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 السابعةالجلسة العملية 

 صيد الحيوانات

 ه فهو ال ٌستطٌع صٌده مالم ٌقف على طبائع وسلوكٌاتهالمعرفة بالحٌوان  الصٌاد إلىٌحتاج 

فهو إذ أن لكل نوع من األنواع الحٌوانٌة احتٌاطات وتدابٌر وٌدرك مواطن قوته وأماكن ضعفه 

م منه وٌختار األماكن الحصٌنة وٌعتصم ٌحتال لما دونه لٌصٌده وٌحتال لما هو أقوى منه لٌسل

ومن المعروف أن طبٌعة الحٌوانات تقوم على ثالثة بها وإذا ما كشفها اإلنسان ٌستبدلها بغٌرها 

 أمور :

  .إلى االحتٌال للحصول على ذلكطلب الغذاء لسد الرمق وهذا ٌدفعها  -

  .استشعار الحذر توقعاً للمخاطر -

  .ة والبقاء وحفظ النوععلى السالمالكٌد والضغٌنة حرصاً  -

 :إلى  وتتماٌزبٌن الحٌوانات  ٌوجد عداوة ما

 عداوة عارضة  -عداوة حقٌقٌة                     ب - أ

إذ تكون الحٌوانات حٌوانات المأكولة العداوة الحقٌقٌة هً التً تنشأ بٌن الحٌوانات اآلكلة وال

ا الحٌوانات المأكولة فهً أكثر خوفاً اآلكلة )المفترسة ( أكثر حٌلة وأبلغ مكٌدة وأشد شوكة أم

 أشد تحفظاً و

العداوة العارضة : هً العداوة التً تنشأ بٌن ذكور النوع الواحد بسبب الصراع على اإلناث فً 

 موسم التكاثر 

فمثالً ال أن الٌكلفه فوق طاقته وعلى الصٌاد أن ال ٌجبر جارحاً أو ضارٌاً على خالف طبٌعته 

وضوارٌه  )كالصقر والباز والشاهٌن...( ل وإنما ٌجب أن ٌسلط جوارحهٌرسل الكلب على اآلٌ

على الطرائد التً هً أقل منها قوة حتى ٌحافظ على شهوتها للصٌد وثقتها ) كالكلب والفهد ..( 

 .بنفسها 

 



 د.عال مدور                                                                                                   إدارة الحٌاة البرٌة
 م. رٌجٌنا ملوك                                                                                                                      

 8109-8108                                                                                                    7الجلسة العملٌة 

 

8 
 

 

 

لكن العرب لم ٌقفوا عند حدود هذه الثقافة العرب هً البٌزرة  عرفهاأول ثقافة صٌدٌة منظمة 

وا ٌبحثون و ٌأخذون من غٌرهم سالم ولم ٌكتفوا بها وإنما انطلقلتً جاء بها اإلالصٌدٌة ا

حول الحٌوان فكان حصٌلة ذلك العدٌد من كتب الحٌوان توفر لدٌهم من معلومات  وٌجمعون ما

 .والبٌزرة 

ا األولى ُتعنى بالحٌوان عامة أم نّ تب البٌزرة التً ألفها العرب هو أوالفرق بٌن كتب الحٌوان وك

 الثانٌة ُتعنى بالجوارح خاصة 

البٌزرة : هً فن تربٌة الجوارح وتغذٌتها على الصٌد ومعرفة أحوالها من حٌث صحتها 

داء حتى تبقى صالحة أل ومرضها وعالجها وإدراك إمارات قوتها وضعفها وحسن القٌام علٌها

 الغرض المقصود منها .

مثالً تقذف بمادة  اريفطٌور الحبالشرعنه  ٌتمتع الحٌوان بقدر من الذكاء والفطنة ٌكفً لدفع

ما ٌهاجمها الصقر فٌلتصق بعض رٌشه ببعض وال ٌستطٌع الحركة فتجتمع دشدٌدة اللزوجة عن

ولكن الصقر ٌعرف ذلك من الحباري فهو علٌه طٌور الحباري وٌنتفن رٌشه حتى ٌعرى وٌموت 

بسالحها فإذا قذفته ولم تصبه  ٌحاورها وٌناورها تارة من الٌمٌن وتارة من الشمال حتى تقذف

 أنقض علٌها وأخذها .

 ال بد من ذكر أمثلة عن نوادر و ذكاء وحٌل الحٌوان : وهنا

إذا لم ٌعرف مكان القطٌع ٌبدأ بالعواء لٌعلن عن مكان وجوده فتهاجمه الكالب الذئب :  -

ف وبذلك ٌكون قد عرف مكان القطٌع  فٌنسحب قسراً وٌهاجم النعاج الموجودة فً طر

 ٌرٌد منها . القطٌع وٌفترس ما

وأكثر وقت مالئم الفتراس الذئب للنعاج هو وقت الفجر عندما تكون الكالب قد استسلمت للنوم 

 بعد سهر طوٌل 

كما أن الذئب إذا تعرض لخطر كبٌر فٌبدأ بالعواء وكأنه ٌنادي غٌره من الذئاب التً تبادر إلى 

 مؤازرته .
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 ع , ٌستلقً على ظهرهمكانه المرتفد الصٌاد وهو فً إذا أحس الوعل بوجوالوعل :  -

بٌن رأسه  وٌقذف بنفسه من أعلى الجٌل منحدراً نحو األسفل معتمدا على قرونه الممتدة ما

 .ساء ها وتزٌد من سرعة هبوطه كونها ملوعجزه فهً تقٌه ألم الحجارة لصالبت

ذا فإحتى ٌظهر أنه قد مات  ٌتظاهر بالموت وٌنفخ بطنه وٌرفع قوائمه الثعلب : كثٌراً ما -

ومن طرق حٌله التً تنم عن ذكاء عظٌم أنه إذا اقترب منه حٌوان ٌثب علٌه وٌصطاده 

كثرت البراغٌث فً جسده ونغصت علٌه حٌاته تناول قطعة صوف بفمه ثم  دخل 

براغٌث  من الجزء لالغدٌر أو النهر برفق وتدرج فً غمس جسده فً الماء فتنتقل ا

جزء الجاف فً جسده فإذا انغمس كله فً الماء اجتمعت البراغٌث فً المبلل إلى ال

 وٌخرج .ء قطعة الصوف التً وضعها فً فمه وعند ذلك ٌتركها فً الما

وسلك تولع اإلنسان بالصٌد وتعلق به تعلقاً شدٌداً إذ كان وسٌلته الوحٌدة للبقاء على قٌد الحٌاة 

فلم ٌترك وسٌلة من به ومعرفته بطبائع الحٌوان من خبراته وتجار القتناصه كل سبٌل مستفٌداً 

 :وبشكل عام تقسم طرق الصٌد إلى الوسائل لصٌد الحٌوانات إال واستعملها 

 الصٌد بالحٌوان  ( أ

 الصٌد بغٌر الحٌوان  ( ب

 أهم طرق الصٌد بغٌر الحٌوان :

الصٌد بالقوس : هً من أقدم طرق الصٌد وٌوجد منها عدة أنواع مثل الحجازٌة نسبة  (0

الحجاز والفارسٌة نسبة إلى فارس والواسطٌة نسبة إلى واسط وٌلحق بالقوس إلى 

 الكنانة وهً الجعبة التً توضع بها السهام .

الصٌد بالرمح : الرمح سالح عرٌق فً القدم شاع استعماله عند الشعوب القدٌمة  (8

لصحراء ومن الرماح هناك الطوٌل الذي وبخاصة عند أولئك الذٌن كانوا ٌسكنون ا

 ٌدعى الِمطَرح أما الِمطرد فهو األقصر .
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 أو الكتل أو البندق : إذ تصنع من طٌن لزج متماسك األجزاء على قالصٌد بالجاله (3

 . الفرٌسة رمى بهاشكل كرات خضراء ملساء ثم تجفف وتُ 

 : تصنع غالباً من الشعر.ال بالصٌد بالح (4

لبر والبحر وغالباً ماتصنع من خٌوط الكتان أو استخدامها فً ا وٌمكنالصٌد بالشبكة : (5

لمراعً الخصبة وفً الدروب التً تسكنها وتنصب الشباك فً االقطن أو الحرٌر 

الوحوش وعلى مشارب المٌاه وٌنثر حولها العلف بكثرة حتى ٌغري الطرائد باالقتراب 

 منها وتسقط فً الشباك .

مقوسة لها دفتان تفتحان قسراً وموصلتان عند االنغالق وهو آلة حدٌدٌة  الصٌد بالفخ: (6

 .نطبقت علٌهاوبواسطة لسان حدٌدي فإذا مر بها الحٌوان أصابته 

طلى العٌدان أو أغصان األشجار بالدبق وتوضع فً أماكن ٌؤمها بالدبق : حٌث تُ الصٌد  (7

 .ر فإذا وقف الطائر فوقها علق بهاالطٌ

وانات كاالٌل مثالً ٌرتاح للغناء العذب وٌستهوٌه الصٌد بالتطرٌب : إذ أن بعض الحٌ (8

وهو الٌنام مادام ٌسمع ذلك فإذا أراد الصٌادون صٌده شغله بعضهم بالغناء وأتاه 

 بعضهم اآلخر من خلفه .

 )بالبنادق(.الصٌد بالنار  (9

 الصٌد بالحفر  (01

أصوات  ون بحٌل على الحٌوان ومن ذلك محاكاةد: إذ ٌقوم الصٌاالصٌد بالحٌلة  (00

 .ض الحٌوانات كالطٌور مثالً بع

 :هم هذه الحٌوانات أللحٌوانات األخرى لمساعدته فً الصٌد, فمن  أما عن استخدام االنسان

 : كالب الصٌد 

الصٌاد إلى مكان سقوط  تتطلب مهنة الصٌد من الصٌاد اقتناء كلب صٌد مدرب بهدف ارشاد

 الطرٌدة  أو مالحقة الحٌوان البري إذا  كان مجروحاً 
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ٌقوم  ة سالالت من كالب الصٌد تختلف فٌما بٌنها من حٌث الطباع والسلوك منها مادوجد عت

نبٌه الصٌاد إلى مكان وجودها تالكبٌرة المصابة و ومالحقة الحٌوانات البرٌةأثرالدم  باقتفاء

كالحجل الحجم  ةطٌور متوسطالبالنباح وهناك كالب تمتلك حاسة شم قوٌة تخصص لصٌد 

كالثعلب الب الصٌد مقدرة على اللحاق بالفرائس داخل الجحور واألنفاق ولبعض أصناف ك

 والغرٌر

حٌث ٌتصف كلب السلوقً بحاسة شم قوٌة فً منطقتنا ٌستخدم منذ القدم ساللة كالب السلوقً 

والحٌوانات الصٌدٌة فً  وٌستخدم لمطاردة الغزالنوشراسة وهو سرٌع الحركة ورشٌق القوام 

 رى وأشباه الصحاهول سال

 يحالٌاً تمنع الكثٌر من الدول استخدام الكالب فً صٌد الحٌوانات باستثناء صٌد الخنزٌر البر

 حٌث ٌسمح باستخدام الكلب فً صٌده 

البرٌة وتتطور تحتاج كالب الصٌد منذ الصغر إلى التدرٌب على مالحقة واقتفاء أثر الحٌوانات 

 هذه الصفات من خالل الصٌد.

وأنماط وظروف نوعة تتناسب مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها الحٌوان هناك طرق صٌد أخرى مت

معٌشة السكان المحلٌٌن ومتطلباتهم كصٌد الغزال بالٌد فً  بعض مناطق الصحراء السعودٌة 

مثالً كما أن بعض الجماعات حرٌصة على عدم اٌذاء الحٌوان عند صٌده عندما التكون الغاٌة 

ند السكان المحلٌٌن فً بعض مناطق االندٌز )فً امٌركا من الصٌد هً التغذي علٌه كما نرى ع

 (:la vicuna)باالسبانٌة الجنوبٌة ( حٌث ٌقبلون على صٌد الفٌكونٌا 

من أقرباء الالما ٌعتبر من الحٌوانات المهمة ثدي من جبال أمرٌكا الجنوبٌة و حٌوانوهو 

وهً تكرر  التشاكو السكانعند  ,تسمى هذه العادةبالنسبة للسكان المحلٌن بسبب جودة صوفه 

 اتالصٌد فً هذه الطرٌقة عن طرٌق حشر حٌوان سنتٌن لٌتمكن الفرو من النمو حٌث ٌتم كل

بعد خطة عبقرٌة من أهالً  طبعاً وتسمى بشباك المانجا   Vالفٌكونٌا بٌن شباك على شكل حرف 

ربط ة الفٌكونٌا تُ ن ٌتمكنوا من محاصربهذه العادة الصغار والكبار بعد أتلك المنطقة ٌشترك 

ثم ٌطلقوها حرة لٌعودوا إلٌها من صوفها وٌتركوا فقط ماٌكفٌها للبرد  خذ منها طبقة كثٌفة وٌؤ

 .مجموع بٌع الصوف  وٌكون قوت معٌشتهم فً هذه الفترة هوبعد سنتٌن 

 


