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 التاسعةالجلسة العملية 

 لحياة البرية الحيوانية في سورياا                  

 مقدمة:

إن الحياة البرية الحيوانية في سوريا ليست أوفر حظًا من الحياة البرية النباتية فيما 

يخص التردي والتدهور فاألسود كانت موجودة في سورية حتى القرن العاشر 

القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميالدي في وادي الميالدي وقد أتى ذكرها في 

العاصي. وانقطعت أخبار األسد بعد ذلك وأهممته تواريخ العصور المتأخرة، لكنه ظل 

تظة ثم تردت موجودًا في وادي الفرات يأوي في غابات الطرفاء التي كانت كثيفة مك

رًا في سوريا بكثرة وتدهورت وزال أكثرها كذلك األمر بالنسبة لمفهد حيث كان منتش

حتى خمسين سنة مضت واألكيد أنه كان موجودا في قرية جديدة شمال شرق 

كما شوهد في مقامات بني هاشم شرق جبمة قبل خمسة  طرطوس قبل ثالثين سنة

كان يشاهد في لبنان وسورية خاصة في غابات أما الدب السوري ف عشر عاماً 

قد آخر دب  رمون )جبل الشيخ( حيثكذلك في جبل الححوض نهر الكبير الشمالي و 

كم( وكان 02) ًلشعرة، جنوب غرب أبو قبٌس، بحوالقُتل وسلخ فً غابات جبال ا

( سنوات، فً السلسلة 02( عاماً تقرٌباً، وشوهد عرزال نوم دب منذ )02هذا منذ )

                                        الساحلٌة غرب قرٌة فقرو

  .            
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 التي تم توثيق وجودها في سورية:انواع الثدييات المهددة باالنقراض  أهم

رتبة مزدوجات األصابع  ( Gazella gazellaالغزال الجبلي السوري )

(Arthiodactyia   أوParaxonieus ) : 

ودٌع جداً, ولٌس له ذٌل ظاهر , وله شبه غدد على رجلٌه الخلفٌتٌن, وهذه قد تكون 

نونٌاً منطقته برائحته الخاصة, لٌبتعد عنها منافسٌه.. محمً قالتعلٌم صخور وأشجار 

فً سورٌة, وٌجب عدم إصطٌاده أبداً وال حتى الذكور منه, وكان ومن عشرات 

السنوات إنتشاره واسع فً كافة الحراج الساحلٌة وحتى شاطئ البحر, أما اآلن 

وقد ٌتواجد زوج  فغدى نادر الوجود إذ ٌتواجد فقط فً الجرود البعٌدة المرتفعة,

واحد منه فً بعض الحراج المتوسطة اإلرتفاع فً مناطق بجوار القدموس والشٌخ 

 .بدر والدرٌكٌش

رتبة مزدوجات األصابع  ( Capra aegagrus)البري الماعز 

(Arthiodactyia   أوParaxonieus ) : 

مقوسة  وٌمتلك قرون ، بلونه الترابً المائل للحمرة الخفٌفةبريٌتصف الماعز ال 

وهو حٌوان قوي البنٌة بسبب انعكاس  ( كغ59-03ٌتراوح وزنه ) بسٌطة ونحٌفة

تأثٌر البٌئة الجبلٌة القاسٌة التً ٌعٌش فٌها، كما ٌتمتع بالسرعة الفائقة فً الجري 

فً بناء جسمه القوي عدا عن  مهماا  حتى فً اشد المناطق وعورة فشكل ذلك عامالا 

ٌن بحٌث ٌستطٌع الجري فً طرٌق وعر ال ٌتجاوز خفة ورشاقة فً الجري متناهٌت

سم أو بجانب جروف صخرٌة وعرة وٌمتلك" أظالفا" حادة  03-59عرضه 

األطراف للتشبث بها بالصخور خصوصا فً المناطق شدٌدة الوعورة أو ما ٌسمٌها 

الناس فً تلك المناطق بـ " المعاصً" أي تلك الطرقات الجبلٌة الوعرة الضٌقة التً 

ً السٌر فٌها والتً تطل على جرف صخري عمودي شدٌد الوعورة ما ٌستعص

ٌجعل مطاردتها فً تلك المناطق ضربا من ضروب المستحٌل، حٌث تمكنها تلك 

              طر ٌتهددها ء واالختباء بها إذا ما أحست بخالمناطق الوعرة من االحتما
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ٌدة فهو ٌستطٌع الرؤٌة ٌتمٌز هذا الحٌوان بقوة حواسه فلدٌه قوة إبصار شد    

قوة سمع غٌر عادٌة، وال   لمسافات بعٌدة بحٌث ٌتنبه للخطر عن بعد، إضافة الى

تقل حاسة الشم لدٌه عن بقٌة الحواس حٌث ٌستطٌع تمٌٌز الروائح خصوصا تلك 

.                                                  التً تشكل خطرا علٌه، كروائح البشر  

فً سورٌة بأعداد قلٌلة جداا لذلك ٌعتبر من الحٌوانات المهددة باالنقراض فً ٌتواجد 

 سورٌة.

                                                      

 : (Carnivoraرتبة اللواحم ) (Canis aureus)  الجقل السوري    

ه وتسمٌت (الواوي(و  )إبن آوى(وٌسمى  ٌةهو أنجح وأشرس حٌوان فً سور 

 01قد ٌصل وزنه إلى  (جقل أبو عكلة)الشائعة لدٌنا فً موطنه, الجبال الساحلٌة 

 .سم 02سم, أما ذٌله فقصٌر نسبٌاً وقد ٌصل طوله إلى  02كغ, وطول جسمه إلى 

ٌتواجد فً سورٌة ولبنان وفلسطٌن وغرب األردن, وأكثر ما ٌنتشر لدٌنا فً الجبال 

ٌّزه عن أقرانه الجقال ن األخرى بشعر أسود كالخّط ٌمتد من أنفه إلى الساحلٌة. وتم

ظهره إلى ذٌله, وٌكون بذقن شبه أبٌض اللون ٌمتّد إلى بطنه, وبخالف أقرانه فهو 

ًّ ونادراّ ما تراه خالل النهار,  أشرس من الذئب ومن النمر والدّب وهوحٌوان لٌل

م على البشر, والضبع والغرٌر وغٌرها من حٌواناتنا, هذا الحٌوان ال ٌتعّمد الهجو

ولكّنه وعندما ٌكون مصاباً بالُسعار "داء الكلب" فإّنه ٌهاجم. وأكثر ما قد ٌفعل, هو 

م ٌراقبك, وهذا نابع من غرٌزته, إذ أّنه قد ٌتبع مثالً 12أّنه قد ٌتبعك من مسافة 

قطعان الخنازٌر, مستغالً فرصة قنص صغٌر أو مرٌض منها, وهو "حٌوان اللس" 

ضجٌج, وٌختفً فجأة. وكثٌراً ما ٌخلط الناس لدٌنا بٌنه وبٌن  أي ٌقترب دون أيّ 

الذئب )عدّوه ومنافسه(, عندما ٌسمعون عوٌله لٌالً, وحتى ٌخلطون بٌنه وبٌن 

الضبع,. الجقل هو من أنجح حٌوانات العالم, فإضافة لذكائه وشراسته, فهو ٌأكل 

كعناقٌد العنب, والتٌن  ه,هأصناف غذاء متنوعة إضافة إلى اللحم, كالحشرات والفاك

أّنه إذا ما مات أحد الجقالن, سارعت الجقالن  كماوالتفاح, ومن قمامة الناس, 

 , ٌتواجد فً سورٌة بأعداد قلٌلة . األخرى إلى أكله كامالً 
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 :  (Carnivoraرتبة اللواحم ) (Canis lupusالذئب الجبلي السوري  )

النوع الجبلً رصاصً اللون والمتوسط وهم  ئابمن الذ ثالثة أنواعلدٌنا فً سورٌة 

طول الشعر، وهذا ٌعٌش فً الجبال الساحلٌة، وهو أقربهم للنوع األوروبً الطوٌل 

 النوع الجبلً نفسه، وهو ثم النوع الفراتً، الذي ٌعٌش أساساً على ضفاف الفرات

 هو ذئب الصحراء األحمر. وهو بلون ٌر، وٌبدو نحٌالً، وآخر األنواعقص بشعر

نٌن باألبٌض، ورأس ذٌله أبٌض، فنحسبه للوهلة األولى أحد ٌرملً، ومكحل الع

ئاب( وهذا النوع أنواع الكالب الحدٌثة، حتى ٌكشف عن أمره بصٌحته )عوٌل الذ

يتراوح و ( سم 2..3 -3.3وارتفاعه ) ( كغ 03- 03يبمغ وزنه ), هو أقلهم دراسة
 .( م  2 – 3.0طوله )

 

 :(Carnivoraرتبة اللواحم ) (vulpes vulpesالثعلب ) 

سنوات في  33ثالثة في البرية وقد تعّمر إلى تعيش الثعالب حوالي سنتين إلى
وتعتبر أصغر أعضاء فصيمة الكمبيات يتمتع بخطم رفيع وذيل  الحدائق الحيوانية

كّث كثيف وتختمف بعض الصفات األخرى طبقًا لطبيعة المسكن والبيئة التي تقطنها 
عمى مجموعة متنوعة من األغذية مثل القوارض والجنادب والسحالي  الفصيمة تقتات

واألرانب البرية والطيور والحشرات والفواكه واألعناب غالبًا  ينام في النهار ويخرج 
لمصيد لياًل ويعيش ضمن الجحور , يتمتع بحاستي البصر والسمع القويتان فهو 

يع أن يصدر العديد من يستطيع أن يسمع حفر القوارض تحت سطح االرض ويستط
األصوات لمتواصل مع بقية الثعالب تصل في مجممها إلى خمس وعشرين صوتًا 

( كغ وطول 31 -2,2مختمفًا كالعواء والنباح والزمجرة والهدير , يتراوح وزنه من )
 اقص بشكل مستمر.تتنيتواجد في سورية بأعداد قميمة و , ( سم  3. -02من )
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 (Carnivoraرتبة اللواحم ) ( Meles melesالغرير )

ٌأكل الجذور النباتٌة, التً ٌحفر لٌصل الٌها, وقد ٌحفر حول كائن يسعى عند الفجر 

بعض المزروعات, فٌثٌر غضب المزارعٌن, ٌأكل البذور, والفطور, والحلزون, 

والضفادع, والفئران, والطٌور, والبٌوض, والدٌدان, والحشرات, والنحل البري. 

ك عند سٌره عبر الحراج. ولون لخشن, ٌحمٌه منها, ومن األشواوشعره الطوٌل ا

الرصاصً مع الخطٌن األسود واألبٌض على وجهه, ٌساعدانه على التخفً  هفرو

خلف األغصان وخاصة أّنه حٌوان لٌلً, وأكثر ما ٌسعى عند الفجر والغسق. 

ه قرابة مع ونظره ضعٌف, لكن سمعه وحاسة الشم لدٌه قوٌتان. فهو أصالً وعلمٌاً, ل

الكالب والدببة. ورغم ثخانة جسده, وبطء حركته, غٌر أّنه إذا ما قصد العدو فقد 

ه العضالت, ورأس صغٌر ؤهو حٌوان قوّي بجسد كبٌر تمل ٌسبق عدو اإلنسان.

 03ٌصل إلى  كغ, وقد 02بأعٌن سود صغٌرة, وذٌل قصٌر, ٌكون وزنه حوالً 

ي فً المناطق الباردة. ٌبنً شبكة أوكاره غ فً الخرٌف, وقبل أن ٌنام نومه الشتوك

بمداخل ومخارج عدٌدة فً المناطق السهلٌة, السهل الحفر فٌها, وقد تسكن هذه 

الشبكة عدة عائالت متجاورة, لكن فً المناطق الجبلٌة لدٌنا فٌختلف األمر, فقد 

, ٌتواجد فً سورٌة كهوف فً أسفل األرٌاف الصخرٌةبال ةهٌٌسكن جحور شب

     .قلٌلة بأعداد 

رتبة اللواحم  (Syrian mongooseوس السوري )نمس األفاعي أو المنغ
(Carnivora :) 

سم( وله صفات تمٌزه، وهً  22) سم(، وطول ذٌله 12) ٌبلغ طول جسد النمس

السبب بنجاحه الكبٌر، فهو برأس صغٌر، وقطم )بوز( رفٌع لشم الحشرات فً 

وٌل بأرجل قصٌرة، ومن هنا تأتً جحورها، كما له أذنان قصٌرتان، وجسد ط

تسمٌته العامٌة "جّر بطنو" وذلك ٌساعده على دخول الجحور خلف القوارض 

القتناصها، وهو أٌضاً رشٌق ٌتسلق األشجار بسهولة، وٌأكل ماٌستطٌع الوصول 

إلٌه من الطٌور والحرابً التً تنام علٌها، وبالطبع ٌسطو على األعشاش، لكن 
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اعً إذ ٌقتلها وٌأكلها مهما ُكبر حجمها، ولكن وفً بعض أشهر فرائسه هً األف

 الحاالت قد ٌموت النمس بسبب ذلك، إذ تنغرز أنٌابها الحادة فً معدته أثناء هضمها 

  

        وهو نادر الوجود في سورية ويتواجد فقط في الشريط الساحمي الشاطئي . فتردٌه

رتبة اللواحم  (Martes Fonia)ان شجر الز  الصخور أو الدلق أو خزنمس 
(Carnivora:) 

, له ذيل طويل ورأس كبيرة ( سم  .2-00( كغ وطوله ) 3.0_3.0تبمغ كتمته )
, يتغذى عمى الفاكهة والقوارض وبيض , أنفه ذو لون رمادي ذان متباعدة وآ ممددة

أمتار وفي الشقوق  .يعيش في ثقوب األشجار عمى ارتفاع  ,الطيور والدجاج نادرًا 
, ينتشر في شأ بشكل طبيعي من االنهيارات الصخرية وال يقوم بحفر الجحورالتي تن

  .لكنه قميل التواجد في سورية  بكثرة أوربا وآسيا الوسطى

 

                                            (د السليم إياللباحث  في سورية من موقع الحياة البرية بعض المعلومات مستقاة) 

 


