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 السادسةالجلسة العملية 

 أسباب منها  هً طرٌقة تستخدم لتعلٌم وتتبع مسار الحٌوانات وهً تقام لعدةتعليم الحيوانات :

 التحقق من ملكٌة هذا الحٌوانات  -

 المحافظة على األمن البٌولوجً )المصادر الوراثٌة ( -

 استخدام هذه الحٌوانات للقٌام بأبحاث ألغراض زراعٌة   -

الحٌوانات ال سٌما البرٌة لتحدٌد حجم الجماعة وتتبع سلوكها والتغٌرات ادارة جماعات  -

 التً تطرأ علٌها 

 وتختلف من حٌوان إلى آخر ومتنوعة طرق تعلٌم الحٌوانات كثٌرة 

 : الطٌورطرق تعلٌم  

 الحلقة المعدنٌة فً األرجل -    

 القطعة البالستٌكٌة المرقمة على الجناح  -     

 التلوٌن  -     

 زرع رقاقة تحت البشرة ٌتم الكشف عنها  باألشعة -     

 :طرق تعلٌم الخراف

الحدٌد الساخن وهو عبارة عن قطعة حدٌدٌة لها شكل معٌن تحّمى على النار وٌكبس بها  -

 على جسم الحٌوان لتعلٌمه 

 األطواق -

حٌث تنتشر هذه قطع جزء صغٌر من االذن باستخدام كماشات ذات اشكال معٌنة  -

 ة بكثرة فً أوربا الطرٌق

 ثقب االذن وتعلٌق قطعة بالستٌكٌة مرقمة فٌها  -

 الطالء شبه الدائم  -

 : الخنزٌر

 األطواق -

 قطع جزء من االذن  -

 ثقب االذن وتعلٌق قطعة بالستٌكٌة فٌها  -

 الطالء شبه الدائم  -

 الوشم -
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 : الحصان

 األطواق -

 الحدٌد الساخن  -

 زرع الرقاقة تحت البشرة  -

 وشم الشفة -

 : الماشٌة

 الخلخال  -

 الحدٌد  الساخن -

 ثقب االذن  -

 الجرس -

 الكالب :

 األطواق -

 زرع رقاقة -

 الوشم  -

 : السمك

 قطع الزعنفة -

 زرع الرقاقة -

 القٌام بعملٌة تعلٌم الحٌوانات: عنداالحتٌاطات التً ٌجب األخذ بها 

 رقام بالعكس حتى التظهر األالوقوف أمام الحٌوان أثناء تعلٌمه بالوشم  -

 ثقوب البشرةالحبر جمٌع جٌداً حتى ٌمأل بالٌد فرك الوشم  -

 تعقٌم األدوات جٌداً لتجنب األمراض -

 أن ٌكون حجم أرقام العالمات على الحٌوان كبٌرة حتى ٌمكن رؤٌتها من مسافة بعٌدة -

 مراقبة الحٌوانات التً تم تعلٌمها حتى تلتئم الجروح أو الشقوق -

 كبٌر جدا وال صغٌر جدا(ٌجب أن ٌكون ثقب االذن ذات حجم متوسط )أن ال ٌكون  -
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 مقارنة بٌن الطرق المتبعة لتعلٌم الحٌوانات

 

 الخصائص

 

 الوشم

 

التعليم بالحديد 

 الساخن

 

 البطاقة في االذن

 

 قطع جزء من االذن

 نعم ال نعم نعم عالمة دائمة

امكانية رؤية الرقم من مسافة 

 بعيدة

 نعم نعم نعم ال

 ال ال نعم ال نتقلل من القيمة النوعية  للحيوا

تشوه الجزء الذي تمَّ تعليمه  من 

 الحيوان 

 نعم جزئٌا ال ال

ناسب الحيوانات ذات اللون ت

 الغامق

 نعم نعم نعم ال

 قلٌلة قلٌلة قلٌلة األقل تكلفة التكلفة النسبية

األقل من حٌث  االحتياطات اثناء اجراء التعليم

 االحتٌاطات

 كبٌرة قلٌلة كبٌرة

االقل من حٌث  التعليم العناية بعد

 العناٌة

 كبٌرة قلٌلة كبٌرة

األنواع التي تستخدم لها هذه 

 الطرق

 –الماعز 

 الغنم –االبقار 

الجاموس  -الثور

 االبقار -

 –االبقار 

 –الجاموس 

 الغنم -الماعز  

 الخنزٌر –الجاموس 

 

 تعليم الطيور :

ن ترحالها وتجوالها والمحافظة علٌها تتبع العدٌد من الطرق فً تعلٌم الطٌور بغٌة معرفة أماك

كونها ثروة طبٌعٌة وبالتالً الحفاظ على التوازن البٌئً , طرق تعلٌم الطٌور متعددة ومن هذه 

 الطرق :
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 طرٌقة الحلقات المعدنٌة : -0

شاع استخدام الحلقات المعدنٌة كثٌراً فً تعلٌم الطٌور وترقٌمها منذ البداٌات األولى عند 

هواة وُصنعت عدة أشكال وتصامٌم مختلفة تختلف باختالف البلد المنتج  فهناك المحترفٌن وال

 األلمانٌة والفرنسٌة والٌابانٌة على أن ٌتوفر فً هذه الحلقات المعدنٌة شرطٌن أساسٌٌن وهما :

أن تكون الحلقات ذات مواصفات جٌدة أو عالٌة الجودة بحٌث ال تتأثر بالظروف الجوٌة  -

 طوال حٌاة الطائر 

 أن ال تسبب هذه الحلقات أي ضرر أو أذى للطائر  -

تستخدم فً صنع الحلقات معادن الفوالذ واأللمنٌوم والنحاس لكن ٌعاب على استخدام الفوالذ 

ٌُفضل استخدام خلٌط من  بانه ثقٌل الوزن وقاسً وٌمكن أن ٌسبب أذى لرجل الطائر لذلك 

 األلمنٌوم والفوالذ فً صنع الحلقات المعدنٌة

( عام حسب نوع الطائر وسلوك حٌاته والظروف 31-01عمر الحلقات المعدنٌة من )ٌقدر 

 البٌئٌة المحٌطة به .

 األمور الواجب مراعاتها عند وضع الحلقات المعدنٌة :

 أن ال تكون حواف الحلقات حادة  -

 أن النضع حلقتٌن فوق بعضهما البعض  -

 ٌتناسب مع عمر الطٌر ونموه .أن تكون الحلقة ذات قطر مناسب  -

مع مرور الزمن وتحت تأثٌر الظروف البٌئٌة تتراكم األتربة وغٌرها على الحلقات المعدنٌة وقد 

تتأكسد هذه الحلقات لذلك عند التقاط الطٌر أو صٌده قد النستطٌع قراءة الرقم الموجود على 

 الحلقة المعدنٌة , عندها نتبع الخطوات التالٌة :

 قات المعدنٌة بماء مقطر أو ماء + كحول مٌتٌلًننظف الحل -

 غسل الحلقات بمحلول مخفف من ماءات البوتاسٌوم  -

 غسل وتنظٌف الحلقات بماء عادي . -
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 طرٌقة الحلقات المعدنٌة المبطنة بمواد بالستٌكٌة :  -8

 ٌتم فٌها ترقٌم فراخ الطٌور المائٌة الصغٌرة والفاقسة حدٌثاً لحماٌتها من األذى 

 لحلقات المعدنٌة الملونة :طرٌقة ا -3

استخدمت األلوان المختلفة للحلقات المعدنٌة لتمٌٌزها إال أن هذا األمر لم ٌالقً االستحسان 

 الكبٌر من علماء الطٌور .

 الحلقات المعدنٌة المضٌئة أو المشعة : -4

اقترح بعض الباحثٌن طالء الحلقة المعدنٌة المستخدمة فً ترقٌم الطٌور بمادة مشعة مثل 

 الفوسفور أو أي مادة أخرى تعطً برٌقاً او ومٌضاً لسهولة تمٌٌز هذه األرقام 

 الحلقات المعدنٌة ذات التسلسل المنهجً حسب األحرف األبجدٌة -5

 التلوٌن : -6

تستخدم هذه الطرٌقة فً تعلٌم الطٌور المتوسطة والكبٌرة فً الحجم التً ٌكون لون غطائها 

 ت هذه الطرٌقة بشكل واسع بسبب قلة تكلفتها .الرٌشً فاتحاً إلى حد ما وقد انتشر

بعد أن ٌمسك الطٌر تتم عملٌة التلوٌن مباشرًة وذلك على الجناحٌن أوالصدر أو إحدى جوانب 

الطٌر بالكامل ماعدا الرأس ولكً نتجنب بلل جسم الطٌر بشكل كبٌر نستعمل فرشاة دهان أو 

 أقالم أو أختام أو ماشابه ذلك .

لٌس ضرورٌاً فً كل الحاالت وٌمكننا استعمال بعض األدوات فً التلوٌن إن امساك الطائر 

( م وٌتم التسدٌد 8-0مثل المسدس المائً حٌث ٌمأل بالمادة الملونة ثم ٌقذف بها الطٌر على بعد )

 نحو الصدر أو الجناح .

, األبٌض ٌُفضل استعمال األلوان النقٌة مثل األحمر , األصفر , البرتقالً , األخضر , األزرق 

, واألسود ألنه ٌمكن تحدٌدها عن بعد بواسطة المنظار بسهولة أما استعمال مزٌج من األلوان 

 فإنه ٌقلل من درجة الدقة فً تحدٌد األلوان .

( أسابٌع ثم تزول بسبب 2-4إن معظم األلوان المستخدمة فً تعلٌم الطٌور تبقى واضحة مابٌن )

 ر .العوامل البٌئٌة كالرطوبة وماء البح

 



 د.عال مدور                                                                                                   إدارة الحٌاة البرٌة
 م. رٌجٌنا ملوك                                                                                                                      

 8102-8102                                                                                                     6الجلسة العملٌة 

 

6 
 

 

 

 

 مساوىء وأخطار طرٌقة التلوٌن فً تعلٌم الطٌور :

 األخطار الكٌمٌائٌة: (0

باإلضافة إلى احتمال بالجلد إن المواد التً تحل فٌها األلوان مثل الكحول وغٌرها تلحق أضرارا 

تسمم الطٌور بالمواد الملونة نتٌجة تنظٌف الطٌر لرٌشه بشكل دوري ومستمر وخاصة األلوان 

 لى الرصاص أما فً حال وجود جروح أو خدوش ال ٌجوز استعمال المواد الملونة .الحاوٌة ع

 المساوىء الناتجة عن عملٌة القلش وسقوط الرٌش التً تحد من ثبات األلوان : (8

إن عملٌة القلش تحد من بقاء األلوان فً أغلب الحاالت عند الطٌور لكن هناك بعض الحاالت 

لفترة طوٌلة مثل حالة الطٌور التً ال تتعرض للقلش إال كل الخاصة التً تدوم فٌها األلوان 

 بتة فٌها بضع سنوات مرة واحدة أما فً حالة الطٌور التً تقلش كل سنة مرة فال تبقى األلوان ثا

 األخطار التً تلحق بسلوكٌة الطٌر نتٌجة التلوٌن : (3

فراد السنونو التً ( أن أ Butta,1930تؤثر األلوان على سلوكٌة الطٌور كثٌراً حٌث ذكر )

لونت لم تعد تألفها أزواجها وطردت من أعشاشها وكذلك ذكور النوارس لم تعد تعرف إناثها 

 التً لّون رٌش بطنها باألسود .

( أنه عند تلوٌن بعض أنواع الحمام باللون Goforthad and Boskeh,1965  وذكر )

 األصفر لم ٌحدث التزاوج بٌنها 

( أن استعمال األلوان ٌزٌد من هجوم األعداء على Gullion and Emg, 1962وقد الحظ )

 الطٌور. 

 

 


