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تحديد أنواع الطيور  :من أين تبدأ ؟
ما هي املعدات التي تحتاجها ملراقبة الطيور؟
األدوات األساسية ملراقب الطيور هي :
•   املنظار الزوجي  :من املعدات األساس لكل باحث يف علم الطيور ،فهو ميكن من مراقبة
تفاصيل الطيور ،ومتنح رؤية مكربة من  8إىل  10مرات ،مام يساعد عىل التعرف عليها
دون إزعاجها أو إخافتها.
• دليل حقيل لتعرف الطيور  :كتاب مصور  (أو مرسوم) يساعدك يف التعرف عىل الطيور
من خالل مطابقة الصورة (أو الرسم)  والنص الوصفي يف الدليل مع الطيور التي
تشاهدها.
• خطوات التعرف  :املالحظة ،الوصف ،البحث يف الدليل.
أين؟ ميكن مراقبة الطيور يف كل األماكن بدءا من باب منزلك إىل أعىل أسطح املنازل
والرشفات ،يف األماكن املهيأة من طرف اإلنسان أو األماكن الطبيعية  .رغم ذلك ،ال نجد
نفس األنواع يف املناطق الحرضية ،أو يف الحقول  ،أو يف الغابات ،أو يف األرايض الرطبة أو
بجانب البحر.
متى ؟ ميكننا مشاهدة الطيور طيلة السنة .يبقى فصل الربيع هو أفضل فرتة ملراقبة
الطيور املعششة (من نهاية شهر فرباير إىل شهر ماي) .تكون الطيور أكرث نشاطا وحركية
خالل فرتة رشوق الشمس وعند غروبها.
ما الذي يجب مالحظته للتعرف عىل طائر؟
تعترب طبوغرافيا (الشكل العام) للطائر امل ُشاهد مهمة لتحديد نوعه ووصفه .ويجب
مراعاة معايري رئيسة كأولوية عند املالحظة بالرتتيب التايل :
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الحجم  :قد يكون من الصعب تحديده من مسافة بعيدة وبدون نقطة مرجعية (إذا كان
الطائر يف حالة طريان) .ومع ذلك ،متكن فكرة تقريبية حول حجم الطائرمن
تقليص مجال االحتامالت.

قرقف كبري

الشكل العام  :يتضمن مالحظة الصورة شكل
الطائر (نحيفة أو نحيلة ،ممتلئة أو مستديرة،
أو متوسطة) ،وكذلك األبعاد النسبية ألجزاء
الجسم بالنسبة لبعضها البعض .ويجب النظر
إىل طول الذيل بالنسبة إىل الجسم.

العنق  :طول العنق (قصري ،متوسط ،طويل) ،وشكله خالل الطريان (ممدود أو مطوي)
املنقار  :وهو عضو مهم يف الطائر الرتباطه بنظامه الغذايئ  .مييز املنقار القصري والسميك
طائرا آكال للحبوب  ،ومييز املنقار الدقيق طائرا آكال للحرشات ،أما املنقار الوسيط
فيميز القوارت ،وتتميز الطيور الجارحة مبنقار معقوف وآكالت األسامك مبنقار
طويل وقوي...
األرجل  :أصابع القدم (مكففة  أو غري مكففة ،قصرية أو طويلة)  ،وطول الساقني :
• طويلة بارزة تتعدى الذيل (خالل طريان) والفخذ مريئ بوضوح (طائر واقف) ،
• قصرية  :ال تتعدى الذيل (خالل الطريان) أو الفخذ غري واضح (طائر واقف).
األجنحة  :ميكن تحديد شكل وحجم األجنحة من تحديد املجموعة التي ينتمي إليها الطائر .
            ميكن أن تكون األجنحة طويلًة أو قصرية أو عريضة أو مستدقة أو مستديرة.
الذيل  :يجب معاينة طول وشكل وهيئة الذيل ،إذ ميكن أن يكون مدب ًبا أو متشع ًبا أو
طويل أو قص ًريا.
          مرب ًعا ،وميكن أن يكون ً
اللون   :يجب مالحظة لون الريش بالكامل (أرياش االستعراض أو االنكساف) ،ولكن أيضً ا
          لون املنقار واألرجل.
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كيف تكون مراقبا جيدا للطيور؟
لقد رأيت كيف ميكن أن تكون مشاهدة الطيور ممتعة ومثرية ،وأنت
متشوق لتبدأ برسعة .قبل كل يشء ،تذكر أن سالمة وراحة الطيور تأيت
أوالً .قبل كل ذلك ال تنيس  أن راحة الطيور والرفق بها أولويات .فالقلق
واإلجهاد والخوف مينع الطيور من التغذي والتكاثر والراحة .يقدم هذا
الدليل الصغري توصيات عملية من شأنها أن تساعدك عىل قضاء وقت
ممتع ،والبقاء يف األمان ،والتعامل الجيد مع أصدقائنا الطيور.

 -1اللباس الـمناسب

 -3تجنب تعريض الطيور إلزعاج
• حافظ عىل مجموعات املراقبة بعدد يحد من التأثري عىل البيئة،
• تجنب الحركات املفاجئة والضوضاء العالية،
• ال ترصخ بالقرب من الطيور،
• تأكد أيضً ا من التحرك بصمت  ،وتجنب امليش عىل األغصان املكسورة،
• ابق هادئًا قدر اإلمكان حتى ال تخيف الطيور،
• ال تستخدم أجهزة الليزر بالقرب من الطيور .أضواء الليزر ميكن أن   تلحق الرضر بالبرص،
• ال تجذب الطيور إىل موقع معني بأي وسيلة جاذبة لتصويرها،
• استخدم أبراج املراقبة إذا كانت متوفرة للحصول عىل منظر رائع   للطيور دون الكشف
عن وجودك واالبتعاد عن الشمس أو الربد.

 -4اترك األعشاش يف سالم

•  حاول ارتداء مالبس مريحة بألوان داكنة حتى ال يتم رصدك من قبل الطيور.
•  احرص عىل ارتداء مالبس تجعلك دافئًا وجافًا وبعي ًدا عن أشعة الشمس.
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• ميكن أن يؤدي إزعاج العش إىل فرار األبوين ،وترك الصغار جائعة
وتعريضها هي أو البيض للحيوانات املفرتسة،
• حافظ عىل مسافة بينك و بني األعشاش ومستعمرات التعشيش،
• ال تأخذ البيض من األعشاش،
• ال تأخذ الطيور يف أقفاص.

 -5اتبع قوانني الدولة

 -2جهز حقيبتك بالعنارص األساسية

•التزم بالقوانني التي تحكم األرايض العامة وتلك التي تحكم املناطق املحمية،

وقلم ومفكرة لتسجيل املالحظات،
• خذ منظا ًرا ودليل التعريف ً
• خذ مرشوبات ووجبات خفيفة حيث ميكن أن تستغرق مراقبة الطيور فرتة أطول من
   املتوقع،
• ميكنك أيضً ا أخذ آلة تصوير ،لكن ال تنس إيقاف تشغيل الفالش.

 -6ال تأخذ شي ًئا وال ترتك شي ًئا
• ال تلحق الرضر بالنباتات،
• ال تزعج أو تغري محيط ومتويه األعشاش،
• ال ترمي املخلفات.
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 -7ابحث عن الطيور يف كل مكان
إذا قمت بتثبيت معلفة تغذية يف الفناء أو الرشفة أو عىل سطح املنزل ،ميكنك مراقبة
الطيور من منزلك.

 -8مل تجد طيورا ؟ ال تقلق !  
إذا خرجت ملشاهدة الطيور ووجدت أن جميع الطيور قررت قضاء اليوم يف مكان آخر،
فال تقلق .ابحث عن أي آثار تركتها الطيور  :آثار أقدام وريش وبقايا طعام .حاول أيضً ا
االستامع بالتغاريد وتخمني نوع طائر.

 -9أنرش البهجة !
عندما تخرج مبنظارك وكتاب الطيور ،قد يكون املارة مهتمني مبا تفعله ،خذ الوقت الكايف
لرشح مشاهدتك ومشاركتها معهم .كن ودو ًدا ومهذبًا مع زمالئك من محبي الطيور ،قد
تكون لديهم نصائح ومعارف مثرية لالهتامم.

 Spring Aliveهو مرشوع دويل يهدف إىل إثارة
اهتامم األطفال بالطيور واملحافظة عليها .يساعد
هذا الربنامج الذي تنظمه منظمة ،Birdlife
األطفال يف جميع أنحاء إفريقيا وأوراسيا ،وكذلك
أرسهم وأصدقائهم وأساتذتهم عىل فهم رضورة
املحافظة الدويل عىل األنواع املهاجرة.

تابعـونا عىل :

مجموعة البحث من أجل حامية الطيور باملغرب
هي منظمة غري ربحية تهدف إىل :
• املساهمة يف حامية الطيـور الربية ومساكنها،
• املساهمة يف إمناء املعــرفة والخربات واألدوات
يف مجال حامية الطيـور الربية،
• العمل عـىل تحسـني ظروف العيش لدى الساكنة
املحلية املرتبطة بالطيـور الربية وحمـايتها،
• دعـم ونرش ثقافة االستعامل املستدام للطيـور
الوحشية وبيئتهـا.
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