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NRW منظمة حماية البيئة

40219 Düsseldorf ،Völklinger Straße 7-9
هاتف: 30 - 51 92 15 / 0211، فاكس: 39-

mail@naju-nrw.de :بريد إلكتروني
www.naju-nrw.de :الصفحة الرئيسية

www.facebook.com/naju.nrw :فيس بوك 
www.instagram.com/naju_nrw :انستغرام

الحساب البنكي/حساب التبرع:
 ،DE23 3005 0110 0025 0333 66 :رقم الحساب البنكي الدولي 

DUSSDEDD :كود تعريف البنك

هكذا يتم األمر
إحدى  مع  يوليو   16 ويوم  يونيو،   17 يوم  بين  مقعًدا  لنفسك  جد 
العشبية.  النباتات  أو  الصغيرة،  الشجرات  مثل  الفراشات،  نباتات 
 هذه هي أكثر النباتات التي ُتحب الفراشات أن تشرب منها الرحيق. 
األمر سّيان سواء أكانت في حديقتك، أو في الخارج في إحدى الحدائق. 
الحظ عّما إذا كان عالم الفراشات في أيام كثيرة مثلما ُتحب – بالطبع 

ال يكفي يوم واحد. 
أسماء  حول  الخبرات  اكتساب  في  اإلحصاء  استمارة   تساعدك 
أنواع  حول  مساعدة  وسائل  كذلك  اإلنترنت  على  يوجد   – الفراشات 
معينة على الرابط tagfaltermonitoring.de. بعد ذلك قم بإرسال 
بحث  في  كثيًرا  ساعدتنا  قد  تكون  وبذلك  ببساطة،  اإلحصاء  استمارة 

الفراشات في NRW. شكًرا!

Naturschutzjugend NRW

عصر الفراشات
 أعمال المشاركة لألطفال 

والبالغين

Nordrhein-Westfalen

Sabrina Ertle :الفراشة النحاسية صورة

 الشجيرات الصغيرة،
 تسمى كذلك شجيرات البادليا 

Hans-Georg Wende :صورة

Ulrike Suckow

الفراشة 

الطاووس

Bengt Fosshag :الرسومات

عصر الفراشات
الفراشات  مثل  الجميلة  الملونة  الفراشات  ُتصبح  ما  دائًما 
الكبريتية، والفراشة النحاسية، وفراشة الطويس القراصي أكثر 
ُندرة. حتى العلماء يؤكدون أن عدد الحشرات المتواجدة حالًيا، 

والتي تندرج الفراشات من بينها، أقل بكثير. 
وأن  الحيوانية،  المجموعة  هذه  إلى  انتباهكم  لفت  ُنريد  لذلك 
رحلة  في  معنا  انطلقوا  األخيرة.  الفراشات  ُبمساعدتكم  نجد 
هذه  وفحص  إحصاء  في   NRW في  وساعدونا  استكشافية، 

الكائنات الطائرة الرائعة. 
نتمنى لك المتعة في ذلك!



فراشتان في الوقت نفسه على النبات:

في حالة وفود فراشتان أخرتان:

 في حالة غياب إحدى الفراشات لوقت قصير، ولكنها تأتي دائًما 
مرة أخرى:

 عندما تالحظ نفس النبات في اليوم ألكثر من مرة استخدم 
ُمساعد اإلحصاء.

 في حالة وجود أكثر من 15 نوع من الفراشات، من فضلك 
قم بذكر العدد.

 

 

 

بيانات حول المالحظة
___________________________________

تاريخ المالحظة

___________________________________
االسم

___________________________________
العنوان

___________________________________
:NAJU/NABU لو كنت عضًوا في

رقم عضويتك

استخدم لكل يوم مالحظة ُمساعد إحصاء جديد، حتى لو قمت 	 
بالمالحظة لمرات عديدة في أحد األيام )ببساطة قم بنسخه أو طبعه(.

قم بتدوين جميع الحيوانات الخاصة بنوع الفراشة المعني التي تستطيع 	 
ُمالحظتها في اليوم.

كي ال يتم إحصاء فراشات بشكل ُمتكرر، قم فقط بإحصاء عدد 	 
الفراشات المتواجدة في الوقت ذاته.

من فضلك قم باإلخطار عن أنواع الفراشات غير المذكورة هنا تحت 	 
عنوان "فراشات أخرى".

هكذا يتم األمر:

أمثلة لإلحصاء:

ُمساعد اإلحصاء

اإلخطار عن المالحظات
 	 ،NABU NRW  عبر البريد

40219 Düsseldorf ،Völklinger Straße 7–9
 	schmetterlingszeit@NABU-NRW.de :عبر البريد اإللكتروني
من فضلك قم بإرسال تسجيلك بحد أقصى حتى يوم 23 يوليو	 

األدميرال األحمر

فراشة المروج

منظف المداخن

الفراشة النحاسية

فراشة الطويس القراصي

الفراشة الطاووس

فراشة الفاصلة

فراشة الكرنب البيضاء

الفراشة الكبريتية

فراشة السيدة الملونة

الفراشة النطاطة

Karl-H
ein Jelinek :صورة

Roland Kleinstück :صورة
A. Deepen-W

ieczorek :صورة
Ew

ald Thies :صورة
S

abrina E
rtle :صورة

Johannes S
teck :صورة

A. Deepen-W
ieczorek :صورة

Sabrina Ertle :صورة
A. Deepen-W

ieczorek :صورة
A. Deepen-W

ieczorek :صورة
Sabrina Ertle :صورة

شارك
 معنا!

فراشات أخرى

الرسومات: 
Bengt Fosshag


