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 العاشرةالجلسة العملية 

 لحياة البرية الحيوانية في سورياا                  

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

أو   Arthiodactyiaرتبة مزدوجات األصابع ) (Bubalus ssp   ) الجاموس

Paraxonieus ) : 

( 0111-211)من رة الحجم حٌث ٌصل وزنه ٌعتبر الجاموس من الحٌوانات الكبٌ

فً المناطق االستوائٌة واللحم  لحلٌبل و مصدررئٌسًوه م 0.1وطوله إلى  كػ

والمٌاه المتوفرة والتً والرطوبة العالٌة وشبه االستوائٌة الرطبة ذات المناخ الحار 

و حٌوان محب للبٌئات ؼزٌرة المٌاه فٌمضً قسطاً فهتعد أفضل الشروط لتربٌته 

جلده خال تقرٌباً من الؽدد ,المٌاه المجاورة للمراعً الخصبة  فً كبٌراً من ٌومه

العرقٌة وٌقوم بالسباحة فً األنهار أو الؽوص فً البرك واألقنٌة المائٌة الراكدة أو 

اد كبٌرة فً عدة ٌنتشر بأعد التمرغ على الطٌن لتخفٌض درجة حرارة جسمه ,

أما  عتمدوا علٌه كمصدر رئٌسً للحلٌب واللحموٌالهند وباكستان بلدان مثل مصر و

الؽاب )جاموس المستنقعات (  شطحة شمالفً سورٌة فٌتواجد بأعداد قلٌلة فً 

أدى تجفٌؾ مستنقع الؽاب وقلة المراعً , والمالكٌة والقامشلً )الجاموس النهري (

 ًإلى تناقص أعداده بشكل كبٌر ف علٌه وعدم اجراء عملٌات التحسٌن واالنتخاب

سورٌة وقد حاولت وزارة الزراعة فً سورٌا فً العقدٌن األخٌرٌن تحسٌن أعداد 

عن طرٌق إقامة محطة بحوث تربٌة الجاموس فً شحطة شمال الؽاب  هذا الحٌوان

. 

رتبة مزدوجات األصابع  (Gazella subgutturosaغزال الريم )

(Arthiodactyia   أوParaxonieus ) : 

، العرب كما ٌسّمٌه الرٌم بالؽزال األسود الذٌل، رؾ أٌضاالؽزال الدرقً، والذي ٌع

 آسٌا الوسطى التً تتواجد فً منطقة واسعة من الؽزالن هو أحد أنواع و

، وصحراء ؼوبً باكستان وجنوب ؼرب إٌران بما فٌها جزء من والؽربٌة

 ..ؼرب آسٌا وجنوب لشبه الجزٌرة العربٌة باإلضافة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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   سم، أما عرض الكتفٌن فٌكون ما بٌن( 001 - 21)ٌبلػ طول ؼزال الرٌم ما بٌن 

   سم، أما الوزن فٌتراوح ما بٌن( 81 -01 )سم، و طول ذٌله ٌبلػ ما بٌن (01-21 )

كٌلوؼرام، ٌؽلب على جسده اللون البنً الفاتح ومنطقة البطن بٌضاء  (02-11 )

ؽزال ٌتحول لون الجبهة واألنؾ للون األبٌض، أما وكذلك القدمٌن، مع تقدم عمر ال

 فإنها ُتوجد فقط لدى ذكر الؽزال.القرون 

بعد هطول األمطار، لكن بشكل عام تؽذى على النباتات ذات دورة الحٌاة القصٌرة ٌ

ٌعتبر من األنواع المهددة باالنقراض فً  و عتمد على األعشاب الجافة واألعالؾٌ

للمحافظة على  التلٌلة وجبل عبد العزٌز والعضامً محمٌة سورٌة وقد تم ادخاله إلى

 نوعه .

  

رتبة  ( myotis capaccinii) أو الخفاش ذو األصابع الطويلة الماء خفاش 

 : (Chiroptera) الخفاشيات

وشكل باإلضافة إلى شكل الوجه  تختلؾ الخفافٌش فً لونها وملمسها المؽطى بالفرو

ن القدمٌن من أجل ٌحة الذي ٌناسب أسلوب الطٌران فٌوجد ؼشاء وذٌل ٌربط بناألج

, ٌمكن أن تتعلق على الجدران او تسهٌل وصولها إلى الطعام وعملٌة الطٌران 

أما فً كٌلومترا بحثاً عن الطعام فً اللٌل  11األشجار وٌمكن أن تطٌر إلى مسافة 

أو سقوؾ الكهوؾ األشجار  النهار فتنام معلقة رأساً على عقب على أؼصان

( سم حٌث ٌبلػ 10 -1 )من ٌتدرج طول الخفافٌش بشكل عام ,بواسطة مخالبها 

سم وجناحه  10ٌبلػ طوله و خفاش الثعلب الطائر سم 1طول خفاش أنؾ الخنزٌر 

 , م 0.1

ٌنتشر فً المؽرب والجزائر ف أو الخفاش ذو األصابع الطوٌلة أما خفاش الماء 

أما فً سورٌة فهو نادر  رق األوسط كشمال وؼرب اٌرانوالشوجنوب أوربا 

( غ وطوله  01 -7ٌبلػ  وزنه ) ,حٌث ٌوجد فً محمٌة الشوح واألرز الوجود جداً 

( سم ذو شعر خفٌؾ رمادي ؼامق على الناحٌة الظهرٌة ورمادي  1.1 – 1.7)

ٌاه , ٌفضل العٌش فً منطقة األشجار القرٌبة من المفاتح على الناحٌة البطنٌة 

  .وٌتؽذى على الحشرات وخاصة الحشرات المائٌة واألسماك
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 الخفاشيات رتبة (Asellia tridens)أو الخفاش عاري البطنالخفاش الثالثي 

(Chiroptera) : 

ومختلف بقاع االفريقية  دان القارةوأغلب بلوالجزائر ومصر وجيبوتي ينتشر في افغانستان 

 في المنطقة الجنوبية الشرقية  أما في سورية فيوجد بأعداد قليلةالعالم باستثناء القطبين ,

  . غرامات 31 و وزنه( سم  6.5 -4يتراوح طوله )و

   (Rodentia) القوارضرتبة  (Mesocricetus auratus)  الهامستر الذهبي

الهامستر الذهبً من األنواع ؼٌر  ٌعتبر,يربالهامستر السو  وٌسمى أٌضاً 

بشكل قلٌل  سورٌا فٌتواجد فً شمال سورٌاٌعود أصله إلى  المحصنة فً البرٌة،

ئل الناتج عن الزراعة والتدمٌر المباشر تتناقص اعدادهم بسبب فقدان المو حٌث جداً 

 لموائلهم من قبل البشر. ولكن فً نفس الوقت فالهامستر الذهبً ٌعٌش باألسر بأعداد

هائلة وٌعد أحد أنواع الهامستر المفضلة للتربٌة والبحوث العلمٌة. ٌتراوح طول 

 سنوات  1 -2سم، وٌتراوح عمره بٌن  31-31الهامستر الذهبً البالػ بٌن 

اىٖاٍستز اىذٕثً عذٗاًّ خذاً تدآ تعضٔ اىثعض، ٗعادجً ٍا ٌٖاخٌ تعضٔ اىثعض 

ب تعضَٖا اىثعض ٗاألّثى خإشج تإستَزار، ٗىنِ عْذٍا ٌنُ٘ اىذمز ٗاألّثى تقز

ىيتشاٗج فال تحذث أٌح ٍشامو تٍَْٖا ٗىنِ تعذ اىتشاٗج قذ تقً٘ األّثى تَٖاخَح 

اىذمز، حتى األخ٘ج ٗاألخ٘اخ ٌٖاخَُ٘ تعضٌٖ اىثعض تعذ اىْضح. فً األسز ٌقً٘ 

اىَزتُ٘ تفصو اىصغار عِ أٌٍٖ ٌٗتٌ تزتٍثٌٖ حسة اىدْس تعذ أرتعح أساتٍع ٍِ 

ستطٍع اىصغار اىثقاء ٍع تعضٖا اىثعض حتى األسث٘ع اىثاٍِ تقزٌثاً ٍِٗ ٗالدتٌٖ. ت

األّثى أٌضاً  ثٌ ستثذأ تإظٖار اىعذٗاٍّح ٗاىتقاتو فٍَا تٍْٖا حتى اىَ٘خ أحٍاّاً. قذ تقً٘

إلختالط رائحتٖا تزائحح اىثشز فأي رائحح غزٌثح تعتثزٕا األّثى  تقتو صغارٕا ّتٍدح  
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مو صغارٕا حتى ال ٌتَنِ اىَفتزسُ٘ ٍِ اىعث٘ر عيى تٖذٌذاً ٗقذ تقً٘ أٌضاً تأ

                                                                                               ٍخثإٌٔ

. ٍ٘خ٘دج ىذٌٖاٍِ غذد رائحح  ٌُّعيٌ اىٖاٍستز اىذٕثً ٍْاطقٔ ت٘اسطح إفزاساخ تطيق

تغذد اىزائحح ىٍخيق تقع ٍثتيح عيى خ٘اّة خسَٔ  ٌقً٘ اىذمز تيعق اىَْطقح اىَحٍطح

ٍِٗ ثٌ ٌقً٘ تحل خسَٔ تاألشٍاء اىتً ٌزٌذ تعيٍَٖا ٗقذ تستخذً األّثى ّفس اىطزٌقح 

ٌضاف ىذىل تعيٍَٖا ىيَْاطق ت٘اسطح اىفضالخ. تَيل االّاث ٗاىذم٘ر غذد رائحح 

      . ْطقح اىَعذجٗىنِ ٌختيف ٍناّٖا فاألّثى تَينٖا عيى اى٘رك تٍَْا اىذمز فح٘ه ٍ

                                                                                        

 

 


