
ابوقرن
Unicorn fish, Naso 

brevirostris

 عقاب النسارية
Osprey,  Pandion haliaetus

غزال )انثي(
Dorcas gazelle, Gazella dorcas, 

)female(
 

خيار البحر
sea cucumber, 

Holothuria atra

ابو ملعقة
Spoonbill,  

Platalea leucorodia

القرش األبيض  سمك 
White-tip reef shark, 

Triaenodon obesus

تايتل نوبي )ذكر(
Nubian ibex, Capra 

nubiana )Male(

Valley – الوديان

السمر
Acacia, Acacia tortilis 

عقرب
Scorpion, 

Mesobuthus gibbosus 

أراق
Salvadora persica 

اخلرشنة املقنعة
Tern, Bridled tern, Sterna 

anaethetus

 نورس أبيض العني
White-eyed gull, Larus 

leucophthalmus

صقر الغروب
Sotty falcon , Falco 

concolor

شعاب نارية
Fire coral, Millepora sp.

شعاب املخ
Brain Coral 

Mangrove – املنجروف

ماجنروف
Mangrove, avicennia 

marina

سمك البوري
Mullet fish, Mugil 

cephalus

سرطان
Ghost crab, Ocypode  

Saratan

Marine – البحر

احلنكليس
Moray eel، Siderea 

thyrsoidea

الدلفني الدوار
Spinner dolphin, 

Stenells longirostris

كشران
Picasso triggerfish, 

Rhinecanthus assasi

Salt marshes – املستنقعات املاحلة

 هردون - اجاما
Spiny Agama, Agama 

spinosa

 ترشة
Horned viper, Cerastes 

cerastes

إتل
Tamarsk, Tamarix 

aphylla

دوم
Doum Palm, 

hyphaene thebaica

Sea Grass –احلشائش البحرية

 سلحفاء بحرية خضراء )انثي(
Green Turtle، Chelonia mydas 

)female(

عروسة البحر
Dugong,    

Dugnong dugong

احلشائش البحرية
Sea grass, Halophyte 

stipulacea

Islands – اجلزر
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