك�َر �مس مع انهتائه �لتاء املربوطة، ؤ�نه یفهم �مس أٔبو قشة ٔأمحر الصدر. لكن �شري اللوس مل
 التذكري فأٔنث �مس وسامُه البلقشة امحلراء الصدر، والبلقشة السوداء الرٔأس.

یرصح بذ� فكتب  بَلَْقَشة" وهوحلراكت �ىل أ�سامء لتبدو فصی�ة فقد وضعها مفتو�ًا ٔأولها و�نهيا "ا�ي صعب أ�مر ٔأن املعلوف جيهتد بوضع ا
اء ٔأنه نقل امس البلقشة بترصف، وكذ� حي� كتب "ُحنكور" وقال ٕاهنا �امية سودانیة نقلها من هو�لن وقال ٕان عرب السودان یفتحون حرف احل

 بعد ٔأن رفعها هو.
ة؟ فأٔبو للكنایة وليس لالمس! وا�ٓن هل �سمي الط  ا�ر ٔأبو قَش�

 البعري. �ا فأٔقرتح ُمَقَشَشٌة ٔأي هبا قَش� يف رٔأسها،(�ىل وزن "ُمَفْعلَل" مثال ُمَبل�َل ا�ي به بلل). واملثل یقول القشة اليت قصمت ظهر
: ما �ُْكنَُس من املنازل ٔأشو �ريها و�ْقِتشاُش والتَقّشُش: تَطلُّب ا��لك من هنا وهنا ولَف� ما یُْقدر والَقش� والتْقَشيُش  .�اء يف اللسان: والَقش�

ه قَّشًا: مجعه. اش وقَُشوش وِمَقّش. وقَش� اليشء یَُقش� ان وقَش� ته، ور�ل قَش�  �لیه. والَقِشيُش والُقَشاُش: ما اْقتََشش�ْ
َراُء َصْدرٍ  َشٌة َمحْ  ُمَقش�

یعين ٕاوز �� �ربط �مسني   anserیعىن غواص وامس  Mergusسامها املعلوف بلقشة فقط وقال ٕاهنا من معجم رشف.  امس اجلنس الالتيين 
 ما یعين إالوز الغواص.  Merganser�مس 

بلقشة محراء 
 الصدر

Red-breasted 
Mergus serrator 
Merganser 

4 

َشةٌ   ُمَقش�
 عن معجم رشف وسامها بلقشة سوداء مع ٔأهنا ليست ممزية �لسواد، لكن البلقشة الربازیلیة يه املمزية �لسواد.من معجم احلیوان نقلها 

 Goosander البلقشة
Mergus merganser 

5 

 

  Plate 12          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ُر ُزْورٍ  اٌص أ�ْمحَ  غَو�
اط ینغمس كثريًا. اللسان. اَسة من طري املاء غَط� اَسة: طا�ر یَْغَتِمس يف املاء كثريًا. ا�هتذیب: الَغم�  والغم�

هو ا�ي یغمس نصف جسمه العلوي يف املاء، وقلنا ٔأن أٔن البط الغواص   dabbling ducksلقد وضعنا يف إالصطال�ات ٔأن البط الغامس 
diving ducks .هو النوع ا�ي یغوص ویتحرك حتت سطح املاء �حثًا عن طعامه 

 ليس من املعقول ٔأن �سمیه غامس وهو �لفعل غواص. �� �ري� �مس لغواص بدًال من غامس. Diversا�ٓن ملا جئنا للبط الغواص 

غامس ٔأمحر 
 الزور

Red-throated Diver 
Gavia stellata 

1 

اٌص أ�ْسَوُد ُزْورٍ   غَو�
 ر ٔ��الهٔأنظ

غامس ٔأسود 
 الزور

Black-throated Diver 
Gavia arctica 

2 

اِيل� َكِبريٌ  اٌص ِمشَ  غَو�
 ٔأنظر للغواص ٔأمحر الزور. احلراكت تبُني بوضوح ٔأن الكبري صفة للغواص ٔ�نه مرفوع وليس للشامل، �� فالتشكيل یوحض املعىن.

غامس الشامل 
 الكبري

Great Northern 
Diver 
Gavia immer 

3 

 

  Plate 13          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

اٌس َصغريٌ   غَط�
 مل نغري �مس ٔ�ن الغطاس ینطبق �ىل مصطلحنا فهو یغوص حتت سطح املاء.

 Little Grebe غطاس صغري
Tachybaptus 
ruficollis 

1 

ُر َرقَبَةٍ  اٌس أ�ْمحَ غطاس ٔأمحر  غَط�
 الرقبة

Red-necked Grebe 
Podiceps grisegena 

2 

اٌس أ�ْعَرٌف �بري غطاس متوج  غَط�
 �بري

Great Crested Grebe 
Podiceps cristatus 

3 

اٌس أ�ْقَرنٌ   غَط�
 اتبعنا �مس إالجنلزيي احلدیث.

غطاس 
 سالفونیا

Horned Grebe 
Podiceps auritus 

4 

اٌس أ�ْدَرعٌ   غَط�
 

ٔأسود غطاس 
 الرقبة

Black-necked Grebe 
Podiceps nigricollis 

5 

 

  Plate 14          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

البا�روس  قُْطُرٌس َهی�ابٌ 
 اخلجول

Shy Albatross 
Thalassarche cauta 

1 



نقلت من العربیة "الغطاس". �ريه املعلوف  Alcatrazقَْطَرس من ٔأمني املعلوف نقًال عن ا�كتور بوست، ويف �نرتنت یقال ٔأهنا من الربتغالیة 
 �شكيلها ٕاىل قُْطُرس ليسهل نطقها وجعلها تبدو عربیة ٔأكرث، وال ننىس ٔأهنا من وضع ا�كتور بوست.

اكن من  �ٕالجنلزيیة �لنس�بة للحیوان ال تعين اخل�ل كام يف العربیة ٕامنا تعين اخلوف، فلكمة هیاب تعين ٔأنه هياب ٔأي خياف من البرش. Shyلكمة 
 املمكن اختیار لكمة خواف ٔأو َوِ�ل ٔأو هّیاب، لكننا ا�رت� هذه ا�لكمة املفهومة (هیاب) وال �زال �س�ت�دم مع الطیور ويه عربیة فصی�ة.

ٌب. ويف موضع أٓخر: الهَُیوُب: اجلَباُن ا�ي َهياُب   الناَس. ور�ل َهُیوٌب: َجباٌن ويف اللسان: ور�ل هائٌِب، وَهُیوٌب، وَهی�اٌب، وَهی�ابة، وَهی�وبة، وَهّیِ
 َهياُب من ّلكِ يشٍء.

 نَْوٌء َكْیِيبٌ 
 يف دو� جنوب ٔأفریقيا. ٔأغفلنا لكمة ماء اختصارًا ؤ�ن �مس مفهوم. والیو�د نوء �ري. Cape Town�س�بة ملدینة �یب 

 Cape Petrel �مل ماء اكيب
Daption capense 

2 

 نَْوٌء أ�ْطلَِيس� 
طا�ر ولقد ٔأرد� اختصار �مس ومل جند � مماثًال يف الكتب ال يف طیور العراق وال يف كتاب املعلوف لكن كتاب طیور مرص ذ�ر يف الفهرس ٔأن 

كتاب طیور  . ٔأما Wildbeest, the Gnuوقد ذ�ر املعلوف لكمة نو حلیوان  Great Mediterranean Shearwaterالنوء الكبري ومقاب� 
 إالمارات فقد كتب امس طا�ر وا�د وكتبه "طا�ر النو" بدون اهلمزة وذ� مقابل نوء ٕاجونن.

و�سبب ٔأن الظاهر يل خشصیًا ٔأن ليس للطا�ر �القة �لكمة النوء ويه �س�ت�دم مع النجوم حتيك ظهور بعض النجوم و�القة ما حيدث من تغري 
 وهو جمرد اقرتاح ٔأن خنترص �مس بنوء ونلغي لكمة الطا�ر. للطقس و�ري ذ�، قررت

: �َء به، ��نه ٕاذا َهنََض ب ْمِ�ِ . وقيل ِلَمْن َهنََض ِحبِ  .ه، وهو ثَِقيٌل، أ��َء الناِهَض أ�ي أ�ما��اء يف اللسان: قال أ�بو منصور: وأ�صل الن�ْوِء: املَْیُل يف ِشّقٍ
 ئٌل حنَو َمِغیبه ا�ي یَِغیُب فيه.وكذ� الن�ْجُم، ٕاذا َسَقطَ، ما

 

طا�ر النوء 
 أ�طليس

Atlantic Petrel 
Pterodroma incerta 

3 

 نَْوٌء أ�ْحسَنٌ 
حنَاء: ِلُني البََرشة والن�ْعمة، وقيل: الهیئُة واللوُن واحلاُل.اللسان: ا. تعين �لالتینية �مع  mollisلكمة  ْحناء والس� َحنُة والس� ْحنة والس� ويف احلدیث  لس�

ْحناء، �ملد. ْحنة، ويه �رشة الو�ه، ويه مفتو�ة السني وقد �كرس، ویقال فهيا الس�  ومن السحنة املصدر اش�تققنا ٔأحسن وحسناء. ذ�ر الس�

طا�ر النوء �مع 
 الر�ش

 

Soft-plumaged Petrel 
Pterodroma mollis 

4 

 نَْوٌء ِفيَاِيئ� 
 وینطق �مس �ٕالیطايل وإالجنلزيي كام كتبناه. 1903-1852إالیطايل لیو�ردو ِفيَا مسي هذا الطا�ر �س�بة لعامل احلیوان 

 وقد �سبناه للعام ِفيَا فكتبنا فيايي وعند التعریف �كتب النوء الفيايي.

---- Fea’s Petrel 
Pterodroma feae 

5 

 

  Plate 15          
 م �جنلزيي �مس �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َ�َملٌ أ�ْسُكوبُوِيل� 
 1788-1723 ٕاْسُكوبُويل�س�بة ٕاىل للعامل إالیطايل جيوفاين 

وال مينع من ٔأن خنترص �مس �لكمة وا�دة ويه �مل بدون ماء مادام �مس  Shearwaterلكمة �مل تعين املقص يف اللغة وهذا �مس �رمجة �لكمة 
 شً� فهو كام ینطقه إالیطالیون وإالجنلزي، واكمس ٔأجنيب فهو ُهيمز ومبين ال یعرب والتو�د حركة يف أٓخره.. يف أ�صل موضوع. ٔأما كتابة �مس م 

 قال املعلوف عن امس َ�َمل املاء "موضو�ة" مث ذ�ر: طا�ر حبري ٔ�نه یقص املاء يف طريانه سامه الب�ارة ا��ن رأٓمه غرين ام غر�یة.
 إالسكوبويل.وعند التعریف �كتب اجلمل 

 Scopoli’s Shearwater 
Calonectris diomedea 

1 

 َ�َملٌ ُكوِري� 
. وهو مبين الیعرب. 1921-1857�س�بة ٕاىل �شالز ب. �وري �امل طیور ٔأمر�يك   وكتبناه كام ینطق �مس ٔأهَ�ُ

 وٕاذا ُعّرِف� كتبناه اجلُمل الكوري.

 Cory’s Shearwater �مل ماء �وري
Calonectris borealis 

2 

طٌ   Streaked Shearwater �مل ماء خمطط َ�َملٌ  ُمَخط�
Calonectris 
leucomelas 

3 

�ِيث� َذنٍَب   َ�َملٌ ُمثَل
يشء �شلك املثلث وهذه لكمة �هيم  Wedgeال ٔأ�د یعمل ٔأن القصد �لكمة الوتد �لعربیة هو شلك املثلث، لكن �للغة إالجنلزيیة یفهم من لكمة ال 

 للجسم والشلك املثليث وليس مثة ما �س�تدعي ٔأن �س�ت�دم الوتد يف التعبري عن املثلث فالوتد القدمي انهتيي والوتد احلايل هو مسامر �بري.

---- Wedge-tailed 
Shearwater 
Puffinus pacificus 

4 

 

  Plate 16          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي واملصدر�مس العريب مع ا�لیل 

 Manx Shearwater ---- َ�َملٌ َماْنْكِيس� 
Puffinus puffinus 

1 



�سمون مانكس ويه جز�رة تتبع �ریطانیا تقع يف غرهبا. ؤأیضًا لغهتم �سمى مانكس. واكن وال �زال هذا الطا�ر  Isle of Man�س�بة لساكن جز�رة 
 یفرخ يف هذه اجلز�رة. وقد مت تعریبه وذ� �َكِرس حرف النون وذ� ملنع التقاء الساكنني (النون وا�اكف).

 وعند التعریف �كتب  اجلََملُ املَاِنْكِيسْ 
طّيٍ   َ�َملُ ُمتََوّسِ

 .ي �س�بة للبحر أ�بیض املتوسطتوسطم لتنكري �مس اضطرر� لتسمیته جبمل 
�مل البحر 

أ�بیض 
 املتوسط

Yelkouan Shearwater 
Puffinus yelkouan 

2 

 َ�َملٌ بَِلَیاِري� 
 ٕالس�بانیا ومن هذه اجلزر ميورقة ومنورقة.�س�بة جلزر الَبِلَیار ذات احلمك ا�ايت التابعة 

---- Balearic Shearwater 
Puffinus 
mauretanicus 

3 

 فَاِرِيس� َ�َملٌ 
 

 Persian Shearwater �مل ماء فاريس
Puffinus persicus 

4 

ِتَوايئ�   َ�َملٌ ٕاس�ْ
 ويه اس�توايئ. tropical�مس �رمجة �لكمة 

---- Tropical Shearwater 
Puffinus bailloni 

5 

  َ�َملٌ َماْكروِنِزيي� 
 ور والرٔأس أ�خرض.ٔأرخبیل ما�رونزي� �شمل �دة جزر مهنا الكناري وماد�را وا��زُ 

---- Macaronesian 
Shearwater 
Puffinus baroli 

6 

 

  Plate 17          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 أ�ْخسَمٌ َ�َملٌ 
 هو الس�ام وهو �جت احلرق وما یظهر �ىل القدر. ويف العربیة ٔأحسم �حلاء تعطي نفس املعىن. sootمعىن ال 

 Sooty Shearwater �مل ماء فامح
Puffinus griseus 

1 

 َ�َملٌ لَْحِمي� 
 نتبع �مس اجلدید محلي وليس فاحت و�كون.

�مل ماء فاحت 
 القدم

Flesh-footed 
Shearwater 
Puffinus carneipes 

2 

 Great Shearwater �مل ماء �بري َ�َملٌ َكِبريٌ 
Puffinus gravis 

3 

 نَْوٌء ُجَواِنيِين� 
 1955ي وصف الطا�ر ٔ�ول مرة س�نة �مس منسوب للعام الفر�يس �ر�ستيان ٕاجَوانَْن ا�

طا�ر النوء 
 اجلوانيين

Jouanin’s Petrel 
Puffinus fallax 

4 

 

  Plate 18          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 نَْوٌء ِویلُْسوِين� 
 لقد ٔأزلنا لكمة طا�ر اختصارًا لالمس. 1813-1766مسي كذ� ذ�رى للعامل أ�مر�يك/أ�سكوتلندي ٔألیكساندر ویلسون 

 ویعرف ِ�لنوء الویلسوين.

طا�ر نوء 
 ویلسون

Wilson’s Storm Petrel 
Oceanites oceanitcus 

1 

 نَْوٌء أ�بطن
 زيه �سواد البطن�مت

طا�ر نوء ٔأسود 
 البطن

Black-bellied Storm 
Petrel 
Fregetta tropica 

2 

طا�ر نوء  نَْوٌء أ�ْوُرويب� 
 ٔأورويب

European Storm 
Petrel 
Hydrobates pelagicus 

3 

 نَْوٌء أ�ْغَىش 
یَده ا�صص�اء يف   : والَغَىش: ٔأن یتغىش� و�َه الشاة بیاٌض، ٔألفه منقلبة عن واو ٔ�هنم یقولون شاٌة غَْشواء،ال�ن س�ِ

 ا�صص: و�َْزن غَْشواُء یَُغّيشِ وْ�ها بیاٌض.

طا�ر نوء ٔأبیض 
 الو�ه

White-faced Storm 
Petrel 
Pelagodroma marina 

4 

 نَْوٌء أ�نَْبطٌ 
بْط الَفرس وبطِنه وّلك دابّة ورمبا َعُرَض حىت العرب لسانلبیاض بطنه وقد �اء يف 

�
: والن�َبطُ والن�ْبطُة، �لضم: بَیاض حتت ا

رى یَْغَىش البطن والصْدر. یقال: فرس أ�نَْبطُ بّنيِ الن�َبط، وقيل ا��نْبطُ ا�ي �كون البیاض يف أ��ىل ِشقّي بطنه مما یلیه يف َمجْ 

طا�ر نوء ٔأبیض 
 البطن

White-bellied Storm 
Petrel 
Fregetta grallaria 

5 



ىل اجلنب،
�
فْغ ما مل یصَعد  اِحلزام وال یَصَعد ا وقيل: هو ا�ي ببطنه بیاٌض، ما اكن وأ��ن اكن منه، وقيل هو ا��بیض البطن والر�

 اىل اجلنبني، قال أ�بو عبیدة: ٕاذا اكن الفرُس أ�بیَض البطن والصدر فهو أ�نبط؛
 ْسِوْهنُوي� إ نَْوٌء 

 ووضعنا �مس كام ینطقه إالجنلزي. 1877-1836مسي كذ� ذ�رى للعامل الربیطاين رو�رت ٕاسِوهنو 
 وي. ٔ�ن عند ٕاضافته لالمس العمل یصبح امس �مل.و�س�باه للعامل حىت �س�تطیع تعریفه ِب النوء إالسوهن

طا�ر نوء 
 سو�هنو

Swinhoe’s Storm 
Petrel 
Oceanodroma 
monorchis 

6 

 نَْوٌء ِلیتِْيش� 
وكتبنا �مس كام ینطقه إالجنلزي. وقد وضعنا �مس كام ینطقه إالجنلزي �ري ٔأننا  1836-1791مسي كذ� ذ�رى للعامل الربیطاين ولیام ٕالفورد لیتش 

 ففي العربیة ال یلتقي الساكنان. �رس� التاء ملنع ٕالتقاء الساكنني تعریبًا �،

 Leach’s Storm Petrel طا�ر نوء لیتش
Oceanodroma 
leucorhoa 

7 

 نَْوٌء أَٓزٌر 
 فان اكن ٔأبیض العجز فهو أٓزر. �شبهيًا �ٕالزار. �اء يف ا�هتذیب لٔ�زهري: .ٔأي جعزه ٔأبیض

طا�ر نوء 
 ماد�ران

Band-rumped Storm 
Petrel 
Oceanodroma castro 

 

 

  Plate 19          
 م �مس �جنلزيي القدمي �مس �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ِتوايئ� أ�َمحُر ِمنَْقارٍ ا  س�ْ
 املعلوف مل یذ�ر امس رئيس البحر، فقط ذ�ره احلسيين يف طیور مرص وطیور إالمارات.

رئيس البحر (الطا�ر 
�س�توايئ) ٔأمحر 

 املنقار

Red-billed Tropicbird 
Phaethon aethereus 

1 

 فُْرقَاٌط َكِبريٌ 
 معرب مل ٔأ�د للطا�ر ذ�ر يف كتاب املعلوف ٔأو يف طیور مرص.ال شك فهو امس 

 Great Frigatebird الفرقاط الكبري
Fregata minor 

2 

 فُْرقَاٌط َصِغريٌ 
 انظر لٔ��اله.

 Lesser Frigatebird الفرقاط الصغري
Fregata ariel 

3 

 

  Plate 20          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

اِيل�   أ�ْطيٌَش ِمشَ
ِة اْضِطراِبه بعد ٔأن ذ�ر ٔأن الط�  �ُه ِلِخف�ِتِه وَكْرثَ ن : ا��ْطيَُش: طا�ٌِر وَ�� هََل �اء يف كتاب �ج العروس: وقاَل أ�بُو َماِ�ٍ يُْش: َذَهاُب الَعْقِل َحىت� َجيْ

اِوُل.  صاِحُبه ما ُحيَ

 Northern Gannet ٔأطيش الشامل
Morus bassanus 

1 

 أ�ْطيٌَش َكْیيبٌ 
�ٌمل �یيب. ه�س�بة ملدینة �یب �ون يف جنوب ٔأفریقيا، و�ىل نفس املنوال مسینا  

-- Cape Gannet Morus 
capensis 

2 

 أ�ْطيٌَش ُمَربقَعٌ 
ه يف كتاب طیور إالمارات وهو يف احلقيقة �رقع وليس قناع ٔ�ن القناع غطاء الرٔأس وهو من أ�خطاء الشائعة واملنترشة. مالحظة: سام

 أ�طيش املتنكر!

 Masked Booby Sula أ�طيش املقنع
dactylatra 

3 

ُر قََدَمْنيٍ   أ�ْطيٌَش أ�ْمحَ
 للون القدم. ومل نقل القدمني اختصارًا و�سهیًال للنطق، ٔ�ن السامع والقارئ یفهم مضنًا ٔأن املقصود هو القدمني.

 Red-footed Booby أ�طيش ٔأمحر القدم
Sula sula 

4 

 ٔأطيٌَش بُّينِ 
 للونه.

 Brown Booby Sula أ�طيش البين
leucogaster 

5 
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اٌم َكبريٌ   ُحنَ
ام وا�ده   ُحنامة".ذ�ر هذا �مس املعلوف يف معجمه، حيث قال "ُحنَ

خ أٓوى؛ قال ا�ن �ري ، وا�دته نُـ�امة، وق�یل: یقال � �لفارس�یة ُرسْ َوّزِ
�
�اُم: طا�ر أ�محر �لـى خ�لقة اال : ذ�ره ا�ن �الویه و�اء يف اللسان: والنـ�

�ام الطا�ر، بضم النون.  الفردويس سامه �لفارس�یة فالمنكو! النـ�

الن�ام (البرشوش) 
 الكبري

Greater Flamingo 
Phoenicopterus 
roseus 

1 



اٌم َصغريٌ  الن�ام (البرشوش)  ُحنَ
 الصغري

Lesser Flamingo 
Phoeniconaias minor 

2 

  لَْقلٌَق ٔأْصَفُر ِمنَْقارٍ 
 مجیع الكتب تتفق �ىل �سمیته �للقلق، وهذا �مس ورد يف كتب الرتاث وال �زال معروفًا ومس�ت�دمًا يف هذا الزمان.

�ْقلََقُة، وكذ� لك صوت يف حركة �اء يف لسان العرب: �َقاِلُق، وصوته الل �ْقالق: طا�ر أ�جعمي طویل العنق یأ�لك احلیات، وامجلع الل �ْقلَُق والل  والل
 واضطراب.

 Yellow-billed Stork لقلق ٔأصفر املنقار
Mycteria ibis 

3 

�جٌ   ُمَدب
ودان بأٔيب سعن وهو ٔأنواع مهنا هندي ومهنا ٔأفریقي (املؤلف يف املقتطف سامه املعلوف ٔأبو سعن، وقال: طا�ر من اللقالق یعرف يف الس

) نوع من اللقالق قبیح املنظر �دًا یعرف يف السودان بأٔيب سعن لغدة يف عنقه �ش�به السعن وهو يف اللغة قربة تقطع من نصفها وینبذ 37:775
ن أٔولها. وذ�ر السري مصوئیل ��ر ٔأن هذا الطا�ر �سمى ٔأ� سن وتبعه فهيا وقد �س�تقى هبا اك�لو. وا�لكمة شائعة يف السودان لكهنم �كرسو

 جام�ة من إالفرجن �ىل ٔأنين حتققت امسه من عرب السودان فقالوا كام ذ�رت.
 قلت وقد فات املعلوف �مس القدمي وهو املدجب، ووصفه �لقبح مذ�ور كذ� يف الكتب إالجنلزيیة.

�ٌج: قب  �ُج رضب من الهام �اء يف اللسان: ور�ل ُمَدب �ُج: طا�ر من طري ال�امء قب�یح الهیئة. ا�هتذیب: وال�ُمَدب �یح الو�ه والهامة والـخ�لقة.  وال�ُمَدب
َ�اِم. ـ� �ٌج، منتفخ الر�ش قب�یح الهامة �كون فـي ال�امء مع الن  ورضب من طري ال�امء، یقال �: أ�ْ�َربُ ُمَدب

�ُج: رضب : ويف ا�هتذیب �ج منتفخ الر�ش قبیح الهامة، �كون يف املاء مع الن�َ�امِ قال: واملَُدب  .من الهام، ورضب من طري املاء، یقال � ٔأ�رب ُمَدب
 Marabouٔأما لكمة املرابط يف الطبعة أ�وىل فهيي �س�بة للمرابطني يف التارخي إالساليم ويه �رمجة حرفية �لكمة 

 Marabou Stork اللقلق املرابط
Leptoptilos 
crumenifer 

4 
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 لَْقلٌَق ٔأسَودٌ 
�ام قالوا اللَْقلَُق، وامجلع اللَقالُِق، وصوته اللَْقلََقُة، وكذ� لك� التاج: �اء يف   صوت يف واللَْقالُق: طا�ر ٔأجعمي� طویُل العنق یأٔلك احلیات. ورب

ة الصوت. والتَ  لَْقلُُق مثل الَتَقلُْقل، حركٍة واضطراب. ويف احلدیث: معر ريض هللا عنه "ما مل �كن نَْقٌع وال لَْقلَقٌَة"، قال ٔأبو عبید: اللَْقلََقُة: شد�
 مقلوب منه. وكذ� لَْقلَْقُت اليشء، ٕاذا قَلَْقلَْتُه. وَطْرٌف ُملَْقلٌَق، ٔأي �دیٌد ال یَِقر� ماكنه.

 Black Stork Ciconia ٔأسودلقلق 
nigra 

1 

 لَْقلَُق �َاِبِدیِين� 
. و�مس هو ذ�رى لل�امك الرتيك ٕالقلمي وادي �لفا يف السودان �ابد�ن Abdin Stork�ٕالجنلزيیة  سامهسامه املعلوف بلقلق �ابد�ن بك و 

د �يل (وهو ٔأیضًا من ٔأصل ٔألباين)، ومسي قرص م. وهو من ٔأصل ٔألباين ومن ضباط �امك ومؤسس مرص احلدیثة محم 1827-1780أ�ر�ؤط 
عد �ابد�ن بعد وفاته �س�بة � وقد بين ماكن سكنه يف القاهرة، وكذ� منطقة سكنیة قریبة من القرص مسیت �ابد�ن يف القاهرة. ومسي �لمیًا ب

تذ�ر امسه حصی�ًا وبعضها �سمیه ٔأبدمي.  مسا�دته للعامل ا�ي وصفه �لمیًا. وو�دت يف الكتب أ�جنبیة تذ�ر ٔأنه مسي �س�بة لعابد�ن حيث
  لفظ �مس انتقل لالمس العلمي.لكن ال یعرف ملاذا استبدل حرف النون حبرف املمي هل هو خطأٔ يف

 Abdim’s Stork لقلق ٔأبدمي
Ciconia abdimii 

2 

 Woolly-necked Stork لقلق صويف الرقبة لَْقلٌَق ُصوِيف� 
Ciconia (episcopus) 
episcopus 

3 

 لَْقلٌَق ٔأبَیٌض غَرِيب� 
 �مس یتبع �مس إالجنلزيي

 Western White Stork لقلق ٔأبیض
Ciconia ciconia 

4 
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ٌس ٔأفرِیقي�   ٔأنُوٌق ُمَقد�
 ٔأنظر لٔ�نوق الشاميل.

 African Sacred Ibis ٔأبو من�ل املقدس
Threskiornis 
aethiopicus 

1 

ايل�   ٔأنُوٌق ِمشَ
ِرزه فال �اكد یُْظَفر به ��ن أ�ْواكرها يف رؤوس اجلبال و  ا��ما�ن الصْعبة �اء يف كتاب لسان العرب: ويف املثل: أ�عز� من بیض ا��نُوق ��هنا ُحتْ

 والناس یقولون: الرَمخة، والرمخُة تو�د يف اخلَرا�ت ويف السهْل.البعیدة. وقال ُعامرُة: ا��نوُق عندي الُعقاب 
 : ا��نوق طا�ر أ�سود � اكلُعْرف یُبِعد لبیضه.وقال أ�بو معرو

لَعِ وُصْفرة اِملنقار، وخيالفها أ�هنا سوداء طوی� اِملْنقار.   انهتيى.وقيل: ا��نوق طا�ر �ش�به الرمخة يف الَقّدِ والص�

 Northern Bald Ibis ٔأبو من�ل أ�صلع
Geronticus eremita 

2 



أ��ري "سوداء طوی� املنقار" قد وحض الطا�ر املقصود منه هذا �مس. وال �زال السوریون �سمونه "�لنوق" بدون اهلمزة واحض ٔأن الوصف 
 وهذا دلیل أٓخر �ىل حصة هذا �مس.

 "ٔأبو". هذا �مس ٔأوًال عريب، وینطبق �ىل ٔأبو من�ل أ�صلع، �نیًا �ختیار� لهذا �مس نكون قد ختلصنا من صیغة الكنیة ويه
 ٔأنُوٌق لَم��اعٌ 

 ٔأنظر لٔ�نوق الشاميل.
ٔأبو من�ل أ�سود 

 (الالمع)
Glossy Ibis Plegadis 
falcinellus 

3 

  ِملَْعِقي� أ�ْوَراِيس� 
 واحلُباري وأ�وز والن�ام وبوقري واملطّرفات واملالعقي والُعّبال.البزيرة: فأٔنه یبدٔأ �لكبار من أ�رانب والغر�ن والكروان  �اء يف

 یينالقزویين يف أٓ�ر العباد وهو ینقل عن طريو حبرية تنيس: الربك، الربيس، احلصاري، الر�ا�، البح، امحلر، الرويم، املالعقي، البط الص 

 Eurasian Spoonbill ٔأبو ملعقة
Platalea leucorodia 

4 

 African Spoonbill ٔأبو ملعقة أ�فریقي أ�فْرِِیقي�  ِملَْعِقي� 
Platalea alba 

5 
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 َواٌق ٔأْوَراِيس� 
 یقال � الواق ٔأیضا.�اء يف كتاب املصباح املنري: وزاد معر نوع من الغر�ن و أ�نىث رصدة  و امجلع رصدان و 

 Eurasian Bittern الواق
Botaurus stellaris 

1 

 Little Bitern الواق الصغري َواٌق َصغريُ 
Ixobrychus minutus 

2 

 Yellow Bittern _ َواٌق ٔأصَفرٌ 
Ixobrychus sinensis 

3 

 َواٌق ِقْرِيف� 
سل�ن: ا�ارصیين �ىل رضوب: ٔ�ن منه ا�ارصیين �ىل احلقيقة املعروف ٔأ�ن البیطار: دار صیين: معناه �لفارس�یة جشر الصني. ٕاحساق �ن 

ما بدارصیين الصني، ومنه ا�ارصیين ا�ون وهو ا�ارصوص املعروف منه، ومنه املعروف �لقرفة �ىل احلقيقة وهو املعروف بقرفة القرنفل، فأٔ 
قرفة �ىل احلقيقة وسواء قرفة القرنفل، ٕاال ٔأنه ٕاىل القرفة ٔأميل وهبا ٔأش�به ٔ�ن ا�ارصیين �ىل احلقيقة جفسمه ٔأخضم ؤأ�ن ؤأكرث ختل�ًال من جسم ال

من محرته ٔأقوى من سواده ؤأظهر، ؤأما لون سط�ه فيقرب من لون سطح السلی�ة امحلراء، ؤأما طعمه فأٔول ما یبدو لل�اسة منه احلرافة مع �سري 
، فأٔما راحئته مفشألكة لراحئة القرفة �ىل احلقيقة، وٕاذا مضغته ظهر � فيه يشء من راحئة قبض مث یتبع ذ� �الوة مث مرارة زعفرانیة مع دهنیة خفية

ن محرته الزعفران مع �سري من راحئة اللینوفر، ؤأما ا�ارصیين ا�ون جفسمه یقرب من جسم القرفة �ىل احلقيقة يف خفته وتلحمه ومحرة لونه ٕاال أٔ 
ه ملتفة دقاق مقصبة شبهية بأٔ�بيب قصب الس�باخ ٕاال ٔأهنا مشقوقة طوًال �ري ملتحمة وال متص�، ٔأقوى ولونه ٔأرشق وجسمه ٔأرق ؤأصلب، ؤأعواد

ة، ؤأما وراحئته وطعمه مشألك لراحئة القرفة �ىل احلقيقة وطعمها يف ذاكهئا وعطر�هتا وحرافهتا ٕاال ٔأن ا�ارصیين ٔأقوى حرارة ؤأقل �الوة وعفوص
ا رقيق و�هام ٔأمحر ؤأملس مائل ٕاىل احللو فيه قلیًال وظاهره خشن ٔأمحر اللون ٕاىل البیاض قلیًال �ىل لون القرفة �ىل احلقيقة مفهنا �لیظ، ومهن

يه ليس قرش السلی�ة وراحئهتا ذ�یة عطرة ويف طعمها �دة وحرافة مع �الوة �سرية، ؤأما املعروفة بقرفة القرنفل ويه رقيقة صلبة ٕاىل السواد ما 
  وراحئهتا وطعمها اكلقرنفل وقوهتا كقوته ٕاال ٔأن القرنفل ٔأقوى قلیًال.فهيا يشء من الت�ل�ل ٔأصالً 

 

_ Cinnamon Bittern 
Ixobrychus 
cinnamomeus 

4 

 بَلَُشوُن لَْیٍل أ�ْرأ�ٌس 
ذ� �ز�ر بلشون لفظة قبطیة قدمية ذ�ر ذ� د. ر�هنارت يف معجمه، وذ�ر هذا �مس ا�مريي يف حياة احلیوان وهو مرصي وذ�ر هذا �مس ك

ويض احلكمي الفاطمي يف كتابه البزيرة، واس�ت�دم نفس هذا �مس يف معجمه وقال هو املشهور يف مرص �لبلشون وذ�ر ٔأنه یعرف يف العراق �لبی
اش�یه ٕانه ویقصد هنا الغرنوق وهو ٔأبیض. وقد �اء يف كتاب ا�مريي: ما� احلز�ن: قال اجلوهري: ٕانه من طري املاء، وقال ا�ن �ري، يف حو 

 جهریة) 582البلشون. (وا�ن �ري هذا مرصي �سمى ا�ن �ري املرصي تويف 
 قال: وهو طا�ر طویل العنق والر�لني انهتيى.

 وقد ٔأضفنا ٔأسود القنة لتفریقه عن ٔأنواع �دة من بلشو�ت اللیل يف العامل.

 Black-crowned Night بلشون اللیل
Heron Nycticorax 
nycticorax 

5 

 ِمْطَرِيق� 
 ، وال حنتاج للتوضیح ٔأكرث فنقول مطريق منقار مفنقاره واحض.�س�بة للمطرقة

 Hamerkop Scopus مطريق املنقار
umbretta 

6 
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ٔأبوقردان (بلشون  بَلَُشوُن بََقٍر غَْريب� 
 البقر)

Western Cattle Egret 
Bubulcus ibis 

1 

ِيق�   Eastern Cattle Egret -- بَلَُشوُن بََقٍر َرشْ
Bubulcus (ibis) 
coromandus 

2 

 َذَهبٌ مُ بَلَُشوٌن 
مل �سمه املعلوف، لكن احلسيين صاحب طیور مرص سامه "الواق أ�بیض الصغري"، وكذ� يف طیور العراق وطیور لبنان وتبعهم يف ذ� مرتمج 

 فقط، وليس بأٔبیض فهو بين ذهيب اللون. Ixobrychusو  Botaurusطیور إالمارات، لكننا خنتلف معه ٔ�ن الواق هو من �نس 
 لكمة من له�ة ٕایطالیة ويه وصف لصوت الطا�ر. sguacco فأٔصلها squaccoٔأما لكمة 

 Squacco Heron واق ٔأبیض صغري
Ardeola ralloides 

3 

بلشون الربك  ِهْنِدي�  بَلَُشوُن ِ�َركٍ 
 الهندي

Indian Pond Heron 
Ardeola grayii 

4 

 Malagasy Pond -- َمْدغَْشَقرِي�  بَلَُشوُن ِ�َركٍ 
Heron 
Ardeola idae 

5 

زٌ   بَلَُشوٌن ُمَحز�
 .stiatedٔأنظر معين مصطلح حمزز وهو مبعىن خطوط متوازیة ٔ�هنا حمفورة يف جلسم وهو املعىن املقابل �لكمة 

-- Striated Heron 
Butorides striata 

6 
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 َرَماِدي� بَلَُشوٌن 
 ملعلوف لكننا فضلنا البلشون اختصارًا لالمس.اما� احلز�ن وبلشون يف معجم 

 Grey Heron Ardea بلشون رمادي
cinerea 

1 

 بَلَُشوٌن أ�ْرَاٌس 
 املعلوف ٔأرٔأس ٔأي ٔأسود الرٔأس سامه

بلشون ٔأسود 
 الرأٔس

Black-headed Heron 
Ardea melanocephala 

2 

 بَلَُشوٌن ِمعْالٌق 
 سام املعلوف بلشون جبار وقال عن فلور وهو�لن ٔأي نق� عهنام وهذا �مس ؤ�نه یصف الطا�ر بصفة اجلربوت ويه صفة ٕا�سانیة ال تنطبق �ىل

وهو امس �الوت اجلبار ٔأمري العاملیق ا�ي قت� داود �لیه السالم. وهو هنا ليس ختلیدًا جلالوت،  goliathاحلیوان. �مس �لالتینية وإالجنلزيیة 
�يش  لكن �س�ت�دم �مس لصفة الطول وكرب احلجم (ٔأنظر القواميس إالجنلزيیة) و�الوت من قبی� العاملیق اليت قت� داود �لیه السالم واكن يف

 مصوئیل بأٔمر هللا، و�هام مذ�وران يف القرأٓن الكرمي. والعاملیق یتصفون بطول القامة وهذا الطا�ر طالوت م� ٕارسائیل ا�ي اختاره النيب
 یتصف بطول القامة وحري به ٔأن �سمى معالق.

ِلٌق و  لٌَق وِمعْ اِلقٌة وَعاملق، بغري �ء، أ��رية �درة. وَمعْ الِیُق وَمعَ لیق وْمعالق: أ�سامء�اء يف اللسان: والِعْمالُق: الطویل، وامجلع َمعَ  .ِمعْ
الٌق أ�بو الَعاملقة ومه اجلبا�رة ا��ن اكنوا �لشأٔم �ىل عهد موىس، �  الٍق. قال ا��زهري: ِمعْ  لیه السالم.والَعَمالقُة من �اٍد. ومه بنو ِمعْ

 Goliath Heron Ardea بلشون جبار
goliath 

3 

 أ�ْرُجَوانٌ  بَلَُشونٌ 
َتُج. قال وا�َهبْرَمان دونَه. ویقال ٔأیضًا ا��ْرجواُن معّرب، وهو �لفارس�یة ا��ْرُجواُن: َصبغٌ ٔأمحر شدید  امحلرة. قال ٔأبو عبید: وهو ا�ي یقال � النَشاس�ْ

 :أ�رغواْن، وهو جشٌر � نَْوٌر ٔأمحر ٔأحسُن ما �كون. ولك� لوٍن �ش�هبه فهو أ�ْرُجواٌن. قال معرو�ن لكثوم
 ُخِضْنبَ بأ�ْرُجواٍن ٔأو ُطلینا  ومـنـــهـمٔ�ن� ث�یاب�ن�ا مـنّـا 

 Purple Heron Ardea بلشون ٕارجواين
purpurea 

4 
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 بلشون ٔأبیض �بري بَلَُشوٌن َكبٌري غريب� 
 

Western Great Egret 
Ardea alba 

1 

 بَلَُشوٌن َوَسِطي� 
 

 Intermediate Egret بلشون متوسط
Egretta intermedia 

2 

 Black Heron Egretta -- بَلَُشوٌن أ�ْسَودٌ 
ardesiaca 

3 

  غُْرنُوٌق أ�بَْیٌض َصِغريٌ 
 وحنن �س�ت�دم هذا �مس للبلشو�ت الصغرية احلجم. 

بلشون ٔأبیض 
 صغري

Little Egret Egretta 
garzetta 

4 



وفتح النون: طا�ر أ�بیض، وقيل: هو طا�ر أ�سود من طري املاء طویل الُعُنق؛ قال أ�بو َذَؤیب �اء يف اللسان: والُغْرنُوق والُغْرنَْیق، بضم الغني 
 :الهذيل یصف غّواصاً 

وجُ  ُحول َمعُ ًة بعد لُّ�ٍة   ٔأَزل� كُغْرنَْیق الض�  ٔأ�از ٕالینا لُ��
ا أ�ِيتَ به الوادي أ�قبل طا�ر أ�بیض غُْرنوق ٔ�نه قُْبِطّیة حىت أ�بو معرو: الُغْرنُوق طري أ�بیض من طري املاء؛ ذ�ره يف �دیث ا�ن عباس: "ٕان جنازته مل

 د�ل يف نعشه".
 ا�ن أ�نباري: الغرانیق ا��ور من الطري، وا�دها ِغْرنَْوق وِغْرنَْیق، مسي به لبیاضه.

ٍر ِهْنِدي�  بلشون الصخر  غُْرنُوُق َخصْ
 (البحر)

Western Reef Heron 
Egretta (gularis) 
schistacea 

5 
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َعٌة بَیضاءٌ   َجبَ
 سامه املعلوف يف معجمه َجبَع وذ�ر ٔأن الوا�دة جبعة.

حوص� عظمية یت�ذ مهنا الفرو، ومجعه حواصل. قال ا�ن البیطار: وهذا الطا�ر �كون مبرص كثريًا �اء يف حياة احلیوان: احلوصل: طا�ر �بري � 
 ویعرف �لبجع، ومجل املاء واليك، بضم ا�اكف وسكون الیاء املثناة من حتت. وهو صنفان: ٔأبیض ؤأسود فأ�سود منه �ریه الراحئة.

 ذ مهنا الفرو ویعرف �حلوصل الوا�دة جبعة.و�اء يف حمیط احملیط: البجع طا�ر � حوص� عظمية یت�

 Great White Pelican البجع أ�بیض
Pelecanus 
onocrotalus 

1 

ی�ةٌ  َعٌة َدلَْماش�ِ  َجبَ
 دملاش�یا امس قدمي ملنطقة يف رشق ٔأورو�.

 Dalmation Pelican جبع دملاش�یا
Pelecanus crispus 

2 

َعٌة َوْردَ   َظهْرٍ  ةٌ َجبَ
نة يف لك يشء؛ فََرس َوْرٌد، وامجلع ُوْرد الَوْرُد: وهو ما  �سمى ا�ٓن وردي وهو حلن. �اء يف لسان العرب: الَوْرد لون أ�محر یَْرضُِب اىل ُصفرة َحس�َ

 وِوراٌد وا��نىث وْردة. وقد َوُرد الفرُس یَْوُرُد ُوُرودًة أ�ي صار َوْردًا. ويف القرأٓن الكرمي "فاكنت َوْردًة اك�هان".

 Pink-backed Pelican يالبجع الرماد
Pelecanus rufescens 

3 
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 �َاُق قََصِيب 
نته. ن نك�رته نَو�

�
 �اء يف اللسان: الَغاُق والَغاقَة: من طري املاء. و�اِق: حاكیة صوت الغراب، فا

غراب املاء 
 ا�یلطویل 

Reed Cormorant 
Microcarbo africanus 

1 

 �َاٌق َضِئیلٌ 
 ويه من ٔأصل التيين �س�تعمل �البًا للنبات واحلیوان.  pygmyبي� و�س�تعمل ٔأیضاً  dwarfالقزم لٕال�سان وهو �ٕالجنلزيي 

غراب البحر 
 القزيم

Pygmy Cormorant 
Microcarbo pygmeus 

2 

 Great Cormorant غراب البحر �َاٌق َكبريٌ 
Phalacrocorax carbo 

3 

  �َاٌق ُسُقْطرِي� 
ُقْطرِي� وتعرف ِب الغا  ُق الس�

غراب البحر 
 السوقطري

Socotra Cormorant 
Phalocrocorax 
nigrogularis 
 

4 

 European Shag الغاق ْوُرويب� �َاٌق أ� 
Gulosus aristotelis 

5 

 ُزق�ٌة ٔأفْرِیِقي�ةٌ 
 �مس مث ذ�ر طا�ر من طیور املاء شبيه �لغاق طویل العنق مجعه زقق امسه يف العراق �ىل ما ذ�ر �زيمان وردة. ذ�ر املعلوف هذا

 َ ّمِ: طا�ِر َصِغٌري من ُطُیوِر املاء، یُْمِكن َحّىت �َاكَد یُْقَبُض �لیه، مث ی ق�ة، �لض� �ْیُث: الز�  ُغوُص فيَْخُرُج بَِعیًدا.�اء يف التاج: وقاَل الل
 ويف حياة احلیوان: الزقة: طا�ر من طري املاء ميكث حىت �اكد یقبض �لیه مث یغوص يف املاء فيخرج بعیدًا قا� ا�ن س�یده.

 یو�د مهنا ٔأربعة يف العامل ٔأسرتالیة ؤأمري�یة ؤأفریقية ورشق أٓس�یویة.

 African Darter الُزقة
Anhinga rufa 

6 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 



�ة اِری  ُعَقاٌب �ُس�
 وكذ� قا� املعلوف.

�اء يف ا�صص: أٔبو �امت عقاب �ساریة ويه عقاب السيل وقيل عقاب �ساریة ٔ�ن يف ر�شها ش�هبا من ر�ش النرس ور�ش النرس �راش به 
 السهام.

ال أ�ن یقولوا هذا ُعقاٌب ذَكر؛ وامجلع: أ�ْعُقٌب وأ�ْعِقبٌة؛ عن ُكراع؛ وِعْقباٌن والُعقاُب: طا�ر من الِعتاِق مؤنثٌة؛ وقيل: 
�
الُعقاُب یََقع �ىل ا��ر وا��نىث، ا

 وَعقابُني: مجُع امجلع.

عقاب �ساري 
(عقاب 
 السمك)

Osprey Pandion 
haliaetus 

1 

ٌب َعَسِلی�ٌة أ�ْوُروِبی�ةٌ ُعقَ   يِّ
مبجمو�ة العقيب. وحنن ذ� نرتك امس العقاب لل    Buzzrdsٕاىل عقيب وقد ذ�ر اللوس يف الطیور العراقية مجمو�ة ال Buzzard�رمجنا لكمة ال 

Eagle  وبذ� حنل مشلكة أ�سامء مس�تقبًال. و�ركنا امس احلوام ٔ�ن احلوم ليس مقترصًا �لیه، وهو ليس من الصقور. ولكمة العقيب مذ�ورة يف
 كتب الرتاث.

فىت، منصوب، قال: وهو  ُعَقيُِّب ا�ي یصید اِجلْرذاَن یقال � �لفارس�یة ُموْش َخواْر؛ قال: ومن أ�مثاهلم ��نَْت أ�َخف� یَدًا من ُعَقيِِّب َمالَع �اللسان: ال 
 ُعقاٌب تأ�ُ�ُذ العصافَري واِجلْرذان وال تأ��ذ أ�كرب مهنا.

حوام الن�ل 
 (صقر العسل)

European Honey 
Buzzard Pernis 
apivorus 

2 

ِقي�ةٌ عُ  ٌب َعَسِلی�ٌة َرشْ حوام الن�ل  َقيِّ
ا�ٓس�یوي 
 (املتوج)

Crested Honey 
Buzzard Pernis 
ptilorhynchus 

3 
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ٌق   َشائعٌ  ُزر�
 مرص.زرق يف معجم احلیوان وكذ� يف طیور 

رارِیُق. ُق: طا�ر بني البازي والباَشق یُصاُد به؛ وقال الفراء: هو البازي ا��بیض، وامجلع الز� ر�  �اء يف اللسان: والز�
ملهم� �اء يف صبح أ�عىش: من اجلوارح الزباة ويه ما اصفرت عینه ويه �ىل مخسة ٔأرضب . . . الثاين: الزرق بضم الزاي املعجمة و�شدید الراء ا

 املفتو�ة وقاف يف ا�ٓخر وهو ذ�ر البازي قال يف املصاید واملطارد وهو یصید ما یصید البازي من دق الطري وال ینهتيي ٕاىل صید الكريك.
 وقد ٔأضفنا لكمة الشائع ٔ�نه هو الشائع يف املنطقة ولتفریقه عن مقيص ا�نب.

ه ٔأحر ؤأیبس، و�� هو ٔأشد جنا�ًا، ؤأرسع طرياً�، واقوى ٕاقدامًا، وفيه ويف هنایة إالرب: وهو الزرق، وهذا الصنف �زي لطیف ٕاال ٔأن مزا�
أ�بیض و�ري أٔلوانه ا�ٔسود ختل وخبث، وذ� ٔأنه ٕاذا ٔأرسل �ىل طا�ر طار من �ري مطاردة، مث عطف �لیه، ؤأظهر الشدة بعد اللني ويف ٔألوانه 

 .الظهر أ�بیض الصدر، أ�محر العني

احلدٔأة سوداء 
 اجلناح

Black-winged Kite 
Elanus caeruleus 

1 

 � ٌق ِمَقّيصِ  َذنٍَب ُزر�
 ٔأنظر ٔأ�اله.

احلدٔأة أ�فریقية 
 خطافية ا�یل

Scissor-tailed Kite 
Chelictinia riocourii 

2 

  ُعَقاٌب َهبْلَُواِنی�ةٌ 
ويه فر�س�یة تعين ٔأنه یتحرك حبراكت مفا�أٔة يف طريانه وقد ش�به �ملهرج ٔأو ا�هبلوان ا�ي یأٔيت حبراكت رسیعة اكمجلباز أٔو  Bateleurاملقصود �لكمة 

 ن.قذف �دة ٔأجسام وتلقفها �رس�ة. ومل جند لكمة مناس�بة �ري ٔأن لكمة هبلوان ويه امس فاريس اس�ت�دم ��ال� �ىل املهرج ٔأو املض�ك ل�ٓخر�

 Bateleur العقاب املصفق
Terathopius 
ecaudatus 

3 
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َراءٌ   ِ�َدأ�ٌة َمحْ
ومجعها َ�َدٔأ، �موز �اء يف مجهرة اللغة ال�ن درید: واِحلَدٔأة �موز مقصور: رضب من الطري، وامجلع ِ�َدٔأ. واحلََدٔأة: الفأٔس اليت لها رٔأس وا�د 

 مقصور.
�شد بيت الشامخ اللسان: وروى أ�بو عبید عن ا��مصعي وأ�يب عبیدة أ�هنام قاال: یقال لها اِحلَدأ�ُة �كرس احلاء �ىل مثال ِعنََبة، ومجعها ِ�َدٔأ، وأ� 

 �كرساحلاء

 Red Kite احلدٔأة امحلراء
Milvus milvus 

1 

 Black Kite احلدٔأة السوداء ِ�َدأ�ٌة َسْوَداءٌ 
Milvus migrans 

2 

 Yellow-billed Kite -- ِ�َدأ�ٌة َصْفَراُء ِمنْقارٍ 
Milvus aegyptius 

3 

 Black-eared Kite -- ِ�َدأ�ٌة َسْفَعاءٌ 
Milvus (migrans) 
lineatus 

4 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ی�ةٌ  ِكيٌّة َ�َالس�ِ  ُعَقاٌب َمسَ
ی�ةٌ    ُعَقاُب َمسٍَك َ�َالس�ِ

 �الس امس خشص.

عقاب مسك 
 �الس

Pallas’s Fish Eagle 1 

 ُعَقاٌب َعْكَواءٌ 
 ُعَقاٌب بیضاء ا�نب

نَِب وسا�ُِرها أ�ْسوُد وال ِفْعَل � وال �كون صفًة للمذك�ر، وقيل: ُرها واْسود� سا�ُرها. اللسان: وشاٌة َعْكواُء: بیضاُء ا��  الشاُة اليت ابَْیض� مَؤخ�
 ا�صص: صاحب العني شاة عكواء بیضاء ا�نب من العكوة وهو ٔأصل ا�نب

عقاب حبر 
 ٔأبیض ا�یل

White-tailed Eagle 2 

  �َْرسٌ ُمْسَود� 
�ْرس: طا�ر معروف، ومجعه أ��ُْرس يف العدد القلیل، و�ُُسور يف  الكثري، زمع أ�بو حنیفة أ�نه من العتاق؛ قال ا�ن س�یده: وال أ�دري �اء يف اللسان: والن

�ْرس. �ة ش�هبت �لن �ساِری  �یف ذ�. ا�ن ا��عرايب: من أ�سامء الُعقاب الن

 Cinereous Vulture 3 النرس أ�سود
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 أَٓزرٌ �َْرسٌ 
 �شبهيًا �ٕالزار. هتذیب اللغة: فان اكن ٔأبیض العجز فهو أٓزر.

 

النرس الهندي 
 ٔأبیض الظهر

White-rumped 
Vulture 

1 

 Eurasian Griffon �رس جریفون �َْرسٌ أ�ْوَرِاِيس� 
Vulture 

2 

ِِّيل�   �َْرسٌ ُروب
.  و�لتعریف یصبح النُرس الُروبَِيل�

�رس روبل 
 املرقط)(النرس 

Ruppell’s Vulture 3 

 �َْرسٌ أَٓذنٌ 
 ويف اللسان:

. ور�ل أ�ذاِينّ وأَٓذُن: عظُمي ا��ُذنَْنيِ طویلُهام، وكذ� هو من إالبِل والغمن، ونَْع�ٌة أ�ْذ�ُء وَكبٌْش أَٓذُن. ويف �دیث أ��س: ُذنَْنيِ  أ�نه قال � � ذا ا��

 Lappet-faced Vulture 4 النرس أ�وذن
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

َتلُ   س�َ
ِمل َعْظم الَفِ�ذ م ىل السواد، َحيْ

�
�ْرس یَْرضِب ا َتل: طا�ر شبيه �لُعقاب أ�و هو يه، وقيل: هو طا�ر عظمي مثل الن ن البعري وعظَم الساق اللسان: والس��

ْتالٌن. أ�و لك َعْظم ذي ُمخٍّ  ْتالٌن وس�ُ ه، وامجلع س�ِ ، مث یزنل �لیه فيأ�لك ُم�� ر أ�و َصفًا حىت یََتَكرس�  حىت ٕاذا اكن يف َكِبد السامء أ�رس� �ىل َخصْ

 Lammergeier 1 النرس امللتحي

 َرَمخَةُ 
 فال یو�د داع ٕالضافة صفة لالمس. �ا Neophronالطا�ر معروف �رخيیًا هبذا �مس، ويه من �نس وا�د ال یو�د ما �شاركها نفس اجلنس 

َمخَُة طا�ر ٔأبقع �ش�به النرس يف اخللقة ومجعه َرَخٌم وهو لل�نس.  خمتار الص�اح: الر�
أ�نوق ا�صص: ٔأبو �امت الرمخة وامجلع رمخ ورمخ طا�رة خضمة بیضاء تأٔلك اجلیف وال تصطاد ویقال لها أ�نوق یقال يف مثل للعرب ٔأبعد من بیض 

لوهنا أ�خ�س یعين النقط الصغار ال �رى والرمخة بعظم العقاب و�سمى ٔأم جعران وأٔم رسا� ؤأم قيس وحفصة ؤأم جعینة وا��ر مهنا ورمبا �الط 
ید جمثت العدمل والفراخ النقانق وال تبيت � يف ٔأرفع موضع تقدر �لیه ویقال قعدت الرمخة و�لست وال ٔأ�مل ذ� یقال يف �ريها من الطري ا�ن در 

�لیه.رمخة كذ� الفاريس ا�امث معموم هبا مجیع مواقع الطري وقد تقدم ٔأبو �امت وال �رى بیض أ�نوق � يف شق جبل ٔأو رٔأس عضاهة ال یقدر ال  

 Egyptian Vulture 2 الرمخة املرصیة

 َرص�اَرةٌ 
اخلطوط اليت �كون يف قوامئ امحلر ويف ظهور الضباع وال ا�ن س�یده: الرصارة قال ٔأبو �امت يه عقاب عظمية كدراء ترضب ٕاىل التوش�مي والتوش�مي 

 تصید �ري احلیات.
 وكذ� سامها املعلوف وقال: ولعلها مسیت بذ� من الرص ٔأي التصویت وهو سبب �سمیهتا بأٔيب صوي ٔأیضًا عند �امة ٔأهل الشام.

 ويف طیور مرص سامها الرصارة وقال ٔأو العقاب القصرية أ�صابع.

عقاب رصارة 
 الثعابني) (�رس

Short-toed Snake 
Eagle 

3 



 

  Plate 36          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ُمْرَزُة مْستَنَْقَعی�ةٌ 
 یبدو ٔأن البطاحئ يه منطقة يف أ�هوار يف العراق كثرية املیاه، وحنن هنا معمنا املاكن ؤأبعد�ه عن التخصیص.

 Western Marsh البطاحئمرزة 
Harrier 

1 

 Hen Harrier 2 مرزة ا��اج ُمْرَزٌة َدَ�اِجي�ةٌ 

 ُمْرَزٌة بَْغثَاءٌ 
 البغثاء وأ�بغث ٔأي من لونه لون الرماد.

مرزة بغثاء 
 (�هتة)

Pallid Harrier 3 

�ةٌ   ُمْرَزُة ُمونَْتُجوی
 ُمْرَزُة ُمونِْتُجو ُمونَْتُجو
�ةوتعرف بأٔل لتصبح   املُْرَزُة املُونِْتُجِوی

 Montagu’s Harrier 4 مرزة مونتاجو
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 �َشٌق َصیّاٌح َداِكنٌ 
 لتفریقه عن الباشق الصیاح الفاحت.

الباشق احلز�ن 
 الرتتیل

Dark Chanting 
Goshawk 

1 

 َ�َشٌق �َاِبدٌ 
Gabar .هو امس منتسب ل��نة الزرادشتية احلدیثة يف ٕا�ران 

 Gabar Goshawk 2 �شق قرب

 ُعَقيٌِّب غَِر�ءٌ 
َرُق يف �َْنيِ الَفرس مع ابْیضاِضها  .اللسان: والَغَرُب: الز�

ْت  ذا ابَْیض�
�
غراِب و�ٌني ُمْغَربٌة: َزْرقاُء، بیضاُء ا��ْشفاِر واملَ�اِجر، فا

�
 .احلََدقُة، فهو أ�شد� اال

 � ّيبِ  :واملُْغَرُب: ا��بیُض؛ قال ُمَعویة الض�
مُ   فهذا َماكين، أ�و أ�َرى القاَر ُمْغَرً�،  وح�تـى أ�َرى ُص�م� الـج�بـاِل تَـَكـلـ�

الّ أ�ن یصري القاُر أ�بی
�
َمه اجلباُل، وهذا ما ال ومعناه: أ�نه َوقََع يف ماكن ال �َْرضاه، وليس � َمنْجًى ا به الزفت، أ�و �َُلكِّ َض، وهو ش�ِ

 .�كون وال یصح وجوده �ادة
بل: ا�ي تَبْيَض� أ�ْشفاُر َعْینَْيه، وَ�َدقَتاه، وُهلُْبه، ولك� يش

�
ٌف، واملُْغَرُب من اال  .ء منها�ن ا��عرايب: الُغْربُة بیاض ِرصْ

 من لك يشءٍ ويف الص�اح: املُْغَرُب ا��بیُض ا��ْشفاِر 

احلوام ٔأبیض 
 العني

White-eyed Buzzard 3 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 بَْیَدٌق أٓس�َیوي� 
 البیدق وهو دون الباشق وصیده العصافري.بیدق يف طیور مرص. وعند املعلوف. ويف وصبح أ�عىش حيث قال: 

(�شق ش�یكرا 
 �ستنايئ)

Shikra 1 

يق�   بَْیَدٌق َمَرشِ
 بیدق رشيق

 البیدق وهو دون الباشق وصیده العصافري.بیدق يف طیور مرص. وعند املعلوف. ويف وصبح أ�عىش حيث قال: 

 Levant Sparrowhawk 2 �شق لیفانت

 Northern Goshawk 3 الباز َ�زٌ 
الباشق (�شق  �َشٌق ٔأْوَراِيس� 

 العصافري)
Eurasian 
Sparrowhawk 

4 
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ٌب َشائَِعةٌ   ُعَقيِّ
 هذا النوع ليست بصقر. ويل حتفظ �ىل لكمة حوام، جفمیع اجلوارح حتوم وال جيوز ختصیص احلوم لهذا النوع.

الصقر احلوام 
حوام (یضم 

 السهول)

Common Buzzard 1 

ُب َسهِْبی�ةٌ   ُعَقيِّ
 اتبعنا �مس الوارد يف طیور العراق "عقيب السهول". و�مس وارد يف كتب الرتاث وٕان اكن بعضها یتبعه للمرز.

 للسهب ويه ٔأفصح من السهل ٔ�ن السهب ٔأرض واسعة تنبت العشب الكثري. Steppeو�رمجنا لكمة ال 

-- Steppe Buzzard 2 

�ةٌ  ٌب ُسَقْطرِی  ُعَقيِّ
�ةُ   ویعرف بأٔل التعریف اكلتايل الُعَقيُِّب الُسَقْطرِی

-- Socotra Buzzard 3 

 َسَقاَوةٌ 
مفن ٔألواهنا أ�محر وأ�سود ومهنا ذ�ر هذا �مس املعلوف وقال عن �لمي السامع عن عرب الوا�ات. وذ�ره هذا �مس صاحب البزيرة وقال: 

 أ�سقع الرٔأس النقي البیاض وهو اجلید ومهنا ما �كون بلون احلدٔأة وهو الرديء. وهو هنا �لط معه املرز. 
جلنس، �ري هذا ا والسقاوة السقاوة، و�اء يف ٔأ�س املال يف وحش الفال ال�ن منلكي: وهذا اجلنس ٕاذا قدم ٕاىل بالد الشام ٔأو ٕاىل د�ر مرص �سمى

وأٔبیض سقاوة، وهو لك ما مال ٕاىل البیاض وصغرت النقطة اليت يف صدره،  ال س�� ما �رونه مقرنصًا وهو عندمه سقاوات عندمه السقاوات ومجیع
 �نس قلیل الوقوع. ٔأ�س املال يف وحش الفال ا�ن منلكي. السقاوة سقاوة، ولكن فهو عندمه صدره،

 .ؤأقول صفة بیاض الصدر حتل هذا الطا�ر

احلوام طویل 
 الساق

Long-legged Buzzard 4 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ُعَقاٌب َرْقَطاٌء ُصْغَرى
 

عقاب ٔأسفع 
 (ٔأرقط) صغري

Lesser Spotted Eagle 1 

 ُعَقاٌب َرْقَطاٌء ُكْربَى
 

عقاب ٔأسفع 
 (ٔأرقط) �بري

Greater Spotted Eagle 2 

 ُعَقاٌب َسهِْبی�ةٌ 
هْب الختتلط أ�سامء مع  ٔأتبعنا هنا املعلوف. حىت ال  .یةعقاب الس�

عقاب السهول 
 (البادیة)

Steppe Eagle 3 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

َماءُ   ُعَقاٌب َحصْ
ْفرة، وقيل: يه لون من الُغْربة ٕاىل سواد قلیل، وقيل: يه محرة وبیاٌض، وقيل: صفرة يف بیاضاللسان:  ْحَمُة: سواد ٕاىل الص� ُم والص� َكر ا��ْحصَ ، ا��

امُء: ذات ا�ِْرباٍر. ُم وا��نىث �ىل القياس، وب�ة َحصْ  أ�ْحصَ

 Tawny Eagle 1 عقاب ٔأحصم

َماُء  �ةٌ ُعَقاٌب َحصْ  Indian Tawny Eagle 2 -- ِهْنِدی

ِقي�ةٌ   Eastern Imperial م� العقبان ُعَقاٌب َملَ�ِكي�ٌة َرشْ
Eagle 

3 

 Golden Eagle 4 العقاب ا�هبیة ةٌ بَ هَ ذْ مُ ُعَقاٌب 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 �َْرَمهِی�ةٌ ِ�َدٔأٌة 
مهي م� من قال ا�ن حزم يف امللل والن�ل: قال ٔأبو محمد ريض هللا عنه ذهبت الربامهة ومه قبی� �لهند فهيم ٔأرشاف الهند ویقولون ٕاهنم من و� �ر 

 ملوكهم قدمي.
 : �رمهي.وقال اخلوارزيم يف مفاتیح العلوم: طبقات الناس �لهند: أ�رشاف، مه الربامهة، ومه العباد، وا�دمه

-- Brahminy Kite 1 

َو�ٌَ  ٌب ُمَرسْ  Rough-legged احلوام املرسول ُعَقيِّ
Buzzard 

2 

�ةٌ  عقاب سوداء  ُعَقاٌب ُ�َداِری
 (�داریة)

Verreaux’s Eagle 3 



ْتَفةٌ  : مظمل؛ وقال بعضهم: اللیل مخسة أ�جزاء: ُسْدفٌَة وس�ُ ویَْعُفوٌر وُ�ْدَرٌة؛ فاخلُْدَرُة  وَجهَْمٌة واخلُْدَرُة: الظلمة الشدیدة، ولیل أ�ْ�َدُر وَ�ِدٌر وَ�ُدٌر وُ�داِري�
لَْیلُوا. وأ�ْ�َدَرُه اللیُل ٕاذا �بسه، واللیل ُمْ�ِدٌر؛ قال الع�اج یصف اللیل  :�ىل هذا أٓخر اللیل. وأ�ْ�َدَر القوُم: ��

 وُمْ�ِدُر ا��ْ�داِر أ�ْ�َدِري� 
: الس�اب ا��سوُد. وبعري ُ�داِري� أ�ي شدید السواد، و�قٌة  �ٌة: سوداء.واخلُداِري� َعِر. وُعقاٌب ُ�دارِی �ُة الش� �ُة واجلاریة اخلُداِری �ة والُعقاُب اخلُدارِی  ُ�دارِی

ةٌ  َ  ُعَقاٌب ُمَسري�
 ويه اليت يف ظهرها خطوط (س�یور) بیض.

 ا�صص: وحىك الفاريس أٔن املسرية مهنا اليت فهيا خطوط بیض.

املسرية العقاب 
 (املنتع�)

Booted Eagle 4 

ِّی�ةْ    ُعَقاٌب بُونَل
ِّی�ةْ   بونليل خطأٔ ٕاماليئ بالشك. وتعرف ِبأٔل الُعَقاُب الُبونَل

عقاب بونليل 
 (خمطط)

Bonelli’s Eagle 5 
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 ُعَو�ِْسٌق 
 وعو�سقة لٔ�نىث

 �اسوق وعوسق �اء يف معجم احلیوان:
طا�ر يف جحم الباشق ٔأمحر اللون منقط �سواد �سمى يف مرص صقر ب�ي وصقر اجلراد ؤأبو رسقة. ومل �رد ذ�ر العوسق والعاسوق والعو�سق يف 

ومل یصفه بل قال ٔأنه من اجلوارح . . . وذ�ر  162 كتب اللغة وال يق معجم دوزي بل ذ�ر العوسق أ�مري ٔأسامة �ن منقذ يف متاب إالعتبار صف�ة
 العو�سق داود أ�نطايك يف الباب الرابع فصل الزبدرة.

 Lesser Kestrel Falco عو�سق
naumanni 

1 

 َعْوَسقٌ 
 انظر للعو�سق ٔأ�اله.

عوسق (صقر 
 اجلراد)

Common Kestrel 
Falco tinnunculus 

2 

ُر َرأ�ٍس  یؤیؤ ٔأمحر  یُْؤیٌُؤ أ�ْمحَ
 الرأٔس

Red-headed Falcon 
Falco chicquera 

3 

 یُْؤیُؤٌ 
 �اء يف صبح أ�عىش:

هبذا سامه يف الیؤیؤ بضم الیاء املثناة حتت ومهزة بعدها ومض الثانیة ومهزة بعدها ٔأیضا، قال يف املصاید واملطارید و�سمیه ٔأهل مرص والشام اجلمل و 
ويه مع صغرها جيمتع االثنان مهنا �ىل الكريك فيصیدانه ومسوه اجلمل ٔأ�ذا من اجلمل وهو املقص التعریف وهو طا�ر صغري ٔأسود اللون یرضب للزرقة 

 �شبهيا به ٔ�ن � رس�ة �رس�ة املقص يف قطعه.
بُه الباَشِق، وامجلیع: الیأِٓىيُء والیأٓيئ.  ويف كتاب العني لل�لیل �ن ٔأمحد ويف اللسان: الُیْؤیُُؤ: طا�ٌر ش�ِ

 Merlin Falco الیؤیؤ
columbarius 

4 
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 لَُزیٌْق 
نرس �اء يف كتاب إالعتبار ٔ�سامة �ن منقذ وقىض هللا س�ب�انه وتعاىل ٔأنتقل ٕاىل �دمت ٔأ�بك زنيك رمحه هللا.جفاءه �ارح مثل العوسق ٔأمحر امل 

 عینيه محر وهو من ٔأحسن اجلوارح فقالواهذا اللزیق.مابقي عنده ٕاال ٔأ�مًا قالئل وقرض الس�یور مبنرسه وطار.والر�لني جفونه 
 ومسي كذ� يف طیو مرص.

  Red-footed Falcon اللزیق
Falco vespertinus 

1 

يق�   Amur Falcon Falco صقر معوریة لَُزیٌْق َرشْ
amurensis 

2 

شوهيني  ُشَوِهيٌني ٔأْوَرايس
 (البیدق)

Eurasian Hobby 
Falco subbuteo 

3 

لِیونُوِري� 
�
 َصْقٌر ا

لِیونُورِ 
�
 اَصْقٌر ا

لِیونُوِري� 
�
ْقُر اال  ویعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل الص�

 Eleonora’s Falcon صقر الیونورا
Falco eleonorae 

4 

صقر الغروب  َصْقٌر ٔأَحسمٌ 
 (الصقر الفامح)

Sooty Falcon Falco 
concolor 

5 
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 َصْقٌر َوْكرِي� 
 هذا �مس الشائع لهذا الطا�ر يف اجلز�رة العربیة لصیده من و�ره فنسب للو�ر.

 Lanner Falcon الصقر احلر
Falco biarmicus 

1 

 َصْقٌر ِهْنِدي� 
 �ىل الهند ورشق ��س�تان.ٕالقتصار توا�ده 

 Laggar Falcon Falco 
jugger 

2 

 َصْقٌر ُحر� 
املنقار العني: احلر حنو الصقر ٔأ�رب ٔأسفع قصري ا�نب عظمي املنكبني والرٔأس وقيل احلر من الصقور ش�به البازي یرضب ٕاىل اخلرضة ٔأصفر الر�لني و 

 صائد وقيل بل احلر الصقر والبازي.
 

 Saker Falcon Falco صقر الغزال
cherrug 

3 

 Peregrine Falcon الشاهني َشاِهنيٌ 
Falco peregrinus 

4 

 َكْوِبجٌ 
ء، وما �اء يف البزيرة: ا�ي یصفه ٔأهل املرشق فهو دون الصقر يف القد وهو ٔأمحر الرٔأس وٕاذا اجمتع اثنان �ىل غراب ٔأو �ىل ٔأرنب مفا بعدهام يش

 بل �رید من یعیهنا �ىل صیدها،حتتاج ٕاىل لكب معها ٔ�نه یفسدها 

 Barbary Falcon شاهني مغريب
Falco (peregrinus) 
pelegrinoides  

5 
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ٌج �بري  ُ�ْربُ
شرب� جنا� اخلرب فاكن طوهلام مثانیة عرش شربًا وأ�نىث دون ذ�، و� حلیة ويف البزيرة: وا��ر من احلربج �سمى اخلَرَب و�نىث فداده، ولقد 

 ومذحبه حتهتا، وما لك من صاد احلُربج عرف ٔأن یذحبه.
 شرب مبالغ فيه ٕاال �كون شرب صغري �دًا. 18مس، فالرمق 260ؤأقول هبذا احلجم البد ٔأنه یقصد هذا الطا�ر فاملصادر تذ�ر 

جُ   واحلُباِرُج: َذَكر احلَُباَرى اكحلُبُجِر واحلُباِجر. ويف اللسان: احلُْربُ
 �اء يف ا�صص:

 ربور والیحبورٔأبو �امت اخلرب ذ�ر احلبارى وامجلع اخلر�ن ا�ن درید احلبجر واحلباجر واحلربج واحلبارج ذ�ر احلبارى ٔأبو �امت ویقال للصغري منه احل

 Great Bustard Otis احلبارى الكربى
tarda 

1 

 ٌج َعَرِيب� ُ�ْربُ 
، و� حلیة ويف البزيرة: وا��ر من احلربج �سمى اخلَرَب و�نىث فداده، ولقد شرب� جنا� اخلرب فاكن طوهلام مثانیة عرش شربًا وأ�نىث دون ذ�

 ومذحبه حتهتا، وما لك من صاد احلُربج عرف ٔأن یذحبه.
ُج واحلُباِرُج: َذَكر احلَُباَرى   اكحلُبُجِر واحلُباِجر.ويف اللسان: احلُْربُ

 �اء يف ا�صص:
 ربور والیحبورٔأبو �امت اخلرب ذ�ر احلبارى وامجلع اخلر�ن ا�ن درید احلبجر واحلباجر واحلربج واحلبارج ذ�ر احلبارى ٔأبو �امت ویقال للصغري منه احل

 Arabian Bustard احلبارى العربیة
Ardeotis arabs 

2 

ِقي�ةٌ   ُحَباَرى َرشْ
 واحلَُباَرى: ذ�ر اخلََرِب؛ وقال ا�ن س�یده: احلَُباَرى طا�ر، وامجلع ُحَباَر�ت.اللسان: 

اَرى طا�ر یقع �ىل ا��ر وا��نىث، اللسان: قال سيبویه: ومل �كرس �ىل َحَباِري� وال َحَبا�َِر لَیْفُرقُوا بيهنا وبني فَْعالء وفََعاَ�ٍ وأ�خواهتا. اجلوهري: احلُبَ 
ُه حىت احلَُباَرى، ��هنا یرضب هبا املَثُل يف املُوِق فهيي �ىل ُموقها حتب و�ها وتعلمه الطوا�دها ومجعها سواء ب� وَ�َ  ريان.. ويف املثل: ُلك� يشء ُحيِ

 Macqueen’s Bustard احلبارى
Chlamydotis 
macqueenii 

3 

 ُحَباَرى َصِغَريةٌ 
 الصغرية، وقيل: الَقلُوص أ�یضًا فرخ احلُبارىاللسان: والَقلُوص: أ�نىث احلُبارى، وقيل: يه احلُبارى 

احلبارى 
 الصغرية

Little Bustard 
Tetrax tetrax 

4 

 َشائعٌ  ُكْرِيك� 
 �اء يف صبح أ�عىش يف صنا�ة إال�شا:

امء طرٔأ �لهيا غمي �ريك طویل الشفار رسیع النفار شهيي الفراق كثري ��رتاب �ش�تو مبرص ویصیف �لعراق لقوادمه يف اجلو خفيف ؤ�دميه لون س
 خفيف حتن ٕاىل صوته اجلوارح وتعجب من قوته الر�ح البوارح � ٔأ�ر محرة يف رٔأسه �وميض مجر حتت رماد ٔأو بقية جرح حتت ضامد ٔأو فص عقيق

 شفت عنه بقا� مثاد ذو منقار �س�نان وعنق كعنان ٔ�منا ینوس �ىل عود�ن من أٓبنوس.
، ْهو: الُكْريك�  ویُقال: بل هو من طري املاء، شبيه به، و�اء يف العني: الر�

 Common Crane الكريك الرمادي
Grus grus 

5 

ْیِبِريي�   ُكْرِيك� س�َ
ِهبُُه وليس به، ويف (ا�هتذیب): والر�  ، وقيل: هو من َطْري املاء �ُش�ْ ْهو: طا�ر معروف یقال �: الُكْرِيك�  ْهُو طا�ر.�اء يف ا�هتذیب: والر�

د املاء يف اس�تهویقال: هو طا�ر �ريقال ا�ن �ري:   ! الكريك یَزتو�

�ريك ٔأبیض 
 س�یبريي

Siberian Crane 
Grus leucogeranus 

6 



 َرْهوٌ 
ِهبُُه وليس به، ويف (ا�هتذیب): والر�  ، وقيل: هو من َطْري املاء �ُش�ْ ْهو: طا�ر معروف یقال �: الُكْرِيك�  ْهُو طا�ر.�اء يف ا�هتذیب: والر�

د املاء يف "اس�ته".قال ا�ن   �ري: ویقال: هو طا�ر �ري الكريك یَزتو�
 ا�صص: الرهو طري �ش�به الكريك وقد تقدم ٔأن الرهو الكريك.

 Demoiselle Crane الرهو
Grus virgo 

7 

 

  Plate 47          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ئی�ةٌ ُمَر�َُة َما
ّرا�ة، وا�دته ُمَر�ٌة مثل ُمهَزٍة مثل ُرَطٍب وُرَطبٍة؛ قال  ال يف املطر شبيه ���

�
سيبویه: ليس املَُرُع �كسري ويف اللسان: واملَُرُع: طري ِصغار ال یظهر ا

 ُ منا هو من �ب ثَْمرة وتَْمر ��ن فَُعَ� ال �كرس� لقلها يف ��ا، أ�ال �رامه قالوا: هذا امل
�
�ثُوا. ا�ن ا��عرايب: املُْر�ُة ُمَر�ٍة، ا ن َرُع فذكّروا فلو اكن اكلُغَرِف ��

 طا�ر طویل، ومجعها ُمَرٌع.

 Water Rail Rallus مر�ة املاء
aquaticus 

1 

 Little Crake املر�ة الصغرية ُمَر�ٌَة َصِغَريةٌ 
Porzana parva 

2 

 ُمَر�ٌَة بَْیلَْوِنی�ةٌ 
 ُمَر�ٌَة بَْیلَْون

 ).1855-1778الفر�يس لو�س بیلون ( �س�بة للعامل
 وتعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل: املَُر�َُة الَبْیلَْوِنی�ةٌ 

 Baillon’s Crake مر�ة بیلون
Porzana pusilla 

3 

املر�ة الرقطاء  ُمَر�ٌَة َرْقَطاءٌ 
 (املنقظة)

Spotted Crake 
Porzana porzana 

4 

 

  Plate 48          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 

 َسلَْوى
لْوى. و�ة، الوا�دُة: ُسام�ٌة، وقيل: ٕانّه الس� ْبه الَفر� امَىن: طا�ر ش�ِ  �اء يف العني: والس�
 ويف ا�صص: السلوى طا�ر یرضب ٕاىل امحلرة دقيق الر�لني یتد�ل يف الشجر.

 البیطار: ٕانه السامين وقال �ريهام: ٕانه طا�ر قریب من السامين. و�اء يف حياة احلیوان: وقال القزویين وا�ن

مر�ة الغیط 
 (السلوى)

Corncrake Crex 
crex 

1 

 َدَ�اَ�ُة َماٍء َصْدَراءٌ 
 

د�ا�ة املاء 
 بیضاء الصدر

White-breasted 
Waterhen 
Amaurornis 
phoenicurus 

2 

 Watercock دیك املاء ِدیُك َماءٍ 
Gallicrex cinerea 

3 

 َشائعٌ  فُْرفُرٌ 
 حياة احلیوان: الفرفر: كهدهد طري من طیور املاء صغري اجلثة �ىل قدر امحلام.

 الشك ٔأن هذا الطا�ر مسي لصوته فهو یفرفر يف ٔأ�لب أ�وقات و�سمع عند إالقرتاب من مستنقعات القصب وهو شائع �دًا ومن ٔأكرث طیور املاء
 توا�دًا عند القصب طوال العام.

 :ن: اجلوهري: الُفْرفُور طا�ر؛ قال الشاعرويف اللسا
 ِ �ة مل تَْدِر ما َطْعُم فُْرفٍُر * ومل تأ�ِت یومًا أ�هلَها ِبُتبُّرشِ  جحازی

 وقد ذ�رت �دة مرات يف البزية حيث یصیدها الباشق و�لطبع ال �س�تطیع الباشق الصغري صید السلطانیة ويه يف طرياهنا اليت ٔأكرب �كثري من
 من الضعف ولعل السلطانیة ٔأقل توا�دًا والفرفر موجودة �كرثة.الفرفر ٔأكرث 

بداً يف فيذ�ر املؤلف كشامج: فاكن بعض البیازرة یصیح وقد طار طري املاء، اعين الفرافري، فرييم �لباشق، وما هو مس�تو لٕالرسال، فيصعد معها أٔ 
 السامء حىت حيملها، وهذا ما مل �ر مث� قط �ىل الفرافري.

 Common Moorhen ءد�ا�ة املا
Gallinula chloropus 

4 

د�ا�ة ماء  فُْرفٌُر َصِغريٌ 
 صغرية

Lesser Moorhen 
Gallinula angulata 

5 

 



  Plate 49          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ُسلَْطاِنی�ٌة َرْمَداءٌ 
 د�ا�ة سلطانیة امس �ايم مرصي

(حسنون) فرفر 
 ٔأرجواين

Purple Swamphen 
Porphyrio 
poliocephalus 

1 

 African Swamphen -- ُسلَطاِنی�ٌة ٔأفْرِیِقي�ةٌ 
Porphyrio 
madagascariensis 

2 

ِلنِّی�ةٌ   ُسلَْطاِنی�ٌة أ�
ِلنِّی�ةٌ   وتعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل: الُسلَْطاِنی�ٌة ا��

-- Allen’s Gallinule 
Porphyrio alleni 

3 

ُة ِمنَْقارٍ  اٌء ُمْحَمر�  غَر�
 

-- Red-knobbed Coot 
Fulica cristata 

4 

ی�ةٌ   غَّراٌء ٔأْوَراس�ِ
ُؤوِس (يف املَاِء)، الواِ�ُد غَّراُء، َذَكًرا اكن أ�و أ�نَْىث؛ قا� الصا� ) ُسوٌد، ِبیُض الر� ، (�لّضّم: َطْريٌ كثًريا يف ضواِ� اّين. قلُت: وقد رأ�یُته التاج: الُغر�

 ِدْميَاط، َحَرَسها هللا تعاَىل، ومه یَْصطاُدونَه ویَبيُعونَه.

 Eurasian Coot الغرة
Fulica atra 

5 

 

  Plate 50          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َكَرَواٌن ٔأْوَراِيس� 
 �شري اللوس يف الطیور العراقية الكروان الصحراوي، ويف طیور مرص �روان الصحراء. سامه

 ا�صص: الكروان بعظم ا��ا�ة �ري ٔأنه ٔأس�بط ؤأطول عنقًا ؤأطول ر�لني رٔأسه بعظم رٔأس ا��ا�ة وزماكه قصرية وعیناه زرقاوان.
�امت الطریق والطریق الكروان ا��ر ٔ�نه ٕاذا رٔأى ٔأ�دًا سقط �ىل أ�رض فأٔطرق ا�هنار و� الكروان ومجعه ٔأهنرة ٔأبو عبید اللیل و� الكروان أٔبو 

 وزاد ا�ن درید یقال � ٔأطرق فيسقط.
ىل اللسان: والكََرواُن، �لتحریك: طا�ر ویدعى احل�َل والَقْبَج، ومجعه ِكْرواٌن، حصت الواو فيه لئال یصري من مثال فََعالن يف �ال اع 

�
تالل الالم ا

ن الن�عاَم يف الُقرى، وامجلع ِكرْ مثال فَع �
واٌن، �كرس ا�اكف، �ىل �ري اٍل، وامجلع َكراو�ُن، كام قالوا وراِشُني؛ ویقال � ٕاذا صیَد: أ�ْطِرْق َكرا أ�ْطِرْق َكرا ا

لَكرا: لغة يف الَكَرواِن؛ أ��شد ا��مصعي قياس، كام ٕاذا مجعت الَورشاَن قلت ِوْرشاٌن، وهو مجع حبذف الزوائد، ��هنم مجعوا َكرًا مثل أ�خٍ وٕاَْخوان. وا
 :للفرزدق

ْطـراَق ال�َكـرا َمـن أ�حـارِبُـه  �ىل ِ�َني أ�ن َرك�ْیُت وابَْیض� ِمْسَ�يل
�
 وأ�ْطـَرَق ا

-Eurasian Stone الكروان اجلبيل
curlew Burhinus 
oedicnemus  

1 

ْنَغايل�  الكروان اجلبيل  َكَرَواٌن س�َ
 الس�نغايل

Senegal Thick-knee 
Burhinus 
senegalensis 

2 

الكروان اجلبيل  َكَرَواٌن أ�ْرقَطٌ 
 أ�رقط

Spotted Thick-knee 
Burhinus capensis 

3 

قطقاط  َكَرَواٌن َكِبريٌ 
(زقزاق) 

 الصخر الكبري

Great Stone-curlew 
Esacus 
recurvirostris 

4 

اجٌ   َشائعٌ  ُدر�
. ٔأما وهذا هو �مس الشائع يف اجلز�رة العربیة وجنوب العراق. يف الطیور العراقية سامه �روان عسيل (اجللیل يف مرص)، ويف طیور مرص اجللیل

ٔأما وصف أ�زهري � بأٔسود �طن اجلنا�ني وظاهرها ٔأ�رب وهو �ىل �لقة القطا فوصف ینطبق �ىل  Black Fracolinاملعلوف فقد جعل ا�راج 
 ذا الطا�ر.ه

اجٍ: طا�ر صغري اُم؛ عن اللحیاين. وأ�بو َدر� اُج: الن�م� ر�  .اللسان: وا��
اً  اُج: طا�ر ش�به احلَْیُقطاِن، وهو من طري العراق، أ�رقط، ويف ا�هتذیب: أ�نقط، قال ا�ن درید: أ�حس�به مو�� ر�  .وا��

ن ا�ن السكيت قال: 
�
َرَ�ُة فا َ�ُة، ا���رية عن سيبویه؛ ا�هتذیب: وأ�ما ا�� ر� َرَ�ُة مثال ُرَطَبٍة، وا�� هو طا�ر أ�سود �طِن اجلنا�ني، وظاهرهام ويه ا��

ال� أ�هنا أ�لطف، أ��رب
�
 .وهو �ىل �لقة القطا ا

اَ�ُة رضب من الطري ل��ر و  ر� اُج وا�� ر� اجٍ اجلوهري: وا��  .ا��نىث حىت تقول احلَْیُقطاُن فيختص ���ر. وأ�رض َمْدَرَ�ٌة أ�ي ذاُت ُدر�
ُجي طنبور ذو أ�و�ر ترضب ّرِ ْنُبوِر. ا�ن س�یده: اّ�ِ ُجي: يشٌء یرضب به، ذو أ�و�ر اكلط� ّرِ  .واّ�ِ

اج: موضع؛ قال زهري ر�  :وا��

 Cream-coloured �روان عسيل
Courser Cursorius 
cursor 

5 



اجِ فاملَُتثَمل�ِ  ر� ْومانَِة ا��  ِحبَ
اٌج: امس. ورواه أ�هل . وُدر� اج فاملَُتثَمل� ر�  املدینة: ���

ة وقال القلقش�ندي يف صبح أ�عىش: ا�راج بفتح ا�ال وكنيته ٔأبو احل�اج ؤأبو خطار؛ وهو طا�ر ظاهر جناحية ٔأ�رب و�طهنام ٔأسود، �ىل �لق
 نه جيمع بیضه حتت جنا�ه كام یفعل امحلام.القطا ٕاال ٔأنه ٔألطف. وهو یطلق �ىل ا��ر وأ�نىث. واجلاحظ یعده من �نس امحلام �ٔ 

 

  Plate 51          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

اري أ�ْوَراِيس�   Eurasian أٓلك احملار َم��
Oystercatcher 
Haematopus 
ostralegus 

1 

 ُحنُْكورٌ 
 وهذا �مس لفظة �امية سودانیة كام ذ�ر املعلوف.

 Crab-plover احلنكور
Dromas ardeola 

2 

ٌل أ�ْجنَحٌ    ُطو�
ل، �لتشدید: طا�ر.  و�  ويف اللسان: والط�

 هذا �مس ذ�ره املعلوف يف كتابه، وقال هذا �مس ذ�ر يف ا�صص ال�ن س�یده.
ل طا�ر مايئ طویل الساقني ٔأمحرهام مس�تقمي املنقار ٔأسود اجلنا�ني ٔأبیض البطن صغري يف جحم   Stiltمقابل لكمة 236صف�ة  وقال املعلوف يف ُطو�

الش�نقب ٔأي اجلهلول امسه عند �امة ٔأهل مرص ٔأبو مغازل وأٔبو قصبة وعند �امة ٔأهل الشام ٔأبو ساق لطول ساقيه. ونقل املعلوف ما قا� يف 
 حيث قال: الطول ٔأبو ساق طا�ر صغري من طیور املاء یعرف يف الشام بأٔيب ساق ولع� الطول ا�ي قا� ا�ن س�یده ومل یصفه. 37:984املقتطف 

 .Banded Stiltوقد ا�رتت هذا �مس عوضًا �مس العايم متبعاً املعلوف ؤأضفت ٔأسود اجلناح لتفریقه عن الطول أ�سود والطول املطوق 

 Black-winged Stilt ٔأبو املغازل
Himantopus 
himantopu 

3 

َءةٌ   َسال�
ٌت؛  امس وضعه ٔأمحد فارس الشد�ق، ونق� عنه املعلوف مث بقية الكتب. نُاك�

ت ا�صص: السالءة طا�ر فيه رمشة، طویل الر�لني والعنق واملنقار وامجلیع السالء ؤأصل السالءة الشوكة من شوك الن�ل وقد قدمت تفسري بي
ُة: سواد يف و�ه الضبع مش�تق من ذ�، وضبع َرْشامُء، وهللا أ��مل.�لقمة سالءة  ْمشَ  كعصا ا�هندي عند ذ�ر السالءة من النصال. ويف اللسان: والر�

 وهذا الطا�ر منقاره فعًال اكلشوكة وهو ممتزي به عن بقية الطیور، والسواد جبانبيه وهو اخلطني �ىل جناحيه هو الومشة.
را�ني.ويف اللسان: ووُشوم ال   ظْبیة واملَهاة: خطوٌط يف اّ�ِ

 Pied Avocet الناكت
Recurvirostra 
avosetta 

4 

 ُزم�تٌ 
 مسي كذ� ٔ�نه یقف بال حراك وهو من طیور مرص ویو�د يف إالسكندریة وهو املاكن ا�ي فيه الثوب امللون ا�ي �سمى القلمون. وهو من طري

ٔأما ٔأمحر الر�لني واملنقار مفنقاره ٔأصفر قریب  Fan-tailed Ravenاملاء كام قال يف ا�هتذیب وهو كذ� ٔأصغر من الغداف بال شك وهو ال 
 ايل وبطرفه محرة. ویتلون كام مسي �للغة إالجنلزيیة.للربتق

 والَقْربُ ِصهٌْر ضاِمٌن َزميت :الص�اح: الَزميُت: الَوقوُر. قال الراجز
ن يف الشمس أ�لواً�، دون الُغداِف شيئًا، ویَْدُعوه العامة: ُت: طا�ر أ�سود، أ�محر الر�لني واِملْنقار، یََتلو� م�  قَلَُموَن.أ��  اللسان: والز�

ُت: الّسا�ت، وفيه َزماتٌه. ِميُت: الّسا�ن، واملَُزم�  العني: الز�
ِیُت. وقيل: الّسا�ُت، و  ّمِ كِّيت: أ�ْوقَُر منُه، وهو احللُمي الّسا�ُن الَقِلیُل ال�ِم، اكلّصِ يُت، اكلّسِ يٌت، �ج العروس: الّزِّمِ ٌت وِزّمِ ّمِ َت. ور�ُل َمَزتَ قد �ََزم�

يت مبعىن الّسا�نوفيه َزماتَةٌ  اِء؛ وقال الّشاعُر يف الّزِّمِ تَه، عن الفَر� �اح: وما أ�َشد� �ََزم�  :، وهو من ر�ال ُزَمتَاَء ويف الّصِ
يُت   والَقْربُ ِصهٌْر ضاِمٌن زِّمِ

�نَ�ُه تَـــْرِبـیُت   لَيَْس ِل�َمـْن ُض�ّمِ
ٍج، ويف �س�ة: �ُسك�ر، وهذا أ�قرُب للعَ  ُت، َكُزم� م� ْمس أ�لَْواً�، ُدوَن الُغَداِف َشيْئًا، وتدُعوهالز� ُن يف الش� ِة: طا�ٌِر أ�سوُد: أ�َمحُر الّرْ�لَْنيِ واِملْنَقار یََتلَو�  ام�

ُة أ�� قَلَُموَن.  العام�
 :ا�هتذیب

 :وقول القائلوقال يل قائل سكن مرص: أٔبو قلمون ٔأص� طا�ر من طري املاء یرتاءى بأٔلواٍن ش�ىت، فيش�ب�ه الثْوب به. 
 بنفيس �اٌرض ببقيع َخوَعى
 ؤأبیاٌت �ىل القلمون ُجونُ 

ش�ب�ه الثوب اللسان: وقال ا��زهري: قَلَمون ثوب یُرتاءى ٕاذا طلعت الشمس �لیه بأ�لوان ش�ىت. وقال بعضهم: أ�بو قلمون طا�ر یُرتاءى بأ�لوان ش�ىت � 
 به.

اجلهلول 
(الش�نقب) 

 البنغايل

Greater Painted 
Snipe Rostratula 
benghalensis 

5 

 َ�اَكنٌَة َذنُوبٌ 
 وا�نوب هو طویل ا�نب. وضعنا �مس كام یلفظه إالجنلزي وشلكناه ليسهل لفظه. ال نظن ٔأن لها امس عريب معروف.

یقنة تدرجية 
 ا�یل

Pheasant-tailed 
Jacana 

6 



Hydrophasianus 
chirurgus 

 

  Plate 52          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 

 أ�ْشَوكٌ قَْطَقاٌط 
 انظر للقطقاط الشاميل

قطقاط شويك 
 اجلناح

Spur-winged 
Lapwing Vanellus 
spinosus 

1 

اِيل�   قَْطَقاٌط ِمشَ
السامع) ويف الشام قال املعلوف يف معجمه: "طیبط ؤأبو طیط (الشام). طا�ر معروف يف مرص �لزقزاق الشايم (عن �لمي 

 ) ٔأما يف العراق فمل ٔأقف �ىل امس �".984:37�لطیبط ؤأبو طیط (الكؤلف يف املقتطف 
 ويف طیور مرص سامه احلسيين الزقزاق الشايم.
 ويف طیور العراق سامه اللوس الزقزاق ا�ٔخرض.

وتوَرم، وقطقاط. مث یقول "ٔأبو ظفر یذ�ر املعلوف امس القطقاط لشويك اجلناح ویذ�ر بعدة ٔأسامء ويه زقزاق، وسقساق، 
طا�ر اكمحلامة يف جنا�ه شوكتان یعرف يف مرص والسودان �لقطقاط والزقزاق والسقساق وطري ا�متساح ويف الشام بأٔيب ظفر. 

 ویطلق العرب يف السودان ومرص امس القطقاط وطري ا�متساح �ىل طا�ر�ن أٓخر�ن من فصیلته"
والسقساق والزقزاق ٔأسامء �امية مرصیة وسودانیة. وقد رٔأینا ٔأن نفصل �نس ال  اخلالصة ٔأن �ت �مسني القطقاط

Vanelus  عن أ�جناس أ�خرى الختالف ٔأشاكهلم ومتزيمه، �� فقد رٔأینا ٔأقتصار امس القطقاط �ىل �نس الVanellus  
 وما شاهبام. Charadriusفقط، و�ركنا الزقزاق لٔ�جناس أ�خرى اكل 

فهيي �امية مرصیة وليست مبنیة �ىل ٔأسس �لمیة، والشأٔن للطا�ر �لشام، �� ارتأٔینا تغیرية ٕاىل الشاميل، ٔأما لكمة شايم 
 ٔ�ن الطا�ر فعًال شاميل مقارنة مع �يق �نسه.

تت و�دها  .وتََقْطَقطَ الر�ُل: َرِكَب رأ�َسه .ويف اللسان: وقَْطَقَطِت الَقطاُة واحلَ��: َصو�
 :َرسیع؛ عن ثعلب؛ وأ��شدوَدلٌَج قَْطقاٌط: 

لَِج الَقْطقاِط، یُح بعد ا��  وهو ُم�ِدل� َح�َسـُن ا��لْ�یاِط   �َس�ِ
 وقَُطْیطِ: امس أ�رض، وقيل: موضع؛

 Northern Lapwing زقزاق شايم
Vanellus vanellus 

2 

 قَْطَقاٌط أ�ْرأ�ٌس 
 

قطقاط ٔأسود 
 الرأٔس

Black-headed 
Lapwing Vanellus 
tectus 

3 

 دٍ غْ لُ  رُ قَْطَقاٌط أ�ْمحَ 
�غاداللسان:  ید: الل�ْغُد: �طُن الن�ِصیل بني احلنك وَصْفِق الُعُنق، وهام الل�ْغُدودان؛ وقيل: هو محلة يف احللق، وامجلع أ�لغاد؛ ويه الل

ويه محلة عند الل�هواِت، اللْحامت اليت بني احلنك وصف�ة العنق. ويف احلدیث: ُحيْىش به صدُره ولغاِدیُده؛ يه مجع لُْغدود 
 :وا�دها لُْغدود؛ قال الشاعر

ل�ْیَك ابـَن ِمـْرداٍس ِب�قـاِفـَیة
�
ْنعاَء، قد َسَكنَْت منه الل�غادیدا  أ�ْهي�ا ا  ش�َ

قطقاط ٔأمحر 
 اللغد

Red-wattled 
Lapwing Vanellus 
indicus 

4 

ِعي�   قَْطَقاٌط َجتَم�
فرد وصاحب إالرادة وهو إال�سان فنقول اجمتع فالن مع فالن ٔأو اجمتع فالن مع ٔأحصابه، ٔأما لكمة لكمة اج�عي �اءت من اجمتع وهو للم

ع فهيي �اصة �مجلع، فال نقول جتمع ر�ل نقول اجمتع ر�ل. كذ� ال نقول اجمتع طري (طیور) لكن نقول جتمعت الطري (الطري هنا  جتم�
جتمعي. و�ال الطا�ر �كون هنا ُمجتَِمع، �� نقول الطا�ر جتمعي ویفرُخ جممتعًا. �اء مجع) �� نقول للطیور اليت تتجمع جتمعیة وا�دها 

ع (احلیوان) وصف للحیوان ا�ي یعيش يف رسب من  عّي: (امس)  امس منسوب ٕاىل جتم� يف قاموس املعاين (املوجود �ىل إالنرتنت): جتم�
 نو�ه. وصف لنبا�ت �منو يف مجمو�ات.

 Sociable Lapwing قطقاط ٕاج�عي
Vanellus gregarius 

5 

 قَْطَقاٌط أ�ْعَوكٌ 
نَِب  بیضاءُ : َعْكواءُ  وشاةٌ : اللسان ویقال . ويف مقایيس اللغة ال�ن فارس: للمذك�ر صفةً  �كون وال � ِفْعلَ  وال أ�ْسودُ  وسا�ُِرها ا��

ِّام ق  اة اليت ابیض� مؤخ�رها وسا�رها ٔأسود: َعكواء. وٕان ويف احملمك واحملیط أ�عظم:  وة.كَ ٔ�ن البیاض مهنا عند العُ يل ذ� للش�
نب حيث َعرَِى من الشعر ومجعهام ُعًىك وِعاكءٌ   .الُعْكوُة: ٔأصل ا��

قطقاط ٔأبیض 
 ا�یل

White-tailed 
Lapwing Vanellus 
leucurus 

6 



نََب: عطفه ٕاىل الُعْكَوُة وَعَقَده ب� یَْعُكو بذنبه: یلویه ویعقده هنا� .وَعَىك ا�� َعْكَواُء: وشاة  .وأ�ْعَىك: الشدید الُعْكوةَ  .والض�
 .والُعْكَوُة: احلجزة الغلیظة .وُعْكَوُة لك يشء: �لظة ومعظمه .بیضاء ا�نب وسا�رها ٔأسود، وال فعل �، وال �كون صفة ل��ر
 وَعكِت إالبل َعْكوا: �لظت ومسنت من الربیع. .وَعَاك ٕ�زاره َعْكواً: ٔأعظم ُحجزته و�ل�ظها، وقد تقدم ذ� يف الیاء

 

  Plate 53          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 أ�ْرَمدٌ  َزقَزاٌق 
 

 Grey Plover قطقاط رمادي
Pluvialis squatarola 

1 

ْیِبِريي�  ُمْذَهبٌ َزقَزاٌق   س�َ
 

قطقاط ذهيب 
 �س�یفييك

Pacific Golden 
Plover Pluvialis 
fulva 

2 

 American Golden -- ٔأِمْريِيك�  ُمْذَهبٌ َزقَزاٌق 
Plover Pluvialis 
dominica 

3 

 ٔأْوَراِيس�  ُمْذَهبٌ َزقَزاٌق 
 

قطقاط ذهيب 
 ٔأوريب

Eurasian Golden 
Plover Pluvialis 
apricaria 

4 

قطقاط  َزقَزاٌق ٔأْ�َربٌ 
 (زقزاق) ٔأ�رب

Eurasian Dotterel 
Charadrius 
morinellus 

5 

 

  Plate 54          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ٌق  قطقاط  َشائعٌ  َزقَزاٌق ُمَطو�
 (زقزاق) مطوق

Common Ringed 
Plover Charadrius 
hiaticula 

1 

ٌق َصِغريٌ  قطقاط  َزقَزاٌق ُمَطو�
(زقزاق) مطوق 

 صغري

Little Ringed Plover 
Charadrius dubius 

2 

 َزْقَزاٌق ِكْتِلْزتي� 
 ویعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل: الزْقَزاٌق الِكْتِلْزتي� 

 )1874-1799ومسي الطا�ر ختلیدًا ��رى �امل الطبیعة والرسام أ�ملاين البارون هیرنیتش فون �یتلیزت (

قطقاط 
 (زقزاق) �یتلیزت

Kittlitz’s Plover 
Charadrius 
pecuarius 

3 

قطقاط  َزقَزاٌق ٕاْسَكنَْدِري
(زقزاق) 
 اسكندري

Kentish Plover 
Charadrius 
alexandrinus 

4 

 

  Plate 55          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َزْقَزاُق َصِغريٌ 
 

قطقاط 
(زقزاق) الرمل 

 الصغري

Lesser Sand Plover 
Charadrius 
mongolus 

1 

 َزْقَزاُق َكِبريٌ 
 

قطقاط 
(زقزاق) الرمل 

 الكبري

Greater Sand Plover 
Charadrius 
leschenaultii 

2 



قطقاط  َزْقَزاٌق قَْزِویِين� 
(زقزاق) 

 قزویين

Caspian Plover 
Charadrius asiaticus 

3 

 

  Plate 56          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي العريب مع ا�لیل واملصدر�مس 

ْنُقٌب َصِغريٌ  الش�نقب  ش�ُ
(�لول) 

 الصغري

Jack Snipe 
Lymnocryptes 
minimus 

1 

ْنُقٌب ُمنَْفرِدٌ  الش�نقب  ش�ُ
(اجلهلول) 

 املنعزل

Solitary Snipe 
Gallinago solitaria 

2 

ْنُقٌب ٕا�ْرِي�  ش�نقب  ذنب ش�ُ
(�لول) رفيع 

 ا�یل

Pin-tailed Snipe 
Gallinago stenura 

3 

ْنُقٌب َكِبريٌ  الش�نقب  ش�ُ
(اجلهلول) 

 الكبري

Great Snipe 
Gallinago media 

4 

ْنُقبٌ  الش�نقب  َشائعٌ  ش�ُ
(اجلهلول) 

 الشائع

Common Snipe 
Gallinago gallinago 

5 

 

  Plate 57          
 م �مس �جنلزيي القدمي�مس  �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ی�ةٌ َدَ�اَ�ُة �َابِ 
 سامه املعلوف د�ا�ة أ�رض، ٔأما يف طیور مرص فسامه "دیك الغابة (د�ا�ة أ�رض)". ويف طیور لبنان وسور� د�ا�ة أ�رض.

 ع �ابة.ومبا ٔأن ل�یك ٔألوان زاهیة، فطا�ر� ٔأش�به ل��ا�ة منه ل�یك. ففضلنا امس د�ا�ة لكن جعلناه الغاب وهو مج
ة؛ وقال أ�بو حنیفة: الغابُة أ�َمجة والغابة: ا��َمجَُة اليت طالْت، ولها أ�ْطراف مرتفعة �ِسَقة؛ یقال: لیُث �ابٍة. والغاُب: ا�ٓ�ام، وهو من الیاء. والغابُة: ا��َمج 

ُب ما فهيا.الَقَصب، قال: وقد ُجِعلَْت جام�َة الشجر، ��نه مأ�خوذ من الَغیابِة. والغابة: ا��مجة   ذاُت الشجر املَُتاكثف، ��هنا تَُغّیِ

 Eurasian Woodcock دیك الغاب
Scolopax rusticola 

1 

ْنُقٌب أ�خْ   مٌ طَ ش�ُ
 .طویل املنقار وهو اخلطم �لنس�بة للطا�رمعناه 

 اللسان: ور�ل أ�ْخَطُم: طویل ا��نف. ا�ن س�یده: وَخْطُم إال�سان وَمْخِطُمُه وِمْخَطُمُه أ�نفه.
اللسان: ا�ن ا��عرايب: هو من الس�بع اخلَْطم واخلُْرطوُم، ومن اخلزن�ر الِفنِْطيسُة، ومن ِذي اجلناح �ري الصائد اِملْنقاُر، ومن 

؛ ويف ا�هتذیب: اخلَْطُم من البازي ومن لك يشء ِمنْقاُرهُ   .الصائد املَنِْرسُ

الش�نقب 
(اجلهلول) 

 طویل املنقار

Long-billed 
Dowitcher 
Limnodromus 
scolopaceus 

2 

َیِوي�  ْنُقٌب أٓس�ْ الش�نقب  ش�ُ
(اجلهلول) 
 ا�ٓس�یوي

Asian Dowitcher 
Limnodromus 
semipalmatus 

3 

 قُوٌق أ�ْشَعلٌ 
 ،بیاض يف عرض ا�نبا�صص: والشعل 

 قال املعلوف: بُْقَویقة سلطانیة طویرئة واللفظة �امية مرصیة (عن �لمي السامع).
املرصیة ٔأن ٔأصل امس الطا�ر هو ٔأبوقویقة لوقوقته رمبا وهو صوته ٔأو لطول ر�لیه (انظر ما اقتبس�ناه من لسان العرب)، �� واحض من التسمیة 

 ٔأرد� الت�لص من اللفظة العامية لتسمیة ٔأفصح، �� فنحن نرى �مس قویقة ویذ�ر قویق وقوق. والطا�ر معروف بطول ر�لیه.
والُقوق: ، الطویل، وقيل: هو القبیح الطول. أٔبو الهیمث: یقال للطویل قاٌق وقُوٌق وِقيٌق وأٔنُْقوقوالقاُق، �ري �موز، والُقَواق:  الُقوُق ويف اللسان: 

ِض اجلسم؛ وا أ�هوج الطول؛ لُقوق: والقاُق: أ�محق الطا�ش؛ والقاُق: طا�ر ماّيئ طویل العُنق. والُقوُق: طا�ر من طري املاء طویل العنق قلیل َحنْ
 ، وٕان شئت قلت قاٌق وقاقٌة.أٔبو عبیدة: فرس قُوق، وأ�نىث قُوقة، للطویل القوامئطا�ر مل ُحيَّل. 
 .)Rambles of a naturalist in Egypt & other countries 1876(يف كتابه  "Bigueka) "Gurneyكتهبا غرين (

بقویقة سوداء 
 ا�یل

Black-tailed Godwit 
Limosa limosa 

4 



طویُل الُعُنق. والُقوقَة، �لضّمِ: طا�ٌر یأٔلَف اخلَرِبَة من أ�ماِكن، ویُقال لها ٔأیضًا: قَُویْق، وقد ورد يف التاج طا�ر �مس قویق: والَقاُق: طا�ٌِر ماّيئ، 
 كُزبَْري.

هو "ٔأم قویق" و "ٔأم   Little Owlاليت تعلمها يف مرص ٔأن طا�ر 118وقد كتب هو�لن يف كتابه (املكتوب �ٔ�ملانیة)، �حلروف العربیة صف�ة 
 وذ� نقًال عن ٔأهل احلبشة وجنوب السودان.قویقة"، و "ؤأم السهر" 

ة وأٔم ويف حياة احلیوان كتب ا�مريي: وٕامنا مسوا بعض هذه الطیور بومة، ٔ�هنا تصیح هبذا احلرف، وبعضها یصیح بقاف وواو وقاف، فيسموهنا قوق
 قویق، ولك هذا من �نس الهوام.

 ٌ َ ذَ قُوٌق ُمَومش�  ٍب ن
 سامه �شري اللوس يف الطیور العراقية البقویقة املقلمة ا�نب. وهذا الطا�ر من �نس ا�ي ٔأ�اله لكن ر�لیه ٔأقرص.

بقویقة خمططة 
 ا�یل

Bar-tailed Godwit 
Limosa lapponica 

5 
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 م �جنلزيي �مس �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َهنَْقٌة َصِغريةٌ 
 �روان ماء صغري

كهنیق امحلار. هناك رضورة مل�ة لتغیري �مس لتشاهبه مع امس الكروان املعروف وال یو�د عند  فهو لصوته�س�بًة  خمتار لهذا الطا�ر �مس
 . اتفقت مع امس الكروان.curlewالعرب �روان ماء لكهنا لفظة ٔأجنبیة من صوته وهو 

ْقُة: طا�رة طوی� املنقار والر�لني والرقبة، �رباُء.  اللسان: وا�هن�
 ا�صص: ا�هنقة هنیة طوی� الر�لني �رباء طوی� الرقبة واملنقار.

-- Little Curlew 
Numenius minutus 

1 

 ي�ةٌ َهنَْقٌة أَٓ�امِ 
 نویعات، والبعض یفصل النویع أ�مرييك. 7ٔأو  6. یو�د منه Little Curlewاضطرر� لتغیري �مس ٔ�ن الصغري حمجوز لل 

 سامه املعلوف �روان غیطي صغري (�لمي السامع)، ويف طیور مرص الكروان الغیطي الصغري.
ذا انَْغَمَس فيه. والَغْیطُ،

�
ذا �اَب فيه. و�َاَط فالٌن يف املاِء یَُغوُط، ا

�
ُ�ُل يف الوادي یَُغوُط، ا تاُن. �ج العروس: و�َاَط الر�  �لفَْتِح: البُس�ْ

 الص�اح: الَغْیَضُة وجتمع غیاض ومرادف لها ا��َمجَة وجتمع ٔأَجامت وأٓ�ام
 والَغْیَضُة: أ�مجة، ويه َمغیُض ماٍء جيمتع فينبت يف الشجر، وامجلع ِغیاٌض ؤأْغیاٌض.

�روان املاء 
 الصغري

Whimbrel Numenius 
phaeopus 

2 

 ِمنَْقارٍ َهنَْقٌة َدِقيَقُة 
 �روان ماء حنیف املنقار

 لكمة "رفيع" �اكد �كون �امية. واخلیار ٔأن �س�ت�دم "قضیف"، و "حنیف"، و"مس�تدق".
قيق العظم القلیل اللحم، وامجلع قَُضفاء وِقضاف.وقد قَُضَف  قة. والقَِضیُف: ا�� ، �لضم: یَْقُضُف قَضافة اللسان: لَقضافُة: ِق�� اللحم. والَقَضُف: اّ�ِ

یفوقََضفاً    :وقد �اء الَقَضُف يف الشعر؛ قال قيس �ن اخلَِطمي .، فهو قَِضیف أ�ي َحنِ
 قَْصد، فال َجْب� وال قََضُف   بَني ُشكـوِل ال�ن�س�اء ِخ�لْ�قَ�ُتـه�ا

 و�اریة قَِضیفة ٕاذا اكنت َمْمشوقة، ومجعها ِقضاف.
ٌب قلیل اللحم؛ وأ��شد قو� اللسان: الن��افُة: الهُزال. َحنُف الر�ل حنافة، فهو َحنیف: قَِضیف  :َرضْ

دِریه  وتـح�َت ثِ�یاب�ه رُجـل َمـــر�رُ   �َرى الر�َل الن�ِحیَف فَزتْ
ف. یٌف: َدقيق من ا��صل ليس من الهُزال، وامجلع ُحنَفاء وِحناف، وقد َحنُف وَحنِ ٌف وَحنِ  �اقٌل. ؤأْحنَفه �ريه. ور�ل َحنِ

َتَدق� السا�د:  . واس�َتَدق� اليشُء ٔأي صار دقيقًا.اللسان: وُمس�ْ ْسَغ. ومس�تَدق� لك يشء:ما َدق� منه واْسَرتق� مه مما یيل الر�  ُمَقد�

�روان املاء رفيع 
 املنقار

Slender-billed Curlew 
Numenius tenuirostris 

3 

ی�ةٌ   َهنَْقٌة أ�ْوَراس�ِ
 �روان ماء ٔأورايس

 Eurasian Curlew �روان املاء
Numenius arquata 

4 

ِقي�ةٌ   َهنَْقٌة َرشْ
 �روان ماء رشيق

�روان ماء 
 الرشق أ�قىص

Eastern Curlew 
Numenius 
madagascariensis 

5 

 

  Plate 59          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

َراُء َساٍق َرقَْطاءٌ   َمحْ
�س�یه كام سامه إالجنلزي ٔأمحر الساق، ونؤنثه فأٔسامء احلیوا�ت والطیور يف �ا�هبا مؤنثة، وتذ�ر عند امجلع، كمن� وقد رٔأینا اختصارًا لالمس ٔأن 

 ومنل، وبقرة وبقر ٕااخل.

طیطوي ٔأمحر 
 الساق ٔأرقط

Spotted Redshank 
Tringa erythropus 

1 



َراُء َساقٍ  طیطوي ٔأمحر  َمحْ
 الساق

 Common 
Redshank Tringa 
totanus 

2 

 ِطْیَطَوى ُمستَنَْقعیة
یِل وحنوه یَْنَفُع نُُقو�ًا واْستَنَْقَع: اْجتََمَع. واْستَنَْقَع املاُء يف الَغِد�ِر أ�ي اجمت يٍي اللسان: نََقَع املاُء يف املَس�ِ ع وثبت. ویقال: استنَقَع املاُء ٕاذا اجمتع يف ِهنْ

 
�
 .نْقاُع املاِء واْسِتنْقا�ُه � اصفرّ أ�و �ريه، وكذ� نََقَع یَْنَقُع نُُقو�ًا. ویقال: طاَل ا

 واملَْنَقُع، �لفتح: املَْوِضُع �َْستَنِْقُع فيه املاُء، وامجلع َمناِقُع.
" وتذكريه ففي  مسیت لصوهتا ٔ�هنا توطوط، و�مس ال�زال �س�ت�دم فيقال �لعامية "َطْطَوا" وهو امس قدمي ومن اخلطأٔ كتابته "طیطوي�

 مس طیطوى"صاحت طیطوى".احلدیث التايل یؤنث ا
وقد ٔأورده املعلوف مذ�رًا فقال: طیطوى امحر الساق، وطیطوى ٔأد�ن، وطیطوى ٔأخرض، وهذا خطأ� منه رمحه هللا، وقد نقل من كتاب 

 حياة احلیوان، ولكی� ودمنه وحمیط احملیط.
یَطوى�اء يف لسان العرب: ا�هتذیب:   َرضب من الطري معروف، و�ىل وزنه ِنينَوى، قال: و�هام َدِخيالن. والّطِ

فقال: ٔأتدرون ما تقول؟ قالوا: ال. قال: ٕاهنا تقول: لك � ميت  طیطوىوروى القرطيب� يف تفسريه: روي عن ٔأيب هر�رة. "وصاحت عنده 
ولك �دید �ل. وصاحت خطافة عنده، فقال: ٔأتدرون ما تقول؟ قالوا: ال. قال: ٕاهنا تقول: قدموا �ريا جتدوه؛ مفن مث هنيى رسول هللا صىل 

ة، فأٓ�سه هللا تعاىل �خلطاف ؤألز�ا البیوت، فهيي ال تفارق هللا �لیه وسمل عن قتلها. وقيل: ٕان أٓدم خرج من اجلنة فاش�تىك ٕاىل هللا الوحش
 بين أٓدم ٔأ�سا هلم". 

ترص وقد ٔأعرضنا عن لكمة البطاحئ ٔ�هنا منطقة يف العراق، وال نرید اقتصار الطا�ر �ىل منطقة بعیهنا، لئال یومه القارئ ٔأن وجود الطا�ر مق 
 �ىل ت� املنطقة.

ن اللسان: ا�ن س�یده: وقيل بَْط�اُء ا
�
ٌم، فا ٌح، كام یقال أ�عواٌم ُعو� ُیوُل، وامجلع بَْط�اواٌت وِبطاٌح. یقال: ِبطاٌح بُط� تْه الس�� ٌ مما َجر� لوادي �راب لَّنيِ

وه �كسري ا��سامء. قال ا�ن ا��ثري: وبَْط�اُء الوادي وأ�بَْطُ�ه َحصاه ال یل؛ لني يف ا�سع وَعُرَض، فهو ا��بَطُح، وامجلع ا���ِطُح، �رس� بطن املَس�ِ
�اُء مثل ومنه احلدیث: أ�نه، صىل هللا �لیه وسمل، صىل� ���بَْطح؛ یعين أ�بَْطح مكة، قال: هو مس�یل وادهيا. اجلوهري: والَبِطیَ�ُة والَبطْ 

یل النرض. . . .  منا هو بطن املَس�ِ
�
بَْطُح ال یُْنِبُت شيئًا ا بَْطِح، ومنه بَْط�اُء مكة. أ�بو حنیفة: ا��  ا��

َة والَبِطیَ�ة: ما بني واسطَ والَبْرصة، وهو ماء ُمْستَنِْفع ال �َُرى طرفاه من َسَعته، وهو َمِغیُض ماء ِدْ�َ� والُفرات، وكذ� مَ  غایُِض ما بني بَْرصَ
: سا�ُل الَبِطی�ِة، ويه الَبطائُِح. ف�  وا��ْهواز. والط�

 Marsh Sandpiper طیطوي البطاحئ
Tringa stagnatilis 

3 

اُء َساقٍ  طیطوي ٔأخرض  َخْرضَ
 الساق

Common Greenshank 
Tringa nebularia 

4 

 Lesser Yellowlegs -- َصْفَراُء َساٍق َصِغَريةٌ 
Tringa flavipes 

5 

 

  Plate 60          
�مس  �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 القدمي
 م �مس �جنلزيي

اءُ  الطیطوي  ِطْیَطَوى َخْرضَ
 أ�خرض

Green Sandpiper 
Tringa ochropus 

1 

 ِطْیَطَوى أٓمجیة
، وامجلع ُوُحوٌش ال �ُكّرس �ىل �ري  تأ��س ُمؤنث، وهو َوْحِيشّ �اء يف اللسان: الَوْحش: لك� يشء من جواب الَربّ مما ال �َس�ْ

ىل الَوْحِش. ویقال: حامُر 
�
.ذ�؛ حامٌر وْحَيش� وثوٌر َوْحِيش� �هام منسوب ا ضافة وحامٌر وْحِيش�

�
 َوْحٍش �ال

طیطوي 
 الغیاض

Wood Sandpiper 
Tringa glareola 

2 

طیطوي  ِطْیَطَوى َرْمِلی�ةٌ 
 مغرب

Terek Sandpiper Xenus 
cinereus 

3 

طیطوي  َشائَِعةٌ  ِطْیَطَوى
 اعتیادي

Common Sandpiper 
Actitis hypoleucos 

4 

 ِطْیَطَوى َرْقَطاءُ 
ْقطُة: سواد �شوبُه نَُقطُ بَیاٍض أ�و بیاٌض �شوبُه نَُقطُ سواٍد، وقد اْرقَط� اْرِقطاطًا واْرقاط� اْرِقيطاطًا، وهو أ�ْرقَ اللسان:  طُ، وا��نىث َرْقطاء. وا��ْرقَطُ الر�

َش �لیه ِمداد أ�و �ريه فصا  ر فيه نُقط.من الغمن: مثل ا��بَْغِث. ویقال: �ََرق�طَ ثوبه �ََرق�طًا ٕاذا �ََرش�

طیطوي 
 منقط

Spotted Sandpiper 
Actitis macularius 

5 

 

  Plate 61          



 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر
درجية مس�تدقة  ِطْیَطَوى َكِبَريةٌ 

املنقار (ا�رجية 
 الكبرية)

Great Knot Calidris 
tenuirostris 

1 

َراءُ ِطْیَطَوى   Red Knot Calidris درجية النط َمحْ
canutus 

2 

 ِطْیَطَوى نَْبَطاءُ 
بْط الَفرس وبطِنه وّلك دابّة ورمبا َعُرَض حىت یَْغَىش البطن والصْدر. 

�
اللسان: والن�َبطُ والن�ْبطُة، �لضم: بَیاض حتت ا

يف أ��ىل ِشقّي بطنه مما یلیه يف َمْجرى اِحلزام وال یَصَعد  یقال: فرس أ�نَْبطُ بّنيِ الن�َبط، وقيل ا��نْبطُ ا�ي �كون البیاض
فْغ ما مل یصَعد اىل  ىل اجلنب، وقيل: هو ا�ي ببطنه بیاٌض، ما اكن وأ��ن اكن منه، وقيل هو ا��بیض البطن والر�

�
ا

 . أ�بیَض البطن والصدر فهو أ�نبطاجلنبني، قال أ�بو عبیدة: ٕاذا اكن الفرُس 

درجية سوداء 
 الظهر

Pectoral Sandpiper 
Calidris melanotos 

3 

ُة َذنٍَب   Sharp-tailed Sandpiper -- ِطْیَطَوى َ�اد�
Calidris acuminata 

4 

�ةٌ   ِطْیَطَوى ِبْريِدی
 .1886) �كرميًا � �الل حياته س�نة Calidris bairdiiم) �امل طیور ٔأمر�يك مسي امس الطا�ر العلمي (1887-1823س�بنرس بريد (

�ةُ تعرف ِبأٔل التعریف اكلتاليي الطِّ   ْیَطَوى الِبْريِدی

 Baird’s Sandpiper طیطوى بريد
Calidris bairdii 

5 

 Buff-breasted Sand -- َصْدرٍ  ِطْیَطَوى أَٓدَمةُ 
piper Tryngites 
subruficollis 

6 

 

  Plate 62          
 م �جنلزيي�مس  �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

َراُء َرقََبةٍ  درجية محراء  ِطْیَطَوى َمحْ
 الرقبة

Red-necked Stint 
Calidris ruficollis 

1 

 Little Stint Calidris درجية صغرية ِطْیَطَوى َصِغَريةٌ 
minuta 

2 

 ِطْیَطَوى تَِمْنِكي�ةٌ 
 م) وهو من موالید ٔأمسرتدام، نذرالند (هولندا).1858-1778(مسي هذا الطا�ر ختلیدًا ��رى �امل احلیوان �ونراد جيكوب تَِمْنك 

 ویعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل  الِطْیَطَوى الت�ِمْنِكي�ةُ 

 Temminck’s Stint درجية متنك
Calidris temminckii 

3 

 ِطْیَطَوى َصْبَعاءٌ 
 ٔأي طوی� أ�صابع

درجية طوب� 
 أ�صابع

Long-toed Stint 
Calidris subminuta 

4 

ْبُه ُمَكف�َفةٍ   ِطْیَطَوى ش�ِ
 مما جيع� ش�به مكفف ٔ�ر�ل البط. یقصد �ملكففة ٔأن بني أ�صابع �� قصري 

-- Semipalmated 
Sandpiper Calidris 
pusilla 

5 

 

 

  Plate 63          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ِطْیَطَوى بَْیَضاءٌ 
 املعلوف: َمْدَرَوان نوع من الطیطوى واللفظة �امية مغربیة عن دررس. قال

 Sanderling Calidris املدروان
alba 

1 

 َزاءٌ َوى جعَْ ِطْیطَ 
 .بیضاء العجزٔأي 

ز ويف اللسان:   .اُء: مبؤخرها بیاض أ�و لون خمالفوُعقاب َجعْ
 

-- White-rumped 
Sandpiper Calidris 
fuscicollis 

2 



 
 ِطْیَطَوى َهنِْقي�ةٌ 

 ِطْیَطَوى �روانیة

طیطوي مقوس 
 املنقار

Curlew Sandpiper 
Calidris ferruginea 

3 

اَ�ةٌ   Dunlin Calidris ا�رجية ِطْیَطَوى َدر�
alpina 

4 

 ِطْیَطَوى َشْدقَاءٌ 
 ِطْیَطَوى عریضة املنقار

طیطوي 
 عریض املنقار

Broad-billed 
Sandpiper Limicola 
falcinellus 

5 

 

  Plate 64          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 أ�ْ�َرثٌ 
 اللسان: وا��ْ�َرث: طا�ر ملتبس الر�ش طویل العنق يف لونه �ُْربة، وهو من طري املاء. ور�ل أ�ْ�َرث: أ�محق.

 العنق وهو من طري املاء.ويف العني: وأ��رث طري ملتبس الر�ش طویل 
�ة، وذئب أ�ْ�َرث كذ�؛ ا�ن ا��عرايب: ا�ئب فيه �ُْرب   ة وُطلْسة و�ُْرثة.قال ا�ن ا��عرايب: الضبع فهيا ُشْلكة و�ُْرثة أ�ي لو�ن من سواد وصفرة َمسْ

ْربَِد وا��ْ�َرث. وَكبْش أ�ْ�َرث: ليس بأ�ْمحر وال أ�سود وال أ�بیض. ويف �دیث لقيامة: یُؤىت �ملوت ��نه كب ش أ�ْ�َرث؛ قال: هو الَكِدر اللون اك��ْ�َرب وا��
یة والقطائف وحنوهام:  هوالَغْرثاء من ا��ْكس�ِ ه الَغلَْفق فوق املاء؛ قال الشاعرما كرث صوفه وِزئِْربُ أ�ي من ماء   َعباءة �َرثاء ِمْن أ�َجن طايل :، وبه ش�ّبِ

 ذي أ�َجٍن �لیه طلوة �َلَْته.

 Ruff Philomachus جحوا�
pugnax 

1 

 فَلَُرْب ِویلُْسوِين� 
 فَلَُرْب ِویلُْسون

م) ویعرب أ�ب املؤسس لعمل الطیور قبل جميز ٔأودوبون. وقد 1813-1766مسي ختلیدًا ��رى �امل الطیور والطبیعة أ�مرييك ٔألیكساندر ویلسون (
 مسیت �دة طیور �مسه. 

یلُْسوِنی�ةُ وتعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل   الَفلَُرْب الّوِ

فلروب 
 ویلسون

Wilson’s Phalarope 
Steganopus tricolor 

2 

فلروب ٔأمحر  فَلَُرْب أ�ْمحَُر َرقَبَةٍ 
 الرقبة

Red-necked 
Phalarope 
Phalaropus lobatus 

3 

 Grey Phalarope فلروب رمادي أ�ْرَمدُ فَلَُرْب 
Phalaropus 
fulicarius 

4 

ٌة   Ruddy Turnstone قنربة املاء ئی�ةٌ َماقُنُْربَ
Arenaria interpres 

5 

 

  Plate 65          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ٌق   �ُْرسٌ ُمَطو�
السامع)، وقال طویرئ من طیور املاء عندما ذ�ر املعلوف امس ٔأبو اليرس ذ�ر مصدره (غرين). وقال بعد ذ� خويل أ�رز (يف دمياط عن �لمي 

 و�سامن (یقصد أٔبو اليرس وخويل أ�رز) من �م العامة يف مرص.
لوف لقد ا�رتت يف ٔأمر هذا الطا�ر ومل ٔأ�د � وصف مطابق يف كتب اللغة، مع ٔأنه ممتزي �شلكه وطريانه. لقد رجعت لكتاب غرين ا�ي ذ�ره املع

�سأٔل العامة عن  Gurney) واكن Rambles of a naturalist in Egypt & other countries, By Gurney, 1876يف املراجع (
فيبدو أٔن املعلوف فهمها "ٔأبو اليرس" وبعض أ�سامء اليت یذ�رها   Abou El Rusrأ�سامء و�كتهبا �ٔ�حرف إالجنلزيیة، وعن هذا الطا�ر فقد كتب 

َتَخفِّي"، و  Moorhenة "ٔأبو بل�ة"، غرين ر�یكة �دًا �سبب املسؤول، فاخلرش�نة القزویني  Hoodedالفرفر ٔأو د�اج املاء فسامُه "ِمس�ْ
Crowغراب ٔأعور" و"Pied Kingfisher ."طري بتاع السمك" 

مسعها  وواحض ٔأن �مس ا�ي قرٔأه املعلوف ٔأبو الررس وليس ٔأبو اليرس، لكن ف� یبدو ٔأن املعلوف كتهبا كذ� �ىل اعتبار ٔأن غرين (كام �سمیه)
 خطأ�، ؤأهنا جيب ٔأن �كون ٔأبو اليرس، �ا كام  ٔأقرتح ٔأن �كون �مس �ُْرسٌ ليك نتجنب الكىن ولٔ�سف ال خيار �ري هذا.

ٔأبو اليرس 
 املطوق

Collared Pratincole 
Glareola pratincola 

1 



ِيق�  ٔأبو اليرس  �ُْرسٌ َرشْ
 الرشيق

Oriental Pratincole 
Glareola 
maldivarum 

2 

 �ُْرسٌ أ�ْجنَحٌ 
 قياسًا �ىل ٔأرٔأس ؤأرمخ، ؤأسوق لطویل الساقني.

َوق؛ وأ��شد  :اللسان: وا��ْسَوق: الطویل َعْظِم الساِق، واملصدر الس�
َوْق   قُب� من الت�ْعداِء ُحْقٌب يف الس�

 اجلوهري: امرٔأة َسْوقاء حس�نَة الساِق. وا��ْسَوُق: الطویل الساقني؛

ٔأبو اليرس ٔأسود 
 اجلناح

Black-winged 
Pratincole Glareola 
nordmanni 

3 

ٔأبو اليرس  �ُْرسٌ َصِغريٌ 
 الصغري

Small Pratincole 
Glareola lactea 

4 

 َزْقَزاٌق ِمْرصِي� 
 .)monotypicزقزاق مرصي يف طیور مرص، واملعلوف سامه زقزاق مث قطقاط. الیو�د منه �نسه ٕاال اثنني وهو ٔأ�ادي النوع (

 Egyptian Plover قطقاط مرصي
Pluvianus aegyptius 

5 

 

  Plate 66          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

  نَْوَرٌس غَرِبٌ 
�ىل سطح املاء هـ: زمج املاء ا�ي �سمى مبرص النورس وهو یعلو يف اجلو و�زج نفسه 718�اء يف مباجه الفكر ومناجه العرب للوطواط املتوىف 

هـ): زمج املاء: وهو الطا�ر 808فيختلس منه السمكة �كفيه، وال یقع �ىل اجلیف، وال یتغذى بغري السمك. و�اء يف حياة احلیوان (ا�مريي متوىف 
ع �ىل اجلیف وال یأٔلك ا�ي �سمى مبرص النورس وهو ٔأبیض يف �د امحلام ٔأو ٔأكرب، یعلو يف اجلو مث �زج نفسه يف املاء وخيتلس منه السمك وال یق

 �ري السمك.
بل: ا�ي تَبْيَض� أ�ْشفاُر َعْینَْيه، وَ�َدقَتاه، وُهلُْبه، ولك� يشويف اللسان: 

�
ٌف، واملُْغَرُب من اال  ء منه.ا�ن ا��عرايب: الُغْربُة بیاض ِرصْ

نورس ٔأبیض 
 العني

White-eyed Gull 
Ichthyaetus 
leucophthalmus 

1 

 Sooty Gull نورس فامح نَْوَرٌس فَاِحمٌ 
Ichthyaetus 
hemprichii 

2 

ِطي�   نَْوَرٌس ُمتََوّسِ
 نورس البحر أ�بیض املتوسط 

 متوسطیة ٔأي منسوب للبحر املتوسط. التسمیة �دیثة المس حبر الروم.
. وقد اضطرر� لتنكريه. ِطي�  ویعرف ِبأٔل التعریف كام یيل النَْوَرُس الَبْحُر ُمتََوّسِ

نورس البحر 
أ�بیض 
 املتوسط

Mediterranean Gull 
Ichthyaetus 
melanocephalus 

3 

 Little Gull نورس صغري نَْوَرٌس َصِغريٌ 
Hydrocoloeus 
minutus 

4 

 َمنُْغويل� نَْوَرٌس 
 �ر�كز نطاقها يف منغولیا.

-- Relict Gull 
Ichtyaetus relictus 

5 

 

  Plate 67          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي واملصدر�مس العريب مع ا�لیل 

اءٌ   نَْوَرٌس َمو�
 لصوته الشبيه بصوت الس�نور.

 Common Gull نورس ٕاعتیادي
Larus canus 

1 

 نَْوَرٌس اْدِویِين� 
 م).Jean Victoire Audouin) (1797-1841مسي هذا الطا�ر ختلیدًا ��رى العامل الفر�يس جون فيكتوار ٔأوُدَوا (

� ویعرف  ْوُدِویّينِ  ِبأٔل التعریف اكلتايل: الن�ْوَرُس ا��

 Audouin’s Gull نورس ٔأدون
Ichthyaetus 
audouinii 

2 

  َراْنِلكیِين� فْ إ  نَْوَرٌس 
 .)1847-1786مسي هذا الطا�ر ختلیدًا ��رى الضابط البحري الربیطاين السري جون فرانلكني (

 إالفَْراْنِلكیِين� ویعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل: الن�ْوَرُس 

-- Franklin’s Gull 
Leucophaeus 
pipixcan 

3 



 اين� نَْوَرٌس َسيْبَ 
 . )Edward Sabineم) (1883-1788مسي هذا الطا�ر ختلیدًا ��رى الفليك واجلغرايف و�امل الطیور إال�رلندي ٕادوارد س�یبيان (

یبْيَاِين�   ویعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل: الن�ْوَرُس الس�ِّ

 Sabine’s Gull Xema نورس سابيين
sabini 

4 

 نَْوَرٌس أ�ْرَملٌ 
 الیو�د نورس أٓخر � هذا �مس �ٕالجنلزيیة.

 .ونع�ة َرْمالء: سوداء القوامئ لكها وسا�رها أ�بیضاللسان: 

 Black-legged نورس �یتيویك
Kittiwake Rissa 
tridactyla 

5 

 

  Plate 68          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 

نورس بين  ْدمغَُ نَْوَرٌس أ� 
 الرأٔس

Brown-headed Gull 
Chroicocephalus 
brunnicephalus 

1 

 نَْوَرٌس أ�ْرَمدٌ 
 قياسًا �ىل ٔأرٔأس ؤأرمخ، ؤأسوق لطویل الساقني.

َوق؛   :وأ��شداللسان: وا��ْسَوق: الطویل َعْظِم الساِق، واملصدر الس�
َوْق   قُب� من الت�ْعداِء ُحْقٌب يف الس�

 اجلوهري: امرٔأة َسْوقاء حس�نَة الساِق. وا��ْسَوُق: الطویل الساقني؛

نورس رمادي 
 الرأٔس

Grey-hooded Gull 
Chroicocephalus 
cirrocephalus 

2 

 َشائِعٌ  نَْوَرٌس أ�ْرأ�ٌس 
ْرأ�ُس: العظمي الرأ�س، وا��نىث  ن ابیض رأ�سها اللسان: وا��

�
ذا اْسَود� رأ�س الشاة، فهيي رأ�ساء، فا

�
َرأ�ساُء؛ وشاة رأ�ساُء: ُمْسَود�ة الرأ�س. قال أ�بو عبید: ا

َرٌة. اجلوهري: نع�ة رأ�ساء أ�ي سوداء الرأ�س والو�ه وسا�رها أ�بیض. �ريه: شاة أ�ْرأ�ُس وال تق ؛ عن ا�نمن بني جسدها، فهيي َرْخامء وُمَخم�  ل رؤاِيس�
والعامة تقول:  السكيت. وشاة َرئِيٌس: ُمصابة الرأ�س، وامجلع َرأَٓىس بوزن َر�اَىس مثل َحباَ� وَرماَىث.ور�ل َرأ�أٌٓس بوزن َر��اٍس: یبيع الرؤوس،

اٌس  ْیُل الُغثَاءَ  .َرو� ا�ُِس: رأ�ُس الوادي. ولك ُمْرشٍِف را�ٌِس. وَرأ�َس الس��  والر�

نورس ٔأسود 
 الرأٔس

Common Black-
headed Gull 
Chroicocephalus 
ridibundus 

3 

َتَدُق ِمنَقارٍ  نورس مس�تدق  نَْوَرٌس ُمس�ْ
 املنقار

Slender-billed Gull 
Chroicocephalus 
genei 

4 

 

  Plate 69          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 نَْوَرٌس أ�ْظهٌَر َكِبريٌ 
 ٔأرٔأس ؤأرمخ، ؤأسوق لطویل الساقني. قياسًا �ىل

َوق؛ وأ��شد  :اللسان: وا��ْسَوق: الطویل َعْظِم الساِق، واملصدر الس�
َوْق   قُب� من الت�ْعداِء ُحْقٌب يف الس�

 اجلوهري: امرٔأة َسْوقاء حس�نَة الساِق. وا��ْسَوُق: الطویل الساقني؛

نورس ٔأسود 
 الظهر

Great Black-backed 
Gull Larus marinus 

1 

 نَْوَرٌس أ�ْزَرٌق 
 التینية تعين ٔأزرق رمادي ٔأو أٔخرض. القواميس أ�جنبیة �ىل �نرتنت. glaucousلكمة 

 Glaucous Gull نورس الثلج
Larus hyperboreus 

2 

 نَْوَرٌس أ�ْرأ�ٌس َكِبريٌ 
 

نورس ٔأسود 
 الرٔأس �بري

Great Black-headed 
Gull Ichthyaetus 
ichthyaetus 

3 

 

  Plate 70          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 �  نَْوَرُس ِفِيضّ
 نَْوَرُس الرنكة

 arenqueمسك من �نس الرسد�ن. سام املعلوف هذا السمك َرنكة وقال �امية ٔأس�بانیة. و�لعودة للقاموس أ�س�باين الناطق، اتضح ٔأهنا  الّرِْنَكةِ 
 وتنطق ٔأِرنَكه. ويف بعض املصادر العربیة كتبوها ِرجنة ٔأي �جلمي.

-- Herring Gull Larus 
argentatus 

1 



 نَْوَرٌس ُمَجب�ٌب 
ِجیُ� ٕاىل ُرْكَبتَْيه.  لصفار ر�لیه. اللسان: املَُجب�ُب: الفَرُس ا�ي یَْبلُغ َحتْ

نورس ٔأصفر 
 الساق

Yellow-legged Gull 
Larus michahellis 

2 

 Armenian Gull نورس ٔأرميين نَْوَرٌس أ�ْرِميِين� 
Larus armenicus 

3 

 یيننَْوَرٌس قَْزوِ 
 �س�بة لبالد قزو�ن.

-- Caspian Gull Larus 
cachinnans 

4 

 

  Plate 71          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 �  نَْوَرٌس ُهوْ�ِلیّينِ
وتعمل اللغة العربیة وزار سيناء والسودان واحلبشة  1850) ا�ي زار مرص س�نة 1876-1824ٔ�ملاين �امل الطیور ثیودور فون هو�لن (ل �س�بة

 والشواطئ الغربیة للبحر أ�محر.

 
__ 

Heuglin’s Gull Larus 
(fuscus/heuglini) 
heuglini 

1 

  نَْوَرُس َسهِْيب� 
__ 

Steppe Gull Larus 
(fuscus/heuglini) 
barabensis 

2 

 نَْوَرٌس أ�ْظهٌَر َصِغريٌ 
 َصِغريٌ  ٔأسود ظهر نَْوَرٌس 

 
نورس ٔأسود 
 الظهر صغري

Continental Lesser 
Black-backed Gull 
Larus fuscus 
intermedius 

3 

  نَْوَرٌس بَلِْطیِقي� 
__ 

Baltic Gull Larus 
fuscus fuscus 

4 

 

  Plate 72          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 

 

  Plate 73          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ی�ةُ  نٌَة نَْوَرس�ِ  َخْرش�َ
 ه) من كتاب الطري ا�ي مل یصلنا.248س�یده عن ٔأيب �امت (سهل �ن محمد السجس�تاين متوىف س�نة واخلرش�نة من ٔأسامء الطیور اليت نقلها ا�ن 

یة. ويف ؤأ�ذ� �مس عن املعلوف (وقد ٔأ�ذه عن ا�كتور زلزل) خفرش�نة ٔأیضًا امس ب�ة افتتحها معاویة، ويه يف جنوب �ر�یا یقال قریبة من معور
 والبعض خبرش�نة. ويف الطیور العراقية اقترص �مس �ىل "خطاف حبر".طیور مرص مسیت بعض اخلراشن خبطاف البحر 

أ�لف املدودة  ومع ٔأن اللفظة مؤنثة جمازً� النهتاءها �لتاء املربوطة (�اء يف كتاب املؤنث واملذ�ر ٔ�يب �امت السجس�تاين ٔأن �المات التأٔنيث ثالثة
�ر �مس (كعادة العامة يف مرص يف املیل لتذكري واملقصورة اللتني للتأٔنيث، والهاء اليت ٕاذا ٕاتصلت مبا ب عدها صارت �ء)، ٕاال ٔأن احلسيين ذ�

 املسمیات)، ولٔ�سف تنتقل أ�خطاء من كتاب ٕاىل أٓخر.

خطاف حبر 
 نیيل (أ�ویق)

Gull-billed Tern 
Gelochelidon nilotica 

1 

نٌَة قَْزِویني�ةٌ   َخْرش�َ
 

خطاف حبر 
 قزویين

Caspian Tern 
Hydroprogne caspia 

2 



نٌَة َعْرفَاٌء َصِغَريةٌ  خطاف حبر  َخْرش�َ
 متوج صغري

Lesser Crested Tern 
Thalasseus 
bengalensis 

3 

نٌَة َعْرفَاٌء َكِبَريةٌ   Swift Tern خطاف رسیع َخْرش�َ
Thalasseus bergii 

4 

 

  Plate 74          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ی�ةٌ  نٌَة َسانَْدِویتْش�ِ  َخْرش�َ
 وجيب مالحظة ٔأهنا منسوبة لقریة امسها ساندویتش �� الجيب ٔأن نضیف أ�لف والم التعریف �لكمة ساندویتش.

و�دها هناك ووصفها �لمیاً  ويه منسوبة لقریة "ساندو�ش" التابعة حملافظة "كنت" شامل غرب لندن، وقد �س�هبا العامل جون ِلثام لهذه القریة �ني
تعين مبىن لغرض   "wicم. ومسیت القریة كذ� من إالجنلزيیة القدمية مبعين مركز جتاري �ىل الرمل حيث ٔأن "1787واختار لها هذا �مس س�نة 
 �اص. املصدر: و�كيبید�.

خطاف حبر 
(خرش�نة) 
 ساندو�ش

Sandwich Tern 
Thalasseus 
sandvicensis 

1 

نَُة  �ةٌ َخْرش�َ  َهنْرِی
نضب وال نقول خرشة أ�هنار فأ�صل يف أ�سامء التنكري وتعریفها ٕ�ضافة امس أٔو صفة لها، فالعرب تقول: حر�ء تنضب كام یقال ذئب غىض (الت 

 والغىض جشر) الص�اح. ؤأیضًا تقول عقرب رمل.
ئاِب ِذئُب الغََىض" النص من لسان العرب.و یمت التعریف عند الت�دید يف س�یاق ال�م كام یيل: "والعرب تقول: أ�ْخبُث ا ِ�ّ 

 
__ 

River Tern Sterna 
aurantia 

2 

نٌَة لَْجَماءٌ    َخْرش�َ
 والعرب تومس �دي البعري �رمجة لالمس وهو منسوب للخط أ�سود املمتد من الفم مارًا �لعني مفا بعدها ٔ�نه ِل�اُم الفرس.

�ن ٕاىل صفقيت الُعنق�اء يف كتاب العني لل�لیل �ن ٔأمحد:   .واللِّ�اُم: رضٌب من سامت إالبل، يف اخلد�
َمة ملجوم، ومل ٔأمسع به، وأٔحسُن منه ٔأن یقول به   مسِة ِجلاٍم.وامجلیع مهنام الل�جم، والعدُد: ٔأمجلٌة ویقال: ٔأجلَمُت اّ�ابة، والقياس يف الّسِ

 طة و�لط وقد �لطهتا ٔأ�لطها ؤأ�لطها �لطًا سيبویه �لطت البعري.ويف ا�صص: والعالط يف العنق �لعرض صاحب العني امجلع ٔأ�ل
طا�، وبعري وقال أ�زهري يف ا�هتذیب: قال النرض: الل�ام مسة �كون من اجلنون؛ �كون جممتع شدقيه؛ وتُمد� حىت تبلغ جعب ا�نب من � اجلانبني خ

 .وُملَْجمٌ ملجوم 

خطاف البحر 
 أ�حسم

Bridled Tern 
Onychoprion 
anaethetus 

3 

امء  نٌَة َخسْ  َخْرش�َ
 

خطاف البحر 
الفامح 

 (الس�ام)

Sooty Tern 
Onychoprion 
fuscatus 

4 

 

  Plate 75          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

نٌَة َوْردَ  خطاف حبر  ةٌ َخْرش�َ
 وردي

Roseate Tern Sterna 
dougallii 

1 

نَةٌ  خطاف حبر  َشائَِعةٌ  َخْرش�َ
 اعتیادي

Common Tern 
Sterna hirundo 

2 

نٌَة غَْشَواءٌ   َخْرش�َ
 ا�صص: والغََىش: ٔأن یتغىش� و�َه الشاة بیاٌض، ٔألفه منقلبة عن واو ٔ�هنم یقولون شاٌة غَْشواء،

 ا�صص: و�َْزن غَْشواُء یَُغّيشِ وْ�ها بیاٌض.

خطاف حبر 
 ٔأبیض الو�ه

White-cheeked Tern 
Sterna repressa 

3 

نٌَة قُْطِبی�ةٌ  خطاف حبر  َخْرش�َ
 قطيب

Arctic Tern Sterna 
paradisaea 

4 

 

  Plate 76          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

نٌَة َصِغَريٌة   َخْرش�َ
 

خطاف حبر 
 صغري

Little Tern Sternula 
albifrons 

1 

�ةٌ  نٌَة ُسونَْدْرِزی  َخْرش�َ
 1907�س�بة للعامل الربیطاين هاورد سوندرز املتوىف س�نة 

خطاف حبر 
 سوندرز

Saunders’s Tern 
Sternula saundersi 

2 



�ةُ و  ونَْدْرزی نَُة الس�  تعرف ِبأٔل التعریف اكلتايل اخلَْرش�َ
نَةٌ  ْبَالءٌ   َخْرش�َ  س�َ

َب� ما �ىل الشارب من الشعر، وقيل َطَرفه، وقيل يه ُ�ل: ا�ا�رُة اليت يف وَسط الشفة الُعلْیا، وقيل: الس�� َبَ�ُ الر�  ُمْجَتَمع الشاربَني، اللسان: وس�َ
م اللِّحیة �اصة، وقيل: يه اللحیة لكها بأ�ْرسها؛ عن ىل َطَرف اللحیة، وقيل هو ُمَقد�

�
قَن ا و  وقيل هو ما �ىل ا�� نه َ�ُ

�
ثعلب. وحىك اللحیاين: ا

ع �ىل هذا كام قالوا للبعري ذو َعثَاِنني ��هنم جعلوا لك ج َب�، مث ُمجِ َبالٍت، وهو من الوا�د ا�ي فُّرِق ُجفعل لك جزء منه س�َ زء منه ُعثُْنوً�، وامجلع س�َ
َفة الُعلْیا من الشعر جيمع الشار  َب� ما �ىل الش� َبال. ا�هتذیب: والس�� ْبالءُ بَني وما بيهنام، س�ِ  .واملرأ�ة ٕاذا اكن لها هناك شعر قيل امرأ�ة س�َ

خطاف 
مستنقعات 
(مرشك)  

 ملتحي

Whiskered Tern 
Chlidonias hybrida 

3 

نٌَة َعْصَماءٌ   َخْرش�َ
 .اجلنا�ني ضایلب 

ْ�دى والَعْصامُء من املَعز: البیضاُء الید�ن ٔأو الیِد وسا�ُرها أ�سوُد أ�و أ�ْمحُر. اللسان: 
�
وغراٌب أ�ْعَصُم: ويف أٔ�د َجناَحْيه ِر�شٌة بیضاء، وقيل: هو ا�ي ا

 .ِرْ�لَْیه بیضاُء، وقيل: هو ا��بیُض. والغراُب ا��ْعَصُم: ا�ي يف َجناِ�ه ر�شٌة بیضاءُ 

خطاف 
مستنقعات 
(مرشك) 

 ٔأبیض اجلناح

White-winged Tern 
Chlidonias 
leucopterus 

4 

نَةٌ  خطاف  َسْوَداءٌ   َخْرش�َ
مستنقعات 

 (مرشك) ٔأسود

Black Tern 
Chlidonias niger 

5 

 

  Plate 77          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

بَْ�ٌ   ْدمغَُ أ� أ�
 يف كتاب نظام احللقات ل�كتور بوست. قال املعلوف: أ�ب� طا�ر مايئ یقف �ىل السفن حىت �اكد یقبض �لیه �� سامه إالفرجن أ�ب� كام �اء

، �لكرس، بَلَهًا وتََب�� وهو أ�بَْ� وابُتِ�َ �َبِ�. نَُه؛ بَِ�َ س�ِ : الَغْف� عن الّرش وأ�ن ال ُحيْ  اللسان: الَبَ�ُ
قاء، وال یقال  �ها عَىن قيُس �ن وقال ا�ن مشیل: �قة بَلْهاء، ويه اليت ال تَْن�اُش من يشء َماكنًة وَرزانًة ��هنا َمحْ

�
. ا�ن س�یده: الَبلْهاء �قٌة؛ وا مجل أ�بَْ�ُ

 :�َْزيارة الهُذيل بقو�
ُل ُسْؤ�ٍ   وأ�ْغراُسها، وُهللا عين یُداِفعُ   وقالوا لنا: الَبلْهاُء أ�و�

أ�ب� 
 �عتیادي

Brown Noddy Anous 
stolidus 

1 

بَْ�ٌ َصِغريٌ   Lesser Noddy Anous أ�ب� الصغري أ�
tenuirostris 

2 

هُوٌم أ�فْرِیِقي�   ُجعْ
 �اء يف اللسان وا�هتذیب لٔ�زهري: ا�ن أ�عرايب: الُعْجهوُم طا�ٌر من طري املاء ��ن ِمنقاَره َ�َملُ اخلَی�اط.

والعجهوم طا�ر من طري املاء ذ�ر هذا �مس املعلوف، وقال ٔأنه طا�ر مايئ من طیور ٔأفریقيا وقد اكن يف مرص وانقرض. وأٔورد �م ا�ن س�یده: 
فى ٔ�ن منقاره �مل اخلیاط. وذ�ر ٔأن هو�لن یقول أٔن هذا الطا�ر �سمى ٔأ� مقص يف سوا�ل البحر أ�محر. وسامه يف طیور مرص ٔأبو مقص. وال خي

 ٔأن اجلمل هو املقص.

القشاط 
(ٔأبومقص) 

 أ�فریقي

African Skimmer 
Rhynchops 
flavirostris 

3 

هُوٌم   ِهْنِدي� ُجعْ
 

القشاط 
(ٔأبومقض) 

 الهندي

Indian Skimmer 
Rhynchops albicollis 

4 

 

  Plate 78          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َكْرَكٌر قُطِيب� َجن�وِيب� 
 منسوب للقطب اجلنويب �� قطب مرفو�ة �لضمة ٔ�هنا صفة.

 التعریف اكلتايل الَكْرَكُر الُقطِيب� اجلَن�وِيب� ونعرفه ِبأٔل 
 يف املعلوف واحلسيين يف طیور مرص. سامهوهكذا 

رًا �اء يف حياة احلیوان ل�مريي: الكر�ر: كجعفر طا�ر ببحر الصني، یطري حتت طا�ر یقال � خرش�نة یتوقع ذرقه، ٔ�ن �ذاءه منه. وخرش�نة طا�
 وهو طا�ر، كذا ذ�ره القزویين.ٔأكرب من امحلام وهو ال یذرق ٕاال 

�ر�ر القطب 
 اجلنويب

South Polar Skua 
Stercorarius 
maccormicki 

1 

  ْدمغَُ أ� َكْرَكٌر 
__ 

Brown Skua 
Stercorarius 
antarcticus 

2 

 Great Skua �ر�ر �بري َكْرَكٌر َكِبريٌ 
Stercorarius skua 

3 

 



  Plate 79          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 

 َكْرَكٌر قرشي منقار
 .pomarinus�رمجة �لكمة بومار�ن ويه تعين ٔأن منقارة یبدو مرتفع ٔ�نه قرشة. وهذه الصفة مشرتكة مع مجیع الكرا�ر لكهنا مرتبطة �مسه العلمي 

http://www.thefreedictionary.com/Pomarine 
http://www.merriam-webster.com/ 

 Pomarine Skua �ر�ر بوماریين
Stercorarius 
pomarinus 

1 

اِيل�   َكْرَكٌر قُْطِيب� ِمشَ
 ؤأضفنا لكمة شاميل للتفریق بينه وبني اجلنويب. يف اللغة العربیة هناك قطبان شامي وجنويب.

 التعریف كام یيل: الَكْرَكُر الُقْطِيب� الِشَماِيل� ویعرف ِبأٔل 

 Arctic Skua �ر�ر قطيب
Stercorarius 
parasiticus 

2 

 َكْرَكٌر َذنُوبٌ 
 

�ر�ر طویل 
 ا�نب

Long-tailed Skua 
Stercorarius 
longicaudus 

3 

 

  Plate 80          
 م �جنلزيي�مس  �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 قََطاةٌ ُمب�َطن�ةٌ 
 مسیت مبطنة �متزيها �سواد البطن

 م.1811-1741امسها أ�جنيب �س�بة للعامل أ�ملاين بیرت ساميون �الس 
 ٔأسامء القطا:

وا��ر ٔأحسن من أ�نىث ا�صص: الطائفي احل�� طا�ر وردي ٔأمحر الر�لني واملنقار ٔأسفع اخلد�ن حتت جناحيه يف جنبه مثل ما يف جناح الیعقوب 
مثل احل�ل الغرباء أ�مصعي الفرخ مهنا الس� وأ�نىث السلكة وامجلع الس�اكن وقال بعضهم السلف والسلفان ٔأبو �امت الن�دي من احل�ل ٔأخرض 

الیعقوب ذ�ر القب�ة والقب�ة البقل ٔأمحر الر�لني و�سمى صفردًا وا�هتايم من احل�ل فيه بیاض وخرضة و�سمونه القهیبة �ريه والقهيب ذ�ر احل�ل و 
نقار ما امس فاريس معرب وصوته ققا ققا ویقهقه ویلقط �والد یطعمها الطائفي الیعقوب طا�ر ٔأ�رب ٔأسود اخلد�ن واللحي أ�سفل ٔأمحر الر�لني وامل 

 حتت جناحيه �ش�به العصب.
ٔ�هنا ال تفصح بصوهتا ٕاذا صوتت امنا تغرغر ا�داهن بصوت يف  ٔأبو �امت الغضف من القطا هو اجلوين بعینه الوا�دة غضفة و�سمى اجلونیة غ�ء

�لقها والكدریة فصی�ة تنادي �مسها ؤأما الغطاط فرضب من الطري ليس من القطا الوا�دة غطاطة ويه �رب الظهور والبطون وأ�بدان سود 
یض ويه لطیفة فوق املاكء وامنا تصاد �لفخ ال �كون بطون أ�جن�ة طوال أ�ر�ل وأ�عناق وبأٔ�دعي الغطاطة مثل الرمقتني خطان ٔأسود ؤأب 

تصویت ٔأرساً� ٔأكرث ما �كون اثنتني ٔأو ثالً� ولهن ٔأصوات وهن غمت ٔأیضًا امنا تغطغط ا�داهن بصوت يف �لقها وامنا تصوت �ني تطري مث تقطع ال 
خطان أٔو ثالثة سود �ريه الغطاطة مثل القطاة يف قدرها  وقال ٔأبو ا�قيش الغطاطة بیضاء شدیدة البیاض ور�الها محراوان قصري�ن ويف ظهرها

ون يف وطولها �ري ٔأهنا كدراء اللون فأٔما ٔأبو عبید فقال الغطاط القطا وا�دته غطاطة فعم به وأٔما ثعلب فقال هو رضب من القطا وهو ٔأ�كر ما �ك
   غطاط احلثاثالورد قال ؤأ�شد ا�ن �عرايب وقد ٔأغتدي قبل ضوء الّصب�اح  ودمه القطا يف ال

الكدریة فأٔما الغطاط �لضم فالصبح وقد یقال فيه �لفتح �مصعي القطا رض�ن فالقصار �ر�ل الصفر أ�عناق السود القودام الصهب اخلوايف يه 
و رٔأوا  أ�وىل الو�اوع واجلونیة والطوال أ�ر�ل البیض البطون الغرب الظهور الواسعة العیون يه الغطاط وبيت الهذيل یتعّطفون �ىل املضاف ول

 اكلغطاط املقب�ل.
 :اللسان

، واجلُوين� ما اكن أ�ْكَدَر الظهر أ�سود �طن اجلناح ُمْصَفر� اخللق قصري  ا�ن السكيت: الَقطا رض�ن: فرضب ُجوِنی�ة، ورضب مهنا الَغطاُط والُكْدِري�
 .الر�لني، يف ذنبه ر�ش�تان أ�طول من سا�ر ا�نب

�ن ي� والُكداِرّي؛ ا���رية عن ا�ن ا��عرايب: رضب من الَقطا ِقصاُر ا��ذ�ب فصی�ة تُنادي �مسها ويه أ�لطف من اجلُوّين؛ أ��شد اا�ن س�یده: الُكْدرِ 
 :ا��عرايب

غارِ   تَلْقى به بَْیَض الَقطا الُكداِري * تَوامئًا، اكحلََدِق الّصِ
منا أ�راد ا

�
�ة، وقيل: ا �ٌة وُكدارِی  )5/135لُكْدِرّي حفّرك وزاد أ�لفًا للرضورة، ورواه �ريه الَكَداِرّي، وفرسه بأ�نه مجع ُكْدِریّة. (ج/ص: وا�دته ُكْدِری

ىل طري ُد�ٍْس 
�
�ِْيسّ منسوب ا ىل طري ُكْدٍر، اك��

�
 .قال بعضهم: الُكْدِرّي منسوٌب ا

ىل معظم القطا ويه ُكْدٌر، اجلوهري: الَقطا ثالثة أ�رضب: ُكْدِري� وُجوّين وغَطاٌط، فالُكْدِرّي ما 
�
، ��نه �سب ا وصفناه وهو أ�لطف من اجلُوّينِ

 .والرض�ن ا�ٓخران مذ�وران يف موضعهيام
 :والَكَدُر: مصدر ا��ْكَدِر، وهو ا�ي يف لونه ُكْدَرة؛ قال رؤبة

وع  * أ�ْكَدُر لَف�اٌف ِعناَد الر�
ْخَمة املُثارة من َمدَ   .ر ا��رضوالَكَدَرُة: الُقال�َة الض�

 :اللسان

 Pallas’s Sandgrouse قطا �الس
Syrrhaptes paradoxus 

1 

http://www.thefreedictionary.com/Pomarine


ب من القطا، وا�دته غَطاطٌة؛ قال الشاعر  :والَغطاط: الَقطا، بفتح الغني، وقيل: َرضْ
�امً،    أ�ْصواُهتا كَرتاُطِن الُفْرِس   فأ��َر فاِرُطهُْم غَطاطًا ُجث

هُْب  واُل ا��ر�ِل البیُض البطوِن الُغْربُ وقيل: الَقطا ْرض�ِن: فالِقصاُر ا��ر�ِل الصْفُر ا��عناِق السوُد القواِدم الص� �ُة واجلُوِنی�ُة، والّطِ اخلَواِيف يه الُكْدِری
 .الظهوِر الواسعُة الُعیوِن يه الَغطاُط 

 .وقيل: الغطاط رضب من الطري ليس من القطا هن� �ُْرب البطوِن والظهوِر وا��بدان سوُد ا��جن�ة
منا وقيل: سوُد بطوِن ا��جن�ِة ِطواُل ا��ر 

�
ء، وا اِن أ�سود وأ�بیض، ويه لطیفة فوق املُاك� ْقَمَتْنيِ َخط� ْعناِق ِلطاٌف، وبأ�ْ�َدَعِي الَغطاطِة مثُل الر� �ل وا��

 .القطاا رضب من تُصاُد �لفّخ ليس �كون أ�ْرساً� أ�كرث ما �كون ثالً� أ�و اثنتني، ولهن أ�صوات وهن� غُْمث، ووصفها اجلوهري هبذه الصفة �ىل أ�هن
 .وقيل: الَغطاُط: طا�ر

َة احلُلوق قَصَرية ا��ر�ل يف َذنَِهبا ِر�ش�تاِن أ�طوُل من  ويف (ا�هتذیب): القطا رض�ِن: ُجوِين� وغَطاٌط، فالَغطاُط مهنا ما اكن أ�سوَد �ِطن اجلناح، ُمْصَفر�
 .سا�ر ا�نب

 :ويف حياة احلیوان ل�مريي
جلوهري نو�ًا �لثًا وهو الغطاط، فالكدري �رب اللون رقش البطون وأ�جن�ة صفر احللوق قصار أ�ذ�ب ويه والقطا نو�ان: كدري وجوين، وزاد ا

ٔألطف من اجلونیة (ٔأصغر)، واجلونیة سود بطون أ�جن�ة والقوادم (ٔأوائل ر�ش اجلناح) وظهرها ٔأ�رب ٔأرط تعلوه صفرة، ويه ٔأكرب من الكدري 
جلونیة ٔ�هنا ال تفصح بصوهتا ٕاذا صوتت، وٕامنا تغرغر بصوت يف �لقها، والكدریة فصی�ة تنادي �مسها. وال تضع تعدل جونیة �كدریتني، وٕامنا مسیت ا

الفجر فتقطع  القطاة بیضها ٕاال ٔأفرادًا، ويف طبعها ٔأهنا ٕاذا ٔأرادت املاء ارتفعت من أٔفاحيصها (أ�حفوص هو عش القطا) ٔأرساً�  ال متفرقة عند طلوع
�یلو مرت، املر�� مسرية القاف� يف الیوم واللی�) حفینئذ تقع �ىل املاء فترشب هنًال، وا�هنل رشب  200مس مسرية س�بع مرا�ل (ٕاىل �ني طلوع الش

 إالبل والغمن ٔأول مرة، فٕاذا رشبت ٔأقامت حول املاء متشا�� ٕاىل مقدار ساعتني ٔأو ثالث مث تعود ٕاىل املاء �نیة.
 :اللسان

واُل ا��ر�ِل اوقيل: الَقطا ْرض�ِن: ف �ُة واجلُوِنی�ُة، والّطِ هُْب اخلَواِيف يه الُكْدِری لبیُض البطوِن الُغْربُ الِقصاُر ا��ر�ِل الصْفُر ا��عناِق السوُد القواِدم الص�
��بدان سوُد ا��جن�ة، وقيل: سوُد الظهوِر الواسعُة الُعیوِن يه الَغطاُط؛ وقيل: الغطاط رضب من الطري ليس من القطا هن� �ُْرب البطوِن والظهوِر وا
اِن أ�سود وأ�بیض، ويه لطی ْقَمَتْنيِ َخط� ْعناِق ِلطاٌف، وبأ�ْ�َدَعِي الَغطاطِة مثُل الر� منا تُصاُد �لفّخ بطوِن ا��جن�ِة ِطواُل ا��ر�ل وا��

�
ء، وا فة فوق املُاك�

صوات وهن� غُْمث، ووصفها اجلوهري هبذه الصفة �ىل أ�هنا رضب من القطا، وقيل: الَغطاُط ليس �كون أ�ْرساً� أ�كرث ما �كون ثالً� أ�و اثنتني، ولهن أ� 
َة احلُلوق قَصَرية ا��  ر�ل يف َذنَِهبا ِر�ش�تاِن أ�طوُل طا�ر. ويف ا�هتذیب: القطا رض�ِن: ُجوِين� وغَطاٌط، فالَغطاُط مهنا ما اكن أ�سوَد �ِطن اجلناح، ُمْصَفر�

 .من سا�ر ا�نب
 :صبح أ�عىش

رٔأس�هيا   ومهنا القطا بفتح القاف وهو طا�ر معروف وا�ده قطاة وجيمع �ىل قطوات وقطیات ؤأكرث ما یبيض ثالث بیضات و�سمى قطا حلاكیة 
حلج صوته ٔ�نه یصیح قطا قطا و�� تصفها العرب �لصدق قال اجلوهري وهو معدود من امحلام وبه قال ا�ن قتیبة و�لیه جرى الرافعي يف ا

 وأ�طعمة قال الش�یخ حمب ا��ن الطربي واملشهور �الفه   مث القطا نو�ان كدري وجوين وزاد اجلوهري نو�ا �لثا وهو الغطاط فالكدري �رب
 االلون رقش البطون والظهور صفر احللوق قصار أ�ذ�ب   واجلوين سود بطون أ�جن�ة والقوادم وظهرها ٔأ�رب ٔأرقط تعلوه صفرة ويه ٔأكرب جرم

سري ٕاال من الكدري تعدل لك جونیة كدرتیني والكدریة تفصح �مسها يف صیا�ا واجلونیة ال تفصح بل تقرقر بصوت يف �لقها   ومن �اصهتا ٔأهنا ال � 
صها يف طلب جام�ة   ومن طبعها ٔأهنا تبيض يف القفر �ىل مسافة بعیدة من املاء وتطلب املاء من مسافة عرش�ن لی� وفوقها ودوهنا وخترج من أٔفاحي 

املاء �نیة   املاء عند طلوع الفجر فتقطع ٕاىل �ني طلوع الشمس مسرية س�بع مرا�ل فرتد املاء فترشب مث تقمي �ىل املاء ساعتني ٔأو ثال� مث تعود ٕاىل 
 .مليش وبق� النومواجلونیة خترج ٕاىل املاء قبل الكدریة ويه توصف �لهدایة فتأٔيت ٔأفاحيصها لیال وهنارا فال تضل عهنا وتوصف حبسن ا

 :اللسان
، واجلُوين� ما اكن أ�ْكَدَر الظهر أ�سود �طن اجلناح ُمْصَفر� اخللق قصري  ا�ن السكيت: الَقطا رض�ن: فرضب ُجوِنی�ة، ورضب مهنا الَغطاُط والُكْدِري�

�رية عن ا�ن ا��عرايب: رضب من الَقطا ِقصاُر ا��ذ�ب فصی�ة الر�لني، يف ذنبه ر�ش�تان أ�طول من سا�ر ا�نب. ا�ن س�یده: الُكْدِري� والُكداِرّي؛ ا�� 
  :تُنادي �مسها ويه أ�لطف من اجلُوّين؛ أ��شد ا�ن ا��عرايب
�غ�ارِ   تَلْقى به بَْیَض الَقطا الُكداِري      تَوامئًا، اكحلََدِق الّصِ

منا أ�راد الُكْدِرّي حفّرك
�
�ة، وقيل: ا �ٌة وُكدارِی  .وزاد أ�لفًا للرضورة، ورواه �ريه الَكَداِرّي، وفرسه بأ�نه مجع ُكْدِریّة وا�دته ُكْدِری

ىل طري ُد�ٍْس. اجلوهري: الَقطا ثالثة أ�رضب: ُكْدِري� وُجو
�
�ِْيسّ منسوب ا ىل طري ُكْدٍر، اك��

�
ّين وغَطاٌط، فالُكْدِرّي ما قال بعضهم: الُكْدِرّي منسوٌب ا
، ىل معظم القطا ويه ُكْدٌر، والرض�ن ا�ٓخران مذ�وران يف موضعهيام وصفناه وهو أ�لطف من اجلُوّينِ

�
 .��نه �سب ا

 :حياة احلیوان
ما الغطاط: �لفتح رضب من القطا �رب الظهور والبطون وأ�بدان سود بطون أ�جن�ة، طوال أ�ر�ل وأ�عناق، لطاف ال جتمتع ٔأرساً�، ؤأكرث 

كذا قا� اجلوهري. وقال ا�ن س�یده: الغطاط القطا. وقيل: القطا رض�ن فالقصار أ�ر�ل الصفر أ�عناق  �كون ثالً� ٔأو اثنتني، الوا�دة غطاطة،
غطاط السود القوادم الصهب اخلوايف، يه الكدریة واجلونیة، والطوال أ�ر�ل البیض البطون الغرب الظهور الواسعة العیون يه الغطاط. وقيل: ال

 .رضب من الطري ليس من القطا
 :احلیوان حياة

ويه  والقطا نو�ان: كدري وجوين، وزاد اجلوهري نو�ًا �لثًا وهو الغطاط، فالكدري �رب اللون رقش البطون والظهور صفر احللوق قصار أ�ذ�ب،
ا ٔألطف من اجلونیة، واجلونیة سود بطون أ�جن�ة والقوادم، وظهرها ٔأ�رب ٔأرقط تعلوه صفرة، ويه ٔأكرب من الكدري تعدل جونیة �كدریتني، وٕامن

ٔأفرادًا،  مسیت اجلونیة ٔ�هنا ال تفصح بصوهتا ٕاذا صوتت، وٕامنا تغرغر بصوت يف �لقها. والكدریة فصی�ة تنادي �مسها. وال تضع القطاة بیضها، ٕاال



مرا�ل، حفینئذ ويف طبعها ٔأهنا ٕاذا ٔأرادت املاء ارتفعت من أٔفاحيصها ٔأرساً� ال متفرقة عند طلوع الفجر، فتقطع ٕاىل �ني طلوع الشمس مسرية س�بع 
ود ٕاىل تقع �ىل املاء، فترشب هنال، وا�هنل رشب إالبل والغمن ٔأول مرة فٕاذا رشبت، ٔأقامت حول املاء متشا��، ٕاىل مقدار ساعتني ٔأو ثالث مث تع

  :املاء �نیة، وهذا یبعد ما حاكه الوا�دي املفرس يف رش�ه �یوان ٔأيب الطیب املتنيب يف قو�
  وبنات ٔأعوج لك يشء جيمع  والقنا وٕاذا املاكرم والصوارم

صد ٕان ٔأعوج حفل �رمي اكن لبين هالل �ن �امر، وٕانه قيل لصاحبه: ما رٔأیت من شدة �دوه? فقال: ضللت يف �دیة ؤأ� را�به، فرٔأیت صب قطا یق
طا شدید الطريان، وٕاذا قصدت املاء املاء، فتبعته ؤأ� ٔأغض من جلامه، حىت توافينا املاء دفعة وا�دة. قلت: وهذا ٔأغرب يشء �كون، فٕان الق

 .اش�تد طرياهنا ٔأكرث، مث ما كفاه حىت قال: ؤأ� ٔأغض من جلامه، ولوال ذ� �اكن س�بق القطا
لی� وتوصف القطا �لهدایة، والعرب ترضب هبا املثل يف ذ�، ٔ�هنا تبيض يف القفر، و�سقي ٔأوالدها من البعد يف اللیل وا�هنار، فتجيء يف ال 

ويف حواصلها املاء، فٕاذا صارت حيال ٔأوالدها، صاحت: قطا قطا فمل ختط بال �مل وال ٕاشارة وال جشرة، فس�ب�ان من هداها �� قال املظلمة، 
  :الشاعر

 ؤأضل يف احلس�ىن من الغر�ن  والناس ٔأهدى يف القبیح من القطا
  :ودوهنا واجلونیة مهنا، خترج ٕاىل املاء قبل الكدریة قال عنرتةوقال ٔأبو ز�د ال�يب: ٕان القطا تطلب املاء من مسرية عرش�ن لی�، وفوقها 

 وجون القطا �جللهتني جثوم  ؤأنت اليت لكفتين دجل الرسى
  :وقال الشاعر يف وصفها

 نعتًا یوافق معىن بعض ما فهيا  ٔأما القطاة فٕاين سوف ٔأنعتـه�ا
 سود قواد�ا صهب خواف�هي�ا ساكء خمضوبة يف ر�شها طرق

  :مزامح العقييل يف القطاة وفرخهاوقال 
  مبثل ا�ي قالت � مل تبدل  فلام دعته �لقطاة أٔ�اهب�ا

 :ا�صص
وق القطا ا�ن السكيت قطاة وقطًا وقطیات وقطوات ٔأبو �امت القطا لو�ن الكدري واجلوين فالكدري �رب أ�لوان رقش الظهور والبطون صفر احلل

والورق ويه ٔألطف من اجلوين واجلونیة تعدل �كدریتني وهن سود البطون سود بطون أ�جن�ة والقوادم قصار أ�ذ�ب ویقال للكدري العريب 
رقيشًا ؤأر�لها ٔأضلع من ٔأر�ل الكدري ولبان اجلونیة ٔأبیض وبلباهنا طوقان ٔأصفر ؤأسود والظهر ٔأ�رب ٔأرقط وهو لكون ظهر الكدریة � ٔأنه ٔأحسن �

قال وو�د يف بعض رقاع أ�مصعي بعد موته بعض العرب هيمز اجلوين ومل یق� �ريه الفاريس. ٔأبو �امت الغضف تعلوه صفرة ويه قصار أ�ذ�ب ٔأیضًا 
ریة من القطا هو اجلوين بعینه الوا�دة غضفة و�سمى اجلونیة غ�ء ٔ�هنا ال تفصح بصوهتا ٕاذا صوتت امنا تغرغر ا�داهن بصوت يف �لقها والكد

ط فرضب من الطري ليس من القطا الوا�دة غطاطة ويه �رب الظهور والبطون وأ�بدان سود بطون أ�جن�ة طوال فصی�ة تنادي �مسها ؤأما الغطا
ون اثنتني أ�ر�ل وأ�عناق وبأٔ�دعي الغطاطة مثل الرمقتني خطان ٔأسود ؤأبیض ويه لطیفة فوق املاكء وامنا تصاد �لفخ ال �كون ٔأرساً� ٔأكرث ما �ك

غمت ٔأیضًا امنا تغطغط ا�داهن بصوت يف �لقها وامنا تصوت �ني تطري مث تقطع التصویت وقال ٔأبو ا�قيش الغطاطة  ٔأو ثالً� ولهن ٔأصوات وهن
اللون  بیضاء شدیدة البیاض ور�الها محراوان قصري�ن ويف ظهرها خطان ٔأو ثالثة سود �ريه الغطاطة مثل الفطاة يف قدرها وطولها �ري ٔأهنا كدراء

غطاط القطا وا�دته غطاطة فعم به ؤأما ثعلب فقال هو رضب من القطا وهو ٔأ�كر ما �كون يف الورد قال ؤأ�شد ا�ن فأٔما ٔأبو عبید فقال ال
  �عرايب

  ودمه القطا يف الغطاط احلثاث  وقد ٔأغتدي قبل ضوء الّصب�اح
ٔ�عناق السود القوام الصهب اخلوايف يه الكدریة فأٔما الغطاط �لضم فالصبح وقد یقال فيه �لفتح �مصعي القطا رض�ن فالقصار �ر�ل الصفر ا
  واجلونیة والطوال أ�ر�ل البیض البطون الغرب الظهور الواسعة العیون يه الغطاط وبيت الهذيل

 أ�وىل الو�اوع اكلغطاط املقب�ل  یتعّطفون �ىل املضاف ولو رٔأوا
 :احملمك

 .والَغطاط: الَقطا، وا�دته: غَطاطة
َوال أ�رُ�ل البیض الُبطون الغُ وقيل: القطا َرض�ن، ف هب اخلوايف، ويه الُكدّریة واجلُونیة، والّطِ ود القوادم الص� فر �عناق الس� رب الِقصار أ�ر�ل الص�

 .الظهور الواسعة العُیون، يه الَغطاط
هور وأ�بدان سود أ�جن�ة  ِطوال أ�ر�ل وأ�عناق لطاٌف، وبأْٔ�َدَعي وقيل: الَغطاط: رضب من الّطري ليس من القطا، هّن �ُرب الُبطون والظ�

مقتني َخّطان ابیض واْسود، ويه لطیفة فوق املُّاكء، وٕامنا تَُصاد �لفخ، ليس �كون ارسا�، اكرث ما �كون ثال�  ٔأو اثنتني، ولهن الغطاطة ِمثُل الر�
 .اصواٌت، وهن غُْمت 
بح  .والُغَطاُط: الص�

 .ول ا�هناروقيل: اختالط ظالم أٓخر اللیل بضیاء أٔ 
 :اللسان

ود وا��بیض، ويف �دیث أ��س: جئت ٕاىل النيب، صىل هللا �لیه وسمل، و�لیه �ُردٌة جْوِنی�ة؛ منسوبة ٕاىل اجلَْون، وهو من ا��لوان، ویقع �ىل ا��سْ 
، وقيل: يه منسوبة ٕاىل بين اجلَْوِن، قبی� من ا ��ْزد. ويف �دیث معر، ريض هللا عنه: ملا قَِدم الشأ�م وقيل: الیاء للمبالغة كام یقال يف أ�ْمحر أ�ْمحَرِي�

رًة، فإ  ، �لضم، كام أ�ْقَبل �ىل َمجٍَل �لیه ِ�ْ�ُ َكبٍْش ُجوّينٍ أ�ي أ�ْسود؛ قال اخلطايب: الَكبُْش اجلُوِينّ هو ا��سود ا�ي أ�ْرشِب ُمحْ ذا �س�بوا قالوا ُجوِينّ
ْهري ُدْهرِّي، قال ا�ن ا��ثري �َتْني، قالوا يف ا�� : رضٌب من الَقطا، ويه أ�ْخضَُمها تُْعَدُل ُجونی�ٌة �ُكْدِری : ويف هذا نظر ٕاال أ�ن �كون الروایُة كذ�. واجلُوِينّ

الُبطوِن وا��ْجِن�ة، وهو ح: ُسوُد وهن� ُسوُد البطوِن، ُسوُد بُطون ا��ْجِن�ة والقوادِم، قصاُر ا��ذ�ب، وأ�ْرُ�لُها أ�ْطَوُل من أ�ْرُ�ِل الُكْدِرّي، ويف الص�ا
، وهو لكَون �ة، ٕاال أ�نه أ�ْحَسُن �َْرِقيشًا تَْعلوه  أ�كُرب من الُكْدِرّي، ولَباُن اجلُوِنی�ة أ�بیُض، بلَباِهنا َطْوقاِن أ�ْصَفُر وأ�ْسوُد، وظهُْرها أ�ْرقَطُ أ�ْ�َربُ َظهِْر الُكْدِری



، ُصْفرٌة. واجلُوِنی�ة: غَْتامء ال تُْفِصح بَصوْ  ِهتا ٕاذا صاحت ٕامنا تَُغْرِغُر بصْوت يف َ�لِْقها. قال أ�بو �امت: وو�دت خبط ا��مصعي عن العرب: قَطًا ُجؤين�
� فهيا اهلمُز  �موز؛ قال ا�ن س�یده: وهو عندي �ىل تومه حركة اجلمي ُملْقاة �ىل الواو، ف��ن الواَو متحركٌة �لضمة، وٕاذا اكنت الواُو مضمومة اكن

�َسبَ  و�رُكه َتْغلَظَ فاس�توى �ىل ُسْؤِقه، وهذا الن �وَىل، وقرأ� ا�ن كثري: فاس�ْ یة، وقد قرأ� أ�بو معرو: �ادًا ل ٕامنا هو ٕاىل امجلع،  يف لغة ليست بت� الفاش�ِ
اِر، ورمبا ُمهَِز، وامجلع ُجَوٌن، بفتح الواو؛ وهو �ِدٌر، وٕاذا وَصفوا قالوا قطاٌة َجْونٌة، وقد َمر� تفسري اجلُوّينِ من الَقطا يف �رمجة كدر. واجلُونُة: ُجون ُة العط�

  :ونٍة ل�ٓاكم؛ قال الُقالخوقال ا�ن �ري: اهلمز يف جْؤنة وُجَؤٍن هو ا��صل، والواُو فهيا منقلبٌة عن اهلمزة يف لغة من خف�فها، قال: واجلَُون أ�یضًا مجُع جُ 
  .�ىل َمصاميٍد ��مثاِل اجلُونَ 

اة أ�َدمًا �كون مع قال: واملصاميُد  تد�رٌة ُمَغش� ار�ن، وامجلع ُجَون، مثل املَقاحيد ويه الباقياُت اللنب. یقال: �قة ِمْصامٌد وِمْق�اٌد. واجلُونُة: ُسلَْیَ�ٌ ُمس�ْ العط�
َتحسن �َْرَك اهلمزة؛ واكن یقول يف قول ا��عىش یَِصف �ساًء تََصد�    :�ن للر�ال �اِلیاٍت ويه مذ�ورة يف اهلمزة، واكن الفاريس� �َس�ْ

،   .واكن اِملصاُع مبا يف اجلَُونْ   ٕاذا ُهن� �َزلَْن ٔأْقـرانَـهُـن�
اٍر؛ اجلُونة، ما قا� ٕاّال بطالع سعد، قال: و�� ذ�رته هنا. ويف �دیثه، صىل هللا �لیه وسمل: فو�دُت ِلَیِده �َْردًا ورحيًا ��منا أ�ْخَرَ�ا  من ُجونة عط�

رز. ا�ن ا��عرايب:اجلَْونُة الَفْحمُة. �ريه: اجلَْونُة اخلابیُة مطلی�ة �لقار: قال ا��عىش�لضم: اليت    :یُعد� فهيا الطیُب وُحيْ
�ا یَِصْح ِد�ُكنا، اِدها  فُقْمنا، ومل   .ٕاىل َجْونٍة عند َ�د�

 :اللسان 
 .اجلُوينوالُغْضُف الَقطا اجلُوُن؛ قال ا�ن �ري: صوابه والغََضُف الَقطا 

و �الف ا��ْمصع. �ريه: والَغَضفة رضب من الطري قيل ٕاهنا الَقطاة اجلونّیة، وامجلع غََضٌف وغَُضْیٌف: موضع. وَسهم أ�ْغَضُف أ�ي �َِلیُظ الّرِ�ش، وه
ف �لینا اللیل: أ�لبس�نا؛ وأ��  . ولیل أ�ْغَضُف وقد غَِضف غََضفًا. وتََغض�   :شدوأ�ْغَضف اللیُل أ�ي أ�ظمل واْسود�

فوا   بأ�ْ�الِم ُ�ّال ٕاذا ما تََغض�
 

 غََطاَطةٌ 
 .من اململكة العربیة السعودیة وجيمع غََطاٌط. وال �زال �سمى هبذا �مس كام نقل يل منصور الفهد

ْريِ ليَس من الَقَطا، هُ  :و�اء يف �ج العروس ن� والَغَطاُط، �َسَ�اٍب: الَقَطا، كام يف املُحمك، أ�و رضٌب منه، كام يف الّص�اح، وقال �ُريه: رضٌب من الط�
َتِمُع أ�ْرس  بْداِن ُسوُد بُطوِن ا��ْجِنَ�ِة، ِطواُل ا��ْرُ�ِل وا��ْعناِق، ِلطاٌف ال َجتْ هُوِر والُبُطوِن وا�� ، الواِ�َدُة �ُْربُ الظ� اً�، أ�كُرث ما �َكوُن ثالً� أ�و اثْنَتَْنيِ

وُد الَقواِدِم الص�  ْفُر ا��ْعناِق، الس� �ِن: فالِقصاُر ا��ْرُ�ِل، الص� واُل غََطاَطٌة هباٍء، كام يف الّص�اح. وقيل: الَقَطا َرضْ �ُة واجلُوِنی�ُة والّطِ هُْب اخلََوايف، يه الُكْدِری
ْقمَ ا��ْرُ�ِل البِ  هُوِر الواِسَعُة الُعیوِن يه الَغَطاُط. وقال أ�بو �اٍمت بأ�ْ�َدَعي الَغَطاَطِة ِمثُْل الر� اِن: أ�سَوُد، وأ�بیُض، ويه یُض الُبُطوِن، الُغْربُ الظ� َتْنيِ َخط�

اِعرُ  ِء، قال الش�   :لَطیَفٌة فَُویَْق املُاك�
�امً  اُطِن الُفْرِس أ�ْصواهتُ   فأ�َ�َر فاِرُطهُم غََطاطًا ُجث  ا كَرتَ

ْیِد �ِن ثَْوٍر رِيضَ هللا عنه ي �اَء يف ِشْعِر ُمحَ   :كذا يف اللِّسان. قلُت: وا��
اُطِن الُفْرِس   وحمّوٍِض َصْوُت الَغَطاِط بهِ  َحى كَرتَ   َرأ�َد الض�

  :وقال الهَُذِيل� 
  الَغَطاِط �ىل أ�ْر�ائِِه َزَ�ُل   وماٍء قد َوَرْدُت أ�َمْميَ ط�امٍ 

  :وقال أ�بو َكبٍري الهَُذِيل� 
ِفلُوَن عن املَُضاِف ولو َرأ�ْوا         أ�وَىل الَو�َاوِعِ اكلَغَطاِط املُْقِب�لِ   ال ُجيْ

قطا �ستنايئ 
 البطن

Chestnut-bellied 
Sandgrouse Pterocles 
exustus 

2 

�ٌة َذنُوبٌ   ُكْدِری
نُوُب: الفَرُس الواِفرُ  نَِب. ويف �دیث ا�ن عباس، ريض اّ� عهنام: اكن فْرَعوُن �ىل فَرٍس ذنُوٍب أ�ي واِفر َشْعِر  اللسان: وا�� ویُل ا�� نَِب، والط� ا��

ِه. وقال �ُريه: یوٌم َذنُوٌب: طویل الرش� ال ینقيض، ��نه نَِب ال یَْنَقيض، یعين طول َرشّ نَِب. ویوٌم َذنُوٌب: طویُل ا�� نَِب  ا��  .طویل ا��
 .Crowned Grouseالكدریة أ�خرى قصرية ا�نب ونقصد هنا وقد ا�رت� هذا �مس لتفریقها عن 

 Spotted Sandgrouse قطا مرقط
Pterocles senegallus 

3 

  نَْبَطاءٌ 
 قََطاةٌ بیضاء البطن

 وقد و�د�ها من دون القطا ببطن ٔأبیض ما �دا قطاة �الس، لكن بطهنا ٔأكرث بیاضًا.

عرايق قطا 
 (مسنن ا�یل)

Pin-tailed Sandgrouse 
Pterocles alchata 

4 
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 ُجوِنی�ةٌ 
�َتْني، وهن�  : رضٌب من الَقطا، ويه أ�ْخضَُمها تُْعَدُل ُجونی�ٌة �ُكْدِری ُسوُد البطوِن، ُسوُد بُطون ا��ْجِن�ة والقوادِم، قصاُر ا��ذ�ب، اللسان: . واجلُوِينّ

 وأ�ْرُ�لُها أ�ْطَوُل من أ�ْرُ�ِل الُكْدِرّي.

قطا ٔأسود 
 البطن

Black-bellied 
Sandgrouse Pterocles 
orientalis 

1 

�ةٌ   Crowned Sandgrouse قطا متوج َشائَِعةٌ  ُكْدِری
Pterocles coronatus 

2 



، واجلُوين� ما اكن أ�ْكَدَر الظهر أ�سود �طن اجلناح :وجيمع كدري. اللسان  ا�ن السكيت: الَقطا رض�ن: فرضب ُجوِنی�ة، ورضب مهنا الَغطاُط والُكْدرِي�
ب من الَقطا : رض ُمْصَفر� اخللق قصري الر�لني، يف ذنبه ر�ش�تان أ�طول من سا�ر ا�نب. ا�ن س�یده: الُكْدِري� والُكداِرّي؛ ا���رية عن ا�ن ا��عرايب

  :ِقصاُر ا��ذ�ب فصی�ة تُنادي �مسها ويه أ�لطف من اجلُوّين؛ أ��شد ا�ن ا��عرايب
�غ�ارِ   تَلْقى به بَْیَض الَقطا الُكداِري      تَوامئًا، اكحلََدِق الّصِ

منا أ�راد الُكْدِرّي حفّرك وزاد أ�لفًا للرضورة، ورو 
�
�ة، وقيل: ا �ٌة وُكدارِی  .اه �ريه الَكَداِرّي، وفرسه بأ�نه مجع ُكْدِریّةوا�دته ُكْدِری

�ةٌ  �ٌة ِحَ�اِزی  ُكْدِری
 �سبهتا للح�از ويه موجودة يف احل�از وا�مين وإالمارات وعامن و�ريها ٔ�فریقيا وجنوب ٕا�ران و��س�تان ومهنا مخسة نویعات.

قطا 
ليش�تنس�تني 

 خمطط) (قطا

Lichtenstein’s 
Sandgrouse Pterocles 
lichtensteinii 

3 
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�ةٌ   یََماَمٌة �َرِی
 وامجلع ميام.

وزمعوا وقالوا الفرق بني امحلام ا�ي عند� وال�م ٔأن ٔأسفل ذنب ا�صص: ٔأبو �امت وال�م الوا�دة ميامة امحلام الربي وقال حامم مكة ٔأمجع ميام، 
 امحلامة مما یيل ظهره ٕاىل البیاض وكذ� حامم أ�مصار ؤأسفل ذنب ال�مة ال بیاض به.

عظامًا رقشًا مثل بیض  ا�صص: قالوا وال�مة بعظم امحلامة كدراء اللون بني القصرية والطوی� خضمة الرٔأس �كون يف الشجر والص�اري تبيض بیضاً 
 احلبار.

 ا�صص: ال�م وا�دهتا ميامة ويه اكمحلامة � ٔأنه ليس فوق ذ��ه بیاض وذ� ا�ي یفصل بني امحلام وال�م وحامم مكة ٔأمجع ميام.
بون امحلام يف البیوت يف العهد ه وهو من �لامء البرصة واكنوا �ر 248ٔأقول فعًال امحلام الربي ٔأ�لبه من دون بیاض يف الظهر، ؤأبو �امت تويف 

 العبايس، فهو یقارن حامم البیوت مع امحلام الربي ا�ي هو ال�م.

حامم جبيل 
(یضم امحلام 

 املتوحش)

Rock Dove 
(including Feral 
Pigeon) Columba 
livia 

1 

�ةٌ یََماَمٌة   َجشَرِی
وقد مسیناها �لشجریة ٔ�هنا تعشش يف فت�ات وحجور يف �ذوع أ�جشار. يف طیور مرص سامها الورقاء ويه صفة لعموم امحلام وليست امس. 

 ومسیت �ٕالجنلزيیة ٔ�هنا تعشش يف حجور يف الشجر.
م ٔأن ٔأسفل ذنب ويف ا�صص: أٔبو �امت وال�م الوا�دة ميامة امحلام الربي وقال حامم مكة ٔأمجع ميام زمعوا وقالوا الفرق بني امحلام ا�ي عند� وال�

 .وأٔسفل ذنب ال�مة ال بیاض بهامة مما یيل ظهره ٕاىل البیاض وكذ� حامم أ�مصار امحل

 Stock Dove Columba حامم �ري
oenas 

2 

 یََماَمٌة َصْفَراُء �َْنيِ 
 قریبة جينیًا من ال�مة أ�وروبیة.

حامم �ري 
 رشيق

Yellow-eyed Pigeon 
Columba eversmanni 

3 

 َوَرَشانٌ 
 ومجعه ِوْرَشان

 وال �زال هذا الطا�ر معروف هبذا �مس لهذا الیوم.
 العني: والورشاُن: طا�ٌر، وأ�نىث: ورشانٌة، وامجلیع: ورشاٌن.

ْبُه امحلامِة، وْمجُعه ِوْرشاٌن، �كرس الواو و�سكني الراء، مثل ِكْروان مجع َكَروان �ىل �ري قي  اس، وا��نىث َوَرشانةٌ ويف اللسان: والَوَرشاُن: طا�ُر ش�ِ
.  وهو ساُق ُحّرٍ

ّیاِت، ولَْحُمه أ�َخف� منَ  ، وهو من الَوْحش�ِ ْبُه احلََماِم، وهو ساُق ُحّرٍ َكًة: طا�ٌِر ش�ِ   احلََماِم.ويف �ج العروس: والَوَرَشاُن، ُمَحر�

 Common حامم الغا�ت
Woodpigeon 
Columba palumbus 

4 

اَمٌة َزیُْتوِنی�ٌة أ�فْرِیِقي�ةٌ   َمحَ
 

 African Olive Pigeon زیتوينحامم 
Columba arquatrix 

5 
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اَمٌة َرْقَشاءٌ    َمحَ
__ 
 

Speckled Pigeon 
Columba guinea 

1 

 َرْهَطى
ٔأن �سمى يف اململكة رهطیة وأٔيت ��م من لسان العرب ما یثبت ذ� فشكرًا �، كنت سأٔس�ت�دم امس العني، لكن أ�س�تاذ منصور الفهد ٔأ�ربين 

 وذ�ر ٔأیضًا ٔأنه یأٔلك التني.
ْهَطى: طا�ر یأ�لك التَِّني عند ُخرو�ه من ورقه صغريًا ویأ�لك َزَمَع َعناِقيِد العنب و�كون ببعض َرسواِت الطائِف،  وهو ا�ي �سمى �َْريَ اللسان: والر�

اِة، وامجلع َرهاَطى.   الرس�

 Bruce’s Green Pigeon امحلامة اخلرضاء
Treron waalia 

2 



َولُهام أ�صف اة: طا�ر كهیئة امحلامة قصري الر�لني ُمَرسْ ىل اخلُْرضة أ�صفر البطن ويف موضع أٓخر: و�َْريُ الرس�
�
ر الّرِ�لني واِملنقار أ�ك�ل العینني صايف الل�ْون ا

اُة موضع بناحية الطائف، و�زمعون أ�ن هذا الطا اِة، والرس� ، وُجيَمع ُعُیوَر الرس� َ �ر یأ�لك ثل�ئة تِينٍة من وما حتت جناحيه و�طن ذنبه ��نه �ُْرٌد وّيشِ
 وكذ� الِعنَب. �ني تطلُع من الَورِق ِصغاراً 

 ا�صص: العني (الَعْريُ یظهر يل ٔأن "العني" تصحیف) طا�ر ٔأصفر البطن ٔأخرض الظهر بعظم القمري.
 قُْمرِي� أ�ْوُروِيب� 

 مقریة.ا�صص: والقمري اكلفاختة مطوقة ويه تقرقر وتض�ك كام یض�ك ��سان وأ�نىث 
�ة رضب من امحلام.  ويف اللسان: ا�ن س�یده: الُقْمرِی

 European Turtle القمري
Dove Streptopelia 
turtur 

3 

 أ�نَنٌ 
 ومجعه أ�َ�نٌ 

ُر الّرِْ�لني واِملْنقار، وقيل:  ، أ�ْمحَ �ِْيسّ واد، � َطْوٌق كهیئة َطْوق ا�� الَوَرشان، وقيل: هو مثل امحلام ٕاال  هوويف اللسان: وا��نَُن: طا�ٌر یَْرضُِب ٕاىل الس�
 أ�نه أ�سود، وصوتُه أ�ِنٌني: أ�وْه أ�وْه. ؤأ� ٔأقول ٔأنه فعًال صوته كذ� ٔأنني ٔأووه ٔأووه.

 ا�صص: قالوا وامحلام وا��يس والقمري والفاختة وأ�نن وامجلیع أ��ن وال�م لك هؤالء حامم والوراشني وساق حر.
: قال القزویين: ومن �اصیة القامري ٔأهنا ٕاذا ماتت ذ�ورها مل تزتاوج ٕا��ا. والورشان ا�ي هو ذ�ر القمري یوصف القلقش�ندي يف صبح أ�عىش

 .�حلنو �ىل ٔأوالده حىت ٕانه رمبا قتل نفسه ٕاذا رأٓها يف ید القانص
 :قال عطاء: وهو یقول يف صیا�ه

 �وا للموت وابنو للخراب
 .النوى، جشي الصوت �داً ومنه نوع ٔأسود جحازي یقال �: 

ة �لفاء واخلاء املعجمة والتاء املثناة وامجلع الفواخت بفتح الفاء و�رس اخلاء ويه طا�ر من ذوات أ�طواق، جحازیة يف قدر امحلام، حس�ن -ومهنا الفاختة
احلكامء، فأٔمرمه بنقل الفواخت ٕا�هيا  الصوت، ویقال: ٕان احلیات هترب من صوهتا، حىت حيىك ٔأن احلیات كرثت بأٔرض، فشاك ٔأهلها ذ� ٕاىل بعض

فانقطعت احلیات عهنا. ويف طبعها أ��س �لناس؛ وتعيش يف ا�ور، ٕاال ٔأن العرب �سمها �لكذب، فٕان صوهتا عندمه تقول فيه: هذا ٔأو ٕان 
 الرطب، ويه تقول ذ� والن�ل مل یطلع بعد؛ و�� تقول العرب يف ٔأمثاهلم: ٔأكذب من فاختٍة.

 Dusky Turtle Dove مقري نواح
Streptopelia lugens 

4 

 Rufous Turtle Dove مقري رشيق قُْمرِي� أ�ْصهَبٌ 
Streptopelia 
(orientalis) meena 

5 
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ی�ةٌ   فَاِختٌَة أ�ْوَراس�ِ
ق.اللسان: الفاِختُة:  ٌب من احلَامم املَُطو�  وا�دة الَفواِخِت، ويه َرضْ

الفاختة يه املطوقة ا��ر وأ�نىث فاختة ويه تقرقر والقمري اكلفاختة مطوقة ويه تقرقر وتض�ك كام یض�ك ��سان وأ�نىث مقریة وساق  ا�صص
 حر اكلقمري یض�ك ٔأیضًا و�سمى بصیا�ه ساق حر وال تأٔنيث � وال مجع.

یقال وان: الفاختة: وا�دة الفواخت، من ذوات أ�طواق، ويه بفتح الفاء و�رس اخلاء املعجمة و�لتاء املثناة، يف أٓخرها، قا� يف الكفایة، و حياة احلی
 .للفاختة: الصلصل ٔأیضًا بضم الصاد�ن املهملتني انهتيى

ها إال�س �لناس وتعيش يف ا�ور، والعرب تصفها ويه عراقية وليست حب�ازیة، وفهيا فصا�ة وحسن صوت، وصوهتا �ش�به املثلث، ويف طبع 
 :�لكذب، فٕان صوهتا عندمه، هذا ٔأوان الرطب، وتقول ذ� والن�ل مل یطلع، قال الشاعر

 تقول وسط الكرب  ٔأك�ذب مـن فـاخـتة
 هذا ٔأوان الـرطـب  والـط�ل�ع ل�م یب�دلـهـا

 Eurasian Collared ميام مطوق
Dove Streptopelia 
decaocto 

1 

 فَاِختٌَة أ�فْرِیِقي�ةٌ 
 

ميام ٔأفریقي 
 مطوق

African Collared 
Dove Streptopelia 
roseogrisea 

2 

 َساٌق ُحرٍّ 
 و�سمى ٔأیضًا الساق. وهو امس �نس مر�ب �ر�یب اس�نادي (كَ�اَد احل�ُق)

 � صوت ٔ�نه یقول ساق حر �و�و، ساق حر �و�و یتكرر ویبدو اكلقهقهة.
 وساق حر اكلقمري یض�ك ٔأیضًا و�سمى بصیا�ه ساق حر وال تأٔنيث � وال مجع.ا�صص: 

: ا��ر من القَامِرّي، مسي بصوته؛ قال محید �ن ثور  :اللسان: وساُق ُحّرٍ
ْوَق ٕاال حاممةٌ  ��مـا  وما هاَج هذا الش�  َدَع�ْت س�اَق ُحـّرٍ تَـْر�ًة وتَـرن

اق؛ قال الشامخ  :ویقال � ٔأیضًا الس�
ْ�َل، ٕاذ نََطَقْت اك  حاممٌة، فََدَع�ْت س�اق�ًا ع�لـى س�اقِ   دت �ُساِقُطين والر�

ميام ٔأمحر العني 
 ٔأو ش�به مطوق

Red-eyed Dove 
Streptopelia 
semitorquata 

3 



 وقال مشر: قال بعضهم الساُق امحلام وُحر� فَْرُخها. ویقال: ساُق ُحّرٍ صوت الُقْمرّي.
 امم والوراشني وساق حر.و�اء يف ا�صص: قالوا وامحلام وا��يس والقمري والفاختة وأ�نن وامجلیع أ��ن وال�م لك هؤالء ح

َراءٌ   فَاِختٌَة َمحْ
 يه ٔأش�به �لفاختة من القمري. 

 Red Turtle Dove مقري ٔأمحر
Streptopelia 
tranquebarica 

4 

 ُد�ِْيس� 
: رضب من امحلام �اء �ىل  �ِْيس� لفظ املنسوب وليس مبنسوب. ويف احلدیث: أ�ن أ�� طل�ة اكن یصيل يف �ائط � فطار ُد�ِْيس� فأ�جعبه؛ اللسان: وا��

 قال: هو طا�ر صغري قيل هو ذ�ر ال�م.
بٌَة سوادًا. ؤأ� ٔأرى ٔأهنا مسیت د�س�یة �س�بة ل��سة يف الصدر ويه امحلرة اليت يف ص َرٌة ُمْرشَ �َْسُة: ُمحْ  درها ومنقطة �سواد.وورد يف اللسان: وا��

 واملعلوف سامه د�يس كذ� وال �زال الطا�ر ٕاىل هذا الیوم معروف �مس ا��يس وا��يس.

ميام ضا�ك 
(فاختة 
 النخیل)

Laughing Dove 
Spilopelia 
senegalensis 

5 
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ِحٌم أ�ْسَوُد ِمنَْقارٍ   ِمحْ
ِحٌم ٔأسود بطن  ِمحْ

 مسیناها كذ� ٔ�ن من �نسها يف ٔأفریقيا مخسة ٔأنواع. ومسیناها مححمة ٔ�هنا شبيه �محلحم �ري ٔأن ذنهبا قصري.

 
__ 

Black-billed Wood 
Dove Turtur 
abyssinicus 

1 

ِحمٌ   َشائِعٌ  ِمحْ
ا��يس وهو حامم الوحش قال ؤأما امحلحمة اليت سامها الطائفي امحلحمة فطا�رة ليست من ا��ل ا�صص: امحلحم حاممة طویل ا�نب ٔأصغر من 

امحلحم يه ٔأكرب من ا��ل یعلوها سواد و�طهنا امحلرة ويه دو�ن امحلامة يف العظم ور�الها ٕاىل القرص وعنقها مقتدر وامجلع امحلحم قال ؤأظنه 
 بعینه.

 ِحم مجیعًا: طا�ر.ويف اللسان: واحلُْمُحُم واِحلمْ 
 ا�صص: الیحموم طا�ر �ش�به ا��يس � ٔأنه ٔأصغر منه ٔأسود البطن ٕاىل طرف ا��يب ٔأسود الرٔأس والعنق والصدر وظهره ٔأعرم كهیئة املويش

 ٔأصفر املنقار والر�لني. وقد ٔأ�رب� أ�س�تاذ منصور الفهد ٔأن �مس حيموم معروف يف احل�از.

ميام طویل 
 ا�نب

Namaqua Dove Oena 
capensis 

2 

ةٌ  �ةٌ  ُدر�  ٕاْسَكنَْدِری
 parrot/-birds/species/alexandrine-https://lafeber.com/pet�س�بة لٕالسكندر املقدوين ا�ي حيىك ٔأنه نقلها ٕاىل ٔأور�. املصدر: 

املعلوف، وذ�ره اجلاحظ يف كتابه احلیوان يف ا�� اخلامس حيث قال: ومنه ما �كون اكلببغاء، والن��، وامحلامة، والثعلب، وا�رة و�مس درة ذ�ره 
رة  ٔأن ل�وال �كون أ�جعوبة يف تصو�ره و�ر�یب ٔأعضائه، وتنضید ٔألوان ر�شه يف وزن ت� أ�ش�یاء اليت ذ�ر�ها. وقال يف ا�� أ�ول: ولس�نا نعين

 ما للطاووس من من حسن ذ� الر�ش وتالوینه وتعارجيه.
 و�ركنا امس الببغاء للكبري مهنا كام اقرتح املعلوف.

 Alexandrine Parakeet درة نبي�
Psittacula eupatria 

3 

ُة َ�ِسَكةٌ   ُدر�
 ويه تعين الناسك ٔأو الراهب ٔأو العابد. monk�رمجة ل�لكمة 

 
__ 
 

Monk Parakeet 
Myiopsitta monachus 

4 

ٌة رأ�َساءٌ    ُدر�
وهو من وضع  Nadayus، ومل أٔ�د معىن لهذا �مس ٔأو أٔص� واكن امس اجلنس م �المس الالتيين �نداي1823سامها العامل الفر�يس فيلوت س�نة 

 م.1857العامل بونو�رت 

 
__ 
 

Nanday Parakeet 
Aratinga nenday 

5 

قَةٌ  ٌة ُمَطو�  ُدر�
 مهنا نویع ٔأفریقي وأٓخر هندي.یو�د 

درة هندیة 
 مطوقة

Rose-ringed Parakeet 
Psittacula krameri 

6 
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 َصِلیَقاءٌ 
 ا�صص: الصلیقاء مثل العز�زاء �ىل لوهنا وفهيا بیاض وسواد.

ِلیقاء، ممدوٌد: رضب من الطري.ويف اللسان:   والص�
وقد سأٔلت د. ٔأمحد سعید الغامدي مؤلف كتاب "النبا�ت يف الرساة واحل�از معجم لغوي مصور" عن امس هذا الطا�ر بعد ٔأن ٔأرسلت � صورته 

 فقال: �سمیه حنن الصلیق بتشدید الالم املكسورة، فشكرًا �.

وقواق ٔأو �واكل 
 ٔأبیض احلاجب

White-browed 
Coucal Centropus 
superciliosus 

1 

ْ�َرٌق  الوقواق  َوْقَواٌق أ�
 الراهب

Pied Cuckoo 
Oxylophus jacobinus 

2 

https://lafeber.com/pet-birds/species/alexandrine-parrot/


 ا�صص: أ��رق طا�ر یأٔلك ا�خن وامجلع الربق.
نىث، وهو من ا�واّب أ�بلَق وبَلْقاء، ومن ال�  ب أ�بَقع وبَْقعاء.اللسان: وتَيٌْس أ��رُق: فيه سواد وبیاض. قال اللحیاين: من الغمن أ��رق و�َرقاء ل��

 وبالد الَوْقواِق: فوق بالد الصني. والَوْقواُق: طا�ر، وليس بثبت.اللسان: 
وقواق مرقط  َوْقَواٌق ُمنَق�طٌ َكِبريٌ 

 �بري
Great Spotted 
Cuckoo Clamator 
glandarius 

3 

َیِوي�   َكْوٌل أٓس�ْ
  من اللغة الهندیة و�رجع للس�نكریتية �و�یال.وهو مأٔخوذ من صوته، و�مس تعریب لالمس

 Asian Koel �ول
Eudynamys 
[scolopaceus] 
scolopaceus 

4 

 Grey-bellied Cuckoo وقواق حز�ن َوْقَواٌق َرَماِدي� بَْطنٍ 
Cacomantis 
passerinus 

5 
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وقواق دیدریك  َوْقَواٌق أ�ْخَرضُ َظهْرٍ 
(وقواق ٔأخرض 

 الظهر)

Dideric Cuckoo 
Chrysococcyx caprius 

1 

ِيس�   Klaas’s Cuckoo وقواق �س َوْقَواٌق أْ�َ
Chrysococcyx klaas 

2 

 َوْقَواٌق ُعَقيِّيبٍّ 
 ٔأنواع يف جنوب رشق أٓس�یا والهند. والشائع یو�د يف الهند. 7منه هو نوع من الوقواق �بري احلجم �ش�به العقاب جسامً ویو�د 

وقواق صقري 
 هندي

Common Hawk 
Cuckoo Hierococcyx 
varius 

3 

ِيق�    َوْقَواٌق َرشْ
__ 
 

Oriental Cuckoo 
Cuculus optatus 

4 

 Common Cuckoo وقواق اعتیادي َشائِعٌ  َوْقَواٌق 
Cuculus canorus 

5 
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 ثََبٌج ِهْنِدي� 
 ذ�ره هذا �مس املعلوف يف كتابه معجم احلیوان. ونقل هذا �مس صاحب طیور العراق وصاحب طیور لبنان، وسامها بومة يف طیور مرص.

�َبُج: طا�ر یصیح اللیَل أ�مجَع  ، وامجلع ثِْب�اٌن.اللسان: والث  ��نه یَِنئ�
لیل ٔأمجع ا�صص: صاحب العني ا�هنام طا�ر ش�به الهام وقد تقدم ٔأنه البوم وقال �هت الهامة نوهًا رفعت رٔأسها مث رصخت، الثبج من الهام یصیح ال 

 و ثبج ٔأیضًا.ٔ�نه ینئ وامجلع الثب�ان، اخلبل طا�ر یصیح اللیل ٔأمجع صوً� وا�دًا حييك ماتت خبل ماتت خبل وه

ثبج هندي 
(بومة أ�جشار 

 الهندیة)

Indian Scops Owl 
Otus bakkamoena 

1 

ثبج خمطط  ثََبٌج فَاِتحٌ 
(بومة أ�جشار 

 ا�ططة)

Pallid Scops Owl 
Otus brucei 

2 

ثبج ٔأفریقي  ثََبٌج َعَرِيب� 
(بومة أ�جشار 

 أ�فریقية)

Arabian Scops Owl 
Otus (senegalensis) 
pamelae 

3 

ثبج ٔأوريب  ثََبٌج ٔأْوَراِيس� 
(بومة أ�جشار 

 أ�وروبیة)

Eurasian Scops Owl 
Otus scops 

4 

  ثََبٌج ُسَقْطرِي� 
__ 

Socotra Scops Owl 
Otus socotranus 

5 
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 ثَلِْجی�ةٌ بُوَهٌة 
 و�س�ت�دم البومة للنوع الكبري من البوم. ومل �س�ت�دم لكمة ثلوج ٔ�ن ثلج مجع، وثلوج مجع امجلع.

هنم البوهة  ا�صص: البومة طا�ر �كون يف اجلبال ٔأبغث ٔأ�رد بعظم ا��ا�ة یطري ویصیح �للیل وهو شبيه �لباشق ومجعها البوم وا�هنام البوم ومجعه
  بومة ویقال هو ذ�رها قال رؤبةوالبوه طا�ر مثل ال 

 اكلبوه حتت الّظّ� املرشوش
ت رٔأسها ا�صص: الهامة طا�رة كدراء �رباء مثل لون البوم بعظم البومة قال والهامة العظمية الرٔأس ويه زرقاء تنظر من لك ماكن أٔی� درت ٔأدار 

 الهامة ��هنار ولكن �كو�ن يف الغريان ظاهرتني ویتطري �لهامهقب� وال تقبل بصدرها وامجلیع الهامات والهام وال تطري البومة وال 
ٔ�نه ینئ صاحب العني ا�هنام طا�ر ش�به الهام وقد تقدم أٔنه البوم وقال �هت الهامة نوهًا رفعت رٔأسها مث رصخت الثبج من الهام یصیح اللیل ٔأمجع 

 اتت خبل ماتت خبل وهو ثبج ٔأیضاً وامجلع الثب�ان اخلبل طا�ر یصیح اللیل ٔأمجع صوً� وا�دًا حييك م

 Snowy Owl Bubo بومة الثلوج
scandiacus 

1 

ی�ةٌ   بُوَهٌة أ�ْوَراس�ِ
 وذ�ر هذا �مس املعلوف وهو نق� عن سافيين وهو�لن، ونقل هذا �مس يف طیور العراق وطیور لبنان ويف طیور مرص سامه بعفة.

 .Buboو�س�ت�دمه جلنس 
 :َذَكر الُبوم، وقيل: الُبوه الكبري من البوم؛ قال رؤبة یذ�ر ِكَربه اللسان: والُبوهة والُبوه:

�� املَْرشوِش   اكلُبوه حتت الظ�
ب�ه به ال� أ�نه أ�صغر منه، وا��نىث بُوهة. وقال أ�بو معرو: يه الُبومة الصغرية و�ُش�َ

�
ا الر�ل ا��محق، وأ��شد بيت  وقيل: البوهة والُبوه طا�ر �ش�به الُبومة ا

 :رئ القيسام
 أ�� هنُد ال تَْنكحي بُوهًة     �لیه عقيقته ٔأحس�با

 Eurasian Eagle Owl بومة �ساریة
Bubo bubo 

2 

�ةٌ  َراِوی   بُوَهٌة َحصْ
__ 
 

Pharaoh Eagle Owl 
Bubo ascalaphus 

3 

بومة �ساریة  َعَرِبی�ةٌ  َرْقَطاءُ بُوَهٌة 
 مرقطة

Arabian Spotted 
Eagle Owl Bubo 
(africanus) milesi 

4 

 َ ِكي�ٌة ب بومة السمك  ْنأٓءُ بُوَهُة َمسَ
 البنية

Brown Fish Owl 
Bubo (zeylonensis) 
semenowi 

5 
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 َخَبٌل أ�ْوُروِيب� 
سامه املعلوف كذ� ونقل من ا�صص ولسان العرب  "طا�ر یصیح اللیل لكه خبل ماتت خبل" وقال وهذا الصوت �ش�به كثريًا صوت البوم 

 ) عند �لامء احلیوان.Tawny Owlاملسمى هبذا �مس (یقصد 
 اللسان: واخلََبل: طا�ر یَِصیح اللیل ُلك�ه صوً� وا�دًا َحيْيك ماتت َخْبَل.

 .Strixرص هذا �مس �ىل �نس سوف نقت

 Tawny Owl Strix البومة السمراء
aluco 

1 

 َخَبٌل َعَرِيب� 
 وقد سامه يف طیور مرص بومة بتلر. Strixٔ�نه من �نس 

 

 Hume’s Owl Strix بومة بتلر
butleri 

2 

 بُوَمٌة أ�ْذَ�ءُ 
 هو من إالبِل والغمن، ونَْع�ٌة أ�ْذ�ُء وَكبٌْش أَٓذُن. اللسان: ور�ل أ�ذاِينّ وأَٓذُن: عظُمي ا��ُذنَْنيِ طویلُهام، وكذ�

 سامها كذ� املعلوف وقال ٔأهنا مرتمجة. ونقلت �مس مجیع الكتب القدمية كطیور مرص والطیور العراقية وطیور لبنان.

البومة القر�ء 
 (أ�ذ�ء)

Long-eared Owl Asio 
otus 

3 

َعاءُ   بُوَمٌة َمصْ
ُع:  أ�مصع  الصغري ا��ذن، وا��نىث مصعاُء. وقال ا��زهري: الصمعاء الشاة اللطیفة ا��ذن اليت لَِصَق أ�ذ�ها �لرأ�س. یقال: �زن مصعاء وتيساللسان: وا��ْمصَ

عُ  ِش الساقَِني َهيِْدُم الكعبَة؛ ا��ْمصَ َع َمحِ : الصغري ا��ذنني من الناس ٕاذا اك� صغريي ا��ذن. ويف �دیث �يل، ريض هللا عنه: ��ين �ر�ل أ�ْصَعَل أ�ْمصَ
 و�ريمه.

 Short-eared Owl Asio البومة الصمعاء
flammeus 

4 



 سامها كذ� املعلوف وقال ٔأهنا مرتمجة. ونقل �مس  يف الطیور العراقية وطیور لبنان ٔأما طیور مرص فسامها هامة.
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 َهاَمةٌ 
ت رٔأسها ا�صص: الهامة طا�رة كدراء �رباء مثل لون البوم بعظم البومة قال والهامة العظمية الرٔأس ويه زرقاء تنظر من لك ماكن أٔی� درت ٔأدار 

 غريان ظاهرتني ویتطري �لهامه ویتنكد هبا.قب� وال تقبل بصدرها وامجلیع الهامات والهام وال تطري البومة وال الهامة ��هنار ولكن �كو�ن يف ال

بومة ا�ازن 
 (بومة بیضاء)

Barn Owl Tyto alba 1 

 َصَدى
 وكذ� سامها املعلوف ؤأ�ن الطیيب يف طیور لبنان، ٔأما طیور مرص فسامها ٔأم قویق، وطیور العراق البومة الصغرية.

دى، وامجلع هاٌم؛اللسان: والهامة ِمن طِري اللیِل: طا�ٌر صغري یأ�لَُف   املَقاِ�َر، وقيل: هو الص�
�أ�ُر َخرَج من َرأ�ِسه طا�ٌِر اك َكر من الُبوِم، واكنت العرب تقول: ٕاذا قُتَل قَِتیٌل فمل یُْدَرْك به الث َدى ا�� َدى، اللسان: الص� �ر الص� لُبوَمة ويه الهاَمة وا��

 :ل قاتُِ� َكف� عن ِصیا�ِه؛ ومنه قول الشاعرفيصیح �ىل قَْربِه: اْسُقوِين اْسُقوِين، فٕان قُتِ 
 أ�ْرضِبَْك حّىت تَقوَل الهَاَمُة: اْسُقوِين،

 :والرابع الّصدى ما �رِجع �لیك من صوِت اجلبل؛ ومنه قول امرئ القيس
ائل  مص� َص�داه�ا وَعـفـا َرْسـُمـــهـا، َتْعَجَمْت عن منِطِق الس�  واس�ْ

 Atheneوس�نخصص اجلنس 

 Little Owl Athene مة صغريةبو 
noctua 

2 

َراِوي�    َصَدى َحصْ
-- 

Lilith Owl Athene 
(noctua) lilith 

3 

بومة صغرية  َصَدى أ�ْرقَطٌ 
 مرقطة

Spotted Owlet 
Athene brama 

4 

ی�ةٌ  بُوَمةٌ   َ�ْجيِ
Boreal  يف إالجنلزيیة يهTundra  در�ة شامًال ؤأسفل املنطقة القطبیة. وواحض ٔأن �مس تعریب ملنطقة التندرة  60ويه املنطقة الشاملیة فوق

 ویو�د لها امس يف اللغة العربیة وال مينع تعر�هبا. اكن من املمكن ٔأن نقول شاملیة لكن لكمة �امة وال 

بومة تنجاممل 
(البومة 
 الكئیبة)

Boreal Owl Aegolius 
funereus 

5 

 

  Plate 92          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

َبٌد أ�ْوُروِيب�   س�ُ
من ماء ا�صص: الس�بد طا�ر دون الصقر یطري �للیل ینفخ مث یقع قریبًا رسیع أ�متالل ٔأبو عبید هو طا�ر لني الر�ش ٕاذا قطر �ىل ظهره قطر�ن 

 س�بدان.جرى وامجلع 

 European Nightjar س�بد ٔأورويب
Caprimulgus 
europaeus 

1 

َبٌد ِمْرصِي�   Egyptian Nightjar س�بد مرصي س�ُ
Caprimulgus 
aegyptius 

2 

َبٌد نُوِيب�   Nubian Nightjar س�بد نويب س�ُ
Caprimulgus nubicus 

3 

 

  Plate 93          
 م �مس �جنلزيي القدمي�مس  �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

تَاِين�  َبٌد َ�ِكس�ْ  س�ُ
ند يف یفرُخ يف لك ��س�تان ما�دا اجلزء الشاميل، وجنوب ٔأفغا�س�تان �ىل احلدود البا�س�تانیة، وحنوب غرب ٕا�ران يف منطقة صغرية، وكذ� يف اله 

 املنطقة احلدود مع ��س�تان. و�س�تو يف شامل غرب الهند.
 ��س�تان، حفق � ٔأن ینسب لبا�س�تان.% يف 80ومبا ٔأنه یفرخ 

 Sykes’s Nightjar س�بد الس�یخ
Caprimulgus 
mahrattensis 

1 

َبٌد أ�ْرَمدٌ   س�ُ
 ٔأرمد ٔأي رٔأسه رمادي وهذا �رمجة لالمس العلمي. وهو النویع ا�ي يف اجلز�رة العربیة.

 Montane Nightjar س�بد اجلبال
Caprimulgus 
poliocephalus 

2 



َبٌد   Indian Nightjar س�بد هندي ِهْنِدي� س�ُ
Caprimulgus 
asiaticus 

3 

َبٌد َهبِميٌ   س�ُ
ُمي: ما اكن لَوً� وا�دًا ال ُخياِلطه �ريه َسوادًا اكن أ�و بیاضًا، ویقال لل�یايل الثالث اليت ال یَْطلُع فهيا   القمر ُهبٌَم، ويه مجع ُهبْمٍة.اللسان: وا�َهبِ

خو اك�َهبِمي من أ�لو  اللسان: �ا س�ئل ا�ن عباس عن قو� وأ��اُت ِ�سا�ِمك ومل یُبّنيِ هللا ا�� َیَة فيه ُختاِلف ُمْعظم لوِنه، قال: ومل َل هبن� ان اخلیل ا�ي ال ش�ِ
وداُء اليت ال بیاض فهيا، وامجلع من ذ� ُهبٌْم  أ��اب فقال: هذا من ُمْهبَم التحرمي ا�ي ال و�ه ا�ي ال ُخياِلطُ لونَه لون �ُريه. وا�َهبُمي من النِّعاج: الس�
َرش الناُس یوم القيامة ُحفاًة ُعراًة غُْرًال ُهبْامً أ�ي ليس معهم يشء، ویقال: أ�ِحص�اَء؛ قا ل أ�بو معرو ا�ُهبُْم وا�دها َهبمي وهو وُهبٌُم فأٔما قو� يف احلدیث: ُحيْ

 ا�ي ال خياِلط لَونَه لوٌن ِسواه من َسواٍد اكن أ�و �ريه.

 Plain Nightjar السهول س�بد
Caprimulgus 
inornatus 

4 

 

  Plate 94          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 الِبی�ةٌ  َمس�اَمةٌ 
امِمس طري مثل اخلَطاطیف ال یُْقَدر  امِمس، ولكفتين بیض ا��نُوق؛ قال: الس�  لها �ىل بیض.اللسان: لكفتين بَْیَض الس�

ّبه الطري هبا لرسعهتا؛  مجهرة اللغة: َسامم: مجع َساممة، ويه من الطري، ش�ُ
، لكه: اخلفيف اللطیُف الرسیُع من لك يشء، ْمُسامين� ْمُسامُن والس� امِمس والس� ْمساُم والس� امُم والس�  اللسان: والس�

 Alpine Swift ساممة الرصود
Tachymarptis melba 

1 

 َشائَِعةٌ   َمس�اَمةٌ 
 یة.نطاقها واسع ٔأوسع من التالیة فهيي من الصني رشقًا مرزرًا �س�یبري� وا�ول إالسكند�فية وجنوً� تلر�یا وٕا�ران وش�به اجلز�رة أ�یبري 

 :اخلُّطاف؛ وینشد اللسان: والُعّواُر: رضب من اخلَطاِطیف أ�سود طویل اجلنا�ني، وَمع� اجلوهري فقال: الُعّوار، �لضم والتشدید،
یِق ُعّواُر الّصِ  َت الّصِ  یق: الغبار.كام انَْقض� َحتْ

 Common Swift Apus ساممية �ادیة
apus 

2 

 Pallid Swift Apus ساممة �هتة َمس�اَمٌة فَاِحتَةٌ 
pallidus 

3 

 َمس�اَمٌة َعَرِبی�ةٌ 
 وا�مين والصومال.مسیناها عربیة ٔ�ن تفرخ يف جنوب اجلز�رة العربیة يف عامن 

 Forbes-Watson’s ساممة �رلیوزي
Swift Apus berliozi 

4 

 

  Plate 95          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ْیَمٌة ِمهََالئِی�ةٌ   ُمسَ
 تفرخ هناك وكذ� يف التبت. جلبال اهلمال� حيثلتصغريها ومتیزيها عن بقية السامم و منسوبة  Swiftletمسمية 

 
-- 

Himalayan Swiftlet 
Aerodramus 
brevirostris 

1 

ِلی�ٌة أ�فْرِیِقي�ةٌ   َمس�اَمٌة َخنْ
 خنالء ٔأفریقية

خنیل أٓس�یویة  مةبیئهتا النخیل ونطاقها مقترص �ىل ٔأفریقيا ويه دامئًا يف مناطق النخیل یأٔنواها وما شاهبها �� مسیناها خنالء. هناك يف مقابلها سام
 نطاقها �شمل الهند ورسیالناك وميتد رشقًا لهوجن �وجن وجنوب رشق أٓس�یا.

 African Palm Swift ساممة النخیل
Cypsiurus parvus 

2 

 َمس�اَمٌة َهاِدئِی�ةٌ 
 منسوب للمحیط الهادئ.�س�بة للمحیط الهادئ. يف الت�دیث اجلدید �سمى ا�ٓن �ٕالجنلزيي �س�بة للمحیط الهادئ، ٔ�ن �مس العلمي 

 
-- 

Fork-tailed Swift 
Apus pacificus 

3 

 Little Swift Apus ساممة صغرية َمس�اَمٌة َصِغَريةٌ 
affinis 

4 

َزاءٌ   َمس�اَمٌة َجعُ
 ٔأي جعزها ٔأبیض

ساممة بیضاء 
 الزمك

White-rumped Swift 
Apus caffer 

5 

 

  Plate 96          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي واملصدر�مس العريب مع ا�لیل 

اٌق أ�ْرُجَوانٌ  غراب زیتوين  ِشِقر�
مرقط (شقراق 

Purple Roller 
Coracias naevius 

1 



فقالوا  صبح أ�عىش: الشقراق بفتح الشني املعجمة وسكون القاف ؤألف بني الراء املهم� والقاف الثانیة وجيوز فيه �رس الشني ٔأیضا ورمبا قلبوه
مش�بع اخلرضة حسن املنظر يف ٔأجنحته سواد والعرب تتشاءم به ويف طبعه الرشقاق و�سمى أ�خيل ٔأیضا وهو طا�ر صغري بقدر امحلام ٔأخرض 

 الرشه حىت ٕانه �رسق فراخ �ريه   و�ده اجلاحظ نو�ا من الغر�ن و�كرث ببالد الشام والروم وخراسان.
 فأٔما ٔأبو عبید فقال أ�خيل الشقراق عند العرب ا�ن درید وهو الضؤضؤ. :ا�ن س�یده

ِقْراُق، لغات: طا�ر �كون  ِقرقاُق، والّرشِ ِقّراُق، والّشِ ، يف منابت الن�ل كقدر الهُْدُهد، مرقط خبرضة وبیاض ومحرة بأٔرض احلرمالعني: شقرق: الّشِ
 :ِقِرْر ششقلوسواد، قال: صوت ُشُقّراٍق ٕاذا قال: 

ٔأو ٔأخيل 
 مرقط)

 ُضْؤُضؤٌ 
الطا�ر ويف تواصل يل مع أ�خ وحيد الفزاري من ُعامن فقد ٔأ�ربين ٔأن ٔأهل ُعامن �سمونه الضوضو والضاضو. وهذا مما یؤكد حصة التسمیة ٔ�نه هذا 

 أٓبد عهنم والبعض جيیهئم صیفًا للتفرخي.
 .الضؤضؤ: الطا�ر ا�ي �سمى أ�خيل، قا� ا�ن س�یده وتوقف فيه ا�ن درید :التاج

 .وذ�ر قوم من ٔأهل اللغة ٔأن الضْؤُضؤ هذا الطا�ُر ا�ي �سَمى أ�ْخيََل، وال ٔأدري ما حص�ته  :مجهرة اللغة
ْئضئ :ا�صص ال�ن س�یدة ْؤُضؤ، ا�ن السكيت. -ٔأبو عبید، الّضِ  أ�صل، ا�ن درید، وهو الض�

غراب زیتوين 
هندي (شقراق 

ٔأو ٔأخيل 
 هندي)

Indian Roller 
Coracias 
benghalensis 

2 

اٌق لَْیَالِيك�   ِشِقر�
اٌق نیيل  ِشِقر�

ج ٔأو نی� لكمة لیالك فارس�یة نقلها العرب ٔ�س�بانیا مث فر�سا و�ریطانیا، وهل لشجر سامها الغافقي أ�ندليس نیل ٔأو عظمل وبعض املراجع �سمیه نیل
 � ٔأزهار بنفسجیة وردیة �س�ت�دم للزینة و�س�تخرج منه الصبغة نیلیة.

غراب زیتوين 
ٔأرجواين الصدر 

(شقراق ٔأو 
ٔأخيل ٔأرجواين 

 الصدر)

Lilac-breasted Roller 
Coracias caudatus 

3 

اٌق َ�بَِيش�   ِشِقر�
 وهو موجود من غرب ٔأفریقيا لرشقها للجز�رة العربیة، وليس مقترصًا �ىل احلبشة فقط.

وصف دقيق لصوت للطا�ر هذا ا�ي ال  ِقِرْر ششقلدل �ىل ٔأنه أٓبد، وتصویته وصف اخللیل �ن ٔأمحد يف العني (ٔأ�اله) بأٔنه �كون بأٔرض احلرم ی
ره �زال یو�د من منطقة البا�ة ٕاىل تعز يف ا�مين وهو أٓبد. وصوته كام ذ�رت خيتلف عن البقية وهو كام وصفه اخللیل. ویدل ذ� �ىل ٔأن انتشا

ن لكمة بأٔرض احلرم يه تصحیف للجرم واجلَْرم تعين احلر (لكمة معربة) وهو �رید انمكش مع مرور الزمن لیرتاجع للبا�ة. ٔأما ماقا� صاحب التاج أٔ 
 ٔأن یقو� بأٔرض احلر، ولو اكن كذ� لقال طا�ر �كون �ٔ�رض اجلرم ٔأو بأٔرض جرم.

ب. وأ�رض َجْرٌم: �اّرة، وقال أ�بو حنیفة: َدِفيئٌة، وامجلع ُجُروٌم، وق ، فاريس معر� ، وهو اللسان: واجلَْرُم: احلَر� ال ا�ن ُدَریٍْد: أ�ْرٌض َجْرٌم توصف �حلّرِ
ٌد، وهام دِخيالن يف احلّرِ والربد. د؛ یقال: هذه أ�رض َجْرٌم وهذه أ�رض َرصْ ْ  دخيل. اللیث: اجلَْرُم نَِقيض الرص�

غراب زیتوين 
�بيش (شقراق 

ٔأو ٔأخيل 
 �بيش)

Abyssinian Roller 
Coracias abyssinicus 

4 

اٌق  غراب زیتوين  أ�ْوُروِيب� ِشِقر�
ٔأورويب 

(شقراق ٔأو 
 ٔأخيل ٔأورويب)

European Roller 
Coracias garrulus 

5 

 ُهْدُهٌد أ�ْوَراِيس� 
صاحب العني الهدهد ٔأبیض اللون ببياض ومحرة وسواد � عرف طویل �ىل رٔأسه وصوته الهدهدة ورمبا قيل � هداهد قال الراعي كهداهٍد �رس 

 یدعو بقار�ة الّطریق هدیال.الّرماة جناح�ه  

 Eurasian Hoopoe الهدهد
Upupa epops 

6 

 

 

  Plate 97          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ْصَدٌر َرفَْراٌف أ� 
ن التفرخي سامه املعلوف قاوند وذ�ر ٔأن ٔأساطري الیو�یني تذ�ر ٔأن ابنة ٔأیولس ٕا� الرحي حتولت لهذا الطا�ر واكن وا�ها ٔأیولس حيبس الرحي يف زم

طیور �لالتینية و�ريها من لغات أٔوربة. مث ذ�ر قول سقراط: ليس القاوند من ال  Hscyonٔأو  Alkuoneفيسكن البحر، �� سامها الیو�نیون 
 .Alkuonidesالكبرية لكن ا�آلهة منحته رشفًا عظ�ً لشدة حمبته فٕاذا بىن عَشه هدٔأ الكون ٔأ�مًا �سمى ٔأ�م القاوند 

 وسامه يف طیور مرص القاوند ويف طیور لبنان القاوند (دیك البحر) ويف الطیور العراقية السامك ٔأبیض الصدر.
 سا�ل البحر، وحيضن بیضه س�بعة ٔأ�م يف الرمل، وخيرج ٔأفرا�ه يف الیوم السابع، مث �زقها س�بعة ٔأ�م حياة احلیوان: القاوند: طا�ر یت�ذ و�ره �ىل 

ی�انه يف ٔأیضًا، واملسافرون يف البحر یتمينون هبذه أ��م، ویوقنون بطیب الوقت و�لول ٔأوان السفر. وقيل: ٕان هللا تعاىل ٕامنا ميسك البحر عن ه 
ر وفرا�ه، لربه بأٔبویه، عند كربهام، وذ� ٔأهنام ٕاذا كربا محل ٕا�هيام قوهتام، و�اهلام حياهتام ٕاىل ٔأن ميو�. وهذا الطا�ر زمن الش�تاء، عن بیض هذا الطا�

 املت�ذ منه حشم القاوند املعروف. مظ: �مة �رمجة من كتب الیو�ن ؤأساطريمه.
مباجه الفكر ومناجه العرب يف كتابه: كنت ٔأمسع �شحم القاوند ومل ٔأدر ما هو: ويف هنایة إالرب للنو�ري: وأّٔما القاوند وما قيل فيه، قال صاحب كتاب 

وند طا�ر حيواٌن هواّيئ ٔأم ماّيئ ٔأم ٔأرّيض، حىت وقفت �ىل كتاٍب موضوعٍ يف طبائع احلیوان وخواّصه ليس �لیه امس املصنّف، فرٔأیته قد قال: القا
 ويف الیوم السابع خيرج فرا�ه مث �زقّها س�بة ٔأ�م.یتّ�ذ و�ره �ىل سا�ل البحر وحيضن بیضه س�بعة ٔأّ�ٍم، 

صیاد السمك 
(الرفراف) 

 ٔأبیض الصدر

White-throated 
Kingfisher Halcyon 
smyrnensis 

1 



صیاد السمك  َرفَْراٌف أ�ْرَمدٌ 
(الرفراف) 

 رمادي الرأٔس

Grey-headed 
Kingfisher Halcyon 
leucocephala 

2 

ٌق  السمك صیاد  َرفَْراٌف ُمَطو�
(الرفراف) 
 ٔأبیض الیاقة

Collared Kingfisher 
Todirhamphus 
chloris 

3 

وزي�  صیاد السمك  َرفَْراٌف فَْريُ
(الرفراف) 

 املتوج

Malachite Kingfisher 
Corythornis cristatus 

4 

 َشائِعٌ  َرفَْراٌف 
فْ  ِلُمي �َُرفْرُِف جبناحيه مث یَْعدو. والر� فْراُف: الظ� ك جناحيه حول اليشء �رید أ�ن یقع اللسان: والر� راُف: اجلناح منه ومن الطا�ر. وَرفَْرف الطا�ر ٕاذا حر�

لَمي بذ� ��نه �ُرفْرُِف ِجبناَحْيه مث یَْعُدو ؛ عن أ�يب سلمة، قال: ورمبا مسوا الظ� فراُف: طا�ر وهو �اِطُف ِظّ�ِ  . الظلمي هو ذ�ر النعام.�لیه. والر�

صیاد السمك 
 (الرفراف)

Common Kingfisher 
Alcedo atthis 

5 

 أ�بَْقعٌ  َرفَْراٌف 
�التینية وهو امس هذا  Ceryle�لیو�نیة وهو امس هذا الطا�ر الطا�ر ومن الیو�نیة  kerulosقال املعلوف: ِقِرىل� و�مس العريب مش�تق من 

 ال ٔأجعمي.الطا�ر عند �لامء احلیوان. ونقل بعد من �م اجلوالیقي يف املعرب حيث قال: ومل یقل اجلولیقي ٔأن القرىل فاريس كام ذ�ر ا�مريي بل ق
مسه هذا ٔأما ٔأهل البادیة والعوام ونقل بعد ذ� �م أ�ب ٕا�س�تا�س (وهو عرايق املو� والنشأٔة من ٔأب لبناين) فص�اء بغداد یعرفون القرىل �

 فٕاهنم �سمونه صلیلقع.
وأ��ري ٔأما يف الطیور العراقية فقد سامه السامك أ�بقع وبقية ٔأنواع العائ� السامك. ويف طیور مرص سامه طري السمك (!)، وا�ٓخر صیاد السمك 

 سامه القاوند. ويف طسور لبنان سامه صیاد السمك أ�بقع (رفراف شائع).
 نوع حول العامل. 135ا�رت� هذا �مس لوجوده يف الرتاث ويف أ�مثال العربیة القدمية. ویو�د من القرىل قد 

ىل صبح أ�عىش: القريل �كرس القاف و�سمى مالعب ظ� وهو طا�ر صغري اجلرم من طیور املاء رسیع �ختطاف ال �زال مرفرفًا �ىل و�ه املاء �
عینيه ٕاىل قعر املاء طمعا و�رفع أ�خرى �ذرا فٕان أٔبرص يف املاء ما �س�تقل حبم� من السمك ٔأو�ريه انقض �لیه  �انب كطريان احلدٔأة هيوي ٕ��دى

يقال ٔ�نه اكلسهم املرسل فأٔخر�ه من قعر املاء وٕان ٔأبرص يف اجلو �ار�ا مر يف أ�رض   وبه یرضب املثل يف إالقبال �ىل اخلري وإالد�ر عن الرش ف 
 دىل ٔأو رٔأى رشا توىل.قرىل ٕان رٔأى �ريا ت

 .أ�ْطَمُع ِمْن ِقِرىل�  :مجمع أ�مثال
 ٔأخطف من قرىل
 أ�ْغَوُص ِمْن ِقِرىل� 
ىل  ٔأ�ذر من قر�

وي قالوا ٔأنه طري من بنات املاء صغري اجلرم، �دید الغوص، رسیع �ختطاف، وال �رى ٕاال مرفرفًا �ىل و�ه املاء �ىل �انب كطريان احلدٔأة هي
عر املاء طمعًا، و�رفع أ�خرى ٕاىل الهواء �ذرًا، فٕان ٔأبرص يف املاء ما �س�تقل حبم� من مسك ٔأو �ريه انقض �لیه اكلسهم املرسل ٕ��دى عینيه ٕاىل ق

زم فقالوا: فأٔخر�ه من قعر املاء، وٕان ٔأبرص يف الهواء �ار�اً مر يف أ�رض. وكام رضبوا به املثل يف �ختطاف، كذ� رضبوا به املثل يف احلذر واحل
ٕان رأٔى  ٔأ�ذر من قرىل، كام قالوا: ٔأ�ذر من غراب. وقالوا: ٔأحزم من قرىل، كام قالوا ٔأحزم من حر�ء. ويف أ�جساع البنة اخلس: �ن �ذرا اكلقرىل

م ٔأ�د، �ريًا تدىل وٕان رٔأى رشًا توىل وقال محزة: وقد �الف رواة النسب هذا التفسري فقالوا: قرىل هوامس ر�ل من العرب اكن ال یت�لف عن طعا
 وال یرتك موضع طمع ٕاال قصد ٕالیه، وٕان صادف يف طریق �سلكه خصومة �رك ذ� الطریق ومل مير به فقالوا فيه: ٔأطمع من قرىل. فهذا ما حاكه

 :النسابون يف تفسري هذا املثل. قال محزة: ؤأقول أٔ�، �لیق ٔأن �كون هذا الر�ل ش�به هبذا الطا�ر ومسي �مسه. وقال الشاعر
 �سيت ٔأهًال وسهالً   جف�انـي وم�ال� من 

 رٔأیت مـــــــال قـــــــال  وم�ات مـرح�ب ل�مـا
 مبا فع�ل�ت ال�قـرلـى  ٕانـي ٔأظ�ن�ك تـح�كــي

 :ؤأحزم ٔأیضاً. وهو طا�ر من طري املاء شدید احلزم واحلذر، یطري يف الهواء وینظر ٕ��دى عینيه ٕاىل أ�رض. ويف ٔأجساع ابنة اخلس
 ٕان رٔأى خ�ريًا ت�دلـى  ال�قــرلـــى�ن ح�ذرًا ك�

 وٕان رٔأى رشًا توىل
 قال أ�زهري: ما ٔأراه عربیًا.

. فراُف: طا�ر وهو �اِطُف ِظّ�ِ  اللسان: والر�
: طا�ر؛ ويف ا��مثال: ، وأ��ذر من ِقِرىل�  اللسان: الِقِرىل� ، وأ�خطف من ِقِرىل� صغري من طیور املاء یصید ؛ قال ا�ن �ري: الِقِرىل� طا�ر أ�حزم من ِقِرىل�

ال ُمَرفْرِفًا �ىل و�ه املاء
�
ن ِقِرىل� طري من بنات املاء صغري اجلرم، رسیع الَغْوص، �دید �ختطاف، ال �َُرى ا

�
�ىل �اِنٍب، هيوي  الَسمك، وقيل: ا

ىل قَْعر املاء َطَمعًا، و�رفع ا��خرى يف الهواء َ�َذرًا؛ وأ��شد ا�ن �ري
�
�دى عینيه ا

�
�: 
 �َِسيت أ�ْهًال وَسهْال   َمْن َجف�انـي وَم�ال� �

ـا  رأ�یَت مـاِلـــَي قَـــــال�   وم�ات َمـْرَح�ُب لَ�م�
ِّـي أ�ُظ�ن��ك تـح�كــي ن

�
ـ�ى  ا  مبا فََعلَْت، الِقـرِل

صیاد السمك 
(الرفراف) 

 أ�بقع

Pied Kingfisher 
Ceryle rudis 

6 



ن رأ�ى 
�
، وا ن رأ�ى �ريًا تََدىل�

�
، ا ؛ قال ا��زهري: ما أ�رى ِقِرىل� عربّیًا؛ قال ا�ن �ري: و�روى وروي يف أ�ْجساع ابنة اخلُّس: ُكْن َ�ِذرًا اكلِقِرىل� ّرشًا تََوىل�

ن رأ�ى يف السامء �ار�ًا َمر� يف
�
هْم، وا نه ٕاذا أ�برص مسكة يف قْعر البحر انقض� �لهيا اكلس�

�
، یقال: ا ا��رض. ویقال: ِقِرىل� امس ر�ل ال  ُكْن بَصريًا اكلِقِرىل�

 .یت�ل�ف عن طعام أ��د
ك فْراُف: اجلناح منه ومن الطا�ر. وَرفَْرف الطا�ر ٕاذا حر� ِلُمي �َُرفْرُِف جبناحيه مث یَْعدو. والر� فْراُف: الظ� جناحيه حول اليشء �رید أ�ن یقع  اللسان: والر�

لَمي بذ� ��نه �ُرفْ  ؛ عن أ�يب سلمة، قال: ورمبا مسوا الظ� فراُف: طا�ر وهو �اِطُف ِظّ�ِ  رُِف ِجبناَحْيه مث یَْعُدو.�لیه. والر�
 

  Plate 98          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 قَاِریٌَة َصْدَراءٌ 
 مسیت لصدرها وزورها أ�بیض.

ٕاال الوروار (وهو حاكیة صوته) مل یذ�ره ٕاال القزویين يف كتابة أٓ�ر البالد ؤأخبار العباد ونق� من كتاب طیور وقد سامها املعلوف وروار وقال امس 
-تصوت قرر حبرية تنيس القریبة من بور سعید يف مرص. ٔأما القاریة والقارور والقوار�ر فقد ذ�رهتا معظم كتب اللغة ؤأیضًا �سبب حاكیة صوهتا ٔ�هنا

ْريِي.قرر. وال�زال هبذ  ا �مس يف السعودیة، ويف الكویت �سمى اخلُّضِ
وداِنی�اِت أ�ْكَرثُ ما تأ�لك الِعنَُب والزیتوُن، ومجعها قَواِري، مسیت قاِریًَة لَسواده ا؛ قال أ�بو منصور: هذا �َلط، لو اللسان: اللیث القاِریَُة طا�ر من الس�

�ٌة من أ��ار یُعري، ويه عند العرب قاریٌَة، بتخفيف الیاء.  اكن كام قال مسیت قاِریًة لسوادها �شبهيًا �لقارِ  �ة، بتشدید الیاء، كام قالوا �اِری لقيل قاِری
اِف، ِطوالُها أ�ْخضَُم من اخلُط�  وروي عن الكسايئ: القاِریَُة طري ُخْرض، ويه اليت تُْدَعى الَقوارِ�َر. قال: والَقرِّيِ أ�وُل طري قُُطو�ًا، ُخْرضٌ سوُد املناقري

 وروى أ�بو �امت عن ا��مصعي: القارِیَُة طري أ�خرض وليس �لطا�ر ا�ي نعرف حنن،
رض ا�صص: ٔأبو عبید القاریة طري خرض حتهبا أ�عراب �ش�هبون الر�ل السخي هبا وقال مرة هو هذا الطا�ر القصري الر�ل الطویل املنقار أ�خ

 الظهر صاحب العني ويه اخلضارى.
وا�دهتا قاریة ويه اخلضرياء اليت تد�ل جحرة اجلرذان و�سمون القاریة السوداء الضجرة ويه عرماء والعرم بیاض ببطهنا وامجلیع  ا�صص: القواري

الظهر  الضجر ٔأبو عبید القاریة طري خرض حتهبا أ�عراب �ش�هبون الر�ل السخي هبا وقال مرة هو هذا الطا�ر القصري الر�ل الطویل املنقار أ�خرض
 لعني ويه اخلضارىصاحب ا

 اللسان: واخلضاري طري خرض یقال لها القاریة زمع ٔأبو عبید ٔأن العرب حتهبا �ش�هبون الر�ل السخي هبا وحىك ا�ن س�یده عن صاحب العني ٔأهنم
و ٔأعظم یتشاءمون هبا واخلضار طا�ر معروف واخلضاري طا�ر �سمى أ�خيل یتشاءم به ٕاذا سقط �ىل ظهر بعري وهو ٔأخرض يف حنكه محرة وه

 من القطا (والصحیح ٔأصغر من القطا).
و ّهبِ ن به و�ُش�َ ن الر�ل السخي� به، ا�هتذیب: والقاریُة هذا الطا�ر القصري الر�ل الطویل املنقار ا��خرض الظهر حتبه ا��عراب، زاد اجلوهري: وتَتَيَم�

 :ويه خمففة؛ قال الشاعر
با�مكُْ   ، وأ�بُْمتْ �لَعناق؟أ�ِمْن �َْرجيعِ قارِیٍَة �ََرْكُمتْ    س�َ

 وامجلع الَقواري.
ا�صص: ومن اخلطاطیف نوع أٓخر ٔألطف قدرا من هذا �سكن شطوط أ�هنار وجوانب املیاه و�دوا من ٔأنوا�ه ٔأیضا ا�ي �سمیه ٔأهل مرص 

 اخلضريي وهو طا�ر ٔأخرض دون الببغاء يف املقدار ال �زال طا�را وهو یصیح یقتات الفراش وا��ب.
صص: أٓفات الن�ل: ٔأبو �امت مما یرض �لن�ل العث وهو دود خيلق يف البنية والصمل فراش عظام یظهر �للیل وقيل الصمل دابة مثل ا��ر ويف ا�

ت فقد قدمحيمتل الن�ل والفراش ٕاذا صار يف اخللیة ٔأنتنت ویظهر فهيا فينفر الن�ل عن اخللیة، والقواري ويه اخلضرياء، وا��ر وا�ر فأٔما العسل 
 ذ�ره.

وروار ٔأبیض 
 الزو

White-throated Bee-
eater Merops 
albicollis 

1 

وروار ٔأزرق  َدْ�نِ �َ قَاِریٌَة َزْرقَاٌء 
اخلد (وروار 

 عرايق)

Blue-cheeked Bee-
eater Merops persicus 

2 

 َعَرِبی�ةٌ قَاِریٌَة 
 .ORL3.2فُِصلوا ٔأ�ريًا ٕاىل ثالثة ٔأنواع العريب وأ�فریقي وا�ٓس�یوي. ٔأنظر 

وروار رشيق 
 صغري

Green Bee-eater 
Merops orientalis 

3 

ةٌ   European Bee-eater وروار أٔورويب قَاِریٌَة أ�ْوُروِبیِّ
Merops apiaster 

4 
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اٌف َرَماِدي� أ�فْرِیِقي�   �ُس�
 ا�صص: ٔأبو �امت النساف طا�ر � منقار �بري من قوهلم �سف الطا�ر اليشء مبنقاره وانتسفه اختطفه.

البوقري أ�فریقي 
 الرمادي

African Grey 
Hornbill Lophocerus 
nasutus 

1 



اٌء أ�ْوَراِيس�   لَو�
 یو�د نوع ٔأفریقي أٓخر.

العنق یلوي �رٔأسه طویل الر�لني ٔأدهس اللون �زول طویل ٔ�نه من بنات املاء وهو يف العظم ا�صص: ٔأبو �امت اللواء وامجلع اللواأٓت طا�ر طویل 
 حنو الرصد والصود ٔأثأٔد منه ؤأكرب یعين �ٔ�ثأٔد أ�مسن

 Eurasian Wryneck اللواء
Jynx torquilla 

2 

اٌع ُحْرُشِفي�   قَر�
اع و�سمونه النقار. والیو�د يف الطیور العراقية وال يف طیور مرص. ويف طیور لبنان سامه املعلوف قراع مث نقار ونقل �م أٔبو �امت أٔن امسه القر 

 نوع حول العامل. 220سامه القراع. یو�د منه ٔأكرث من 
بقية الطري، كنت سأٔميه نقار (امس فعل �ىل وزن فع�ال يف صیغة املبالغة، ٔ�نه كثري النقر). لكن بعد التفكري ملیًا و�دت ٔأنه خمتص �لقرع من دون 

ٔأن �سمى  ومجیع الطیور تنقر فهيي نقاره متت� املنقار للنقر. وهذا الطري ینقر ویقرع و�سمع قر�ه ٔأكرث من �رى، ٔأو �سمع قر�ه مث �رى حفري به به
 قرا�ًا.

اُع: طا�ر � ِمنْقاٌر �لیظ أ�ْعَقُف یأ�يت الُعود الیا�س فال �زال یَْقَر�ُه حىت ید�ل في لُْب اللسان: والَقر� ه، وامجلع قَّرا�اٌت، ومل �كّرس. والَقّراُع: الص�
 :الشدید. و�ُْرٌس أ�ْقَرُع وقَّراٌع: ُصلٌْب شدید؛ قال الفاريس: مسي به لصربه �ىل الَقْرعِ؛ قال أ�بو قَيِْس �ن ا��ْسلتِ 

ه اعِ   َصْدٍق ُحساٍم واِدٍق َ�د�  وُمـْج�ن�اٍء أ�ْس�َمـَر قَـــر�
 :وقال ا�ٓخر

ِب   فَ�نـى م�ا فـي ال�كَ�ن�ا�ِِن ضـاَربُـــوافل�م�ا  ىل الُقرعِ من ِ�ْ�ِ الهِ�اِن املَُجو�
�
 ا

یقطع ما یبس  ا�صص: القراع ٔ�نه قاریة � منقار �لیظ ٔأعقف ٔأصفر الر�لني یأٔيت العود الیا�س فال �زال یقر�ه قر�ًا �سمع صوته و�سمیه النقار ٔ�نه
 فيه وامجلع القرا�ات.من عیدان العروق مبنقاره فيد�ل 

لَب مبِنقاِره، قال ٔأبو ٕاحساق: � ِمنقاٌر �لیظٌ أ�ْعَقف، یأٔيت ٕاىل العودِ  الیا�ِِس فال �زاُل یَْقَر�ُه حىت ید�ُل  التاج: الَقّراع كَشّداٍد: طا�ٌر یَْقَرُع الُعوَد الص�
اع ٔ�نّه قارِیٌَة، � ِمنقاٌر �لیظٌ أ�ْعقَ  ف، ٔأصفُر الّرِْ�لَْني، فيأٔيت العوَد الیا�َس فال �زاُل یْقَر�ُه قَْر�ًا �ُسمُع صوتُه، و�َُسمیه الن�قّار، فيه، وقال ٔأبو �اٍمت: القَر�

 ٔ�نّه یقطُع ما یَِبَس من ِعیداِن الُعروِق مبِنقاِره فيد�ُل فيه. ج: قَّرا�اٌت.

�قر اخلشب 
 حمرشف البطن

Scaly-bellied 
Woodpecker Picus 
squamatus 

3 

ا �قر اخلشب  ٌع أ�ْخَرضٌ أ�ْوُروِيب� قَر�
 أ�خرض

European Green 
Woodpecker Picus 
viridis 

4 

اٌع أ�ْرَمدٌ  �قر اخلشب  قَر�
 رمادي الرأٔس

Grey-faced 
Woodpecker Picus 
canus 

5 

 

  Plate 100          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

اٌع َعَرِيب�  �قر اخلشب  قَر�
 العريب

Arabian Woodpecker 
Dendrocoptes dorae 

1 

اٌع أ�ْرَ�لٌ   قَر�
وشاة ر�الء: سوادء بیضاء موضع مر�ب الرا�ب من مأٓ�ري كتفهيا، وٕان ابیضت واسود ظهرها فهيي ٔأیضا ر�الء، اللسان: 

الغوث: الر�الء من الش�یاه اليت ابیض ظهرها واسود سا�رها، قال: أ�زهري: فٕان ابیضت ٕا�دى ر�لهيا فهيي ر�الء. وقال ٔأبو 
وكذ� ٕاذا اسود ظهرها وابیض سا�رها، قال: ومن اخلیل اليت ابیض ظهرها ال �ري. وفرس ٔأر�ل: ٔأبیض الظهر ومل یصل 

 البیاض ٕاىل البطن وال ٕاىل العجز وال ٕاىل العنق، وٕان اكن ٔأبیض الظهر فهو أٓزر.

�قر خشب 
 رٔأبیض الظه

White-backed 
Woodpecker 
Dendrocopos 
leucotos 

2 

اٌع أ�ْعَصمٌ  �قر اخلشب  قَر�
 ٔأبیض اجلناح

White-winged 
Woodpecker 
Dendrocopos 
leucopterus 

3 

اٌع أ�ْسَودٌ  �قر اخلشب  قَر�
 أ�سود

Black Woodpecker 
Dryocopus martius 

4 

 

  Plate 101          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 



اعٌ  �قر خشب  أ�ْرقَطٌ َصِغريٌ  قَر�
 مرقط صغري

Lesser Spotted 
Woodpecker 
Dryobates minor 

1 

اعٌ  طٌ  قَر� �قر خشب  أ�ْرقَطٌ ُمتََوّسِ
 مرقط ٔأوسط

Middle Spotted 
Woodpecker 
Dendrocoptes medius 

2 

اعٌ  ْنِدي�   قَر� �قر اخلشب  س�ِ
 أ�بقع الس�ندي

Sind Woodpecker 
Dendrocopos 
assimilis 

3 

اعٌ  �قر اخلشب  ُسوِري�   قَر�
 السوري

Syrian Woodpecker 
Dendrocopos syriacus 

4 

اعٌ  �قر خشب  أ�ْرقَطٌ َكِبريٌ  قَر�
 مرقط �بري

Great Spotted 
Woodpecker 
Dendrocopos major 

5 

 

Plate 102 
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي العريب مع ا�لیل واملصدر�مس 

 أ�ْخَطٌب ٔأْرأ�ُس 
 هو امس من ٔأسامء الرصد ؤأرد� متیزي هذا الطا�ر �مس � وهو ٔأفریقي منه مخسة ٔأنواع يف ٔأفریقيا لكهم متشاهبون يف أ�لوان والشلك.

 حياة احلیوان: ٔ�خطب: اكٔ�محر یقال ٕانه الرصد.
ُد، ��ّن فهيام َسوادًا وبَیاضًا. اللسان: َ اُق، وقيل الرص� ِقر�  وا��ْخَطُب: الّشِ

رصد (دقناش) 
 ٔأسود الرٔأس

Black-crowned 
Tchagra Tchagra 
senegalus 

1 

ی�ةٌ  �ٌة أ�ْوَراس�ِ  ُصَفاِری
ال� 

�
�ة، وال نظري � ا فارِی : طا�ر یقال هو الص� ُ ُ والت�بَّرشِ ُط، وهو طا�ر وهو مذ�ور يف موضعه.اللسان: والت�بُّرشِ  الت�نَّوِ
ُط" طا�ر یُْديل خيوطًا من جشر ویفرخ فهيا �ة. .ٔأدب ا�اكتب: و"الت�نَو� فاِری " قالوا: يه الص�  و"الت�بَّرشِ

: الباُء مفتو�ة، و  دِة ُوِ�َد خبطِّ اجلوهرّيِ ْنيِ املشد� ُري بضّمِ التاء والیاء و�رس الش� َفاِریُّة، وال نَِظَري � ٕاال التاج: والت�بُّشِ هو لغة فيه: طا�ٌر یقال �: الص�
ُط، وهو طا�ر ٔأیضًا.  الت�نَّوِ

�ْة. : طا�ٌر یقال هو الُصفارِی  الص�اح: والُتبُّرشِ
فاریة، قا� قطرب وقال ٔأبو � ْقعاء: ُد��� كدراء ا�هتذیب: وقال اللیث: أ�صقع من الفرس: �صیُته البیضاء وقال �ريه: أ�صقع طا�ر، وهو الص� امت: الص�

 اللون صغرية، ورٔأسها ٔأصفر، قصريُة الزمىك.
�ُة. فاِری ْقعاُء: الشمُس. وأ�ْصَقُع: طا�ٌر، وهو الص�  القاموس احملیط: والص�

ُر طا�ر یقال � ا�ن تَْمَرة وذ� ٌر، وقيل: الت�م� َرُة: طا�ر أ�صغر من العصفور، وامجلع تُم� ال ويف فيه تَْمَرٌة. اللسان: الت�م�
�
 أ�نك ال �راه أ�بدًا ا

 ا�صص: ا�ن تَْمَرَة: عصفوٌر صغري وُهن� بناُت تَْمَرة.
رس�یة ا�صص: ا�متري وهو ٔأبو مترة ؤأظنه ا�مترة ٔأصغر ما �كون من الطري جيرس الزهر والشجر كام جترس الن�ل وا��ر وا�مترة هو النسك �لفا

 التّمره.ؤأ�شد: واحمتل الیمت فرخي 
ُر: طا�ٌر َصِغْريٌ ٔأْصَغُر من العْصُفْوِر.  احملیط يف اللغة: والت�م�

ري ؤأقوا �رس أٔعظُم س�باع الط�  ها بدً�.احلیوان: فالعندلیل طا�ٌر ٔأصغر من ا�ن مترة، وا�ُن مترة هو ا�ي یُرضب به املثُل يف صغر اجلسم، والن
طا�ر معروف من ٔأنواع العصافري، ومن شأٔنه ٔأنه ٕاذا ٔأقبل اللیل، یأٔ�ذ بغصن جشرة ویضم �لیه ر�لیه،  حياة احلیوان: الصافر: ویقال ٔأیضاً: الصفاریة

فر التنوط وینكس رٔأسه، مث ال �زال یصیح حىت یطلع الفجر، ویظهر النور. قال القزویين: ٕامنا یصیح خوفًا من السامء ٔأن تقع �لیه. وقال �ريه: الصا
(اللسان: اخلریطة: هنة مثل الكيس �كون من اخلرق وأ�دم �رشج �ىل ما  ة فوق، ؤأنه ٕان اكن � و�ر جع� اكخلریطةا�ي تقدم يف �ب التاء املثنا

 .فهيا)، وٕان مل �كن � و�ر، رشع یتعلق �ٔ�غصان كام ذ�ر�
 وحمكه: �ل ا�ٔلك ٔ�نه من ٔأنواع العصافري.

لضو�ة تعلق عشها يف الشجرة الطوی� ف�� قال الشاعر يف ابل وصفها �لطول ا�صص: التنوط قال ٔأبو �امت هو من طري الرب هنیة سوداء اك
قال ٔأبو تقّطع ٔأعناق التّنّوط ب�الـّضـحـى  ویفرسن يف الّظلامء ٔأفعى أ��ارع، ٔأي من كرثهتا ويه تطیل عشها حىت ید�ل الر�ل یده ٕاىل املنكب و 

 زید بضم التاء و�رس الواو ومثل للعرب ٔ�نت ٔأصنع من تنوط ٔأبو عبید وا�دة التنوط تنوطة معرو �ن العالء التنوط بفتح التاء ومض الواو وقال ٔأبو
 واحض هنا الصفار والصفاریة امس �شرتك به �دة طیور وهذا واحض من أ�سامء أ�خرى املشرتكة يف نفس �مس.

 Shining/Palestine/Purple Sunbirdٔأو  Ruppel’s Weaver  والتنوط هو Nile Valey Sunbirdفالتبرش والتنوط ٔأظنه یقصد به 
 ��ر السواد يف لونه.

 Yellow Wagtailوأ�صقع والصقعاء املذ�ورة مكرادفة للصفاریة  الصفاریة هو 
 

صفري ذهيب 
(عصفور 

 التوت)

Eurasian Golden 
Oriole Oriolus 
oriolus 

2 



 Black Drongo دروجنو أ�سود اْدروْجنُو أ�ْسَودُ 
Dicrurus macrocercus 

3 

  دُ مَ اْدروْجنُو أ�رْ 
-- 

Ashy Drongo 
Dicrurus leucophaeus 

4 

 ُدْغنَاٌش َشاِمي� 
 منسوب للشام ٔ�ن النویع الرشيق یفرخ يف الشام و�ر�یا والغريب یفرخ يف جنوب غرب أٔور� وشامل ٔأفریقيا.

 �سمیه ا�قناش. وجعلناه �لغني وليس القاف ٔ�ن ا�مريي نفسه ذ�ر ٔأن العامة
حياة احلیوان: ا�غناش: طا�ر صغري من ٔأنواع العصافري ٔأصغر من الرصد خمطط الظهر حبمرة مطوق �لسواد والبیاض، وهو رش�ر الطبع شدید 

�قناس. وحمكه: املنقار. یو�د كثريًا �سوا�ل البحر امللح و�ريه. ا�قيش: بضم ا�ال وفتح القاف، طا�ر صغري أٔصغر من الرصد و�سمیه العامة ا
ا يه أٔسامء اك�ي قب� ولع� هو، ولكن تالعبوا به فسموه �رة كذا و�رة كذا. ويف الص�اح قيل ٔ�يب ا�قيش الشاعر ما ا�قيش? فقال: ال ٔأدري ٕامن

 �سمعها فنتسمى هبا! نقل بترصف.
يف طیور العراق الرصد احملمر القنة، ويف طیور لبنان دقناش سامه املعلوف َدْقنَاش شايم (عن �لمي السامع)، ويف طیور مرص ا�قناش الشايم، و

 شايم.

رصد (دقناش) 
 محمر القنة

Woodchat Shrike 
Lanius senator 

5 

 أ�ْصقَعُ  ُدْغنَاٌش 
شدید  حياة احلیوان: ا�غناش: طا�ر صغري من ٔأنواع العصافري ٔأصغر من الرصد خمطط الظهر حبمرة مطوق �لسواد والبیاض، وهو رش�ر الطبع
حمكه: املنقار. یو�د كثريًا �سوا�ل البحر امللح و�ريه. ا�قيش: بضم ا�ال وفتح القاف، طا�ر صغري أٔصغر من الرصد و�سمیه العامة ا�قناس. و 

 اك�ي قب� ولع� هو، ولكن تالعبوا به فسموه �رة كذا و�رة كذا. نقل بترصف.

رصد (دقناش) 
 مقنع

Masked Shrike 
Lanius nubicus 

6 

 

  Plate 103          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ْدمغَُ أ� ُهنٌَس 
مس و�د� من وصف ا�هنس ٔأ،ه یدمي حتریك ذنبه ؤأن ٔأ�اله �ري ملمع ٔأفهمه ٔأن ليس به ٔألوان متبانة يف ٔأ�اله كام يف الرصد. وقد خصصنا هذا �

 املتشاهبة يف ٔأهنا من �ري تبا�ن يف ٔأ�الها خصوصًا ٔأن هذه أ�نواع اكنت سابقًا تعد نوع وا�د.ٔ�نواع الرصود 
: حياة احلیوان: ا�هنس: طا�ر �ش�به الرصد، ٕاال ٔأنه �ري ملمع یدمي حتریك ذنبه ویصید العصافري، ومجعه هنسان كرصد ورصدان. وقال ا�ن س�یده

اللحم. وا�هنس ٔأص� أٔلك اللحم بطرف أ�س�نان، وا�هنش �لشني املعجمة ٔألكه جبمیعها والطري ٕاذا ا�هنس رضب من الرصد، ومسي بذ� ٔ�نه �هنس 
 ٔألك اللحم ٕامنا یأٔلكه بطرف منقاره ف�� مسي هنسًا.

ىل املقا�ر ویُِدمي حتریك رأ�سه وَذنَِبه،
�
ِد، وقيل: هو طا�ر یصطاد الَعصافري ویأ�وي ا َ َُس: رضب من الرص� َُس  اللسان: وا�هن� وامجلع ِهنْسان؛ وقيل: ا�هن�

ْحِبیَل وقد صاد ُهنَسًا ���ْسواِف فأ��ذه زیُد �ن �بت منه وأ�رس�؛ قال أ�بو عب  َُس رضب من الطري. ويف �دیث زید �ن �بت: رأ�ى ُرشَ ید: ا�هن�
منا فعل ذ� زیٌد ٔ�نه �ره َصْید املدینة ��هنا حَ 

�
، صىل ا�� �لیه وسمل. وَهنُْس احلَی�ة.طا�ر، وا��ْسواُف موضع �ملدینة، وا  َرُم س�ید� رسول ا��

 العني: وا�هنس الرصد أٔبو �امت هو طا�ر یصید العصافري ویدمي حتریك ذنبه وامجلع هنسان.

 
-- 

Brown Shrike Lanius 
cristatus 

1 

رصد (دقناش)  ُهنٌَس أ�ْمغَرُ 
 محمر الظهر

Red-backed Shrike 
Lanius collurio 

2 

 ُهنٌَس َداْوِري� 
 �س�بة لشعب َداْور ومنطقة َداِور� اليت يف ٔأواسط منغولیا اليت فهيا مواقع تفرخية.

رصد (دقناش) 
 محمر ا�نب

Daurian Shrike 
Lanius isabellinus 

3 

َتاِين�    ُهنٌَس �ُْرِكس�ْ
-- 

Turkestan Shrike 
Lanius (isabellinus) 
phoenicuroides  

4 

 َظهْرٍ  ُمكَْیُت ُهنٌَس 
 

رصد (دقناش) 
 �ستنايئ الظهر

Bay-backed Shrike 
Lanius vittatus 

5 

 

  Plate 104          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ٌد َصِغريٌ   ُرصَ
وقد جعلنا خمتصة  aucheriوقد وصفه أٔ�دمه ٔأن من طیور جند وهنا یقصد ال  Grey Shrikeمجمو�ة وصف الرصد واحض ا، املقصود به هو 

 .Grey Shrikeبطیور مجمو�ة 
حياة احلیوان: الرصد: �رطب، قال الش�یخ ٔأبو معرو �ن الصالح: هو �مل احلروف، �ىل وزن جعل، وكنيته ٔأبو كثري وهو طا�ر، فوق العصفور 

 �ن مشیل، وهو ٔأبقع خضم الرٔأس، �كون يف الشجرة. نصفه ٔأبیض ونصفه ٔأسود، خضم املنقار، � �ر�ن یصید العصافري، وامجلع رصدان، قا� النرض

رصد (دقناش) 
 رمادي صغري

Lesser Grey Shrike 
Lanius minor 

1 



ف، عظمي، یعين ٔأصابعه عظمية ال �رى ٕاال يف سعفة أٔو جشرة، ال یقدر �لیه ٔأ�د، وهو رشس النفس شدید النفرة، �ذاؤه من اللحم و� صفري خمتل
ٕاىل التقرب منه، فٕاذا اجمتعوا ٕالیه، شد �ىل بعضهم و� منقار شدید، فٕاذا نقر وا�دًا قده من ساعته، یصفر �لك طا�ر �رید صیده بلغته، فيدعوه 

 ؤألكه، وال �زال هذا دٔأبه. ومأٔواه أ�جشار ورؤوس القالع، ؤأ�ايل احلصون.
ُد: طا�ر فوق العصفور، وقال ا��زهري: یَِصیُد العصافري؛ وقول أ�يب ذؤیب َ  :اللسان: والرص�

ْصباحِ َراَمُهتا،حىت ا
�
��ه فــي َحـــواِشـــي ثَـــْوِبـه ُصـــَرد  ْستَبانْت مع اال ن �� 

داٌن؛ قال محید الهاليل ٌد من ِخفته وتضاؤ�، وامجلع ِرصْ  :أ�راد: أ�نه بني �اِشييت ثوبه ُرصَ
، داِن يف َجْوِف َضاَ�ٍ ْ  ٕاذا مـا تَـلَـــهْـــَجـمـا تَلَـهْـــُجـَم لَـــْحـَیْیِه،  ��ّن، َوَ� الّرصِ

ِد. َ يي احملرُِم عن قَْتِل الرص�  ويف احلدیث: ُهنِ
ٌو ِمنَ  ُد طا�ر أ�بقع خضم الرأ�س �كون يف الشجر، نصفه أ�بیض ونصفه أ�سود؛ خضم اِملنقار � �ُْر�ٌُن عظمي َحنْ َ  القارِیة يف الِعَظِم ویقال اللسان: وقيل: الرص�

دان: أ��دهام � ا��ْخَطب الخت ُد ُرصَ َ ال يف ُشْعَبة أ�و جشرة ال یقدر �لیه أ��د. قال ُسَكْنيٌ الن�َمريي: الرص�
�
د ال �راه ا َ َبُد �سمیه أ�هل الف لونیه، والرص� أ�س�ْ

ال يف ا��رض یق
�
ُد الهَْمام، فهو الَربِّي� ا�ي �كون بن�د يف العضاه، ال �راه ا َ ر وُطِرَد العراق الَعْقَعَق، وأ�ما الرص� ن أ�ْحصَ

�
ىل جشر، قال: وا

�
فز من جشر ا

ىل ا��رض مل �س�تقل حىت یؤ�ذ، قال: ویرصرص اكلصقر؛ وروي عن جماهد قال: ال یُصاد �لكب جموّيسٍ وال یؤلك من 
�
صید فأ��َذ؛ یقول: لو وقع ا

د، وهو من س�باع الطري. َ ال السمك، وُكرِه حلم الرص�
�
 ا�ويس ا

يق الرصد ؤأ�شد ولقد �دوت وكنت ال  ٔأ�دو �ىل واٍق و�امت. الفاريس مسي بصوته كام قال رؤبة ولو �رى اذ جبّين من طاق  العني: ٔأبو عبید: الوا
 وملّين مثل جن�اح غ�اق.

ٌد َكِبريٌ  رصد (دقناش)  ُرصَ
 رمادي �بري

Great Grey Shrike 
Lanius excubitor 

2 

ٌد َماْوِري�   ُرصَ
 �س�بة ملاوِر� احلضارة القدمية اليت حمكت يف شامل الهند.

العني: الرصد وامجلع الرصدان وأ�نىث �لهاء طا�ر أٔبقع خضم الرٔأس �كون يف الشجر و�سمى جموفًا وجتویفه بیاض بطنه وخرضة ظهره و�سمى 
 الشمیط.

�اكد �رى الرصد ٕاال يف شعفة ٔأو جشرة ال یقدر �لی� يشء وهو یصطاد العصافري وصغار الطري وهو ٔأبو �امت وقيل � ٔأخطب خلرضة ظهره وال 
 یتشاءم به �ريه

 
-- 

Steppe Grey Shrike 
Lanius lahtora 

3 

ٌد َجنُوِيب�    ُرصَ
-- 

Southern Grey Shrike 
Lanius meridionalis 

4 

 ُهنٌَس ٔأْذنَبٌ 
نَِب؛اللسان: وَضب� أ�ْذنَُب: طویُل   ا��

رصد (دقناش) 
 طویل ا�نب

Long-tailed Shrike 
Lanius schach 

5 

 

  Plate 105          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ُذَ�ِيب� ِفْرَدْوِيس� أ�فْرِیِقي� 
 منسوب ل��ب ا�ي یقتات �لیه طا�رًا.

�اطف ا��ب 
أ�فریقي 
 الفردويس

African Paradise 
Flycatcher 
Terpsiphone viridis 

1 

 بَلَْنِيص� ِعَراِيق� 
 :مجهرة اللغة: وبَلَْنَىص: رضب من الطري، الوا�د بَلَصوص، ومجعه �ىل �ري قياس. ومعل اخللیل رمحه هللا بيتًا هو قو�

 اكلَبلَصوص یَتَْبُع البلَْنىص
: اسامً قَرنَىب وصفة َحَبْنَطى، و�اء �ري مرصوف بَلَْنَىص، وقيل ال جييء ٕاّال اسامً و�اء صفًة �لهاء قالوا: عقاب الكتاب لل�لیل �ن ٔأمحد: فََعْنىل

 َعَقنَْباة، وفَعنىل بلنىص و�ِلْفنَاة، وفُعنىل اسامً و�اء فقط ُ�لَْنًدى وهو قلیل
: ما اُمس هذا  ْعَراِيبٍّ ُعه؟ قاَل: الَبلَْنَيص، قال: فقال اخلَِلیُل أ�و قال قائٌِل: التاج: قَال اخلَِلیُل: قُلُْت �� الّطا�ِِر؟ قاَل: الَبلَُصوُص، قال: قُلُْت: ما َمجْ

 اكلَبلَُصوِص یَتَْبُع الَبلَْنَيص.
وقال ا�ن قتیبة ا�صص: البلنيص طا�ر ٔأ�رب طویل ا�نب قصري املنقار والر�لني كثري الصباح طیب الصوت وجام�ه البلصوص �ىل �ري القياس 

 قول بعكس هذا يف الوا�د وامجلیع و� القولني ليس حبقيقة امنا البلصوص امس مجلع البلنيص �ىل قول ٔأيب �امت والبلنيص امس مجع البلصوص �ىل
 یقع بيهنن وا�د غریب.  ا�ن قتیبة ٔ�ن فعلوًال وفعنيل ليسا من ٔأبنية امجلوع وقال جيمتع منه العرشة وامخلسة عرش یصحن يف ٔأواكر الوا�دة ٔ�نه

لكنين و�دت وصف امس ینطبق  ) Babblerوقد س�ئلت منصور الفهد (من السعودیة) اكلتايل: امس الرث�ر اكن مزجع �لنس�بة يل مرتمج من (
الباء وبعضهم یفتحها وفقا نعم الرث�ر �سمى البلصیة يف هتامة البا�ة و الطائف وعند اهايل وادي العرج بضم  �لیه وهو البلنىص. واكن رده اكلتايل:

 لله�ة. حىت مجع باليص �س�ت�دم الیوم يف مناطق اجلنوب.

 Iraq Babbler �ر�رة العراق
Turdoides altirostris 

2 



 Afghan Babbler �ر�رة �ادیة بَلَْنِيص� أ�فَْغاِينّ 
Turdoides (caudata) 
huttoni 

3 

 Arabian Babbler �ر�رة عربیة بَلَْنِيص� َعَرِيب� 
Turdoides 
squamiceps 

4 

 

  Plate 106          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 ِقيٌق أ�ْوَراِيس� 
ورس�ة ٕادراك ملا یعمل. وقد حياة احلیوان: قيق: �كرس ٔأو� طا�ر �ىل قدر ال�مة، ؤأهل الشام �سمونه ٔأ� زریق، وهو ٔألوف للناس فيه قبول للتعمل 

 تقدم يف �ب الزاي.
 حياة احلیوان: الزر�ب: قال يف كتاب منطق الطري: ٕانه ٔأبو زریق.

القيق 
-(الزر�ب
 ٔأبوزریق)

Eurasian Jay 
Garrulus glandarius 

1 

 Eurasian Magpie Pica العقعق َعْقَعٌق أ�ْوَراِيس� 
pica 

2 

 ِقيٌق فَاِرِيس� 
 

قيق بليسك 
 أ�ريض

Pleske’s Ground Jay 
Podoces pleskei 

3 

 بُْنُدِيقٌ أ�ْوَراِيس� 
 �س�بة للبندق ا�ي جيمعة وخيزنه لیأٔلكه الحقَا.

 Eurasian Nutcracker �سار البندق
Nucifraga 
caryocatactes 

4 

 

  Plate 107          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

غراب الرصود  َزاغٌ ُمْحَمر� ِمنَْقارٍ 
 ٔأمحر املنقار

Red-billed Chough 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

1 

 َزاغٌ ُمْصَفر� ِمنَْقارٍ 
 

غراب الرصود 
 ٔأصفر املنقار

Yellow-billed Chough 
Pyrrhocorax graculus 

2 

 غَُراٌب َزْرِعي� 
 �مس الزاع واس�تثىن هذا الطا�ر.ويف كتاب حيو�ت ٕا�ران مسى االثنني ٔأ�اله 

 فتح الباري: وقد اتفق العلامء �ىل ٕاخراج الغراب الصغري ا�ي یأٔلك احلب من ذ� ویقال � غراب الزرع ویقال � الزاغ.
 صبح أ�عىش: ومهنا غراب الزرع وهو غراب ٔأسود املنقار.
 حياة احلیوان: لكن حيمتل ٔأنه ٔأراد �ملس�تثىن الغراب الزرعي.

ل الطالبني للنووي: أ�بقع وهو فاسق حمرم بال �الف ومهنا أ�سود الكبري ویقال � الغداف الكبري ویقال الغراب اجلبيل ٔ�نه �سكن اجلبا روضة
 ومهنا غراب الزرع وهو ٔأسود صغري یقال � الزاغ وقد �كون محمر املنقار والر�لني وهو �الل �ىل أ�حص .وهو حرام �ىل أ�حص وبه قطع جام�ة

 ومهنا غراب أٓخر صغري ٔأسود ٔأو رمادي اللون وقد یقال � الغداف الصغري وهو حرام �ىل أ�حص وكذا العقعق.

 Western Jackdaw غراب الزرع
Coloeus monedula 

3 

 House Crow Corvus غراب دوري غَُراٌب ُدوِري� 
splendens  

4 

 

  Plate 108          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي واملصدر�مس العريب مع ا�لیل 

غراب القيظ  غَُراٌب قَْيِظي� 
 (الغداف)

Rook Corvus 
frugilegus 

1 

بَْقعٌ   Hooded Crow غراب ٔأبقع غَُراٌب أ�
Corvus cornix 

2 



بَْقٌع ِعَراِيق�   غَُراٌب أ�
 

-- Mesopotamian Crow 
Corvus (cornix) 
capellanus 

3 

 غَُراٌب ِجيِفي� 
 

 Carrion Crow غراب اجلیف
Corvus corone 

4 

ِيق�   غَُراٌب َمْرشِ
 

-- Oriental Crow 
Corvus (corone) 
orientalis 

5 

 

  Plate 109          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

غراب طویل  أ�ْشَدُق غَُراٌب 
املنقار (غراب 

 الغاب)

Large-billed Crow 
Corvus 
macrorhynchos 

1 

بْلَُق   Pied Crow Corvus -- غَُراٌب أ�
albus 

2 

 َراٌب أ�ْدَرعُ غُ 
مسیناه كذ� ٔ�ن صدره ورقبته ورٔأسه بنيون ٔ�هنم درع، اتبا�ًا للتسمیات العربیة حيث �اء يف اللسان: ا��ْدَرُع من الشاء 

 أ�ْدرَع: أ�بیض الرأ�س والعنق وسا�ره أ�سود، وقيل بعكس ذ�.ا�ي صدره أ�سَود وسا�ره أ�بیض. وفرس 

غراب بين 
 العنق

Brown-necked Raven 
Corvus ruficollis 

3 

اِيل�  الغراب (غراب  غَُراٌب ِمشَ
 ٔأسود)

Northern Raven 
Corvus corax 

4 

 �َُداٌف 
�ْرسُ الكثُري الر�ِش �ُدافًا، وكذ� اللسان: الُغداف: الُغراب، وخص بعضهم به غُراب القيظ الضْخَم  الواِفَر اجلنا�ني، وامجلع �ُْدفاٌن، ورمبا ُمسّي الن
 الشعر ا��سود الطویل واجلناح ا��سود. وشعٌر �ُداف: أ�سود وافر.

ْخُم، وأ�ْطلَقه بَْعُضهم �ْرسً الَكِثُري الّرِ�ِش التاج: الُغداُف، كُغراٍب: غُراُب الَقْيظِ نَقَ� اجلْوَهرِي �، زاَد �ُريه: الض� َي الن �ام ُمسِّ ، فقال: هو الُغراُب ُمْطلَقاً وُرب
ِویُل ا��ْسوُد الواِفُر. ْعُر الط� . والُغَداُف: �َمل رُ�ٍل. والُغَداُف: الش�  �ُدافًا ج: ِ�ْدفاٌن �لَكْرسِ

طیور ٔأور� و�ري موجود يف البالد العربیة ٕاال ش�تاًء رمبا فقط يف شامل ولع� هو هذا الطا�ر ٔ�ن وفرة جناحيه تبدو �رزة لقرص ذنبه، ٔأما .. فهو من 
 العراق والشام وهو �در.

غراب مرو� 
 ا�نب

Fan-tailed Raven 
Corvus rhipidurus 

5 

 

  Plate 110          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ِعي� َجنَاحٍ   َمشْ
 

 Bohemian Waxwing اجلناحمشعي 
Bombycilla garrulus 

1 

 ُسَویَْداءٌ 
 كتاب العني: السویداء طا�ر ٔأبقع ٔأسود املنقار یطري يف ا�متر وجيرسه ویأٔلكه قلیًال قلیًال.

َویْداُء: طا�ٌر.  اللسان: والس�
النخیل ؤألكه ا�متر قلیًال فال یأٔلك ا�مترة لكها فقط ٔأطراف  قلت ولعل �سمیته �لسویداء تصغريًا لق� السواد يف جسمه وهو معروف �رتباطه بأٔجشار

 ٔأو ٔأجزاء مهنا ویرتكها.

 Hypocolius اخلناق الرمادي
Hypocolius 
ampelinus 

2 

 بُلُْبٌل أ�لَْحى
 للبقعة امحلراء يف حلییه

 

بلبل ٔأمحر 
 الوجنة

Red-whiskered 
Bulbul Pycnonotus 
jocosus 

3 

 بُلُْبٌل ٔأغَْىش 
والَغَىش: ٔأن یتغىش� و�َه الشاة بیاٌض، ٔألفه منقلبة عن واو ٔ�هنم یقولون شاٌة غَْشواء، ا�صص:  

 ا�صص: و�َْزن غَْشواُء یَُغّيشِ وْ�ها بیاٌض.

بلبل ٔأبیض 
 اخلد

White-eared Bulbul 
Pycnonotus leucotis 

4 

بلبل ٔأمحر  بُلُْبٌل أ�ْكَسعٌ 
 العجز

Red-vented Bulbul 
Pycnonotus cafer 

5 



وا��ر، ومجعه ٔأقبال، عن ٔأيب زید. وقبل املرٔأة: فر�ا، ويف احملمك: والقبل فرج املرٔأة. القبل، اللسان: والقبل والقبل من لك يشء: نقيض ا��ر 
 بضمتني: �الف ا��ر وهو الفرج من ا��ر.

 ُكَعْیتٌ 
البلبل العند� وقد عندل ؤأهل املدینة �سمونه النغر. ويف اللسان: الُكَعْیُت:  وقد �اء يف ا�صص: ٔأبو �امت: الكعیت البلبل وامجلیع الكعتان وصوت

أ�هل املدینة �سمونه الن�َغَر، الُبلُْبل، مبين �ىل التصغري، كام �ََرى، وامجلع: ِكْعتاٌن. وقد ورد يف احلدیث ِذْكُر الُكَعْیت، قال ا�ن ا��ثري: هو ُعْصُفور، و 
 وقيل: هو الُبلُْبُل.

ذ�ر يل منصور الفهد ٔأن امس الكعیت هو امس شعيب للبلبل املوجود غرب السعودیة وجنوهبا. وقال ٔأیضًا: : ومثلام قلت مسعت وقرٔأت ان أٔهل  وقد
 مكه �سمونه النغري الیوم ، ولفظ الكعیت �كرث جنو� ورمبا �مس الوحيد � يف طول املنطقة.

بلبل ٔأصفر 
 العجز

White-spectacled 
Bulbul Pycnonotus 
xanthopygos 

6 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 قَْرقٌَف ُمْستَنَْقِعي� 
 :العني لل�لیل ا�ن ٔأمحد: القرقف: امس للخمر، ویصف به املاء البارد ذو الصفاء، قال الفرزدق

 ؤأبیض، من ماء الغاممة، قَْرقَُف   ســـــــالفةوال زاد ٕاال فـــضـلـتــــــان، 
 .و�سمى ا�رمه قُْرقُوفا. قال بعض أ�عراب: ما ٔأبیض قُْرقُوف، ال شعر وال صوف، �لك ب� یطوف. یعين ا�رمه أ�بیض

 .والَقْرقََفُة: الر�دة. یقال: ٕاين ��قرِقُف من الربد
 والَقْرقََفنُّة: طا�ر معروف يف �دیث.

�ُة فيقع �ىل ِمْرشیق �به، ولو رأ�ى الّرِ  ويف اللسان: �ل ٕاذا مل یَغَْر �ىل أ�ه� بَعَث اّ� طا�رًا یقال � الَقْرقَفَن �اَل مع أ�ه� مل یُْبِرصمه ويف احلدیث أ�ن الر�
�ة الَمكََرة. �ريه: الَقْرقَف طري صغار ��هن عاء.ومل یُغَّريِ أ�مَرمه. الفراء: من �در ��م القَْرقََفن  ا الّصِ

 .حياة احلیوان: القرقف: كهدهد طري صغري
السوء القرقفنة: �لنون املشددة، كذا ضبطه يف العباب، روى ا�ینوري يف ا�السة، وا�ن أ�ثري، من �دیث وهب، "ٕاذا اكن الر�ل ال ینكر معل 

 �ىل ٔأه�، طار طا�ر یقال � القرقفنة.

قرقف 
 املستنقعات

Marsh Tit Poecile 
palustris 

1 

 Sombre Tit Poecile القرقف احلز�ن َحزِ�نٌ قَْرقٌَف 
lugubris 

2 

 Caspian Tit Poecile -- قَْرقٌَف قَْوقَاِزي� 
hyrcanus 

3 

 Coal Tit Periparus القرقف الفحمي قَْرقٌَف فَاِحمٌ 
ater 

4 

ِلُق أ�ْوَراِيس�   Eurasian Treecreeper متسلق الشجر ُمتَس�
Certhia familiaris 

5 

ِلُق أ�َصْیِبعٌ  متسلق الشجر  ُمتَس�
 قصري أ�صابع

Short-toed 
Treecreeper Certhia 
brachydactyla 

6 
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 Great Tit Parus القرقف الكبري قَْرقٌَف َكِبْريٌ 
major 

1 

 Cinereous Tit Parus -- قَْرقٌَف َرَماِدي� 
cinereus 

2 

تَاِين�  القرقف  قَْرقٌَف �ِْرِكس�ْ
الب�اري 
(قرقف 

 �ر�س�تان)

Turkestan Tit Parus 
bokharensis 

3 

 َشُقوقَةٌ 
هیئهتن � ٔأهنا ٔأصغر مهنن وامنا  العني: الشقوقة هنیة صغرية زریقاء لون الرماد قال ؤأظهنا الشقيقة ويه د�� من ٔأصغر ا��ل كد�راء وهیئهتا

 مسیت شقيقة من صغرها اش�تقت من يشء قلیل.

 Blue Tit Cyanistes القرقف أ�زرق
caeruleus 

4 



ُقوقُة: طا�ٌر. ِقيقُة والش�  اللسان: والش�
القرقف  قَْرقٌَف أ�ْصَفُر َصْدرٍ 

 الالزوردي
Yellow-breasted Tit 
Cyanistes (cyanus) 
flavipectus 

5 

قرقف طویل  قَْرقٌَف َذنُوبٌ 
 ا�یل

Long-tailed Tit 
Aegithalos caudatus 

6 
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ی�ةٌ   قَْرقََفن�ٌة أ�ْوَراس�ِ
�ُة فيقع �ىل ِمْرشیق �به،  �ل ٕاذا مل یَغَْر �ىل أ�ه� بَعَث اّ� طا�رًا یقال � الَقْرقَفَن ولو رأ�ى الّرِ�اَل مع أ�ه� مل یُْبِرصمه ويف اللسان: ويف احلدیث أ�ن الر�

 ومل یُغَّريِ أ�مَرمه. 

قرقف بندولني 
(قرقف 
 متخطر)

Eurasian Penduline 
Tit Remiz pendulinus 

1 

 Black-headed -- قَْرقََفن�ٌة َرأ�َساءٌ 
Penduline Tit Remiz 
macronyx 

2 

 White-crowned -- قَْرقََفن�ٌة َصْقَعاءٌ 
Penduline Tit Remiz 
coronatus 

3 

 Bearded Reedling رمزي ملتحي قَْرقََفن�ٌة قََصِبی�ةٌ 
Panurus biarmicus 

4 

 َداب� 
 .ٔأن أٔورد امس داب طویرئ �كون يف شواهق من اجلبال منه نوع يف جبل لبنان واللفظة من ٔأوضاع ٔأمحد فارسقال املعلوف يف معجمه بعد 

متسلق 
 احلیطان

Wallcreeper 
Tichodroma muraria 

5 
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ْكَبدٌ   أ�
 طا�ر ظهره ٔأ�رب وبطنه ٔأسود وهو عصفور.العني: أ� �بد 

قربة سوداء 
 الرأٔس

Black-crowned 
Sparrow-Lark 
Eremopterix nigriceps 

1 

ْكَبٌد َكْستَنَايئ� َرأ�ٍس   Chestnut-headed -- أ�
Sparrow-Lark 
Eremopterix signatus 

2 

ٌة َسْوَداءٌ  َ  قُرب�
ة والُقنَْربُ والُقنَْربة  ، وهو رضب من الطري.اللسان: الُقرب� ة وا�دة الُقرب� رة. اجلوهري: الُقرب�  والُقنَْرباء: طا�ر �ش�به احلُم�

ٌب من احلُّمرِ   .اللسان: اللیث: الُقنُْربُ َرضْ
 .قال: ود�ا�ة قُنُْرباِنی�ة ويه اليت �ىل رأ�سها قُنُْربة ٔأي: فضُل ر�ٍش قامئٌة مثَل ما �ىل رأ�س الُقنُْرب 

قَيْش: قُنُْربهتا اليت �ىل رأ�سها؛ والُقنُْرباء؛ لغة فهيا، وامجلع القَنا�ُِر، وقد ذ�ر يف قرب.وقال أ�بو   ا��

 Black Lark قربة سوداء
Melanocorypha 
yeltoniensis 

3 

�ٌة   ُمح�َرةٌ َجشَرِی
 ارًا.تتوزع ف� بني ٔأفریقيا وجنوب اجلز�رة العربیة والهند فهيي من ٔأوسع امحلر الشجري انتش

ُر، رة رضب من الطري اكلعصافري، ومجعها احلَُمُر واحلُم� َرُة واحلَُمَرُة: طا�ر من العصافري. ويف الص�اح: احلُم� والتشدید أ��ىل؛ قال أ�بو  اللسان: واحلُم�
 :املهوش ا��سدي هيجو مت�ً 

ذا لََصاٍف تَِبي  قَْد ُكْنُت أ�ْح�ِس�ُب�ُك�ْم أ�ُسـوَد َخ�ِف�ی�ٍة،
�
رُ فا  ُض فيه احلُم�

َرة؛ قال الراجز ِر، ويه طا�ر: ُمح�ٌر، �لتخفيف، الوا�دُة ُمح�َرة وُمحَ  :ا��زهري: یقال للُحم�
ُهبُن� ِغب�   وُمح�رات ُرشْ

. ويف احلدیث: نزلنا مع رسوُل هللا، صىل هللا �لیه وسمل، جفاءت ُمح�َرٌة؛ يه بضم احلاء و�شدید املمي  ُ وقد ختفف، طا�ر صغري قال: ويه الُقرب�
؛ وقيل:الیحمور حامر الوحش.  اكلعصفور. والَیْحُموُر: طا�ر. والیحمور أ�یضاً: دابة �ش�به الَعْزنَ

 قلت وال �زال هذا �مس متداول للطیور الصحراویة �ىل شألكة القرب اليت یظهر فهيا بعض إالمحرار يف اجلز�رة العربیة.

قربة الشجر 
 املغنیة

Singing Bush Lark 
Mirafra cantillans 

4 



ٌء َمْغِريب�   ُماك�
 

 Dupont’s Lark قربة دیوبونت
Chersophilus duponti 

5 

ءٌ   ُماك�
 ا�صص: املاكء طا�ر دقيق ٔأبیض طویل الر�لني والعنق وساقاه بیضاوان �بیاض جسده صغري املنقار قصري الزميك �كون يف لك زمان و� صفري

وتصعید يف اجلو وهبوط وهو يف ذ� یصفر وأ�نىث ماكءة وامجلیع ماك يك ویقال غرد املاكء ونعب وصدح وغىن وصاح وصوت والتطریب حسن 
 ویصيئ ٔأرفع صوته ؤأطو� نفسا و�رجيعًا وهو التغرید والنعب والصدح والصیاح والتصویت والصوت قال وقال ٔأبو سمل أ�عرايب املاكء یقويق قوقاةً 

 وینقض.صئیًا 

 Greater Hoopoe-Lark قربة هدهدیة
Alaemon alaudipes 

6 
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ٌة َشْدقَاءٌ  َ قربة مسیكة  قُرب�
 املنقار

Thick-billed Lark 
Ramphocoris clotbey 

1 

 �َلَْعلٌ 
َتّد. وقال االلسان: والُعلُْعل  �ر ٕاذا أ�نَْعظ، وقيل: هو ا�ي ٕاذا أ�نَْعظَ ومل �َش�ْ �ر مجیعًا، وقيل: هو ا�� �ن �الویه: والَعلَْعل؛ الفتح عن �راع: اُمس ا��

لَعِ ا�ي �ُْرشُِف  هابَة من الَفَرس. ویقال: الُعلُْعل َطَرف الّضِ هابة ويه طرف املَِعدة، وامجلع �ُلٌُل الُعلُْعل اجلُْرَدان ٕاذا أ�نَْعظَ، والُعلُْعل رأ�ُس الر�  �ىل الر�
هابة اليت �ُْرشِف �ىل البطن من الَعْظم ��نه ِلساٌن.والَعلَْعل والَعلْعاُل: ا��  ، وقيل: الُعلُْعل، �لضم، الر� �ر من و�ُل� وِ�ل� َكر من الَقنَاِ�ر، ويف الص�اح: ا��

؛ الفراء:  � ٍ أ�ي يف قتال واضطراب.القناِفذ. والُعلُْعول: الرش� ٍ وُزلُْزوِل َرشّ نه لفي �ُلُْعوِل َرشّ
�
 ا

كرب القنا�ر فقد ٔأطلقت وقال املعلوف: ٔأما الُعلُْعل والَعلَْعال فهو يف كتب اللغة ذ�ر القنا�ر ٔأي الكبري مهنا وملا اكنت القنربة املسامة �ندرة يه من أٔ 
 الُعلَْیع� مصغرة ٔ�ن �مس العلمي كام ال خيفى مصغر �ندرة. العلعل �لهيا كذ� مسیت القنربة املسامة �نرال

قربة رشقية �برية 
 (قربة �ندرا)

Calandra Lark 
Melanocorypha 
calandra  

2 

 �ُلَْیِعلٌ 
 

قربة رشقية 
صغرية (قربة 

 مرقطة)

Bimaculated Lark 
Melanocorypha 
bimaculata  

3 

قربة بیضاء  ُمح�َرةٌ َعْصَماءٌ 
 اجلناح

White-winged Lark 
Alauda leucoptera 

4 
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ٌة �َاِبی�ةٌ  َ قربة الغیاض  قُرب�
 (الغاب)

Woodlark Lullula 
arborea 

1 

ٌة  َ  قُرب�
ة والُقنَْربُ والُقنَْربة  ، وهو رضب من الطري.اللسان: الُقرب� ة وا�دة الُقرب� رة. اجلوهري: الُقرب�  والُقنَْرباء: طا�ر �ش�به احلُم�

 .قال: ود�ا�ة قُنُْرباِنی�ة ويه اليت �ىل رأ�سها قُنُْربة ٔأي: فضُل ر�ٍش قامئٌة مثَل ما �ىل رأ�س الُقنُْرب 
قَيْش: قُنُْربهتا اليت �ىل رأ�سها؛ والُقنُْرباء؛  لغة فهيا، وامجلع القَنا�ُِر، وقد ذ�ر يف قرب. وقال أ�بو ا��

 Crested Lark قربة متو�ة
Galerida cristata 

2 

ٌة َرْمِلی�ةٌ  َ  Sand Lark Alaudala -- قُرب�
raytal 

3 

ی�ةٌ  �ٌة أ�ْوَراس�ِ اِوی ٌة َمسَ َ  Eurasian Skylark قربة السامء قُرب�
Alauda arvensis 

4 

�ٌة  اِوی ٌة َمسَ َ قربة السامء  َمْرشِِقي�ةٌ قُرب�
 الصغرية

Oriental Skylark 
Alauda gulgula 

5 
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ٌة  َ قربة قصرية  ُصَبْیَعاٌء َكِبَريةٌ قُرب�
 أ�صابع

Greater Short-toed 
Lark Calandrella 
brachydactyla 

1 



ٌة َصْقَعاٌء َعَرِبی�ةٌ  َ -Blandford’s Short -- قُرب�
toed Lark Calandrella 
eremica 

2 

ٌة اْهُیوِمي�ةٌ  َ قربة هوم قصرية  قُرب�
 أ�صابع

Hume’s Short-toed 
Lark Calandrella 
acutirostris 

3 

ٌة  َ �ةٌ قُرب� َیِوی  Asian Short-toed -- ُصَبْیَعاٌء أٓس�ْ
Lark Alaudala 
(rufescens) cheleensis 

4 

ٌة  َ قربة قصرية  ُصَبْیَعاٌء َصِغَريةٌ قُرب�
 أ�صابع صغرية

Lesser Short-toed 
Lark Alaudala 
rufescens 

5 
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�ةٌ  َراِوی  Desert Lark قربة الصحراء ُمح�َرةٌ َحصْ
Ammomanes deserti 

1 

 ُمح�َرةٌ َصْبغَاءٌ 
َعل، وهو أ�ن �كون يف طَرف ذنَبه َشعرات ِبیض، یقال من ذ� فرس أ�ْصَبغُ  َبُغ أ�یضًا: أ�َخف� من الش�  .اللسان: والص�

 
�
َعُل بَیاض يف ُعْرِض ا�نَب، فا ذا ابیضت لكها فهو أ�ْصَبُغ، قال: والش�

�
ن ابیض لكه أ�و أ�ْطرافُه قال أ�بو عبیدة: ٕاذا شابت �صیة الفرس فهو أ�ْسَعُف، فا

 فهو أ�ْصَبُغ. 
ْبغُة. أ�ب ْبغاُء من الضأ�ن: البیضاُء طَرِف ا�نب وسا�ُرها أ�سود، و�مس الص� و زید: ٕاذا ابیض َطَرُف ذنَب النع�ِة فهيي َصْبغاء، وقيل: اللسان: والص�

 ا��صبُغ من اخلیل ا�ي ابیضت �ِصیته أ�و ابیضت أ�طراف ذنبه، وا��ْصَبُغ من الطري ما ابیض أ��ىل ذنبه، وقيل ما ابیض ذنَُبه.

قربة الصحراء 
 مومشة ا�نب

Bar-tailed Lark 
Ammomanes 
cinctura 

2 

قربة دان (قربة  َدِنی�ةٌ ُمح�َرةٌ 
 الرمال)

Dunn’s Lark 
Eremalauda dunni 

3 

�ةٌ  َراِوی قربة متنك  ُمح�َرةٌ قَْرَ�ٌء َحصْ
القر�ء (قربة 

 متنك)

Temminck’s Lark 
Eremophila bilopha 

4 

قربة الشواطئ  ُمح�َرةٌ قَْرَ�ٌء َجَبِلی�ةٌ 
 (قربة قر�ء)

Horned Lark 
Eremophila alpestris 

5 
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اٌف   بُِين� َزْورٌ  ُخط�
ُة: ُعْصُفوَر اجلَن�  یَده: وهو الُعْصُفوُر ا�ي تَْدُعوُه الَعام� اٍن: َطا�ٌِر أ�ْسَوُد، قال ا�ُن س�ِ اُف، َكُرم�  واجلَْمُع: اخلََطاِطیُف.ِة، التاج: واخلُط�

 العني: واخلُّطاف: طا�ر، جيمع: َخطاطیَف.
 ا�صص: اخلطاف وهو طا�ر ٔأسود صغري وليس من العصافري ا�ن درید وهو اخلفدد.

خطاف الشواطئ 
بين الرقبة (خطاف 

 السهول)

Brown-throated 
Martin Riparia 
paludicola 

1 

اٌف َرْمِيل�   ُخط�
 طا�ر ٔأسود صغري وليس من العصافري ا�ن درید وهو اخلفدد. ا�صص: اخلطاف وهو

 Sand Martin Riparia خطاف الشواطئ
riparia 

2 

اٌف فَاتِحٌ    Pale Martin Riparia -- ُخط�
diluta 

3 

ٌق ُجُرِيف�   Eurasian Crag Martin خطاف الشواهق َعْوه�
Ptyonoprogne 
rupestris 

4 

 َعْوه�قٌ 
افاللسان: وقيل: هو  اف ا��سود اجلبيل، وقيل: الَعْوهق لون ذ� اخلُط�  .اخلُط�

خطاف الصخور 
أ�فریقي (خطاف 
 الشواهق الباهت)

Pale Crag Martin 
Ptyonoprogne 
obsoleta 

5 



ْوهق لون لكون السامء ا�ن ا��عرايب: الَغَقَقُة الَعْواهق، قال: ويه اخلََطاطیف اجلََبلی�ة، وقيل: الَعْوهق هو الطا�ر ا�ي �سمى ا��ْخيَل، وقيل: العَ 
 الَعْوهق الال�ْزَورد ا�ي یصبغ به؛ قال: ويه ُوَریْقاء لكون العوهق والَعْوهق: لون الرماد. ُمْرشَب سوادًا؛ وَعْوَهَق اللوُن: صار كذ�، وقيل:
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ٌط  اٌف ُمَرش�  ُخط�
 

اخلطاف 
 ا�طط

Banded Martin 
Riparia cincta 

1 

زٌ  اٌف َجعُ  ُخط�
 

خطاف 
 الضوا�

Common House 
Martin Delichon 
urbicum 

2 

ٌز أٓس�یوي اٌف َجعُ   ُخط�
-- 

Asian House Martin 
Delichon dasypus 

3 

زٍ  اٌف أ�ْمحَُر َجعُ س�نونو ٔأمحر  ُخط�
 العجز

Red-rumped Swallow 
Cecropis daurica 

4 

طُ َزْورٍ  اٌف ُمَخط� س�نونو خمطط  ُخط�
 صغري

Streak-throated 
Swallow 
Petrochelidon 
fluvicola 

5 
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اٌف   Barn Swallow س�نونو ُخط�
Hirundo rustica 

1 

اٌف ٕاثُْیوِيب�   ُخط�
 

 Ethiopian Swallow س�نونو �بيش
Hirundo aethiopica 

2 

اٌف ِسلِْيك� َذنٍّب   ُخط�
 

س�نونو سليك 
 ا�یل

Wire-tailed Swallow 
Hirundo smithii 

3 

طٌ  اٌف ُمَخط�    َصِغريٌ ُخط�
-- 

Lesser Striped 
Swallow Cecropis 
abyssinica 

4 

 

  Plate 122          
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َطةٌ ِنْمِنَمٌة   ُمَخط�
 ِنْمِنَمٌة ودعویقة. و�مس یدل �ىل صغر احلجم.امسه يف الشام سكسوكة و Wrenویذ�ر املعلوف ٔأن طا�ر 

قربة مروحية 
 ا�نب

Zitting Cisticola 
Cisticola juncidis 

1 

 Socotra Cisticola مغنیة سقطرى ِنْمِنَمُة ُسُقْطَرى
Cisticola haesitatus 

2 

َ�ُ ُسُقْطَرى  ُد��
وامس الهاز�ة من ٔأوضاع ا�كتور أ�مرييك جورج بوست يف كتابه املوسوم "نظام احللقات  Sylviaوقد ٔأعرضنا عن امس الهاز�ة هنا وجعلناه جلنس 

 وهو متوفر �ىل �نرتنت وا�كتور بوست طبيب اكن یدرس يف ا�لكیة  1882يف سلس� ذوات الفقرات" طبع يف لبنان �للغة العربیة س�نة 
كتور بوست اكن یعرف العربیة ٔ��د ٔأبناهئا واكن یعاونه يف وضع املصطل�ات العربیة بعض أ�مري�یة يف لبنان حيث یقول املعلوف: "وال خيفى ٔأن ا�

 .188�لامء اللغة يف بريوت مث أٔنه ٔأ�ذ كثريًا من أ�لفاظ اليت وضعها الش�یخ ٔأمحد فارس يف كتاب رشح طبائع احلیوان املطبوع يف مالطا س�نة 
وهذا املعىن مشابه المس ا��� ؤأیضًا للطیور  leaf seekersين الطري الباغیة لٔ�وراق الشجر ا�ي یع Phylloscopusوقد ا�رت� امس ا��� لـِ 
 أ�خر من �نس مشابه.

 Socotra Warbler هاز�ة سقطرى
Incana incana 

3 

 ٌ�َ �ةٌ ُد�� ْريٍی  Scrub Warbler منمنة الشجر َجشَ
Scotocerca inquieta 

4 



 Graceful Prinia هاز�ة رش�یقة ِنْمِنَمٌة َذنُوبٌ 
Prinia gracilis 

5 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

َ�ُ َسِتي�ةٌ   ُد��
 

 Cetti’s Warbler هاز�ة سييت
Cettia cetti 

1 

َ�ٌ ُجنُْدِبی�ةٌ   ُد��
�ر من اجلَراد. قال:  ه َعىن ذو الرمة بقو�اللسان: واجلُْنَدُب: ا�� دى، �كون يف الَربارِي. وٕا��  :واجلُْنُدُب واجلُْنَدُب أ�ْصَغُر من الص�

ٍل،  ٕاذا تَـَج�اوَب، مـن بُـْرَدیِْه، تَـــْرِنـميُ   ��ن� ِرْ�لَْیِه ِرْ�ال ُمْقِطٍف َجعِ
�ُس: الَصَدى هو الطا�ُر ا�ي یَِرص� �للیل ویَْقِفُز ویَِطُري، والناس �رونه وحىك سيبویه يف الثاليث: ِجنَْدب، وفرسه السريايف بأ�نه اجلُْندب. وقال  الَعَد�

م دى، فأ�ما اجلُْندب فهو أ�صغر من الصدى. قال ا��زهري: والعرب تقول َرص� اجلُْنَدُب، یُرضب مثًال ل�� ر �ش�تّد حىت یُْقِلَق اجلُْنَدَب وٕامنا هو الص�
 :اجلُْندَب ٕاذا َرِمَض يف شّدة احلر مل یَِقر� �ىل أ�رض وطار، فَتَْسَمع لر�لیه َرصِ�رًا، ومنه قول الشاعر صاِحَبه. وا��صل فيه: أ�ن

�اِمـُعـــون،  ِمن اجلُْندِب اجلَْوِن فهيا، َرص�را  قََط�ْع�ُت، ٕاذا َس�ِم�َع ال�س�
 :وقيل اجلُندب: الصغري من اجلَراد. قال الشاعر

َعى، لَهُّن فَِصیُص    لَـوال َهـواِجـٌر،یُغاِلَني فيه اجلَـْزءَ   َجناِدُهبا َرصْ
ٌب من اجلَراد وامس ر�ل. لِّها. واجلُْنَدُب واجلُْنُدُب، بفتح ا�ال ومضها: َرضْ �ة، ومل ُحيَ  أ�ي َصوٌت. اللحیاين: اجلُْنَدُب داب

 Common هاز�ة اجلندب
Grasshopper Warbler 
Locustella naevia 

2 

 ٌ�َ �ةٌ ُد��  َهنْرِی
 

 River Warbler هاز�ة ا�هنر
Locustella fluviatilis 

3 

َ�ٌ َساِفيِّةٌ   ُد��
 

 Savi’s Warbler هاز�ة سايف
Locustella 
luscinioides 

4 

ی�ةٌ  َ�ٌ ُجنُْدِبی�ٌة �الس�ِ  ُد��
 

-- Pallas’s Grasshopper 
Warbler Locustella 
certhiola 

5 
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�ةٌ   َدْخنَاٌء ِبْرصِی
 دخناء

�ان َدِخن َدَخنًا، وهو أ�ْدَخن. وك  ْخنة من لون ا��ْدَخن: ُكْدرة يف سواد اك�� َخن: الُكُدورة ٕاىل السواد. وا�� بش أ�ْدَخن وشاة َدْخناء بينة اللسان: وا��
َخن؛  ا��

ْخناء: رضب من العصافري.   مجهرة اللغة ال�ن درید: وا��
وكذ� �نس   Idunaو�نس  Acrocephalusدخناء ودخنان ؤأبودخنة. وقد جعلنا �مس جلنس  Reed Warblerاملعلوف مسى ال 

Hippolais   ن لوهنم هبمي وخيتلفون عن طیور�ٔPhylloscopus  ا�ي هو أ�قرب المس ا��� العريب ٔ�هنا كثرية ا�خول يف أ�جشار وتصعب
 متابعهتا لتخفهيا والنتقالها الرسیع بني أ�غصان.

 Basra Reed Warbler 
Acrocephalus 
griseldis 

1 

 Great Reed Warbler  َدْخنَاٌء َكِبَريةٌ 
Acrocephalus 
arundinaceus 

2 

 Oriental Reed  َمْرشِِقي�ةٌ َدْخنَاٌء 
Warbler 
Acrocephalus 
orientalis 

3 

َباءُ   Clamorous Reed  َدْخنَاٌء َخصْ
Warbler 
Acrocephalus 
stentoreus 

4 



�ةٌ   Indian Reed Warbler  َدْخنَاٌء ِهْنِدی
Acrocephalus 
(stentoreus) 
brunnescens 

5 
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 Blyth’s Reed Warbler  َدْخنَاٌء ٕابْالیِثي�ةٌ 
Acrocephalus 
dumetorum 

1 

ی�ةٌ   Eurasian Reed  َدْخنَاٌء أ�ْوراس�ِ
Warbler 
Acrocephalus 
scirpaceus 

2 

 َدْخنَاٌء قُْرِمي�ةٌ 
 منسوبة لشجر القرم

 Mangrove Reed 
Warbler 
Acrocephalus 
(scirpaceus) 
avicenniae 

3 

 ُمْستَنَْقِعی�ةٌ َدْخنَاٌء 
 

 Marsh Warbler 
Acrocephalus 
palustris 

4 
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 ُمّشْوَربَةٌ َدْخنَاٌء 
 

الهاز�ة ذات 
الشارب 

 (سوداء اللحیة)

Moustached Warbler 
Acrocephalus 
melanopogon  

1 

 َمائِی�ةٌ َدْخنَاٌء 
 

هاز�ة املاء 
 (املستنقعات)

Aquatic Warbler 
Acrocephalus 
paludicola 

2 

�ةٌ َدْخنَاٌء   ُسْعِدی
. وینبت يف Cyperaceaeو�سمى فصی� النبا�ت �مسه و�ٕالجنلزيیة وهو ینبت قریب من املاء  Cyperus rotundusمنسوبة لنبات الُسْعد 

عربیة الكویت والسعودیة. ("واجلزء املس�ت�دم من النبات يه ا�ر�ت اجلذریة واليت �متّزي �راحئهتا العطریة، �كرث نبات السعد يف اململكة ال
 ت�دمه النساء �بخور يف تب�ري مال�س أ�طفال الرضع" منقول من �نرتنت)السعودیة، حيث جيمعه املواطنون مث جيففونه مث یبيعونه �ٔ�سواق و�س� 

عدة من العروق الطیبة الرحي ويه أ�ُروَمة ُمدحر�ة سو  عادى مث�. وقال أ�بو حنیفة: الس� ْعد، �لضم: من الطیب، والس� داء ُصلَْبة، ��هنا اللسان: والس�
عد نبت � أ�صل حتت ا��رض أ�سود عقدة تقع يف الِعطر ويف ا��دویة، وامجلع ُسعْ  َعاَدى وامجلع ُسعاَد�ت. قال ا��زهري: الس� د؛ قال: ویقال لنباته الس�

عد. عاَدى نبت الس� عادى نبت أٓخر. وقال اللیث: الس�  طیب الرحي، والس�

هاز�ة السعد 
 (الربدي)

Sedge Warbler 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

3 

�ةٌ َدْخنَاٌء  ی ُرّزِ  أ�
 الرتباطه حبقول أ�رز والقصباء واملناطق العشبية واملائیة وجشريات الطرفاء والسعد وأ�ِسل.

 

 Paddyfield Warbler هاز�ة أ�رز
Acrocephalus agricola 

4 
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 َزیُْتوِنی�ٌة َمْرشِِقي�ةٌ َدْخنَاٌء 
 
 

هاز�ة زیتونیة 
(اخلنشع 

Eastern Olivaceous 
Warbler Iduna 
pallida 

1 



الزیتوين 
 الشاحب)

 َسْوقَاءُ َدْخنَاٌء 
 لنعومة ساقهيا ٕاذ ٔأهنا من دون قشور ظاهرة. caligataوقد مسیت 

 .ساُق القدماللسان: اللیث: الساُق �لك جشرة ودابة وطا�ر وٕا�سان. والساُق: 
 :الُكراع؛ قال والساُق من إال�سان: ما بني الر�بة والقدم، ومن اخلیل والبغال وامحلري وإالبل: ما فوق الَوِظیف، ومن البقر والغمن والظباء: ما فوق

اِق منِك َرق�یُق   فََعْیناِك َعْیناها، وِجيُدك ِجيُدها،  ولكّن َعْظَم الس�
َوق؛ وأ��شدوامرٔأة سْوقاء: �ّرُة الساقني   :ذات شعر. وا��ْسَوق: الطویل َعْظِم الساِق، واملصدر الس�

َوْق   قُب� من الت�ْعداِء ُحْقٌب يف الس�
 :. وا��ْسَوُق: الطویل الساقني؛ وقو�: امرأٔة َسْوقاء حس�نَة الساقِ اجلوهري

 حيث َهتِْدي ساقَه قََدُمهْ   للْ�َف�تـى َع�ْق�ٌل یَِع�يُش ب�ه،
عاىل:والتف�ت ا��عرايب فقال: معناه ٕان اهتَدى لُرْشٍد �ُِملَ ٔأنه �اقل، وٕان اهتدى لغري رشٍد �مل أ�نه �ىل �ري ُرْشد. والساُق مؤنث؛ قال هللا تفرسه ا�ن 

 :الساُق �لساق؛ وقال كعب �ن ُجَعْیل
لْ�اٍل َزِ�لْ   فٕاذا ق�اَم�ْت ٕالــى جـاراتِـــهـا،  الَحت الساُق ُخبَ

 

ع� هاز�ة منت
(اخلنشع 
 املنتعل)

Booted Warbler 
Iduna caligata 

2 

 َساْ�كس�ی�ةٌ َدْخنَاٌء 
 

-- Sykes’s Warbler 
Iduna rama 

3 

�ةٌ  هاز�ة الشجر  َدْخنَاٌء َواِدی
(اخلنشع 

 الشجري)

Upcher’s Warbler 
Hippolais languida 

4 

 َدْخنَاُء َجشَِر َزیُْتونٍ 
 

هاز�ة الزیتون 
(�نشع 
 الزیتون)

Olive-tree Warbler 
Hippolais olivetorum 

5 
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 Melodious Warbler هاز�ة أ�نغام َدْخنَاٌء ِغّرِیَدةٌ 
Hippolais polyglotta 

1 

هاز�ة �ميونیة  لَْیموِنی�ةٌ َدْخنَاٌء 
(اخلنشع 
 اللميوين)

Icterine Warbler 
Hippolais icterina 

2 

ِقي�ةٌ  َ�ٌ بُونِلی�ٌة َرشْ  ُد��
 

 Eastern Bonelli’s نقشارة بونليل
Warbler Phylloscopus 
orientalis 

3 

َ�ٌ �َاِبی�ةٌ   ُد��
 

 Wood Warbler نقشارة الغاب
Phylloscopus 
sibilatrix 

4 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي العريب مع ا�لیل واملصدر�مس 

َ�ٌ �َاِبی�ٌة بُِني�ةٌ   ُد��
 

نقشارة الغاب 
 البنية

Brown Woodland 
Warbler Phylloscopus 
umbrovirens 

1 

َ�ٌ قُْطِبی�ةٌ   ُد��
 

 Arctic Warbler نقشارة قطبیة
Phylloscopus borealis 

2 

اءٌ  َ�ٌ َخْرضَ  ُد��
 

 Green Warbler نقشارة خرضاء
Phylloscopus nitidus  

3 



ةٌ  َ َ�ٌ ُمْخرض�  ُد��
 

 Greenish Warbler نقشارة خمرضة
Phylloscopus 
trochiloides 

4 

ِطیطٍ  َ�ٌ ُمْزَدَوَ�ِة َختْ  ُد��
 

- Two-barred Warbler 
Phylloscopus 
trochiloides 
plumbeitarsus 

5 
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نقشارة  ُذَعَرٌة َصْفَفاِفي�ةٌ 
 الصفصاف

Willow Warbler 
Phylloscopus trochilus 

1 

 ُذَعَرةٌ 
ال� َمْذُعوَرًة.

�
َعَرُة: ُطَو�َِّرٌة �كون يف الشجر َهتُز� َذنََهبا ال �راها أ�بدًا ا  اللسان: وا��

 العني: ا�عرة هنیة �كون يف الشجرة تد�ل فهيا ال �راها � مذعورة هتز ذنهبا.
�سبب هز  Wagtailويه ال �زال �سمى يف الكویت ذعرة لكهنا تنطق �لزاي وبتشدید العني َزع�رة. وقد ٔأخطأٔ املعلوف عندما جعلها طیور 

 لشجرا�نب لكن هذا النوع ٔأريض عش�يب قریب من املاء وال �القة � �
 ٔأما هذا فينطبق �لیه وصف ا�عر واحلركة الرسیعة ويه من الطیور املوجودة يف الكویت من الشهر العارش املیالدي لغایة الشهر الرابع.

هـ هو ا�ي حفظ لنا ٔأسامء الطیور ولعل كتب اللغة وكتاب  248ولعل كتاب الطري ٔ�يب �امت سهل �ن محمد السجس�تاين مث الِبرصي املتوىف 
صص ال�ن س�یده یعمتد �ىل النقل منه لكن الكتاب مفقود حسب �لمي ٔأو حيقق ٔأو یطبع بعد، �� ففي كتاب الطیور العراقية یذ�ر صاحب ا�

 �سمیه ٔأهل العراق ٔأبو الزعر، رمبا لصغر احلجم والش�به بيهنام اختلط �لهيم �مس.  Graceful Priniaالكتاب ٔأن طا�ر 

 Common Chiffchaff نقشارة
Phylloscopus collybita 

2 

�ةٌ   Caucasian Mountain نقشارة اجلبال ُذَعَرٌة قَْوقَاِزی
Chiffchaff Phylloscopus 
lorenzii 

3 

 ُذَعَرٌة ُمْصَمَتةٌ 
َیَة فيه ُختاِلف ُمْعظم لوِنه  اللسان: ا�َهبِمي من أ�لوان اخلیل ا�ي ال ش�ِ

 Plain Leaf Warbler نقشارة الورق
Phylloscopus neglectus 

4 
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 ٌ�َ  Dusky Warbler نقشارة قامتة ُمْعِتَمةٌ  ُد��
Phylloscopus fuscatus  

1 

 ٌ�َ �ةٌ  ُد��  Radde’s Warbler نقشارة رادي َراِدی
Phylloscopus 
schwarzi 

2 

ی�ةٌ  َ�ٌ َ�َالس�ِ  Pallas’s Leaf Warbler نقشارة �الس ُد��
Phylloscopus 
proregulus 

3 

َ�ٌ َصْفَراُء َ�اِجٍب  نقشارة صفراء  ُد��
 احلاجب

Yellow-browed 
Warbler Phylloscopus 
inornatus 

4 

َ�ٌ ٕاْهُیوِمي�ةٌ  نقشارة هیوم  ُد��
 صفراء احلاجب

Hume’s Leaf Warbler 
Phylloscopus humei 

5 
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ی�ةٌ  َهاِزَ�ٌة َرأ�َساءُ   أ�ْوَراس�ِ
لبنان �للغة العربیة وامس الهاز�ة من ٔأوضاع ا�كتور أ�مرييك جورج بوست يف كتابه املوسوم "نظام احللقات يف سلس� ذوات الفقرات" طبع يف 

وهو متوفر �ىل �نرتنت وا�كتور بوست طبيب اكن یدرس يف ا�لكیة أ�مري�یة يف لبنان حيث یقول املعلوف: "وال خيفى ٔأن ا�كتور   1882س�نة 
ذ كثريًا من أ�لفاظ اليت وضعها بوست اكن یعرف العربیة ٔ��د ٔأبناهئا واكن یعاونه يف وضع املصطل�ات العربیة بعض �لامء اللغة يف بريوت مث ٔأنه أٔ�

 .188الش�یخ ٔأمحد فارس يف كتاب رشح طبائع احلیوان املطبوع يف مالطا س�نة 
 :اللسان: الهََزُج: اِخلف�ة وُرس�ُة َوْقعِ القوامئ ووضِعها. صيب َهِزٌج وفرس َهزٌِج؛ قال النابغة اجلَْعدي یَْنَعُت فرساً 

، وأ�ْصَبَح مل یَلْغَِب لَ   �َدا َهزِج�ًا َطـرِب�ًا ق�ل�ُب�ه،  ِغْنبَ
: َهَزٌج، وامجلع أ�هزاج. والهََزُج: الَفَرُح. والهََزُج: صوٌت ُمْطِرٌب؛ وقيل: صوت فيه َحبٌَح؛ وقيل: صوت دقيق مع ارتفاع. ولك� �ٍم ُمتقاِرٍب ُمتداِرك

س ا��صل، محًال والهََزُج: نوع من أ��اریض الشعر، وهو مفاعیلن مفاعیلن، �ىل هذا البناء لكه أ�ر  بعة أ�جزاء، ّمسِي بذ� لتقارب أ�جزائه، وهو ُمَسد�
؛ قال �زید �ن  َج: تَغَىن� ذ �ر�یب لك وا�د مهنام من وتد مجموع وس�ببني خفيفني. وَهز�

�
يْيب�ىل صاحبیه يف ا�ا�رة، وهام الرجز والرمل ا  :ا��عور الش�

��ا نًّا َهَز�ًا، وَشن  هَّزٌِج تََغىن� قَْعَقعًة، مُ   ��ن� ش�َ
؛ وقد َهِزَج، �لكرس، وَهتَز�ج؛ قال الشاعر َج. والهََزج: من ا���اّينِ وفيه �ََرمن� ج: كهَز�  :وَهتَز�

 ��هنا �اریٌة َهتَز�جُ 
ل �ري رفيع؛ أ��شد ا�ن ا��عرا َز�ج صوت ُمَطو� ُد التحسني يف الصوت؛ وقيل: ا�هت� ج �رد� َز�  :يبوقال أ�بو ٕاحسق: ا�هت�

ُج الـر�حِ ب�ال�َعـشـاِرقِ   ��ن� صوَت َ�لِْهبا املُناِطقِ   َهتَـز�
َج الصوَت. وَرْ�ٌد َهِزٌج �لصوت؛ وأ��شد  :وَرْ�ٌد ُمَهتَّزِج: ُمَصّوِت. وقد َهز�

، دادِ  أ�َجش� ُمَ�لِْ�ٌل، َهِزٌج ُمِل�ث�  �َُكْرِكُره اجلَنائُِب يف الّسِ
 .َهزٌِج: ُهيَّزُِج الصوَت َهتْزجياً وُعوٌد َهِزٌج، وُمَغّنٍ 

من� يف يش َ  ء؛ وقال عنرتة:والهََزُج: تدارك الصوت يف ِخف�ة ورس�ة؛ یقال: هو َهِزُج الصوت ُهزاِمُ�ه أ�ي ُمدارِكه. قال: وليس الهََزُج من الرت�

 Eurasian Blackcap ٔأبو قلنسوة
Sylvia atricapilla 

1 

 ُمْؤَدنَةٌ 
 املُْؤَدُن، �هلمز: القصري الُعنق.اللسان: 

ُق املَْنِكبني مع ِقَرص ا��لواحِ والید�ن، وقيل: هو ا�ي یو� ضاِوً�. و  ّیِ املُْؤَدنة: ُطَو�ِّرٌة صغريٌة قصريُة العنُق اللسان: املُْؤَدُن من الناس: القصُري العُنِق الض�
ة. ا�ن �ري: املُْؤَدُن الفاحُش الِقَرص؛  حنو الُقرب�

يف  ا�صص: املؤدنة طا�رة من ا��ل كد�راء صغرية بصغر القنربة صغرية الزميك قصرية العنق والر�لني �ىل �د امحلرة و�كون مهنن دهساء �كن
 القلع والشجر وامجلع املأٓدن.

هاز�ة (د��) 
 البساتني

Garden Warbler 
Sylvia borin 

2 

 َكْ�َالءٌ 
 ك�الء العینني تعرفها بتكحیلها ويه بعظم املؤدنة وا��ل لكه �ىل �ذاء وا�د قصرية العنق والزميك. ا�صص: الك�الء طا�رة من ا��ل دهامء

 قال املعلوف �سمى يف الشام كحیحی�.
 قلت: وتبدو إال�ث ؤ�هنا مك��.

هاز�ة (د��) 
 موحشة

Barred Warbler 
Sylvia nisoria 

3 

ِقي�ةٌ  َهاِزَ�ةٌ   (د��)هاز�ة  َ�َدائِِقي�ٌة َرشْ
 احلدائق

Eastern Orphean 
Warbler Sylvia 
crassirostris 

4 

هاز�ة (د��)  َهاِزَ�ٌة َعَرِبی�ةٌ 
 عربیة

Arabian Warbler 
Sylvia leucomelaena 

5 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

�ٌة  َراِوی �ةٌ َهاِزَ�ٌة َحصْ َیِوی هاز�ة (د��)  أٓس�ْ
 الصحراء

Asian Desert Warbler 
Sylvia nana 

1 

د�� بیضاء  َصِغَريةٌ  َزْوَراءٌ 
الزور (زریقة 
 فرياين صغرية)

Lesser Whitethroat 
Sylvia curruca 

2 

�ةٌ   َزْوَراءٌ  َراِوی د�� الصحراء  َحصْ
بیضاء الزور 

الصغرى (زریقة 
 فرياين صغرية)

Desert Whitethroat 
Sylvia minula 

3 

د�� هوم  اْهُیوِمي�ةٌ  َزْوَراءٌ 
بیضاء الزور 

Hume’s Whitethroat 
Sylvia althaea 

4 



الصغرى (زریقة 
 فرياين صغرية)

د�� بیضاء  َزْوَراٌء َشائَِعةٌ 
الزور (زریقة 

 فرياين)

Common 
Whitethroat Sylvia 
communis 

5 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َهاِزَ�ٌة غَِرَ�ءُ 
بل: ا�ي تَبْيَض� أ�ْشفاُر َعْینَْيه، وَ�َدقَتاه، وُهلُْبه،

�
ٌف، واملُْغَرُب من اال  .ولك� يشء منه اللسان: ا�ن ا��عرايب: الُغْربُة بیاض ِرصْ

 املُْغَرُب ا��بیُض ا��ْشفاِر من لك يشٍء.ويف الص�اح: 

هاز�ة (د��) 
 ٔأم نظارة

Spectacled Warbler 
Sylvia conspicillata 

1 

ِقي�ةٌ   َهاِزَ�ٌة ُمغَّرَِدٌة َرشْ
 cantillansمن �مس العلمي  ُمغَّرَِدةٌ وجعناها 

هاز�ة (د��) 
 الرصود

Eastern Subalpine 
Warbler Sylvia 
cantillans 

2 

هاز�ة (د��)  َهاِزَ�ٌة َرأ�َساءُ 
 منرتي الرٔأساء

Ménétriés’s Warbler 
Sylvia mystacea 

3 
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ِدیِني�ةٌ  هاز�ة (د��)  َهاِزَ�ٌة َرسْ
 رسدینيا الرأٔساء

Sardinian Warbler 
Sylvia melanocephala 

1 

ِلی�ةٌ  ِّ هاز�ة (د��)  َهاِزَ�ٌة ُروب
 روبل

Rüppell’s Warbler 
Sylvia ruppeli 

2 

ِصی�ةٌ  د�� قربص  َهاِزَ�ٌة قُْربُ
(هاز�ة سوداء 

 الرقبة)

Cyprus Warbler 
Sylvia melanothorax 

3 
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 Yemen Warbler هاز�ة ا�مين َهاِزَ�ٌة یََمِنی�ةٌ 
Sylvia buryi 

1 

 ُمْغرِبٌَة َمْرشِِقي�ةٌ 
بل: ا�ي تَبْيَض� أ�ْشفاُر َعْینَْيه، وَ�َدقَتاه، وُهلُْبه،

�
ٌف، واملُْغَرُب من اال  .ولك� يشء منه اللسان: ا�ن ا��عرايب: الُغْربُة بیاض ِرصْ

 الص�اح: املُْغَرُب ا��بیُض ا��ْشفاِر من لك يشٍء.ويف 

-- Oriental White-eye 
Zosterops 
palpebrosus 

2 

ی�ةٌ  أ�بیض العني  ُمْغرِبٌَة َ�بَش�ِ
 ٔأبیض الصدر

Abyssinian White-eye 
Zosterops abyssinicus 

3 

�ةٌ   Goldcrest Regulus ذهيب التاج َذَهِبی�ُة قُن
regulus 

4 

�ةٌ  �ُة قُن  Firecrest Regulus �ري التاج َ�ِری
ignicapilla 

5 

 

  Plate 137          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 Eurasian Nuthatch قانص البندق ِيق� أ�ْوَراِيس� بُْندُ 
Sitta europaea 

1 



بندق قانص  أ�ْكرو�َرِي� ِيق� بُْندُ 
 �رو�ر

Krüper’s Nuthatch 
Sitta krueperi 

2 

 Western Rock -- غَْرِيب� ِيق� بُْندُ 
Nuthatch Sitta 
neumayer 

3 

ِيق� ِيق� بُْندُ  قانص البندق  َرشْ
الصخري 

 الرشيق

Eastern Rock 
Nuthatch Sitta 
tephronota 

4 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 Bank Myna مينة الضفضاف َمایْنَا ِضفِّي�ةٌ 
Acridotheres 
ginginianus 

1 

 Common Myna مينة ٕاعتیادیة َمایْنَا
Acridotheres tristis 

2 

ْ�َرُق   Pied Myna Gracupica مينة مبقعة َزْرُزوٌر أ�
contra 

3 

 Brahminy Starling -- َزْرُزوٌر �َْرَمهِي� 
Sturnia pagodarum 

4 

ٌف   َزْرُزوٌر ُمَجو�
 جموف ٔأي ٔأبیض البطن.

ٌف بلَقاً  ُف �لبلَق وُمَجو� . اجلوهري: اللسان: ٔأبوعبیدة: أ�ْجَوُف أ�بَْیُض البطِن ٕاىل منهتيى اجلَْنَبْنيِ ولون سا�ره ما اكن، وهو املَُجو�
 ىت یَْبلَُغ البطَن.ا�ّوف من ا�واّب ا�ي یَْصَعُد البلق ح

زرزور أٔبیض 
 البطن

Violet-backed 
Starling 
Cinnyricinclus 
leucogaster 

5 

ُر ِمنَْقارٍ   فَاِيل� أ�ْمحً
 :اللسان: وفَال َرأ�َسه یَْفلُوه ویَْفِلیه ِفالیة وفَلْیًا وفَال�ه: َحبَثه عن القمل، وفَلَْیت رأ�سه؛ قال

رو أ�ْن �  قد َو�َدتْين أ�م� َمعْ
 تَْمَسَح رأ�ِيس، وتَُفلِّیين وا

َح الَقنْفاَء حىت تَنْتا  تَُمس�
: الت�ُلكف ��؛ قال بداًال حصی�ًا؛ ويه الِفالیة من فَْيل الرأ�س. والت�َفّيلِ

�
 :أ�راد تَنْتَأ� فأ�بدل اهلمزة ا
ى ذا أ�تَت �اراِهت�ا تَ�َف�لـ�

�
 ِریك أ�ْشَغى قَِل�ًا أ�فَال�   ا

هتيى أ�ن یُْفَىل. ويف �دیث معاویة: قال لسعید �ن العاص َدْ�ه عنك فقد فَلَْیُته فَ وفَلَْیت رأ�سه  َتْفىل رأ�ُسه أ�ي اش�ْ لَعِ؛ من القمل وتََفاىل هو واس�ْ ْيلَ الص�
ِّساء ی َعر وأ��ِذ القمل منه، یعين أ�ن ا��ْصلَع ال شعر � فيحتاج أ�ن یُْفَىل. ا�هتذیب: واحلطا والن قال لهن الفاِلیاُت والَفوايل؛ قال معرو هو من فَْيل الش�

 :�ن معد�كرب
��غ�ام یَُع�ل� ِم�ْسـكـاً   �ُسوء الفاِلیاِت، ٕاذا فَلَْیين  �َراُه ك�ال�ث

�داهام استثقاًال للجمع بيهنام؛ قال ا��خفش: �ذفت النون ا���رية ��ن هذه النون وقایة للفعل ولي 
�
مس، فأ�ّما النون ست �أ�راد فَلَْینَين بنونني حفذف ا

 :ا��وىل فال جيوز طر�ا ��هنا �مس املضمر؛ وقال أ�بو حية ا�منريي
ِفيين  أ�ب�ال�َمـْوِت الـذي ال بُـد� أ�نـــي ّوِ  ?ُمالٍق، ال أ��ِك، ُختَ

�دى النونني
�
وِن؛ فأ�ذهب ا ُ ّوِ ِفينين حفذف، و�ىل هذا قرأ� بعض القراء: فَِمبَ تُبَّرشِ �دى  أ�راد ُختَ

�
استثقاًال، كام قالوا ما أ�َحْسُت مهنم أ��دًا فأ�لقوا ا

 .الس�ینني استثقاًال، فهذا أ��در أ�ن �ستثقل ��هنام مجیعًا متحراكن. وتَفالَت احلُُمر: اْحتَك�ت ��ن� بَعضها یَْفيل بَعضاً 
هنا تَتفاىل؛ قال ذ

�
ذا رأ�یت احلُُمر ��هنا تَت�اك� َدفَقًا فا

�
 و الرمة:ا�هتذیب: وا

-- Red-billed Oxpecker 
Buphagus 
erythrorhyncus 

6 
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 Rose-coloured زرزور وردي َزْرُزوٌر َوْرِدي� 
Starling Pastor roseus 

1 



 Common Starling الزرزور الشائع َزْرُزورٌ 
Sturnus vulgaris 

2 

زرزور رمادي  َزْرُزوٌر أ�لَْغدٌ 
 (ٔأبو لغد)

Wattled Starling 
Creatophora cinerea 

3 

 Somali Starling زرزور صومايل َزْرُزوٌر ُصوَماِيل� 
Onychognathus 
blythii 

4 

زرزور  َزْرُزوٌر ُسُقْطرِي� 
 سقطرى

Socotra Starling 
Onychognathus 
frater 

5 

 َضْو�َةٌ 
ا�ني وقيل الضو�ة سوداء �سواد الغراب ويه ٔأكرب من الضجرة قلیًال محراء اخلوافق والضوع طا�ر أٔسود مثل الغراب ٔأصغر منه �ري ٔأنه ٔأمحر اجلن

 وردهيام.
ي، الصفيه. مث قال: : امس الضوعي �س�تعم� بعض وقد ذ�ر يل منصو الفهد ٔأنه: : و�دت اسامء للزرزور اسرتدام �سود. فقال: الیحموم، الضوع

 اهايل اجلبال عند� وبعضهم �سمهيا الصفيه.

زرزور ٔأسود 
 (سوادیة)

Tristram’s Starling 
Onychognathus 
tristramii  

6 
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نٌَة  �ةٌ ُمسْ ْیِربِی  Siberian Thrush مسنة س�یبري� س�َ
Geokichla sibirica 

1 

نَةٌ   ُحْرُشِفي�ُة بَْطنٍ  ُمسْ
 ا�صص: السمنة طا�ر أٔ�رب � ذنب طویل ٔأك�ل العینني ٔأصفر املنقار ید�ل يف الشجرة وامجلیع السامن والسمنان

 White's Thrush مسنة وایت
Zoothera aurea 

2 

نٌَة   یََمِنی�ةٌ ُمسْ
قيطاء ا�صص: السمنة طا�ر أٔ�رب � ذنب طویل ٔأك�ل العینني ٔأصفر املنقار ید�ل يف الشجرة وامجلیع السامن والسمنان وقيل يه الطوی� ا�نب ر 

 دبيساء مثل التبرشة �ىل ليس السامن وال السمنان مجع مسنة امنا هام د�ن �ىل امجلیع.
 یة.قلت وهذه ٔأوصاف الُسْمنَِة ا�مين 

 Yemen Thrush مسنة ا�مين
Turdus menachensis 

3 

َرةٌ   ُجضْ
 ا�صص: الضجرة ويه عرماء والعرم بیاض ببطهنا وامجلیع الضجر.

، ؤ�نّه ِلَقلَِقه ال یَثْبُُت يف َمَ�ّل. ْجَرُة، �لّضّم: طا�ٌِر، نق� الصا�اِينّ  التاج: والض�

 Ring Ouzel Turdus دج مطوق
torquatus 

4 

ُروٌر أ�ْوَراِيس�   ُحشْ
 ا�صص: الشحور طا�ر ٔأسود فویق العصفور �سوت ٔأصواً�.

ْحُروُر: طا�ر أ�سوُد فَُویَْق الُعصفور یصّوت أ�صواً�.  اللسان: والش�
 ومسي كذ� لصوته وهو �شحرر.

 Eurasian Blackbird حشرور
Turdus merula 

5 
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نٌَة َحْجَباءُ   Eyebrowed Thrush مسنة �اجبیة ُمسْ
Turdus obscurus 

1 

نٌَة َسْوَداُء ُزورٍ  مسنة سوداء  ُمسْ
 الرقبة

Black-throated 
Thrush Turdus 
atrogularis 

2 

َراُء َزْورٍ  نٌَة َمحْ  Red-throated Thrush -- ُمسْ
Turdus ruficollis 

3 

نٌَة ُمْعِتَمةٌ   Dusky Thrush -- ُمسْ
Turdus eunomus 

4 

نٌَة نُوَماِنی�ةٌ  مسنة قامتة  ُمسْ
 (نومان)

Naumann’s Thrush 
Turdus naumanni 

5 



َراُء َجنَاحٍ  مسنة محراء  َمحْ
 اجلنب

Redwing Turdus 
iliacus 

6 
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 م �مس �جنلزيي �مس القدمي واملصدر�مس العريب مع ا�لیل 

 َصْعَوةٌ 
ا�ٔكرث ش�یو�ًا يف اجلز�رة العربیة ٔ�ن أ�نىث محراء الرأٔس ولكن الطا�ر ليس صغري احلجم لكننا لس�نا  Balckcap�مس قد �كون املقصود به ال 

 متأٔكد�ن من �مس .
 الطا�ر.واملعلوف مسى بعض الطیور الصغرية هبذا ومن مضهنا هذا 

 ا�صص: والصعوة وامجلع صعو وصعاء والوصع طا�ر صغري وامجلع وصعان ويف احلدیث اكنتقاض اوصع �ني یقذف به.
عاء. ویقال: َصْعوٌة وا�دة وَصْعٌو كثري. عو: ِصغاُر العصافري، وأ�نىث: َصْعوة، وهو ٔأمحر الرٔأس وامجلیع: الّصِ  العني: صعو: الص�

 �ر من صغار العصافري، ٔأمحر الرٔأس وهو بفتح الصاد وٕاساكن العني املهملتني وامجلع صعو.حياة احلیوان: الصعوة: طا

 Winter Wren الصعو (ا�منمنة)
Troglodytes 
troglodytes 

1 

نٌَة َحْقِلی�ةٌ   Fieldfare Turdus مسنة احلقول ُمسْ
pilaris 

2 

نٌَة ُمغَّرَِدةٌ   Song Thrush Turdus مسنة مغردة ُمسْ
philomelos 

3 

نٌَة ِدبَْقاءُ   ُمسْ
�ْفهتا تَْدِبیقًا ٕاذا ِصدهتا به؛ وقيل: بْق: محل جشر يف َجْوفه اكلِغراء الزق یَلَْزق جبناح الطا�ر فُيصاد به. وَدب لك� ما أ�لزق به يشء، فهو ِدبْق  اللسان: اّ�ِ

ق اكلِغراء ی بق يشء یَلَْزتِ �َقهمثل ِطْبق، وس�یأٔيت ذ�ره. اجلوهري: اّ�ِ  .صاد به الطري، دبََقه یَْدِبُقه َدبْقًا وَدب
بُوقاء: الَعِذرة؛  وا��

 Mistle Thrush مسنة ا�بق
Turdus viscivorus 

4 

ُروٌر َماءٍ   ُحشْ
ْحُروُر: طا�ر أ�سوُد فَُویَْق الُعصفور یصّوت أ�صواً�.  اللسان: والش�

 ومسي كذ� لصوته.

 White-throated حشرور املاء
Dipper Cinclus 
cinclus 

5 
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 European Robin ٔأبو احلناء ِحن�اِيئ� 
Erithacus rubecula 

1 

املسهر (هزار  َزْرقَاُء َزْورٍ 
 ٔأزرق الزور)

Bluethroat Luscinia 
svecica 

2 

اَ�ٌ   َشو�
الشوا� د�� كدراء ٕاذا وقفت �ىل جشرة ٔأو جحر خطرت �زماكها خطران الف�ل ومسیت شوا� ٔ�هنا �شول بذنهبا ويف بطهنا وسفلهتا  ا�صص:

 يشء من محرة.
َ�. وقد ٔأخطأٔ املعلوف بتسمیة  �لشوا� فهيي ٔأقل   Asian Desert Warblerوال �زال تفرخ و�سمى يف الكویت ودول اخللیج العريب �لُشّوِ

 ر�لته يف جز�رة �شوًال و�رفع ذهبا قلیًال، ٔأما الشوا� فهيي ٔأكرث �شویًال بذنهبا من ت�. وقد املعلوف ذ�ر التايل: ٔأما الشوا� فعن املاجر �زيمان يف
من ٔأ�ذ عنه . ویبدو يل ٔأن املیجر �زيمان ٔأما اختلط �لیه الطا�ر ٔأو ٔأن Shaweilaفٕانه مسى هذا الطا�ر شوا� وكتب اللفظة  1:374العرب 

 �مس قد ٔأخطأٔ به أٔو اكن الطا�ر ميتًا فاختلط �ىل املس�ئول لتشابه ٔألوان الطیور مع الفرق الكبري �حلجم و�لسلوك.

ٔأبو حناء 
 أ�حراش أ�محر

Rufous-tailed Scrub 
Robin Cercotrichas 
galactotes 

3 

�ةٌ   ُسَواِدی
 الضجرة وسوادها تد�ل يف الشجرة.العني: السودانیة هنیة سوداء طوی� ا�نب بصغر 

�َة. واِدی ودانُة: طا�ر من الطري ا�ي یأ�لك العنب واجلراد، قال: وبعضهم �سمهيا الس� ودانی�ُة والس�  اللسان: والس�

ٔأبو حناء 
 أ�حراش أ�سود

Black Scrub Robin 
Cercotrichas podobe 

4 
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�ةٌ  ْیِربِی �ُة َزْوٍر س�َ ذو احلنجرة  قُْرُمزِی

الیاقوتیة 
الس�یبريي 

Siberian Rubythroat 
Calliope calliope 

1 



(هزار 
 س�یبريي)

 َعْنَدِلیبٌ 
 .اللسان: والَعْنَدِلیل: طا�ر یصّوت أ�لواً�. والُبلُْبل یَُعْنِدل أ�ي یُصّوِت

ال� بثَبٍَت. ا��زهري: العَ 
�
ت َعْنَد�. اجلوهري: قال سيبویه ٕاذا اكنت النون �نیة فال جتعل زائدة ا ْنَدِلیب طا�ر أ�صغر من وَعْنَدل الهُْدُهد ٕاذا صو�

 العصفور، قال ا�ن ا��عرايب: هو الُبلُْبل، وقال اجلوهري: هو الهََزار.
 Nightingaleيف كتاب اسكندر فريوزي حيوا�ت ا�ران مطبوع �ٕالجنلزيیة یذ�ر امس البلبل لنوعي ال هناك �لط بني البلبل والهزار والعندلیب و

. وقد �كون السبب ٔأن بعض الكتب العربیة كتبت من قبل Bulbulبي� الشائع عند� يف الكویت واخللیج العريب وكذ� الشام ٔأن البلبل هو 
 ذوي ٔأصول فارس�یة فاختلط أ�مر وهللا ٔأ�مل.

 Thrush Nightingale العندلیب
Luscinia luscinia 

2 

 َهَزارٌ 
 

 Common الهزار أ�ورويب
Nightingale Luscinia 
megarhynchos 

3 

ِيق�   Eastern Nightingale -- َهَزاٌر َرشْ
Luscinia 
(megarhynchos) 
golzii 

4 

َسَفةٌ َزْرقَاُء َذنٍَب   ُمَرشْ
�ْیُث: َشاٌة  .التاج: قال الل َوأِلكِ ِْذیِب: والش� اس�یَف، َزاَد يف ا�هت� ً ْنَهيَْا بََیاُض، قد غَىش� الرش� ِني: ٕاذا اكن ِجبَ َسَفة، بفَْتِح الّسِ  ُمَرشْ

�احِ، ٔأو هو َمقَ  وِف الَكِتِف، كام يف الّصِ وٌف ُمَعل�ٌق ِ�ُلكِّ ِضلَعٍ، ِمثُْل غُْرضُ ُسوُف، َكُعْصُفوٍر: غُْرضُ ْ َرُف الُْمْرشُِف �َىل ط� الضِّ التاج: الرش� لَعِ، وهو الط�
لَعِ ِمم�  ُسوُف: َرأ�ُس الّضِ ْ : الرش� ْعَراِيبِّ یُف، وقال ا�ُن ا�� اس�ِ  ا یَِيل الَبْطَن.الَْبْطِن، نََقَ�ُ اجلَْوَهرِي� أ�یضًا، واجلَْمُع: َرشَ

ٔأبو احلناء ٔأمحر 
اخلارصة 

(زرقاوي 
ا�نب ٔأمحر 

 اخلارصة)

Red-flanked Bluetail 
Tarsiger cyanurus 

5 

 ُصَبْريٌ 
 جيمع صبريات مففرده ٔأفضل ُصَبْري عوضًا عن ٔأبو َصربة.

 بريات.ا�صص: ٔأبو �امت ٔأبو صبرية وهو ٔأبو صربة طا�ر ٔأمحر البطن ٔأسود الرٔأس واجلنا�ني وا�نب وسا�ره ٔأمحر بلون الصرب وجيمع الصربات والص 
ة طا�ر أ�محُر البطِن أ�  نَب وسا�ره أ�محر.اللسان: وأ�بو َصْربَ  سَوُد الرأ�س واجلناَ�ْني وا��

ٔأبو احلناء ٔأبیض 
 الزور

White-throated 
Robin Irania 
gutturalis 

6 

 

  Plate 145          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

اٌء َكْتَفاءُ  ْريَ  ُمحَ
ا�ي يف فُروع َكتِفيه انفراج يف غراضیفها مما یيل ا�اكهل. اجلوهري: ا��ْكَتُف من اخلیل ا�ي يف أ��ايل اللسان: أ�بو عبیدة: فرس أ�كتف وهو 

وَكتَِف البعري كَتفًا  غَراِضیف كتفيه انفراج. والَكتَُف، �لتحریك: نقصان يف الكتف، وقيل: هو َظلَع یأ��ذ من وجع الَكِتِف، َكتَِف َكَتفًا وهو أ�ْكَتف.
 تُف ٕاذا اش�تىك َكتِفه وَظلع مهنا. اللحیاين: �لبعري كَتٌف شدید ٕاذا اش�تىك َكتِفه. یقال مجل أ�كَتف و�قة َكْتفاء.وهو أ�ك 

 Eversmann’s Redstart محرياء ٕایفرسامن
Phoenicurus 
erythronotus 

1 

اٌء َسْوَداءُ  ْريَ  Black Redstart محرياء سوداء ُمحَ
Phoenicurus ochruros 

2 

اءُ  ْريَ  Common Redstart امحلرياء ُمحَ
Phoenicurus 
phoenicurus  

3 

اٌء َعْصَماءُ  ْريَ محرياء  ُمحَ
جو��س�تادت 
 (بیضاء اجلناح)

Güldenstädt’s 
Redstart Phoenicurus 
erythrogastrus  

4 

 ِ�ْرقٌَش أ�ْسَودُ 
لصخور ومنه ذ�ر املعلوف ٔأن أ�بلق طا�ر صغري ٔأبلق اللون �كىن يف الشام بأٔيب بلیق وبعضهم �سمیه القلیعي والقالعي ٔ�نه �رى دامئًا واقفًا �ىل ا

 فٕان معناه املقمي �ىل الصخور ولفظة أ�بلق ذ�رها �قوت امحلوي والقزویين يف وصف جز�رة تنيس. Saxicolaامسع العلمي 
 القواميس العربیة لكمة قلیعي ولع� یندرج حتت امس الربقش. ال یو�د يف

 Pied Stonechat القلیعي أ�بقع
Saxicola caprata 

5 
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 أ�ْمحَرُ  ِ�ْرقٌَش 
ِقُش، �لكرس: ُطَویِْرئٌ  ُسور؛ قال ا��زهري: ومسعت صبیان  اللسان بترصف: والِربْ ْ ِر متلون صغري مثل العصفور �سمیه أ�هل احل�از الرش� من احلُم�

ن أ�لواً� شبيه �لُقنُْفذ أ��ىل ر�شه أ��رب وأ�وسطه أ�محر وأ�سف ذا انَْتَفش تغّري لونه ا��عراب �سمونه أ�� �َراِقش، وقيل: أ�بو �َراِقش طا�ر یََتلو�
�
� أ�سود فا

 لواً� ش�ىت.أ� 
ا�صص: ٔأبو عبید الرششور طا�ر صغري مثل العصفور بلغة ٔأهل احل�از و�سمیه أ�عراب الربقش صاحب العني وأٔبو �راقش طا�ر شبيه �لقنفذ 

 ٔأ�ىل ر�شه ٔأ�رب ؤأوسطه ٔأمحر وأٔسف� ٔأسود فٕاذا انتفش تغري لونه ٔألواً� ش�ىت.
 ا ٔأظن �َُریِْقش تصغريًا لربقش مما یؤكد حصة التسمیة.قلت وال نزال �سمیه يف الكویت ودول اخللیج �ىل م

 Whinchat Saxicola القلیعي
rubetra 

1 

 European Stonechat القلیعي املطوق ِ�ْرقٌَش أ�ْوُروِيب� 
Saxicola rubicola 

2 

ْیِبِريي�   Siberian Stonechat -- ِ�ْرقٌَش س�َ
Saxicola maurus 

3 

 African Stonechat -- ِ�ْرقٌَش أ�فْرِیِقي� 
Saxicola torquatus 
felix 

4 
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 َرأ�َساءُ  ُدْرَ�ةٌ 
مصدر ا��بلق ارتفاُع التحجیل ٕاىل الف�ذ�ن، اللسان: البلَق: بلَُق ا�ابة. والَبلَُق: سواد وبیاض، وكذ� الُبلْقة، �لضم. ا�ن س�یده: الَبلَق والُبلْقة 

ال ابْالق� وابْلَ 
�
، فهو أ�بْلَُق. قال ا�ن درید: ال یعرف يف فع� ا . ویقال ل�ابة أ�بْلَُق وبَلْقاء، والعرب تقول والفعل بَِلَق یَْبلَُق بلَقًا وبَلََق، ويه قلی�، وابْلَق� ق�

 :بال بُلْقاً فقالدابّة أ�بلَق؛ وجبل أ�ْ�َرق، وجعل رؤبة اجل 
 وُظلَْمة اللیِل ِنعافًا بُلْقا  �َدْرَن ِرَحي َمَطٍر و�َْرقا،

�ام �رامه یقولون بَِلَق یَْبلَُق كام أٔ ویقال: ابْلَق� ا�ابُة یَْبلَق� ابِْلقاقًا وابْالق� ابِْلیقاقاً وابْلَْولَق ابِْلیالقًا، فهو ُمْبلَق� وُمْبالق� وأ�بلَُق  هنم ال یقولون َدِمهَ ، قال: وقل
 یَْدَمه وال َمكَِت �َْمكَت؛

ٔأبلق ٔأمحر 
 الصدر

Red-breasted 
Wheatear Oenanthe 
bottae 

1 

  ُدْرَ�ٌة َشائَعةٌ 
 ا�صص: ا�ر�ة طا�رة تد�ل يف جحرة اجلرذان تعشش فهيا.

 ؟من الصعب �سمیة هذا الطا�ر �ٔ�بلق فالبلقة يه سواد وبیاض فأٔ�ن هذا من هذا الطا�ر
أ�رض وحيق � فهذا الطا�ر یفرخ يف بالد الشام وهو ا�ٔكرث تفرخيًا يف حجور القوارض من بقية الفقاق، ودامئًا یدرج مبتعدًا رسیعًا لرس�ة جریه �ىل 

 ٔأن �سمى ُدْرَ�ٌة.

 Isabelline Wheatear ٔأبلق ٔأشهب
Oenanthe isabellina 

2 

اِلی�ةٌ   ُدْرَ�ٌة َمشَ
 ٔأ�اله.وهو یدرج اكلطا�ر يف 

 Northern Wheatear ٔأبلق ٔأورويب
Oenanthe oenanthe 

3 

�ةٌ  ُدْرَ�ةٌ   ُدوِری
 ا�رت� �سبهتا للمنازل وا�ور. familiarisمن �مس 

-- Familiar Chat 
Oenanthe familiaris 

4 

فَةٌ  قلیعي ٔأسود  ُدْرَ�ٌة ُمَطر�
 ا�یل

Blackstart Oenanthe 
melanura 

5 
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 فََقاقٌَة بَْقَعاءُ 
 ا�صص: الفقاقة طا�رة من العصافري بقيعاء وليست من ا��ل ولوهنا ٔأبقع نصفان نصف ٔأبیض ونصف یرضب ٕاىل السواد وا�مهة قصرية الر�لني

 النقاز وامجلیع الفقاق خمفف.والعنق ولك يشء مهنا ويه ٔأصغر من 
��ل، قصريُة الّرِ�لِني والُعُنق، ويه أٔ  صَغُر من الفقاق ج: فَقاٌق التاج: وقال ٔأبو �امت: الفَقاقَُة �س�ابَة: طا�ٌِر من العصافِري بَْقعاُء، وليست من ا��

 حبذِف الهاِء، وتصغُريه: الُفَقيَِّقُة، �لتّشدید. 
 والفََقاقَُة: طا�ٌر َصغٌري.احملیط يف اللغة: 

 Pied Wheatear ٔأبلق ٔأبقع
Oenanthe pleschanka 

1 

ِصی�ةٌ  ٔأبلق ٔأبقع  فََقاقٌَة قُْربُ
 قربيص

Cyprus Wheatear 
Oenanthe cypriaca 

2 



ِقي�ةٌ  ٔأبلق ٔأسود  فََقاقٌَة غَْشَواُء َرشْ
 أ�ذن

Eastern Black-eared 
Wheatear Oenanthe 
(hispanica) 
melanoleuca 

3 

�ةٌ  َراِوی ٔأبلق البادیة أٔو  فََقاقٌَة َحصْ
 الصحراء

Desert Wheatear 
Oenanthe deserti 

4 

 

  Plate 149          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ِقي�ةٌ   Eastern Mourning ٔأبلق حز�ن فََقاقٌَة َحزِینٌَة َرشْ
Wheatear Oenanthe 
lugens 

1 

ٔأبلق جنوب  فََقاقٌَة َعَرِبی�ةٌ 
 اجلز�رة العربیة

Arabian Wheatear 
Oenanthe 
lugentoides 

2 

ةٌ  َ  Variable Wheatear ٔأبلق ٔأبقع رشيق فََقاقٌَة ُمتَغَّريِ
Oenanthe picata 

3 
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َزاءُ  ٔأبلق ٔأمحر  فََقاقٌَة َجعُ
 العجز

Red-rumped 
Wheatear Oenanthe 
moesta 

1 

�ةٌ  ٔأبلق ٔأمحر  فََقاقٌَة ُكْرِدی
 ا�یل

Kurdistan Wheatear 
Oenanthe 
xanthoprymna 

2 

َراُء َذنٍَب   Red-tailed Wheatear -- فََقاقٌَة َمحْ
Oenanthe 
chrysopygia 

3 

فَةٌ فََقاقٌَة   ُمَجو�
ٌف بلَقاً  ُف �لبلَق وُمَجو� . اجلوهري: ا�ّوف من ا�واّب اللسان: ٔأبوعبیدة: أ�ْجَوُف أ�بَْیُض البطِن ٕاىل منهتيى اجلَْنَبْنيِ ولون سا�ره ما اكن، وهو املَُجو�

 ا�ي یَْصَعُد البلق حىت یَْبلَُغ البطَن.

 Finsch’s Wheatear ٔأبلق فينش
Oenanthe finschii 

4 
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 فََقاقٌَة اْهُیوِمي�ةٌ 
ثٍة: طا�ٌر ٔأْسَودُ  َعُة، َمكَُ�ّدِ نَِب. القاموس احملیط: واملَُفقِّ  أٔبیُض ٔأْصِل ا��

 Hume’s Wheatear ٔأبلق هیوم
Oenanthe albonigra 

1 

 ُعَز�َْزاءٌ 
 العني: العز�زاء هنیة سوداء �دًا تبين بيهتا �حلىص.

شها وحتوطه و�مس ینطبق �لهيا متامًا حيث ٔأهنا سوداء ��لكیة والبیاض فهيا مابني ر�لهيا ٕاىل ٔأصل ا�نب �� مسیت ُعزِْ�َزاٌء. وفعًال تبين ع 
 �حلىص.

لََوْ�ِن فُِصلَتا من الَعْجِب اللسان: والُعَزْ�زاُء من الفرس: ما بني ُعْكَوتِه و�اِعَرتِه،  ميد ویقرص، وهام الُعَز�ْزاواِن؛ والُعَزْ�زاواِن: َعَصَبتاِن يف أ�صول الص�
ىل الورك.

�
 وأ�طراِف الَوِرَكِني؛ وقال أ�بو ما�: الُعَزْ�زاُء َعَصَبة رقيقة مر�بة يف اخلَْوراِن ا

مقتني من است امحلاراللسان: واجلاِعَر�ِن: حرفا الَوِرَكني املُْرشِفان �ىل   الف�ذ�ن، وهام املوضعان ال�ان �َْرقُُمهام الَبْیطاُر، وقيل: اجلاعر�ن موضع الر�
ما  ا�صص: ا�ن درید العز�زاء جفوة ا��ر من الفرس �ريه عكوة ذنبه معظمه وما �لظ منه ومس�تدقه عصامه والعكوة فوق العصام صاحب العني هو

 قدر البیضة ٕاىل منبت الشعر وامجلع عاكً وعاكء وعكوت ا�نب عطفته. فضل عن الوركني من ٔأصل ا�نب

ٔأبلق ٔأسود 
 ٔأبیض القنة

White-crowned 
Wheatear Oenanthe 
leucopyga 

2 



 فََقاقٌَة ُمَقلْنََسةٌ 
َیة والَقلَنَْساة والقلْنِيَسُة: من مال�س  حلاق و�ري اللسان: والَقلُْسَوة والَقلْساة والَقلَنُْسوة والُقلَنْس�ِ

�
ؤوس معروف، والواو يف قلَنُْسوة للز�دة �ري اال الر�

�َ�، وأ�ما املعىن فليس يف قلنسوة أ�كرث مما يف قَلْساة، ومجع الَقلَنُْسوة وا حلاق فليس يف ا��سامء مثل فََعل
�
َیة والَقلَنْساة قَالِ�ُس وقَالٍس املعىن، أ�ما اال لُقلَنْس�ِ

 وقَلَنٍْس.

ٔأبلق ٔأبو 
 قلنسوة

Hooded Wheatear 
Oenanthe monacha 

3 

 

  Plate 152          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

�ةٌ  رِی نٌَة َخصْ  Rufous-tailed Rock مسنة الصخور ُمسْ
Thrush Monticola 
saxatilis 

1 

�ٌة َصِغَريةٌ  رِی نٌَة َخصْ مسنة الصخور  ُمسْ
 الصغرية

Little Rock Thrush 
Monticola 
rufocinereus 

2 

�ٌة َزْرقَاءُ  رِی نٌَة َخصْ مسنة الصخور  ُمسْ
 الزرقاء

Blue Rock Thrush 
Monticola solitarius 

3 

بَْیُض أ�ْزَرُق  �اطف ا��ب  ُذَ�ِيب� أ�
 أ�زرق

Blue-and-white 
Flycatcher Cyanoptila 
cyanomelana 

4 

وِزي� ُذَ�ِيب�   Verditer Flycatcher - فَْريُ
Eumyias thalassinus  

5 

 

  Plate 153          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

�اطف ا��ب  ُذَ�ِيب� ُمنَق�طٌ 
 أ�رقط

Spotted Flycatcher 
Muscicapa striata 

1 

ا��ب �اطف  ُذَ�ِيب� َ�اْمَباِ�� 
 اجلامباغي

Gambaga Flycatcher 
Muscicapa gambagae 

2 

�اطف ا��ب  ُذَ�ِيب� أ�ْمحَُر َصْدرٍ 
 ٔأمحر الصدر

Red-breasted 
Flycatcher Ficedula 
parva 

3 

َیِوي�   Asian Brown  ُذَ�ِيب� بُِين� أٓس�ْ
Flycatcher Muscicapa 
dauurica 

4 

ي�  ُذَ�ِيب�   Taiga Flycatcher  َ�ْجيِ
Ficedula albicilla 

5 

 

  Plate 154          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 Ultramarine -- ُذَ�ِيب� َالَزَوْرِدي� 
Flycatcher Ficedula 
superciliaris 

1 

بَْقُع أ�ْوَراِيس�  �اطف ا��ب  ُذَ�ِيب� أ�
 أ�بقع

Eurasian Pied 
Flycatcher Ficedula 
hypoleuca 

2 

ٌق  �اطف ا��ب  ُذَ�ِيب� ُمَطو�
 املطوق

Collared Flycatcher 
Ficedula albicollis 

3 



قٍ  �اطف ا��ب  ُذَ�ِيب� ِنْصُف ُمَطو�
 ش�به املطوق

Semi-collared 
Flycatcher Ficedula 
semitorquata 

4 

 

  Plate 155          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ْريٌ ِنیِيل�   تُم�
ُر طا�ر یقال � ا�ن تَْمَرة وذ� أ�نك ال �راه أ�بد ٌر، وقيل: الت�م� َرُة: طا�ر أ�صغر من العصفور، وامجلع تُم� ال ويف فيه تَْمَرةٌ اللسان: الت�م�

�
 .ًا ا

 .صفوٌر صغري وُهن� بناُت تَْمَرةا�صص: ا�ن تَْمَرَة: ع
رس�یة ا�صص: ا�متري وهو ٔأبو مترة ؤأظنه ا�مترة ٔأصغر ما �كون من الطري جيرس الزهر والشجر كام جترس الن�ل وا��ر وا�مترة هو النسك �لفا

 .ؤأ�شد: واحمتل الیمت فرخي التّمره
ُر: طا�ٌر َصِغْريٌ ٔأْصَغُر من الع  .ْصُفْورِ احملیط يف اللغة: والت�م�

ري ؤأقوا �رس أٔعظُم س�باع الط�  .ها بد�ً احلیوان: فالعندلیل طا�ٌر ٔأصغر من ا�ن مترة، وا�ُن مترة هو ا�ي یُرضب به املثُل يف صغر اجلسم، والن
بغصن جشرة ویضم �لیه ر�لیه، حياة احلیوان: الصافر: ویقال ٔأیضاً: الصفاریة طا�ر معروف من ٔأنواع العصافري، ومن شأٔنه ٔأنه ٕاذا ٔأقبل اللیل، یأٔ�ذ 

فر التنوط وینكس رٔأسه، مث ال �زال یصیح حىت یطلع الفجر، ویظهر النور. قال القزویين: ٕامنا یصیح خوفًا من السامء ٔأن تقع �لیه. وقال �ريه: الصا
الكيس �كون من اخلرق وأ�دم �رشج �ىل ما  ا�ي تقدم يف �ب التاء املثناة فوق، ؤأنه ٕان اكن � و�ر جع� اكخلریطة (اللسان: اخلریطة: هنة مثل

 .فهيا)، وٕان مل �كن � و�ر، رشع یتعلق �ٔ�غصان كام ذ�ر�
 .وحمكه: �ل ا�ٔلك ٔ�نه من ٔأنواع العصافري

 �لفاريس.ا�صص: ا�متري وهو ٔأبو مترة ؤأظنه ا�مترة ٔأصغر ما �كون من الطري جيرس الزهر والشجر كام جترس الن�ل وا��ر وا�مترة هو النسك 
ُر طا�ر یقال � ا�ن تَْمَرة وذ� أ�نك ال �راه أ�بد ٌر، وقيل: الت�م� َرُة: طا�ر أ�صغر من العصفور، وامجلع تُم� ال ويف فيه تَْمَرٌة.اللسان: الت�م�

�
 ًا ا

 ا�صص: ا�ن تَْمَرَة: عصفوٌر صغري وُهن� بناُت تَْمَرة.
ُر: طا�ٌر   َصِغْريٌ ٔأْصَغُر من العْصُفْوِر.احملیط يف اللغة: والت�م�

ري ؤأقوا �رس أٔعظُم س�باع الط�  ها بدً�.احلیوان: فالعندلیل طا�ٌر ٔأصغر من ا�ن مترة، وا�ُن مترة هو ا�ي یُرضب به املثُل يف صغر اجلسم، والن
ُر طا�ر یقال  ٌر، وقيل: الت�م� َرُة: طا�ر أ�صغر من العصفور، وامجلع تُم� ال ويف فيه تَْمَرٌة.اللسان: الت�م�

�
 � ا�ن تَْمَرة وذ� أ�نك ال �راه أ�بدًا ا

 ا�صص: ا�ن تَْمَرَة: عصفوٌر صغري وُهن� بناُت تَْمَرة.

 Nile Valley Sunbird متري وادي النیل
Hedydipna metallica 

1 

ْريٌ ُسُقْطرِي�  متري سقطرى  تُم�
(ٔأبو الزهور 
 السقطري)

Socotra Sunbird 
Chalcomitra balfouri  

2 

ٌط   تَنَو�
ل ا�صص: التنوط قال ٔأبو �امت هو من طري الرب هنیة سوداء اكلضو�ة تعلق عشها يف الشجرة الطوی� ف�� قال الشاعر يف ابل وصفها �لطو 

الر�ل یده ٕاىل املنكب وقال ٔأبو  تقّطع ٔأعناق التّنّوط ب�الـّضـحـى  ویفرسن يف الّظلامء ٔأفعى أ��ارع، ٔأي من كرثهتا ويه تطیل عشها حىت ید�ل
 وط تنوطة.معرو �ن العالء التنوط بفتح التاء ومض الواو وقال ٔأبو زید بضم التاء و�رس الواو ومثل للعرب ٔ�نت ٔأصنع من تنوط ٔأبو عبید وا�دة التن

ُط: طا�ر حنو القارِیة سوادًا �رك�ب ُعشها بني ُعود�ن أ�و  ُط والت�نَّوِ ىل بیضها حىت اللسان: والت�نَو�
�
�ىل عود وا�د فتُطیل عشها فال یصل الر�ل ا

ش يف أ�طرافها لیحفَظه من احلیا ىل املنكب، وقال أ�بو �يل يف البرصّ�ت: هو طا�ر یُعلِّق قشورًا من قشور الشجر ویُعّشِ
�
ت والناس یُد�ل یده ا
 :وا�ّر؛ قال

ــَحـــى، ِط ب�الـض� �ُع أ�ع�ن�اَق ال�تَ�نَـو� لْامء أ�فَْعى ا���ارِعِ   تَُقـّطِ  وتَْفرُِس يف الظ�
رس�یة ا�صص: ا�متري وهو ٔأبو مترة ؤأظنه ا�مترة ٔأصغر ما �كون من الطري جيرس الزهر والشجر كام جترس الن�ل وا��ر وا�مترة هو النسك �لفا

 ؤأ�شد: واحمتل الیمت فرخي التّمره.
ُر: طا�ٌر َصِغْريٌ ٔأْص   َغُر من العْصُفْوِر.احملیط يف اللغة: والت�م�

ري ؤأقوا �رس أٔعظُم س�باع الط�  ها بدً�.احلیوان: فالعندلیل طا�ٌر ٔأصغر من ا�ن مترة، وا�ُن مترة هو ا�ي یُرضب به املثُل يف صغر اجلسم، والن

متري فلسطیين 
(ٔأبو الزهور 
 الفلسطیين)

Palestine Sunbird 
Cinnyris osea 

3 

اعٌ  ْريٌ لّم� (ٔأبو متري المع  تُم�
 الزهور الالمع)

Shining Sunbird 
Cinnyris habessinicus 

4 

ْريٌ أ�ْرُجَوانٌ  متري أٓس�یوي  تُم�
(ٔأبو الزهور 
 أ�رجواين)

Purple Sunbird 
Cinnyris asiaticus 

5 

 

  Plate 156          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر



 ِرْمِيث� ُعْصُفوٌر 
 سا�سول جشر من �نس الرمث و�ش�به لكن ٔأكرب جحامً.

عصفور 
 سا�سول

Saxaul Sparrow 
Passer ammodendri 

1 

 House Sparrow عصفور دوري ُعْصُفوٌر ُدوِري� 
Passer domesticus 

2 

 Indian House -- ُعْصُفوٌر ِهْنِدي� 
Sparrow Passer 
(domesticus) indicus 

3 

َباِين� ُعْصُفوٌر   Spanish Sparrow عصفور ٔأس�باين أ�س�ْ
Passer hispaniolensis 

4 

عصفور �ا�ت  ُعْصُفوٌر �َاِيب� 
 الس�ند

Jungle Sparrow 
Passer pyrrhonotus 

5 

 Eurasian Tree عصفور الشجر ُعْصُفوٌر َجشَرِي� أ�ْوَراِيس� 
Sparrow Passer 
montanus 

6 

 

  Plate 157          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي العريب مع ا�لیل واملصدر�مس 

ٍر َميِِّيت�  عصفور البحر  ُعْصُفوٌر َحبْ
 املیت

Dead Sea Sparrow 
Passer moabiticus 

1 

 Afghan Scrub -- ُعْصُفوٌر ُجشَْريِي� أ�فَْغاِين� 
Sparrow Passer 
(moabiticus) yatii 

2 

 عصفور ُعْصُفوٌر ُسُقْطرِي� 
 سقطرى

Socotra Sparrow 
Passer insularis 

3 

 ُعْصُفوٌر َعْبُدالُكوِري� 
 منسوب للجز�رة ا�مينیة اليت تقع وسطًا بني ُسُقْطرى والصومال.

-- Abd al Kuri Sparrow 
Passer hemileucus 

4 

َیِوي�  َراِوي� أٓس�ْ  Asian Desert Sparrow -- ُعْصُفوٌر َحصْ
Passer zarudnyi 

5 

العصفور  ُعْصُفوٌر َذَهِيب� َعَرِيب� 
 ا�هيب العريب

Arabian Golden 
Sparrow Passer 
euchlorus 

6 

 

  Plate 158          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

رِي� فَاِتحٌ ُعْصُفورٌ  عصفور الصخر   َخصْ
الباهت 

(عصفور قصري 
 أ�صابع)

Pale Rockfinch 
Carpospiza 
brachydactyla 

1 

رِي� ُعْصُفوٌر   Rock Sparrow عصفور الصخر َخصْ
Petronia petronia 

2 

عصفور ٔأصفر  أ�ْصَفُر َزْورٍ ُعْصُفوٌر 
 الرقبة

Yellow-throated 
Sparrow Gymnoris 
xanthocollis 

3 

عصفور مسنن  أ�ْمغَُر َ�اِجٍب  ُعْصُفورٌ 
املنقار (عصفور 

 أ�د�ال)

Bush Petronia 
Gymnoris dentata 

4 

 



  Plate 159          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 White-winged زمري الثلوج ُعْصُفوٌر ثَلٍْج أ�ْعَصمُ 
Snowfinch 
Montifringilla nivalis 

1 

 ٌ  تُبُّرشِ
 ُ ُط، وهو طا�ر وهو مذ�ور يف موضعهاللسان: والت�بُّرشِ ال� الت�نَّوِ

�
�ة، وال نظري � ا فارِی : طا�ر یقال هو الص� ُ  .والت�بَّرشِ

�ة فاِری " قالوا: يه الص� ُط" طا�ر یُْديل خيوطًا من جشر ویفرخ فهيا. و"الت�بَّرشِ  .ٔأدب ا�اكتب: و"الت�نَو�
ُري بضّمِ التاء والیاء و�رس َفاِریُّة، وال نَِظَري � ٕاال  التاج: والت�بُّشِ : الباُء مفتو�ة، وهو لغة فيه: طا�ٌر یقال �: الص� دِة ُوِ�َد خبطِّ اجلوهرّيِ ْنيِ املشد� الش�

ُط، وهو طا�ر ٔأیضاً   .الت�نَّوِ
�ةْ  : طا�ٌر یقال هو الُصفارِی  .الص�اح: والُتبُّرشِ

 

�ساج (حباك) 
 روبل

Rüppell’s Weaver 
Ploceus galbula 

2 

ِعي� ِمنَْقاٍر َعَرِيب�  مشعي املنقار  َمشْ
 العريب

Arabian Waxbill 
Estrilda rufibarba 

3 

فيض املنقار  ِفِيض� ِمنَْقاٍر أ�فْرِیِقي� 
 أ�فریقي

African Silverbill 
Euodice cantans 

4 

فيض املنقار  ِفِيض� ِمنَْقاٍر ِهْنِدي� 
 الهندي

Indian Silverbill 
Euodice malabarica 

5 

طٌ  ِعي� ِمنَْقاٍر ُمَخط� مشعي املنقار  َمشْ
 ا�طط

Orange-breasted 
Waxbill Amandava 
subflava 

6 

 

  Plate 160          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

قٌَع َصِغريٌ  ٌ ُمَربْ  Lesser Masked -- تُبُّرشِ
Weaver Ploceus 
intermedius 

1 

ٌ قَُرِوي�   Village Weaver -- تُبُّرشِ
Ploceus cucullatus 

2 

ٌ أ�ْرَ�لُ   Golden-backed -- تُبُّرشِ
Weaver Ploceus 
jacksoni 

3 

طٌ  ٌ ُمَخط�  Streaked Weaver -- تُبُّرشِ
Ploceus manyar 

4 

ٌ بَْنَغاِيل�   Bengal Weaver -- تُبُّرشِ
Ploceus benghalensis 

5 

 ٌ  َ��َ  تُبُّرشِ
 �سمى �لهندیة ��

-- Baya Weaver Ploceus 
philippinus 

6 

 فُوِدي� أ�ْمحَرٌ 
 فودي امسه �للغة املدغشقریة.

-- Red Fody Foudia 
madagascariensis 

7 

 ٌ �ةٌ  تُبُّرشِ  Yellow-crowned -- أ�ْصَفِر قُن
Bishop Euplectes afer 

8 

ٌر  ٌ أ�ْمحَ  Southern Red Bishop -- َجنُوِيب� تُبُّرشِ
Euplectes orix 

9 

َراءُ  ٔأفادافات (مونیا  ُمونَْیا َمحْ
 محراء)

Red Avadavat 
Amandava amandava 

10  

 Scaly-breasted Munia -- ُمونَْیا ُمَحْرَشَفُة َصْدرٍ 
Lonchura punctulata 

11 



 

  Plate 161          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي واملصدر�مس العريب مع ا�لیل 

عصفور الشوك  ُعْصُفوٌر َشْوِيك� َصنَْو�َرِي� 
 الصنو�ري

Alpine Accentor 
Prunella collaris 

1 

ْیِربِي�  عصفور الشوك  ُعْصُفوٌر َشْوِيك� س�َ
 الس�یبريي

Siberian Accentor 
Prunella montanella 

2 

عصفور شوك  ُعْصُفوٌر َشْوِيك� َراِدي� 
 رادي

Radde’s Accentor 
Prunella ocularis 

3 

عصفور الشوك  ُعْصُفوٌر َشْوِيك� َعَرِيب� 
 العريب

Arabian Accentor 
Prunella fagani 

4 

عصفور الشوك  ُعْصُفوٌر َشْوِيك� أ�ْرأ�ُس 
 ٔأسود الرقبة

Black-throated 
Accentor Prunella 
atrogularis 

5 

 Dunnock Prunella عصفور الشوك َشْوِيك� ُعْصُفوٌر 
modularis 

6 

 

  Plate 162          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ذعرة (فتاح)  َراِعَیٌة �َاِبی�ةٌ 
الغا�ت 
 (هندیة)

Forest Wagtail 
Dendronanthus 
indicus 

1 

�ةٌ  (فتاح) ذعرة  َراِعَیٌة َرَماِدی
 رمادیة

Grey Wagtail 
Motacilla cinerea 

2 

 أ�ْصَقٌع أ�بَْیُض 
ته اللسان: وا��ْصَقُع: طا�ر اكلُعْصفور يف ر�شه ورأ�سه بیاض، وقيل: هو اكلعصفور يف ر�شه ُخْرضٌة ورأ�سه أ�بیض، �كون ِبُقْرِب املاءِ  ن ِشئت �رس�

�
، ا

ن شئت �رست
�
ْقعاُء �كسَري ا��سامء ��نه صفة �ابة، وا فاِریُّة؛ قا� قطرب.وقال أ�بو �امت: الص� ه �ىل الصفة ��هنا أ�ص�، وقيل: ا��ْصَقُع طا�ر وهو الص�

. ٌ� َكْدراُء الل�ْوِن صغرية رأ�سها أ�صفر قصريُة الّزِِمىك�  ُد��
ْقعاء: ُد��� كدراء ا�هتذیب: وقال اللیث: أ�صقع من الفرس: �صیُته البیضاء وقال �ريه: أ�صقع طا�ر، وهو ال فاریة، قا� قطرب وقال ٔأبو �امت: الص� ص�

 .اللون صغرية، ورٔأسها ٔأصفر، قصريُة الزمىك
�ةُ  فاِری ْقعاُء: الشمُس. وأ�ْصَقُع: طا�ٌر، وهو الص�  .القاموس احملیط: والص�

ذعرة (فتاح) 
 بیضاء

White Wagtail 
Motacilla alba 

3 

 أ�ْصَقٌع أُٓموِري� 
 احلدود الرشقية للصني مع روس�یا. �هنر أٓمور ا�ي یقع �ىلمنسوب 

-- Amur Wagtail 
Motacilla (alba) 
leucopsis 

4 

بَْقعُ   Pied Wagtail -- أ�ْصَقٌع أ�
Motacilla (alba) 
yarrellii 

5 

قَعٌ   Masked Wagtail -- أ�ْصَقٌع ُمَربْ
Motacilla (alba) 
personata 

6 

نٌَة َذَهِبی�ةٌ   ُجش�ْ
ش �حلىص. نُة: طا�رٌة سوداُء تَعّشِ  اللسان: واجلُش�ْ

جش�نة ذهبیة 
 (ٔأبو مترة ذهيب)

Golden Pipit 
Tmetothylacus 
tenellus 

7 

 

  Plate 163          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر



 َراِعَیةٌ 
صفراء صغرية �راها ٔأبداً حتت بطون اخلیل وا�واب ٔ�منا خضب جنا�اها وعنقها �لزعفران فهيا كدرة العني: الراعیة یقال لها راعیة اخلیل طا�رة 

 وسواد وظهرها ٔأصفر وزماكها ال طوی� وال قصرية.

ذعرة (فتاح) 
 صفراء

The Yellow Wagtails 
Motacilla flava 

1 

 Black-headed Wagtail -- َراِعَیٌة َرأ�َساءُ 
Motacilla (flava) 
feldegg 

2 

 َصْقَعاءٌ 
. ٌ� َكْدراُء الل�ْوِن صغرية رأ�سها أ�صفر قصريُة الّزِِمىك� ْقعاُء ُد��  اللسان: وقال أ�بو �امت: الص�

ذعرة (فتاح) 
 صفراء الرأٔس

Citrine Wagtail 
Motacilla citreola 

3 

 

  Plate 164          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

�ةٌ  نٌَة ِریتَْشاْرِدی جش�نة املاء  ُجش�ْ
(ٔأبو مترة ٔأو 
 صعو املاء)

Richard’s Pipit 
Anthus richardi 

1 

نٌَة أ�فْرِیِقيّةٌ   African Pipit Anthus -- ُجش�ْ
cinnamomeus 

2 

نٌَة ٕابَْالیِْثي�ةٌ  جش�نة بالیث  ُجش�ْ
(ٔأبو مترة ٔأو 

 صعو بالیث)

Blyth’s Pipit Anthus 
godlewskii 

3 

َماءُ  نٌَة َحصْ جش�نة  ُجش�ْ
الصحراء (ٔأبو 
مترة ٔأو الصعو 

 أ�صفر)

Tawny Pipit Anthus 
campestris 

4 

نٌَة َخْطَماءُ  جش�نة طوی�  ُجش�ْ
املنقار (ٔأبو مترة 
ٔأو صعو طویل 

 املنقار)

Long-billed Pipit 
Anthus similis 

5 

 

  Plate 165          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر �مس العريب مع

نَةٌ  جش�نة مصفرة  نَْبَطاءُ  ُجش�ْ
البطن (ٔأبو مترة ٔأو 

صعو مصفرة 
 البطن)

Buff-bellied Pipit 
Anthus (rubescens) 
japonicus 

1 

نٌَة َمائِی�ةٌ  جش�نة املاء (ٔأبو  ُجش�ْ
 مترة ٔأو صعو املاء)

Water Pipit Anthus 
spinoletta 

2 

نٌَة ُمُروِجي�ةٌ   ُجش�ْ
 Meadowمنسوبة للمروج 

جش�نة الغیط 
(ٔأبو مترة ٔأو صعو 

 الغیط)

Meadow Pipit 
Anthus pratensis 

3 

�ةٌ  نٌَة َجشَرِی جش�نة الشجر  ُجش�ْ
(ٔأبو مترة ٔأو صعو 

 الشجر)

Tree Pipit Anthus 
trivialis 

4 

نٌَة َزیُْتوِنی�ُة َظهْرٍ  جش�نة زیتونیة  ُجش�ْ
مترة ٔأو الظهر (ٔأبو 

صعو زیتوين 
 الظهر)

Olive-backed Pipit 
Anthus hodgsoni 

5 



 َزِغميٌ 
 زغمي طویرئ ٔأمحر احللق وسا�ره ٔأ�رب. قلت وامسه مش�تق من صوته.

جش�نة محراء 
الزور (ٔأبو مترة ٔأو 
 صعو ٔأمحر الزور)

Red-throated Pipit 
Anthus cervinus 

6 

 

  Plate 166          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي ا�لیل واملصدر�مس العريب مع 
 Common Chaffinch عصفور ظامل ُعْصُفوٌر َظاِلمُ 

Fringilla coelebs 
1 

ُشوٌر َجَبِيل�   Brambling Fringilla رششور جبيل ُرشْ
montifringilla 

2 

وٌن أ�ْخَرضُ   European Greenfinch حسون ٔأخرض َحس�
Chloris chloris 

3 

وٌن َذَهِيب� أ�ْوُروِيب�   European Goldfinch احلسون َحس�
Carduelis carduelis 

4 

ِيق�  وٌن َذَهِيب� َرشْ  Eastern Goldfinch -- َحس�
Carduelis (carduelis) 
caniceps 

5 

 

  Plate 167          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 Red-fronted Serin نعار ٔأمحر اجلهبة نَع�اٌر أ�ْصقَعُ 
Serinus pusillus 

1 

 European Serin نعار أٔورويب نَع�اٌر أ�ْوُروِيب� 
Serinus serinus 

2 

 Syrian Serin Serinus نعار سوري نَع�اٌر ُسوِري� 
syriacus 

3 

 Arabian Serin نعار عريب نَع�اٌر َعَرِيب� 
Crithagra rothschildi 

4 

 Yemen Serin نعار ا�مين نَع�اٌر یََمِين� 
Crithagra 
menachensis 

5 

 

  Plate 168          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

-Arabian Golden -- أ�ْشَدٌق َعَرِيب� 
winged Grosbeak 
Rhynchostruthus 
percivali 

1 

خضم املنقار  أ�ْشَدٌق ُسُقْطرِي� 
 السقطري

Socotra Golden-
winged Grosbeak 
Rhynchostruthus 
socotranus 

2 

وٌن  حسون ٔأصفر  َجَبِيل� َحس�
 املنقار

Twite Linaria 
flavirostris 

3 

وٌن تَُفاِ��   Common Linnet حسون تفا� َحس�
Linaria cannabina 

4 



وٌن تَُفاِ��   Yemen Linnet Linaria حسون ا�مين یََمِين� َحس�
yemenensis 

5 

 

  Plate 169          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

وٌن َشْوِيك�   Eurasian Siskin حسون الشوك َحس�
Spinus spinus 

1 

وٌن   أ�ْصَقعُ َحس�
 أ�صقعلصقعته امحلراء كام مسینا النعار 

حسون �ري 
 (ردبول)

Common Redpoll 
Acanthis flammea 

2 

 أ�ْشَغى أ�ْمحَرُ 
 .ا�ن س�یده: شغواء العقاب لفضل يف منقارها وتعقف فيه

فل. اللسان: ٕا�ن السكيت قال: الشغا هو ٕاختالف نبتة أ�س�نان، ر�ل ٔأشغى وامرٔأة شغواء، ویقال للُعقاب شغواء لفضل منقارها أ��ىل �ىل أ�س
 وقال ٔأبو عبیدة: مسیت شغواء لتعقٍف يف منقارها.

لكن    Crossbillٔأما لفظة قرزبیل فمل جندها ٕاال يف كتاب طیور الرشق أ�وسط الطبعة أ�وىل ؤأظن ٔأهنا من وضع مرتمج الكتاب وواضع ٔأهنا 
 حبروف عربیة واستبدال حرف ا�اكف �لقاف.

 Red Crossbill Loxia القرزبیل
curvirostra 

3 

ُق  وٌن أ�ْشد�  Eurasian Bullfinch ا�غناش َحس�
Pyrrhula pyrrhula 

4 

 

  Plate 170          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

حسون قرمزي  نَُغٌر قُْرُمزِي� 
 اجلناح

Eurasian Crimson-
winged Finch 
Rhodopechys 
sanguineus 

1 

زمري وردي  َمنُْغوِيل� نَُغٌر 
 منغويل

Mongolian Finch 
Bucanetes 
mongolicus  

2 

 نَُغٌر َشائعٌ 
حتفة أ�حوذي: قال عیاض: النغري طا�ر معروف �ش�به العصفور، وقيل يه فرخ العصافري، وقيل يه نوع من امحلر بضم 

 املنقار.املهم� و�شدید املمي مث راء، قال: والراحج ٔأن النغري طا�ر ٔأمحر 
ُر املناقري وأ�ُصولِ  ِر ُمحْ ا��ْحناِك، ومجعها  اللسان: والن�َغُر: ِفراُخ العصافري، وا�دته نَُغَرةٌ مثال ُمهََزة، وقيل: الن�َغُر رضٌب من احلُم�

 ِنْغراٌن، وهو الُبلُْبُل عند أ�هل املدینة.
ري عن �لمي السامع.ٔأما امس زمري فقال املعلوف فهو یعرف عند �امة ٔأهل مرص  ّمِ  �لز�

قلت وصفة محر املناقري ؤأصول أ�حناك تنطبق �ىل هذا الطا�ر من دون �ريه، ؤأظن �سمیته �لنغر لصوت اخلارج من 
آ� ال   .Trumpeterاخليشوم شبية بنغر وصوت أ

 Trumpeter Finch زمري وردي
Bucanetes 
githagineus 

3 

َراِوي�  احلسون  نَُغٌر َحصْ
اوي الصحر 

(عصفور وردي 
 حصراوي)

Desert Finch 
Rhodospiza obsoleta 

4 

 

  Plate 171          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

وٌن َوْرِدي�   Common Rosefinch عصفور وردي َحس�
Erythrina erythrina 

1 



وٌن َوْرِدي� َسيْنَايئ�  سيناء عصفور  َحس�
 الوردي

Sinai Rosefinch 
Carpodacus synoicus 

2 

وٌن َوْرِدي� َكِبريٌ  عصفور وردي  َحس�
 �بري

Caucasian Great 
Rosefinch 
Carpodacus rubicilla 

3 

 Hawfinch رششور الكرز َكَرِزي�  أ�ْشَدٌق 
Coccothraustes 
coccothraustes 

4 

عصفور ٔأبیض  أ�ْشَدٌق أ�ْعَصمُ 
 اجلناح

White-winged 
Grosbeak Mycerobas 
carnipes 

5 

 

  Plate 172          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

ا�رسة أ�وروبیة  ُدْرَسٌة أ�ْوُروِبی�ةٌ 
 الصفراء

Yellowhammer 
Emberiza citrinella 

1 

�ةٌ   Pine Bunting درسة الصنو�ر ُدْرَسٌة َصنَْو�َرِی
Emberiza 
leucocephalos 

2 

درسة بیضاء القنة  ُدْرَسٌة َصْقَعاءُ 
 (ستيورات)

White-capped 
Bunting Emberiza 
stewarti 

3 

 ُدْرَسٌة ُمَزْقزِقَةٌ 
 من اللغة إالیطالیة لهذا الطا�ر ومأٔخوذة من تصویته. cirlلكمة 

 Cirl Bunting درسة سريل
Emberiza cirlus 

4 

 

  Plate 173          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

�ةٌ  رِی  Rock Bunting درسة الصخور ُدْرَسٌة َخصْ
Emberiza cia 

1 

َطةٌ  درسة مزنلیة  ُدْرَسٌة ُمَخط�
 (خمططة الرٔأس)

Striolated Bunting 
Emberiza striolata 

2 

�ٌة  رِی درسة الصخور  أ�فْرِیِقي�ةٌ ُدْرَسٌة َخصْ
 أ�فریقية

Cinnamon-breasted 
Bunting Emberiza 
tahapisi 

3 

�ةٌ   Socotra Bunting درسة سقطرى ُدْرَسٌة ُسُقْطرِی
Emberiza socotrana 

4 

 

  Plate 174          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

درسة رمادیة  َرْمَداءُ ُدْرَسٌة 
 الرقبة

Grey-necked Bunting 
Emberiza buchanani 

1 

 Western Cinereous درسة رمادیة ُدْرَسٌة َذقْنَاُء غَْرِبی�ةٌ 
Bunting Emberiza 
cineracea 

2 

ِقي�ةٌ   Eastern Cinereous -- ُدْرَسٌة َذقْنَاُء َرشْ
Bunting Emberiza 
(cineracea) semenowi 

3 



�ةٌ  درسة ٔأورتالن  ُدْرَسٌة َشِعِريی
 (درسة الشعري)

Ortolan Bunting 
Emberiza hortulana 

4 

درسة �ر�زجامر  ُدْرَسٌة َزْرقَاءُ 
 (مزرقة الرٔأس)

Cretzschmar’s 
Bunting Emberiza 
caesia 

5 

 

  Plate 175          
 م �جنلزيي�مس  �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 Common Reed درسة القصب ُدْرَسٌة قََصِبی�ةٌ 
Bunting Emberiza 
schoeniclus 

1 

 Little Bunting درسة صغرية ُدْرَسٌة َصِغَريةٌ 
Emberiza pusilla 

2 

 Rustic Bunting درسة الریف ُدْرَسٌة َصْدأٓءُ 
Emberiza rustica 

3 

�ةٌ   Lapland Longspur  ُدْرَسٌة َالبَْالنِْدی
Calcarius lapponicus 

4 

 Snow Bunting درسة الثلوج ُدْرَسٌة ثَلِْجی�ةٌ 
Plectrophenax nivalis 

5 

 

  Plate 176          
 م �مس �جنلزيي �مس القدمي �مس العريب مع ا�لیل واملصدر

 َصْدَراُء  ُدْرَسةٌ 
 

درسة صفراء 
 الصدر

Yellow-breasted 
Bunting Emberiza 
aureola 

1 

درسة سوداء  ُدْرَسٌة َرأ�َساءُ 
 الرأٔس

Black-headed 
Bunting Emberiza 
melanocephala 

2 

 َدْر�َاءُ  ُدْرَسةٌ 
 المحرار العنق والرٔأس والصدر فهو اك�رع.

درسة محراء 
 الرأٔس

Red-headed Bunting 
Emberiza bruniceps 

3 

 قَْمِحی�ةٌ  ُدْرَسةٌ 
 منسوبة للقمح

درسة ٕاعتیادیة 
 (درسة القمح)

Corn Bunting 
Emberiza calandra 

4 

 

 

 

 

 


