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 تقديم الكتاب

, فيشاؾ لقادرة عمى الصضخاف بسعشى الكمسةىي الثجييات الػحضجة ا الخفافير 

ثجييات أخخػ يسكشيا التحمضق فقط مثل الدشاجب الصائخة أو غضخ ذلظ, فيي تقفد 

و  بأجشحة جمجية تذبو السطالت , ولكشيا غضخ قادرة عمى الصضخاف مثل الخفافير.

سبحانو و تعالى في خمقو,  ىي مغ الحضػانات التي تمفت الشطخ و تبضغ قجرة الخالق

فيػ كائغ يشزػؼ و يتسضد بعجد كبضخ مغ الخرائز التي تسضده عغ غضخه مغ 

 الكائشات و التي تعصيو فخادة مشقصعة الشطضخ.

تشذط الخفافير لياًل و في أوقات الفجخ السبكخة فقط, فيي كائشات تعذق الطمسة و  

نجػ, البختقاؿ, السذسر, التفاح, بعزيا يتغحؼ عمي ثسار الفاكية )الساتعير فضيا , 

الكسثخؼ, الديتػف, البمح, العشب, التضغ,..,..( وتياجع ثسار البمح الستداقصة وكحلظ 

تياجع أحيانا السشذآت الغحائية والسشاشق السشذػرة لمتجفيف وغضخ ذلظ. كسا انيا 

الدياحية وتشقل أمخاض بكتضخية وفضخوسية لإلنداف أو الحضػاف عشج العس, مثل 

فػائج مخض داء الكمب في اإلنداف و امخاض فصخية و امخاض شفضمية, كسا اف ليا 

و guano عجضبة و كثضخة فيي تفخز أيزا سسادا غشيا بالشتخوجضغ يصمق عميو جػانػ

عجو ميع  تمقح عجدًا ىائال مغ الشباتات, والتي تعتبخ سسادًا لمتخبة, كسا أنيا 

", رحمة في عالم الخفافيشجاءت فكخة كتاب "و مغ ىحا السشصمق لمحذخات المضمة, 

فقج لـد عمضشا  أف ندخد  كل ما يتعمق بالخفافير بصخيقة مبدصة وتمخيز أحجث 
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, صفاتيا السػرفػلػجية, وضعيا بالسسمكة الحضػانية يا, مغ حضثالسعمػمات عش

 عػائميا, تػزيعيا الجغخافيا, انػاعيا وبضئتي,ودورة حياتيا شبائعيا وسمػكياتيا 

أحجث ما تع نذخه الكتاب  كسا يتيح  لخفافير الزارةامكافحة  وأىسضتيا االقترادية,

 .عغ عالع الخفافير

 

يعد هذا الكتاب مزجع أساس ي لألشخاص املهتمين بدراسة الخفافيش أو علم الحيوان 

 الزراعي و آلافات الحيواهية الزراعية في جميع أهحاء الوطن العزبي.
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 الخفافيشرحمة في عالم 

 
 Bat))باإلنجمضدية:  الػشػاط -الخفجود -الخشفػش - الخفاش -  أبجدار مقدمة:

في كل مكاف وفي حاالت عجيجة معمقا عمى  شتذخ بكثخة, وتدتصيع أف تججه تقخيباي

 أو مخبأ في شقػؽ الكيػؼ. او الغابات  األشجار, وأيزا في قسع الجباؿ

ثشاء دكغ جسيع القارات باستيالثجييات األكثخ شضػعا عمى األرض و  فيػ مغ  

وىػ الػحضج مغ  ,في السائة مغ جسيع الثجييات 25ذكل حػالي القارة القصبية. وي

 فخيجة ال يعتبخ ضيػر الخفافير ضاىخةوفي مرخ  .الصضخاف الثجييات القادر عمى

فيي مػجػدة مشح قجيع اآلزؿ مغ وقت القجماء السرخيضغ عمى الشقػش الفخعػنية, 

مشازؿ  اؼ او وفي جسيع القخػ السرخية وخاصة في أماكغ قخيبة مغ حجائق الفاكية

معطع الخفافير السػجػدة في  .أو حخكة أو إضاءةميجػرة ال تحتػؼ عمى بذخ 

وقمضل مشيا  وغضخ ذلظ مرخ تتغحػ عمى الفػاكو الشاضجة مثل الجػافة أو السانجػ

يتغحػ عمى الحضػانات, مثل الفئخاف الرغضخة أو الحذخات والعشاكب أو الصضػر 

ي يشذط الخفاش ليال, يخخج حتى يتغحػ ويعدكخ في السشدؿ السيجػر ف .الرغضخة

الشيار كسا أف نذاشو أسخع ويديج التكاثخ في فرل الريف بدبب عسميات التداوج 

سو لكغ لػ ىاج يتجشب االحتكاؾ بالبذخ أو الحخكة .ولكشو مػجػد أيزا في الذتاء
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وفي  صضخ بيايوسػاعجه تحػلت كأجشحة  ش نجج أف أيجيوالخفا .وسضياج االنداف

رضب بعس السشذآت الغحائية بعسل أوكار لمتغحية والسعيذة يكثضخ مغ األحياف قج 

يذبو رأسو  ضخار لإلنداف , فيػ غخيب الذكل ,ؤثخ ببعس األيوالتكاثخ بيا وقج 

 ونذاشو سع 100وال يديج شػلو عغ   او غضخ ذلظ الكمب األلساني رأس الجب أو

لضمي, يػجو نفدو بػاسصة مػجات صػتية ال يدسعيا اإلنداف, يأكل الحذخات 

يسشع دـ الفخيدة مغ  واألسساؾ والشباتات و مشيا انػاع مراصة لمجماء, يفخز لعاباً 

ىػ مغ  إبياـ رجمو. التجمط, يستز دـ السػاشي خمف أذنضيا واإلنداف مغ شخؼ

لق سبحانو و تعالى في خمقو, فيػ الحضػانات التي تمفت الشطخ و تبضغ قجرة الخا

كائغ يشزػؼ و يتسضد بعجد كبضخ مغ الخرائز التي تسضده عغ غضخه مغ الكائشات 

 :تشقدع الخفافير لسجسػعتضغ كبضختضغ ىساو التي تعصيو فخادة مشقصعة الشطضخ, 

وتعخؼ بآكمة الفػاكو  Megachiroptera or megabats :الخفافيش الكبيرة

 .االستػائية بأفخيكيا وأستخاليا واليشجوتػجج في السشاشق 

آكمة مختمف الصعاـ  Microchiroptera or microbats :الخفافيش الرغيرة 

تشذط الخفافير لياًل  ,. وىي أكثخ انتذاراي األسساؾتابتجاء مغ الثجييات الرغضخة ح

الخفافير و و في أوقات الفجخ السبكخة , فيي كائشات تعذق الطمسة و تعير فضيا 

, وىي تدسية يػنانية تعشي " أيجؼ  Chiroptera ثجييات تشتسي إلى رتبة ىي

, ألف أجشحتيا تتكػف مغ أصابع مسجودة , وتذبو يج  hand-wing األجشحة "
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فجسيع أنػاع الخفافير اإلنداف تذخيحيًا. الخفافير ليدت عسياء كسا أشيع عشيا , 

لظ فإف معطع الخفافير , وتدتصيع أف تخػ , ولكغ عمى الخغع مغ ذلجييا عضػف 

خاصتا خفافير الحذخات لكي تدتصيع اف ترصاد الحذخات , فإنيا تخسل سمدمة 

مغ الرخخات األسخع مغ الرػت , وتمظ السػجات الرػتية ترصجـ بالحذخات 

الصائخة لتختج مخة أخخػ إلى الخفاش الحؼ يدتصيع تحجيج مكاف الفخيدة مدتخجمًا 

 إرتجاد تمظ السػجات الرػتية.

, بسجخد سساعظ ليحا االسع قج يشكبس قمبظ خػًفا, فقج نذأنا عمى الخفافيش

الخخافات الكاذبة حػؿ ىحا الحضػاف, فجائًسا ما كاف يختبط اسسو بالطالـ الحؼ يؤدؼ 

إلى الخػؼ. دائًسا ما يختبط بسز الجماء والقتل. دائًسا ما يختبط بإيحاء العضػف. 

ظ يشفصخ لسجخد سساع اسسو, ولكغ سأسخد لظ والكثضخ مغ األساشضخ التي تجعل قمب

 ىحه الحضػانات الصائخة.عغ  بعس الحقائق التي قج تغضخ نطختظ 

................................................................... 

 الهضع التقديسي لمخفافيش

Kingdom:  Animalia   الحضػانات

Phylum: Chordata   الحبميات

Subphylum: Vertebrata الفقاريات 
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Class:   Mammalia   الثجييات

Order:   Chiroptera الخفاشيات 

................................................................... 

 لمخفافيشالرفات السهرفهلهجية 

 
 "صهرة شكل الخفاش"

سشتيستخ كخفاش أنف الخشديخ الحؼ يعتبخ أقل  3تشجرج مغ  أطهال الخفافيش

سشتيستخ وجشاحو عخضو  41الثجييات حجسا وخفاش الثعمب الصائخ الحؼ يبمغ شػلو 

كضمػجخاـ, ويسكغ بديػلة تسضضد الحكػر  1,3جخاـ إلى  2متخا, ويبمغ وزنو مغ  1,7

تتسضد بأف حػؿ حمسة  األنثى البالغة و لبخوز االعزاء التشاسمية الحكخيةالبالغة, 

الثجؼ شعخ مشحػؿ بػاسصة الخضيع, كسا يسكغ تفخقة كثضخ مغ األنػاع مغ صػتيا 

 .وحجسيا وسمػكيا وتتسضد الحكػر مغ اإلناث

 

مجعسة مغ الجاخل بعطاـ الضج, وكل جشاح مرشػع مغ شبقتضغ مغ  الخفافيش أجشحة
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ومترل بجانب الجدع الجمج يدسي غذاء الجشاح الحؼ يفخده بضغ عطاـ األصابع 

والداؽ الخمفية, ومخمب اإلبياـ حخ ويدتعسمو في التعمق بالحيصاف ولحاء األشجار 

واألسقف أثشاء الدبات, وتػجج ثالثة أزواج مغ عزالت الصضخاف مثبتة في الداعجيغ 

العمػيضغ والرجر لتعصي قػة ألعمى لتداعجه عمي الصضخاف, والخفاش يصضخ بدخعة 

كع في الدساء, ولو قجرة عمى السشاورة في شضخانو,  3ع بارتفاع كع/ساعة ويختف100

واإلبصاء بػاسصة ذيمِو في سخعتو, وبعس الخفافير ليا ذيل قرضخ, والبعس بال 

ذيل أو ليا ذيل شػيل شػلُو بصػؿ الخفاش كخفافير ذيل الفأر, وفي بعس 

خات الخفافير يدتعسل كذبكة صضج لمحذخات أو يكػف كالكيذ تخدف بو الحذ

 .لتأكميا

  
 "صهرة تهضح اجشحة الخفاش"

افير كالخفولػنو رمادؼ, لكغ يػجج شػاذ مشيا  كالحخيخشػيل وناعع  فراء الخفاش

عمى نصاؽ واسع في جسيع أنحاء أمخيكا الذسالية ومشصقة التي تعير البشية  الكبضخة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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الحؼ يعير  او الخفاش االحسخ  البحخ الكاريبي والجدء الذسالي مغ أمخيكا الجشػبية

تشتذخ مشو الحؼ  أو الخفاش األصفخ  شخؽ أمخيكا الذسالية فيعمى نصاؽ واسع 

وشخؽ  الػاليات الستحجةيشتذخ بكثخة في سػاحل جشػب شخؽ و انػاع في افخيكيا

, اليشجوراسفي الحؼ يشتذخ  الخفاش األبيساو  السكديظوسػاحل  وكػبا تكداس

أو أسػد المػف كالخفاش ذو األنف , بأمخيكا الػسصى وبشسا كػستاريكا, نيكاراغػا

الحؼ يعير في أمخيكا الػسصى, والخفاش السمػف لُو فخاء قخمدؼ  الخمح )السدحػب(

المػف وأجشحة سػداء وبختقالية ليداعجُه في التخفي بضغ الدىػر, ويػجج نػع واحج ال 

شعخ لو وعارؼ الجمج وكل شيء مكذػؼ فيو, ويدتعسل الخفاش فخاؤه لمتجفئة رغع 

يدتقبل ويشقل التأثضخات الحدية كذػارب القصط  أف الذعخ بالػجو واألماكغ السكذػفة

 .أو الفئخاف

 
 "صهرة تهضح فراء الخفاش"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
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يختمف الخأس والػجو كثضخا بضغ األنػاع السختمفة مغ الخفافير, فشججه  رأس الخفاش

يأخح شكل الجب الرغضخ, او الكمب , وفي  fruit bat في نػع خفاش الفاكية

وفي بعس األنػاع تػجج ثشيات مغ الجمج البعس اآلخخ يكػف الػجو مفمصحا, 

مػجػدة عمى األنف يصمق عمضيا األنف الػرقي, وىحا األنف يذابو الى حج كبضخ 

وأقخباؤه لو  vampire bat بضشسا الخفاش مراص الجماء.رأس الحخبة أو الديف

 .كالخشديخأنف قرضخ وبو نتػء 

 
 "صهرة تهضح رأس الخفاش"

بسا فضيا خفافير اآلذاف الصػيمة نجج أف األذف شػيمة بصػؿ  آذان الخفاش

الخفاش نفدو. وعمي جانب آخخ نجج خفاش السقابخ ذات المحية الدػداء أذنو 

قرضخة. وتختمف أشكاؿ األذف. فشجج أذف الخفاش مراص الجماء األستخالي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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 واسعة تمتحع وتمتقي فػؽ الخأس. وكثضخ مغ الخفافير يسكشيا استجارة األذف

في اتجاه األصػات الخافتة. ونجج أف حاسة الدسع لجؼ الخفافير متصػرة 

 .لمغاية ألنيا تدسع بيا صػت ارتجاد وصجؼ الرػت

 
 "صهرة تهضح أذن الخفاش"

الخفاش ليذ أعسى ولكغ نطخه بديط ويدتخجـ نطاـ الخادار  ,عيهن الخفاش

مغ حشجختو لتحجيج مكاف الحذخة وىػ شائخ في الطالـ الجامذ, حضث يخسل 

كضمػ ىضختد( ال  20تخددات صػتية فػؽ التخددات الدسعية )أؼ أعمى مغ

يدسعيا اإلنداف وعشج انعكاسيا ورجػعيا إليو يدتصيع تحجيج مكاف الحذخة. 

ومغ نفذ الحشجخة يصمق الخفاش صيحات يدسعيا اإلنداف وذلظ لمتػاصل 

تكػف عسياء أياـ  9وصغار الخفافير التي يقل عسخىا عغ  .مع بشي جشدو
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 الخاشئلكغ بعج ذلظ تربح قادرة عمى الخؤية, ويقاؿ إف مسا ساىع باالعتقاد 

بأف الخفافير عسياء ىػ شخيقتيا بالتحخؾ التي تذبو الحخكة العذػائية 

الستخبصة بضغ اليسضغ واليدار لكغ األبحاث الحجيثة أثبتت أنو كائغ يدتصيع 

 .الشطخ

 
 "صهرة تهضح عيهن الخفاش"

مغ  22فالخفافير السػلػدة حجيثا ليا , الخفافير ليا أسشاف :الخفاشأسشان 

وىحه األسشاف سخعاف ما تدتبجؿ ب   deciduous teethاألسشاف المبشية 

ف مغ نػع آلخخ حدب نػعية مختوشكل األسشاف ت  .أسشاف دائسة 28 – 20

 فالخفافير آكمة المحـػ ,ألسشاف يسكغ التفخقة بضغ أنػاعيا. ومغ ااألكل

carnivorous   كالخفافير مراصة الجماءvampire bats   ليا أنياب
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. قػية لدحق العطع molars وليا أضخاس ,حادة وقػية لتسديق المحع

والخفافير آكمة الحذخات ليا أضخاس حادة حػافيا كالسقز لتقصيع الحذخات 

 . والخفافير آكمة الفػاكو ليا اضخاس سصحيا مفمصح كبضخ لتعجشياو لصحشيا

. 

  
 "صهرة تهضح أسشان الخفاش"

................................................................... 

 الخفافيش حهل العالم نتذارإ           

و السشصقة  االستػائيةتشتذخ الخفاشيات في معطع بقاع العالع وخرػصا في السشصقة 

وحتى السشاشق  والغابات السدارعو  الرحارؼ ويسكشيا العير في  شبو االستػائية

  . ويتػاجج في العالع اكثخ مغوالقصب الجشػبي القصب الذساليالرشاعية ما عجا 

 .نػع مغ الخفافير وىػ ما يسثل ربع الثجييات  1000

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 تهضح انتذار الخفاش عالسيا" خريظة" 

................................................................... 

 مًلحة الظيران                   

 
 " صهرة تهضح طير الخفاش"            

عشجما تصضخ الخفافير ليال لمبحث عغ الصعاـ تخؼ وتذع وتدسع وترجر اصػاتا 

بعائق يعتخض  صتجاـتخددية مختجة لتيتجؼ بيا وتتعخؼ عمي شخيقيا ولتتجشب اال
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الخمامة نججىا تعتسج في شضخانيا  Microchiroptera شخيقيا .فالخفافير الرغضخة

ت لرجػ الرػت لضيتجؼ بو التشرالحؼ يعتسج عمي  sonar عمي نػع مغ الدػنار

ؽ قجرة اإلنداف . فيرجر الخفاش نبزات صػتية قرضخة ليا تخدد عاؿ فػ في شخيقو

. فتشتذخ مػجاتيا أماـ الخفاش الصائخ. فتختصع بأؼ عائق في أف يدسعيا بأذنيو

شخيقو فتختج األصػات كرجػ لضتخجسيا بدخعة ويقجر السدافة بضشو وبضغ ىحا العائق 

فضجيخ . اء مغ حػلو والسيسا أثشاء الطالـشدبة لمبعج مشو وحجع األشيوسخعتو بال

 . وعمي جانب آخخ معطع الخفافير الكبضخةاتجاىو متجشبا االصصجاـ بو

Megachiroptera, or megabats   آكمة الفػاكو نججىا ال تدتعسل وسضمة صجػ

از تحجيج الرػت باستثشاء الخفافير التي تدكغ الكيػؼ والسغارات فتدتخجـ جي

 .الرجػ داخل الكيػؼ وعشجما تخخج لمخارج تعتسج عمي الخؤية والذع

.................................................................. 

 الظعام                       

% مغ الخفافير تعير عمي الحذخات. ففي أمخيكا الذسالية وجج أف 65اكثخ مغ 

في الداعة. والخشافذ  بعػضة 600الخفافير العادية والبشية يسكشيا أف تدتيمظ 

تعتبخ ثمث شعاـ الخفافير البشية الكبضخة عالوة عمي كافة أنػاع الحباب والشسل 

ء الكبضخ يأكل األسساؾ الرغضخة الصائخ. بضشسا نجج بعس األنػاع كسراص الجما
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 والثجييات بسا فضيع الخفافير األخخػ. والصضػر كالزفادع والبخمائيات والدواحف

الخفافير القشاصة نجج أف أقجاميا الخمفية شػيمة وبيا مخالب مجببة وحادة  وىحه

تخسة تعير عمي الفاكية وغضخ ىحه األنػاع السف, لتدتصيع قشز الفخيدة أثشاء الصضخاف

 .وتمقحيابجوف قرج تشذخ بحور الشباتات  والخحضق, فيي

وقج القت الخفافير مراصة الجماء عشاية مغ العمساء لمتعخؼ عمي سمػكيا في 

وتعير في جشػب ووسط أمخيكا. فػجج أف  فقط. الجـاألكل ألنيا تتغحؼ عمي 

أسشانيا كاألمػاس الحادة حضث تقػـ بعسل فتحة صغضخة في لحع الحضػاف الثجيي لتمعق 

لجـ الجـ السشداب مغ الجخح, وليعير الخفاش يمدمو حػالي ممعقتضغ كبضختضغ مغ ا

مخة مغ أؼ مادة أخخػ  20يػميا. وريق الخفاش بو مادة تسشع تجمط الجـ وىي أقػؼ 

عسل مع الحؼ يدت Draculin ويحزخ مشيا دواء دراكضػلضغ لتجمط الجـمعخوفة مانعة 

 .مخضي الجمصات الجماغية والشػبات القمبية

................................................................... 

 التكاثر                       

 اقتخاب مػعج وضع األنثى تشعدؿ اإلناث في مكاف آمغ حضث تعير مع بعزيا عشج

 وىي معمقة بذكل عسػدؼ بعج فتخة بانتطار الػضع. وتزع األنثى صغضخًا واحجاً 

مغ اإلناث الحػامل تياجخ إلي مدتػششات تزع  وأنػاع كثضخة  .أشيخ 4حسل تبمغ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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وىحا  ,مئات اإلناث الحػامل . وىحه السدتػششات أكثخ دفئا مغ السدتػششات العادية

حسل الخفاش تتخاوح ما  وفتخة  ,يداعج عمي نسػ الجشضغ بدخعة داخل وخارج الخحع

والخفاش  ,ومعطسيا تمج واحج مخة سشػيا والبعس يمج تػأما ,شيػر 8يػـ و 40بضغ 

 .ذات الحيل الذعخؼ يمج ثالثة

وبعس الخفافير  ,ودورات اإلخراب لمخفافير التي تبضت بياتا شتػيا أحيانا تشقصع

مشيا ما يتداوج في الخخيف كالخفافير البشية الرغضخة وبعجىا يبضت بياتا شتػيا في 

وتبقي الحضػانات السشػية كامشة في اإلناث حشي تشيس في الخبيع  تاء.شيػر الذ

فتقـػ ىحه الحضػانات بتخرضب البػيزة. وفي خفافير أخخػ كخفاش الفاكية 

األصفخ الباىت وخفاش الفاكية السكديكي يحجث اإلخراب في الحاؿ بعج الشكاح 

 .لكغ تتػقف البػيزة السخربة عغ الشسػ لعجة شيػر

فير حضث يشدؿ الػلضج مغ ناحية السقعج لإلقالؿ مغ فخصة تعمق األجشحة وتمج الخفا

% مغ وزف األـ. ويطل 30إلي  25بقشاة الػالدة. والػلضج يكػف كبضخا ندبيا ويدف مغ 

بالسقمػب( في األياـ األولي القمضمة لضخضع مغ ثجؼ أمو. )الػلضج رأسو مغ فػؽ لتحت 

ػؼ يقمق تػازنيا لػ أف ولضجىا الججيج تعمق وحضث معطع الخفافير تمج واحجا. وىحا س

ولعالج ىحا الخمل يتعمق الػلضج بداوية عبخ صجرىا .وفسو يسدظ  .مغ جانب واحج

ثجيا واحجا ورجاله الخمفضتاف تسدظ جدع األـ مغ تحت اإلبط . وكل أنػاع الخفافير 

ا ال يسكشيا نجج األميات تعتشي بػلضجىا . واألميات تغحؼ الػلضج فتخة رعايتو .ولكشي
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أف ترصاد وىي حاممة لو . ليحا تتخؾ الرغار في الحزانة بالسدتػششة لعجة 

ساعات كل يـػ . وعشجما تعػد لمحزانة فعمضيا التعخؼ عمي شفميا مغ بضغ الدحاـ 

. وتتعخؼ عميو مغ تحكخىا لمسكاف الحؼ يزع أشفاال غخباء وكميع متذابيػف الحؼ 

. فالخفاشة األـ السكديكية ذات الحيل الحخ صياحوو بو ورائحتو السسضدة وصػت تخكت

شفل في الستخ السخبع بالكيف و كميع  3000يسكشيا التقاط شفميا مغ بضغ 

اكتذف العمساء عذخ ذكػر مغ خفاش الفاكية مغ  1994متذابيػف . وفي عاـ 

عخؼ ىل و ال ي ,كتذفػا أف أثجاءىا مسمػءة بالمبغ. وابسالضديا Dayak نػع دياؾ

فيعتبخ ىحا شحوذا ألنو مغ السعخوؼ أف الحكػر مغ  الرغار ولػ كافتخضع 

الحكخ الػحضج الحؼ يخضع  . وستكػف الحضػاف الثجييبرغارىا ال تعتشيالخفافير 

بعج . والخفافير الرغضخة تشسػ بدخعة , فبعس األنػاع تتعمع الصضخاف والدعي مػالضجه

 – 6ضاعة لسجة ية والخ ر خفاش مراص الجماء تحتاج لعشايـػ . عكذ صغا 18

. وتتجشب الخفافير السفتخسضغ كالحجاة والرقػر والبـػ شيػر مغ الػالدة 9

والدشاجب والكالب البخية والقصط واألفاعي ويسكغ الخفافير التعخض لألمخاض 

سشة حدب نػعيا . والخفاش البشي قج  20 – 10وحػادث الصضخاف . وقج تعير مغ 

ظ أف الخفافير في العالع تػاجو محشة االنقخاض سشة , والش32تصػؿ حياتو إلي 

الجساعي لتجمضخ السخاعي ومػاششيا وسػء استخجاـ السبضجات الحذخية الدامة . 

واإلنداف يتزايق مشيا ألنيا تدبب لو الخػؼ واإلزعاج فيقتميا وكاف يعخؼ في قجيع 
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ػف ممض 30كاف يػجج و  الدمغ أف الخفاش يتغحػ عمى اإلنداف وىحا غضخ صحيح.

 1963لكغ ما بضغ عامي , خفاش بكيف بالغابة القػمية بجشػب شخؽ أريدونا

 الكثضخوقج سجل في كل القارات والجدر أف  ألف 30انخفس العجد ليربح  1970و

 . مغ الخفافير قج انقخضت

................................................................... 

 الخفافيش سمهكيات وغرائز وعجائب    

.إليظ بسراصي الجماء . اسسو أرتبطذلظ الكائغ الثجيي الصائخ , الغامس .. الحؼ 

 و:بعس الحقائق عش

 

  الخفاش أكسل الصضخ خمقا ليكػف أبمغ في القجرة ألف ليا ثجيا وأسشانا

وأذنا, وىي تحيس وتصيخ وتمج. خفاش أعجب مغ سائخ الخمق, ومغ 

ويمج كسا يمج الحضػاف وال يبيس كسا  عجائبو أنو لحع ودـ يصضخ بغضخ رير

يبيس سائخ الصضػر, فيكػف لو الزخع يخخج مشو المبغ, وال يبرخ في ضػء 

الشيار وال في ضمسة المضل, وإنسا يخػ في ساعتضغ: بعج غخوب الذسذ ساعة 

وبعج شمػع الفجخ ساعة قبل أف ُيدفخ ججا, ويزحظ كسا يزحظ اإلنداف, 

 .ويحيس كسا تحيس السخأة 
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 فافير ىي الحضػانات الثجية الػحضجة في العالع التي تصضخ و عسميةالخ 

الصضخاف تحتاج الي الكثضخ مغ الصاقة وبالتالي تحتاج الي تشاوؿ االشعسة 

 .و الحذخات لتمبية ىحه الحاجة الفػاكومثل  –السغحية 

 والسباني السيسمة واالشجار  تعير في الكيػؼ واألماكغ السطمسة

 .الكثيفة

  الخفافير تعير في كيػؼ : نذاىج عمى شاشات التميفديػف أف ليذ كل

الخفافير تعير في الكيػؼ معمقة رأسيا الى أسفل مع عضػف متػىجة ولكغ 

في الػاقع أف الخفافير تشاـ في الكيػؼ السطمسة أثشاء الشيار ويجخل البعس 

في مخحمة البيات الذتػؼ لعجة شيػر ومع ذلظ ليذ كل الخفافير تعير في 

كيػؼ, فبعزيا يشاـ عمى األشجار والبعس األخخ داخل السشازؿ والسباني ال

السيجػرة والبعس يختبئ وراء شبكة العشكبػت وأخخيغ يرشعػف خيسة مغ 

 أوراؽ األشجار.

 تدتخيح الخفافير اثشاء الشيار وتصضخ ليال بحثا عغ ف نذاشيا لضمي

و يػضع الصعع قبل  )تكافح نيارا في أوكارىا,الغحاء مسا يسكشيا مغ التشقل 

 الغخوب في السدارع(.

 يغّصي جدسو فخاء شػيل ناعع بالمػف الخمادّؼ أو البشّي السائل لمدػاد. 
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 " صهرة تهضح عذيرة الخفاش"

 حاسة اإلبرار ضعيفة( ويدتخجـ  ليذ أعسى ولكغ نطخه بديط الخفاش(

يخسل مغ  شائخ في الطالـ الجامذ, حضث الخادار لتحجيج مكاف الصعاـ وىػ نطاـ

كضمػ ىضختد( ال 20الدسعية )أؼ أعمى مغ حشجختو تخددات صػتية فػؽ التخددات

يدسعيا اإلنداف ترصجـ باألشياء وتدتقبميا مخة أخخؼ فتحجد مكانيا وحجسيا فتبتعج 

تتغحؼ عمي فخائديا )لحلظ احيانا نقـػ بتعمضق الصعع الداـ  عغ األشياء الزارة أو

اإلنداف  ذ الحشجخة يصمق الخفاش صيحات يدسعياليكػف في متشاوليا(. ومغ نف

 .وذلظ لمتػاصل مع بشي جشدو

  عجا خّفاش السقابخ ذؼ المحية -يكػف لمخّفاش أذف شػيمة عمى امتجاد جدسو
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 .الدػداء الحؼ لو أذف قرضخة

  يستمظ حاّسة سسع متصّػرة تسّكشو مغ العثػر عمى الفخيدة, وذلظ ألّنو يتسّكغ

الرػت, كسا أّف أذنو مكتسمة الشسّػ وتتكّػف مغ صضػاف مغ إدارة أذنو تجاه 

 .نذاط الخفاش .كبضخ بثشية جمجية

 يستمظ جشاحضغ كّل مشيا يحتػؼ شبقتضغ ل تحػر أشخافيا األمامية إلي أجشحة

عطاـ الحراع والضج رشيقة  .مغ الجمج, وىسا مجّعساف بعطاـ الضج مغ الجاخل

يستمظ أصابع شػيمة مسجودة كسا   وشػيمة األمخ الحؼ يداعجىا عمى الصضخاف

ُتذبو األصابع البذخية, ويرل بضشيا غذاء رقضق يدتخجمو لمصضخاف عغ 

سخمب إبياـ كإصبعضيا  بعس تستمظ مخالب في شخيق فخده بذكل كامل,

يدتعسمو لمتعّمق أو التدّمق مع اإلشارة إلى أّف لو القجرة عمى الصضخاف لحّخ, 

كضمػمتخ في الداعة, مع االرتفاع إلى ما يرل ثالثة  100 حػالي بدخعة

كضمػمتخات نحػ الدساء, كسا يستمظ القجرة عمى السشاورة خالؿ شضخانو, ويبطء 

  .سخعتو مدتخجمًا ذيمو لحلظ

 يبجو واضًحا مغ الصخيقة التي تصضخ بيا : حخكة الخفافير العذػائية السخيفة

الخفافير »سظ؛ مسا جعل خخافة: الخفافير وكأنيا تحاوؿ اليجـػ عمى رأ

تشتذخ بضغ أرجاء الشاس برػرة كبضخة, ولكغ ىل مغ وراء « ترضب العضػف 

ا ألنيا مغ ! ىحه الصخيقة في الصضخاف مغحػ؟ إف أجشحة الخفافير ضعيفة ججًّ
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األغذية, وتحتاج إلى جيج كبضخ لتحخيكيا, كسا أف عزالت الجشاحضغ 

السيسة, فتحتاج لقػة دفع لمتحمضق لحلظ يعسل ضعيفة وال تدتصيع الكياـ بيحه 

الخفاش عمى إسقاط نفدو مغ مكاف عاٍؿ لتػفضخ وسط ىػائي يسكشو مغ 

في تفدضخ شضخاف  –وقالت أستاذة األحياء بجامعة بخواف.تحخيظ جشاحيو جضًجا

تقـػ جسيع الحضػانات الصائخة بالسشاورة باستسخار وىي »الخفاش بيحه الصخيقة: 

ضئة ثالثية األبعاد. تدتغل الخفافير ىحه السشاورة الفخيجة في كل تتعامل مع ب

مخة تصضخ فضيا, ألنو بالشدبة إلى الخفاش تدتمـد ىحه العسمية إعادة تػجيو 

الخأس لألماـ, والطيخ إلى أعمى, والبصغ إلى األسفل, ثع خفس الخأس إلى 

 .«األسفل ورفع أصابع القجـ لألعمى

 لفتخة  (شتػؼ  بيات -)سكػف  في حالة الدبات تمجأ الخفافير الي الجخػؿ

درجات مئػية فتقـػ  6شػيمة حضث تشخفس حخارة جدسيا االساسية الي 

بالتجسع كسدتعسخات في اماكغ معدولة كي تحافع عمي حخارتيا و ىي 

تدتخجـ اجشحتيا بسثابة اغصية تقضيا البخد وفي حالة نذاشيا عشجما تشزج 

قع الخفافير مغ سباتيا و تصضخ بحثا عغ الثسار و تفقذ الحذخات , تدتي

الصعاـ . لكغ يربح لجييا مذكمة مختمفة, الف الصضخاف يتصمب شاقة كبضخة, 

ضعفا مسا كاف عميو  34بحضث تحتاج الي رفع معجؿ التسثضل الغحائي لجييا 

ولكي  درجة مئػية. 40في مخحمة سباتيا ويسكغ اف تتجاوز درجة حخارتيا 
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تيا عمي الكثضخ مغ االوعية الجمػية التي حة تحتػؼ اجشتخفس حخارتيا الدائج

تذع الحخارة و تتخمز مشيا كسا تقـػ بمعق فخاءىا مثمسا تفعل الكالب لتبخيج 

 نفديا.

  مغ أنػاع الثجييات , وفي الػاليات الستحجة وحجىا , ىشاؾ  25تذكل نحػ %

عجد مغ سجيشة أوستغ ىي مػششًا ألكبخ , فنػعًا مغ الخفافير 45حػالي 

كل صيف , حػالي : الخفافير السكديكية عجيسة الحيل , في أمخيكا الذسالية

ممضػف مغ الخفافير عجيسة الحيل السكديكية, تتجسع تحت جدخ شارع  1,5

الكػنجخس في أمخيكا الذسالية في أوستغ, فيحا الشػع مغ الخفافير يدتفضج 

وربسا ىحا  فضيا, مغ السباني التي مغ صشع االنداف مثل الجدػر لتحتسي 

-5وتتغحػ تمظ الخفافير عمى حػالي  الجدخ بالحات ىػ السفزل لجييا, 

سائح  100,000كل عاـ حػالي  تجحب  ششًا مغ الحذخات , كسا أنيا 15

 الحيغ يأتػف خريرا لسذاىجتيا تصضخ عشج غخوب الذسذ.

  نػع معخوؼ مغ الخفافير في جسيع أنحاء العالع, 1100ىشاؾ ما يقخب مغ 

ىحا  خفافير, وىحا يجعل ما يقخب مغ ربع جسيع أنػاع الثجييات في الػجػد

يعشي أنو اذا وضعت كل الثجييات في مجسػعات تتكػف مغ أربع أفخاد فػاحج 

وفي الػاقع مغ بضغ الثجييات تعتبخ  مغ كل مجسػعة سػؼ يكػف خفاش,

 عجيجة.القػارض كالجخذاف والفئخاف والدشاجب لجييا الكثضخ مغ األنػاع ال



  رحلة في عالم الخفافيش

 

 د عبدالعلٌم سعد سلٌمان دسوقً
 

30 

والخفافير قج تبجو قميال مثل القػارض ولكشيا في الحكيقة أقخب وأكثخ إرتباشا 

 بالقخود والميسػر والبذخ.

  لتتغحؼ عمي الحذخات الصائخة السياهتبحث عغ غحائيا بالقخب مغ مرادر 

 )نزع الصعع بالقخب مغ مرادر السياه(.

 " الخفافير عمى تتعخؼ بعس : "صجػ الرػتتحجيج فخائديا عغ شخيق

الرجػ. فيحه األصجاء الرػتية تحجث  اتجاىيا عغ شخيق اصجار الرػت واتباع

القرضخة والعالية التي تحجثيا الخفافير  نتيجة لدالسل مغ األصػات ذات التخددات

ىحه األصجاء تتعخؼ عمى االتجاه والسدافة  باستسخار أثشاء الصضخاف, وعغ شخيق

الخاصة بأصجاء الرػت تدسى تحجيج مػقع  ميةلألىجاؼ في السشصقة, ىحه العس

 صجػ الرػت

 
 تردد صدي الرهت في التعرف عمي الفريدة" دام الخفاشخاست" صهرة       
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  بعس الخفافير تخخج عغ السألػؼ في التغحية عمى الحذخات , حضث تتغحػ

عمى الزفادع والدواحف الرغضخة والصضػر , وتع العثػر عمى انػاع في 

, عغ شخيق إستخجاـ الرجػ تتغحػ عمى األسساؾ’صى والجشػبية الػسأمخيكا 

لمكذف عغ التسػجات في السياه والتي تشتج عغ تحخؾ األسساؾ, فتتسكغ مغ 

 إصصيادىا.

  التالية لألسبابتشاـ الخفافير و رأسيا لألسفل: 

خفيفة وضعيفة لحلظ تكػف غضخ قادرة  الخمفيعطاـ سيقاف الخفافير  -

 عمي تحسل وزنيا اذا وقفت مشتربة

 حتى ال تدتيمظ كسية كبضخة مغ الصاقة  -

تشصمق الخفافير لمصضخاف بديػلة مغ خالؿ ىحا الػضع )الخأس ألسفل  -

 اثشاء الخاحة(

  
 "السقمهب عشد الخفافيشالشهم وضع صهرة تهضح "
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  تدسىبعس انػاع خفافير الفاكية , والتي Tent-making bats  ,

خيسة  كأنياتتخح أوراؽ األشجار أو الشباتات , مأوػ ليا , فتقـػ بثشى الػرقة 

 لتحتسي بيا مغ الحضػنات السفتخسة , والسصخ والصقذ الديء.

 : الخفافير  الخفافير تأكل الكثضخ ولكغ ال تحرل عمى الجىػف

يقزػف معطع المضل يبحثػف عغ الصعاـ ومغ ثع يتشاولػنو والرغضخ يأكل 

 ألف بعػضةالكثضخ مغ الصعاـ والخفاش البشي الػاحج يسكغ أف يأكل أكثخ مغ 

جع مغ الجـ  28في ساعة واحجة والخفافير مراصي الجماء يسكغ أف تذخب 

جيج مغ الخفافير دقيقة ويعتبخ ىحا أكثخ مغ وزف الجدع والع 20في خالؿ 

تدتصيع أف تأكل حتى ترل إلى ضعف وزف جدسيا في المضمة الػاحجة ومع 

ذلظ ال تدتصيع أف تجج خفاش يعاني مغ الدسشة وذلظ ألف الخفافير التي 

لجييا سسشة لغ تكػف قادرة عمى الصضخاف عسمية األيس أو التسثضل الغحائي في 

الى شاقة بدخعة ويسكغ أف الخفافير سخيعة وىحا يعشي أف الصعاـ يتحػؿ 

ويعتبخ ىحا وقت دقيقة أو أقل  20تيزع كل شيء تقخيبا يأكمػنو في خالؿ 

 يدتغخقػف ثالث أياـ ليزع وجبة.قج قرضخ بالشدبة لمبذخ الحيغ 

 وجيو باختالؼ نػعو, فسشو ما ُيذبو الكمب, أو الثعمب أو ختمف شكل ي , 

ذات األذف  .ذات وجو مذقػؽ, ذات حجوة الحراف, ذات األنف الػرقية
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 .او غضخ ذلظ مثل الخّفاش مراص الجماء وذات أنف الخشازيخ القسعية

  بعس الخفافير لو وجو يبجو غخيب األشػار : معطع البذخ يتفقػف

عمى أف الخفافير ليدت مغ السخمػقات الصبيعية الجحابة فسعطسيع لو صػرة 

لبعس لو صػرة مفدعة فيشاؾ خفافير حجوة الحراف والحؼ لو أنف بذعة وا

يذبو حجوة الحراف وىحه الخفافير لجييا تجاعضج عمى وجييا وىشاؾ خفافير 

الفاكية والتي لجييا أنف أنبػبية الذكل وىشاؾ الخفافير السقشعة والتي لجييا 

تداعج  انتفاخات في العضشضغ, وقخف فػؽ أنفيا وكل ىحه األشػار الغخيبة

الخفافير في تحجيج السكاف عغ شخيق الرجػ وكمسا كاف الخفاش أكثخ قبحا 

 .كفاءةكمسا كاف أكثخ 

  أكبخ الخفافير كالثعالب الصائخة وأصغخىا كالشحل الصشاف. ىل

 حدشا إنيع في الػاقع ليدت ثعالب إنيع خفافير, ؟الثعالب الصائخةسسعت عغ 

وبعس مغ أكبخ ىحه  العالع,وىي تعتبخ أكبخ الخفافير السػجػدة في 

والثعمب الصائخ لجيو  الخفافير تدسي الثعمب الصائخ الحىبي العسالؽ الستػج,

 3ويبمغ وزنو حػالي  متخ, 1.8أقجاـ أؼ  6أجشحة يرل شػليا الى حػاؿ 

والثعالب الكبضخة الصائخة قادمة مغ جشػب  كضمػ جخاـ, 1.4رشل أؼ حػالي 

 .يا الثعالب الصائخة ألنيا تبجو مثل الثعالبويصمق عمض شخؽ أسيا ومغ اليشج,
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والثعالب الصائخة ليا أذف صغضخة وعضػف كبضختاف ججًا مثل خفاش الثعمب  

 تعخؼ بخفافير الشحمة, أصغخ الخفافير الصائخ الحىبي العسالؽ الستػج ,

 سع, 2.5وذلظ ألف مع أجشحتيا السغمقة يبمغ شػليا حػالي واحج بػصة أؼ 

 6أجشحتيا فإنيا ال تداؿ صغضخة فيرل شػؿ جشاحضيا الى وحتى مع نذخ 

 ويعتقج بعس العمساء أنو مغ أصغخ الثجييات في العالع. سع, 15بػصة أؼ 

  97مضل أؼ  60الخفافير تدتصيع أف تصضخ بدخعة كبضخة ترل الى 

 وىحا يجعميا أسخع مغ البػمة. ,تقخيبا كضمػ متخ في الداعة

 يقػـ الحكخ بخعاية و  حجًا فقط كل عاـالخفافير اإلناث تمج جخوا وا

 األنثى.

  فٌروس تعتبخ مخدف لمعجيج مغ االمخاض التي تشتقل البذخ مثل

مرض االلتهاب الرئوي الحاد ) السارس( ، االٌبوال ، فٌروس مابورغ ، 

فٌروس هٌندرا واخرها متالزمة الجهاز التنفسً وذلك على سبٌل المثال ال 

  .دوف اف تراب بيا الحصر

  الخفافير تحب أف تحافع عمى نفديا نطيفة ,البعس يعتقج أف

الخفافير قحرة ومقدزة ولكغ الخفافير مثل القصط نطيفة فيي تدتصيع أف 

فزالت متعمقة بأجداميا فعشجما  تشطف نفديا بالمعق وال تػجج قاذورات أو

تكػف الخفافير معمقة رأسيا الى أسفل ورجميا الى أعمى وتخيج أف تقزي 
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ا فتحىب وتربح معتجلة حتى تقزي حاجتيا ثع تعػد مخة أخخػ الى حاجتي

وضعيا الصبيعي رأسيا الى أسفل وتعتبخ فزالت الخفافير شيء لو قيسة 

 حضث أنو مغ األسسجة الفعالة.

 تع العثػر عمى الخفافير مراصة الجماء في أمخيكا الػسصى والجشػبية , وقج 

إكتذفيا مدتكذفي العالع الججيج , , عشجما ـ 1500عخفيا العمع ألوؿ مخة في 

الذخقية , في  وفي الػقت نفدو ضيخت أسصػرة مراص الجماء في أوروبا

, فإرتبصت في معطع تفاصضميا بالخفاش مراص عرخ القخوف الػسصى

الجماء , والحكيقة أف الخفاش مراص الجماء ال يستز الجـ بل يمتيسو عغ 

غحػ ىحه الخفافير عمى شخيق إحجاث ثقب صغضخ في جدج الزحية , وتت

 .البذخواحيانا دماء الساشية والثجييات البخية مثل الغدالف , 

  باإلنقخاض مغ الخفافير ىػ خفاش الفاكية ,  أكثخ األنػاع السيجدة

خفاش فقط في كيف في بابػا غضشيا الججيجة , وىػ  160فقج تع العثػر عمى 

مغ الخفافير في % 50نػعًا ميجدا باإلنقخاض, واكثخ مغ  250مغ ضسغ 

الػاليات الستحجة معخضة لخصخ اإلنقخاض, حضث تذيج إنخفاضًا حادًا في 

 أعجادىا.

  األمخ  األيسقجرة فائقة عمى حفع الصاقة عغ شخيق تخفيس معجالت ليا

 الشجاة واليخب. الحؼ يداعجىا عمى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
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  الخفافير تعير لفتخة شػيمة. ىشاؾ شيء أخخ عغ الحضػانات

الرغضخة وىي أنيا ال تعير شػيال فسعطع الحذخات تعير لبزعة أسابيع أو 

أشيخ والبعس مشيا يعير لضـػ واحج أو يػمضغ, والفأر يعير حػالي ثالث 

كغ أف سشػات, والذيء نفدو بالشدبة الى عرفػر السشدؿ, ومع ذلظ فيس

( عاما و ىي مجه أشػؿ مغ الفتخة 20-30تعير الخفافير لسجة ترل الى )

التي تعيذيا الكالب, حضث أف الخفافير لجييا جياز مشاعي قػؼ قادر عمى 

 تحسل الكثضخ مغ اإلصابات.

  مغ السعخوؼ أف تػربضشات الخياح تتدبب في وفاة عجد كبضخ مغ

اصتجاـ شخيق تضغ , األولى :عغ الخفافير, وتتدبب في وفاة الخفافير بصخيق

الخفافير بذفخات التػربضشات , والثانية : وىي أقل حجوثًا , حضث يحجث تمف 

في الخئتضغ الشاتج عغ الزغط الكبضخ عشجما تحمق الخفافير بالقخب مغ 

 التػربضشات , فضشتج عغ ذلظ نديف داخمي مسا يدبب الػفاة لمخفاش.

 ؽ صغارىا اوؿ مخه مغ الػضع وفيات الخفاش مختفعة ندبيًا النصال

السقمػب, او اصابتيا باألمخاض ولكغ إذا عاش صغضخ الخفاش في بضئة آمشة 

حتى فتخة البمػغ, وبعضجًا عغ اإلصابة باألمخاض والصفضميات , فيسكشو أف 

عامًا, رغع  20إلى  10يعير فتخة شػيمة , ومعطع الخفافير تعير ما بضغ 

عامًا , وىشاؾ واحجًا مغ  30عاشت إلى أف ىشاؾ حاالت مػثقة لخفافير 
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, مسا يجعمو  2013عامًا في عاـ  41الخفافير في أوروبا بمغ مغ العسخ 

 أشػؿ خفاش في العسخ.

                                    ........ 

 اَّلعجاز العمسي لمخفاش -

بدم هللا  }سػرة آؿ عسخاف { ( 49فدخ السفدخيغ مغ الخاصة و العامة آية) 

ضِغ َكَيْضَئِة الصَّْضِخ َفَأْنُفُخ ِفيِو َفَيُكػُف َشْضخًا ِبِإْذِف {. الرحسن الرحيم َأنِّي َأْخُمُق َلُكْع ِمَغ الصِّ

أف الصضخ كاف ىػ الخفاش قاؿ أبػ المضث في تفدضخه إف  .صدق هللا العظيم. }ّللاَِّ 

عمى وجو التعشت فقالػا لو اخمق لشا خفاشا و اجعل  عميو الدالـ الشاس سألػا عيدى

فيو روحا إف كشت مغ الرادقضغ فأخح شضشا و جعل خفاشا و نفخ فيو فإذا ىػ يصضخ 

و الخمق  ميو الدالـبضغ الدساء و األرض و كاف تدػية الصضغ و الشفخ مغ عيدى ع

 الخمق.  مغ هللا تعالى و يقاؿ إنسا شمبػا مشو خمق خفاش ألنو أعجب مغ سائخ

و مغ عجائبو أنو دـ و لحع يصضخ بغضخ رير و يمج كسا يمج الحضػاف و ال يبيس 

كسا يبيس سائخ الصضػر و يكػف لو الزخع و يخخج مشو المبغ و ال يبرخ في ضػء 

الشيار و ال في ضمسة المضل و إنسا يخػ في ساعتضغ بعج غخوب الذسذ ساعة و بعج 

ا يزحظ اإلنداف و تحيس كسا شمػع الفجخ ساعة قبل أف يدفخ ججا و يزحظ كس

تحيس السخأة فمسا رأوا ذلظ مشو ضحكػا و قاُلػا ىحا ِسْحٌخ ُمِبضٌغ فحىبػا إلى جالضشػس 
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 .فأخبخوه بحلظ فقاؿ آمشػا بو الخبخ

عغ ستة لع  ، رضً هللا عنه وارضاهعلً بن أبً طالب  وسأؿ أمضخ السؤمشضغ 

عرا مػسى و ناقة صالح  يخكزػا في رحع فقاؿ آدـ و حػاء و كبر إسساعضل و

 .فصار بإذف هللا تعالى ميو الدالـالخفاش الحؼ عسمو عيدى ابغ مخيع ع   و

                                ..... 

 والذعهذةعش الخفاش بين الدحر  -

البحث عغ عر الخفاش شائعة انتذخت في الفتخة األخضخة بذكل ممفت 

, وىشاؾ عخوض الغ ىائمةبسبلمشطخ, بأف عر الخفاش لو أسخار ويباع 

مشتذخة عمى مػاقع التػاصل االجتساعي يرل فضيا سعخ عر الخفاش إلى 

يديصخ عمى  وىساً ماليضغ دوالر, كسا أصبح البحث عغ عر الخفاش  10

شباب عجة مغ الباحثضغ وراء الثخاء الدخيع, كسا ىػ البحث عغ الدئبق 

األحسخ, يتػىع البعس أف عر الخفاش لو فػائج كبضخة بجاخمو كشػز ثسضشة 

 :ومشيا

 .عر الخفاش بو مػاد لعالج الجمصات -

 .عر الخفاش بو أحجار كخيسة -

 .عر الخفاش مػجػد بو سائل الدئبق األحسخ -
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 .ىالمية بجاخل عر الخفاش تدتخجـ في أعساؿ الدحخ والذعػذةوجػد مػاد  -

 .عر الخفاش بو مػاد تدتخجـ في عالج الدخشاف وأمخاض اخخػ  -

بالبحث وججنا أنو لع تػجج أبحاث عمسية دقيقة تذضخ إلى أف عر الخفاش لو  -

فػائج عمسية أو شبية, إال أف ىشاؾ بحث أستخالي, يحكخ أف أنديسات الخفاش 

أف تعالج بعس األمخاض, وال أحج يعمع حكيقة نذخ شائعة عر مغ السسكغ 

الخفاش, كسا ذكخت حساية الصبيعة أف الخفاش ال يكػف عذا ولكشو يػجج 

 .معمق بالسكاف الحؼ يدكغ بو

 معرفة عش الخفاش الحقيقي من السزيف -

مغ السثضخ لمدخخية أف تجج انتذار رىضب عغ اختبار العر الحكيقي مغ 

الثػـ, حضث يقـػ العارضضغ لسقاشع فضجيػ عر خفاش السديف بػاسصة 

بتسخيخ الثػـ بجػار عر الخفاش وفى حالة تحخؾ عر الخفاش يسضشا ويدارا 

فإنو يعشي بحلظ أف عر الخفاش سميع وغضخ مقمج, وإذا ثبت العر ولع يتحخؾ 

فإنو مديف مرشػع مغ الصضغ بػاسصة احج األشخاص الحؼ يخيج أف يحتاؿ 

 .عمى مغ يصمبو

 شكل عش الخفاش -

 .الحؼ تكيع فيو أنثى الخفاش وتمج فيو

 



  رحلة في عالم الخفافيش

 

 د عبدالعلٌم سعد سلٌمان دسوقً
 

40 

 

 
 عش الخفاش"صهرة تهضح " 

 ثسن عش الخفاش -

يحمسػف بالثخاء الدخيع,  لمحيغال وجػد عغ ثسغ عر الخفاش حكيقي ومحجد,  -

وكل ما يعخفػه أف عر الخفاش يباع بسبالغ كبضخة, ولكغ ال وجػد لحقائق 

الخفافير ال يقترخ عمسية عغ ىحه الذائعات, حضث أف البحث عغ أعذاش 

 .في الجوؿ العخبية في دولة وحجىا

 أين يهجد عش الخفاش؟ -

خفاش يدكغ في يػجج عر الخفاش في أماكغ وجػد الخفاش وبالتالي فإف ال -

السشاشق الجبمية واألماكغ السيجػرة والسطمسة, الخفاش يحب أف يكيع في 
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األماكغ التي ال تػجج بيا حخكة أو إضاءة أو ضػضاء تدعج, وفي ىحه 

 .األماكغ تقـػ أنثى الخفاش ببشاء العر والػالدة

 ماذا يهجد في عش الخفاش؟ -

أثشاء الػالدة ودـ يػجج داخل عر الخفاش مجسػعة مغ إفخازات األنثى  -

الحيس والقاذورات, وبالتالي فال حكيقة لػجػد أشياء ذات قيسة مادية أو 

معشػية داخل العر الحؼ يكثخ البحث عشو, وكل ىحه الخخافات ال وجػد 

لحقائق عمسية صخيحة عغ وجػد فػائج ليحه اإلفخازات أو ىحه الجماء القحرة 

 .الشاتجة عغ الحيس أو الػالدة

 والثهمعش الخفاش  -

مسا يثضخ الجىذة ىػ وجػد فضجيػىات مشتذخة عمى الضػتضػب وعمى مػقع تػيتخ 

وفيدبػؾ عغ اكتذاؼ عر الخفاش الحكيقي والسديف, ولكغ يقـػ 

السغخضػف بدرع مغشاشيذ قػؼ داخل العر ثع يقػمػف بدرع قصعة حجيج 

, ويقػـ بتحخيظ الثػـ أماـ عر الخفاش بعج  صغضخة ججا داخل فز الثـػ

ضعو حخ لمحخكة, وبالتالي يتحخؾ أو ييتد العر فيسا يثبت بحلظ أف عر و 

 عر الخفاش".. خخافة اختمقيا "مذعػذ" وصّجقيا "شّساع"ف".الخفاش حكيقي

                            ........ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj97_TZ_P3sAhWzuXEKHZ_KAtsQFjAbegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fultrapal.ultrasawt.com%2F%25D8%25B9%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B4-%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B0-%25D9%2588%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2591%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B7%25D9%2585%25D9%2591%25D8%25A7%25D8%25B9%2F%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%2F%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2586%2F%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AOvVaw0kWYrSMBkR6OLa13DxEIUP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj97_TZ_P3sAhWzuXEKHZ_KAtsQFjAbegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fultrapal.ultrasawt.com%2F%25D8%25B9%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B4-%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B0-%25D9%2588%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2591%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B7%25D9%2585%25D9%2591%25D8%25A7%25D8%25B9%2F%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%2F%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2586%2F%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AOvVaw0kWYrSMBkR6OLa13DxEIUP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj97_TZ_P3sAhWzuXEKHZ_KAtsQFjAbegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fultrapal.ultrasawt.com%2F%25D8%25B9%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B4-%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B0-%25D9%2588%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2591%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B7%25D9%2585%25D9%2591%25D8%25A7%25D8%25B9%2F%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%2F%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2586%2F%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AOvVaw0kWYrSMBkR6OLa13DxEIUP
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 رؤية الخفاش في السشام  -

 
الخفاش مغ الكائشات التي تثضخ القمق والخػؼ لكثضخ مغ األشخاص, وقج يخػ كثضخ 

مشا الخفاش في السشاـ مسا يدبب لو القمق الكثضخ والخعب مغ ىحه الخؤية, ويبحث 

معخفة ما تحسمو ليع ىحه  كثضخ مغ األشخاص عغ معشى تفدضخ ىحه الخؤية مغ أجل

 الخؤية مغ خضخ أو شخ

, أنو إذا رأػ الذخز الخفاش وكاف ىحا الذخز متعبج يقهل ابن سيرينفسثًل -

ويتقي هللا دائسًا في ترخفاتو وأفعالو دؿ ذلظ عمى بعجه عغ هللا وعغ انذغالو في 

بتجبضخ الجنيا, أما إذا رأػ الذخز أنثى الخفاش دؿ ذلظ عمى أف ىشاؾ سضجة تقـػ 

لػ رأػ الحالع في مشامو خفاش أسػد يتجو نحػه, فيحا   ػ واألسحار واألعساؿ لي

حالع أف الخفاش أما لػ رأػ ال  .الخائي يتخبز لو حياةدلضل عمى ضيػر عجو في 

يياجسو بقػة, فيحا دلضل عمى وقػعو في كثضخ مغ السذكالت التي ستدبب لو األذػ 

عشج رؤية الحالع خفاش أبيس في مشامو أو واقف عمى ججار نافحتو, فيحا  .الشفدي

https://msry.org/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9.html


  رحلة في عالم الخفافيش

 

 د عبدالعلٌم سعد سلٌمان دسوقً
 

43 

الخفاش في مشاـ إمخاه متدوجة دلضل عمى ضيػر ندػة في  .دلضل عمى وفاة الخائي

شجما يخػ الحالع في مشامو أنو يجمذ مع صجيق لو, وفجأة حياتيا تدعى لتجمضخىا وع

ذلظ الرجيق تحػؿ إلى خفاش أسػد, فيحا دلضل عمى أف ذلظ الرجيق ىػ أكبخ 

قتل الخفاش في السشاـ مغ الخؤػ السحسػدة؛  .وتجمضخه إليحائوعجو لمخائي, ويدعى 

ي عشيع ألنيا تجؿ عمى كذف األعجاء ومعخفة مكائجىع, وبالتالي سضبعج الخائ

فإذا شاىج الخائي الخفاش في مشامو, دؿ ذلظ عمى  .وسضتالفى ذلظ األذػ نيائي

أىسية أف يكػف أكثخ ححرًا وذلظ ألف شخيقو قج يكثخ بو األعجاء الحيغ يحاولػف بكافة 

  .مشوالصخؽ إيقافو لمشضل 

إلى القػؿ بأف الخفاش إذا كانت عجواتو تتػقف عشج حجود  ويذىب الشابمدي -

غ رأػ فس  .السخاقبة, فإف رؤيتو تػحي إلى األماف والحساية ضج أؼ مخاشخ مدتقبمية

  .الخفاش, فقج ناؿ العشاية واالشسئشاف مغ أؼ خػؼ, ووجج السمجأ بعج تذخد وضياع

فإذا كشت  .إذا رأيت أنظ ترصاد خفاشًا, فإف ذلظ يجؿ عمى الرفات التي تذبيظو 

عابجًا وصالحًا, كاف الخفاش دلضل عمى التقػػ وصالح الحاؿ والدضخ في الصخقات 

سجًا وصاحب سخيخة خبضثة, فإف رؤيتو تجؿ عمى أما في حاؿ كشت فا   .الشػرانية

والخؤية برػرة عامة تتػقف عمى حاؿ   باششظ الحؼ يزسخ الحقج ومجػ سػداويتظ

 .الخائي وشبعو في الػاقع, وأكثخ السفدخيغ ذىبػا لتفدضخ رؤيتو وفقًا لدارد الخؤية

وَّل يهجد حديث أو كًلم عن الرسهل  مسفدرينل إن تفدير ىذه األحًلم ىي اجتياد

https://msry.org/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87.html
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صمى هللا عميو وسمم عن تفدير رؤية الخفاش في الحمم أو السشام، ولكن َّل يعمم 

 الغيب إَّل هللا سبحانو وتعالى

          ............................................................. 

 أىم انهاع الخفافيش              

 :األنػاع السختمفة التي تتػاجج في الصبيعة وىيتػجج الكثضخ مغ 

 Fruit bats  ش الفاكيةفيخفا -1

 

خفاش الفاكية, يعشي الخفافير الكبضخة, ال تكػف دائًسا ضخسة الحجع وأصغخ 

بػصة( وبالتالي فإنو أصغخ مغ بعس الخفافير  2.4سػع ) 6شػلو  مشيا األنػاع

 (بػصة 16سشتيستخ ) 40الرغضخة. أما أكبخ ىحه األنػاع فيرل شػلو إلى 

قجـ(, ووزنيا يرل إلى  5.6ـ ) 1.7ترل إلى  والسدافة بضغ الجشاحضغ

كبضخة, مسا يدسح ليا  عضػف ومعطع خفافير الفاكية لجييا  (رشل 3.5) جكػ 1.6

وىي , والغابات الكيػؼبالتػجو البرخؼ في فتخة حسخة الذسذ لمغدق وداخل 

 تتسضد بحاسة شع مستازة. 

وعمى الشكيس مغ الخفافير الرغضخة, ال تدتخجـ خفافير الفاكية تحجيج 

 Rousettus خفاش الفاكية السرخؼ السػقع بالرجػ )بجوف استثشاء, 

egyptiacusيصمق عمضيا  ,, الحؼ يدتخجـ إشارات حادة لمتشقل في الكيػؼ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 او خفافير الفاكية, أو خفافير فاكية العالع القجيع أو الثعالب الصائخة

Megachiroptera , Megabats،Flying foxes ، Pteropus 

 و من أىم أنهاعيا: 

    خفاش الفاكية السررية -1.1

Egyptain fruit bat 

Rousettus aegyptiacus 

خفاش الفاكية السرخؼ. انو مغ األنػاع السػجػدة في جسيع أنحاء أفخيكيا والذخؽ 

 الثعمب الصيار السرخؼ او روزيتا السرخية خفاش الفاكية السرخؼ,. األوسط

(Rousettus aegyptiacus),  نػع مغ خفافير فاكية العالع القجيع مغ فرضمة

 .خفافير الفاكية( مغ رتبة الخفاشيات(الخفافير الكبضخة 

 -:الترشيف العمسي*

 السسمكة : الحضػانات

 الذعبة : الحبميات

 الصائفة : الثجييات

 الختبة : الخفاشيات 

 الفرضمة : الخفاشيات الكبضخة 
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  Pteropodinaeاالسخة

  Rousettus  الجشذ

 Rousettus aegyptiacus   الشػع

 

 - : الغذاء

 شخية المب, وباألخزيتغحؼ خفاش الفاكية السرخؼ عمي انػاع عجيجة مغ الفاكية 

 السانجػ,- : ومغ الفػاكو السفزمة لجيو ويتغحؼ عمي ثسار الشخضل البخؼ ايزا

  .ػبتالشالك العشب, االناناس, البختقاؿ, البمح, السػز, الجػافة,

    
 " صهرة تهضح تغذية الخفاش عمي ثسار الفاكية"

تبجأ مجسػعات خفافير الفاكية  تعير خفافير الفاكية السرخية في مجسػعات,

 .خفاش ٠ٓٓٓخفاش إلي  ٓٓٓٔالسرخية مغ 
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 الخفافيش" ة" صهرة تهضح كثاف

 - : لتكاثرا

شيخا ,تبجأ فتخة  ٥ٔاشيخ والحكخ يبمغ بعج  ٥بعج تبمغ انثى خفاش الفاكية السرخؼ 

التداوج مغ شيخ يػنضػ إلى شيخ سبتسبخ ويتع وضع الجخو في آخخ شيخ مارس ,تمج 

وفي بعس االحياف  انثي خفاش الفاكية السرخؼ جخوا او خفاشا صغضخا كل سشة,

 .يػما ٕٓٔشيػر اؼ  ٠فتخة حسل انثي خفاش الفاكية السرخؼ  تػأما,
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 تهضح مدتعسرة الخفافيش" "صهرة

 - : الدمهك

 .إف خفاش الفاكية السرخؼ لضمي الشذاط كغضخه مغ الخفاشيات -

خفافير الفاكية السرخية حادة الشطخ صباحا وتقـػ ليال باالعتساد عمي  -

 .االصػات والذع لتحجيج مكاف الفاكية

 .بالػجوغضخ مؤذيو لمبذخ عكذ االعتقاد اف الخفاش يمترق  -

 - : الهصف

سع ٠ٓسع وشػؿ جشاحيو إلي  ٥ٔشػؿ جدع خفاش الفاكية السرخؼ إلي  يرل

تكػف  خاما عمي وجو التقخيب.ج٠ٓٔيدف خفاش الفاكية السرخؼ ,  كسعجؿ وسصي

وما يسضد كبخ حجع الحكػر  ذكػر خفافير الفاكية السرخية أضخع حجسا مغ إناثيا,

شي فاتح لمجدع ولػف يتدع خفاش الفاكية السرخؼ بمػف ب وجػد أكياس الرفغ لجييا.
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يتسضد خفاش الفاكية السرخؼ بآذاف كبضخة مجببة وخصع شبيو  بشي غامق لمجشاحضغ.

وىػ الدبب في اشالؽ تدسية الثعمب الصائخ عميو في المغة  بخصع الكمب او الثعمب,

إلي جشاحضغ  باإلضافةيتسضد خفاش الفاكية السرخؼ بػبخ ناعع السمسذ  االنجمضدية.

 .شفافضضغ شفافضضغ او شبو

 
 " صهرة تهضح شكل خفاش الفاكية"

 - : اَّلنتذار

تعير خفافير الفاكية السرخية في بعس انحاء قارة أفخيكيا باستثشاء الرحخاء 

 باإلضافةالكبخػ , وتخكيا , وقبخص , وسمصشة عساف , واليسغ , وشخقي باكدتاف 

 .إلي شساؿ اليشج
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 "السرري  " خريظة تهزيع خفاش الفاكية

........................... 
 

 ) الثعالب الظائرة(الكبير الفاكيةخفاش  -2.1
 Megabats - Flying foxes 

 

السيغابات التي تعج مغ أكبخ الخفافير في العالع. ُتعخؼ عادًة باسع  

خفافير الفاكية أو الثعالب الصائخة , مغ بضغ األسساء العامية األخخػ. وىع يعيذػف 

االستػائية وشبو االستػائية في آسيا )بسا في ذلظ شبو القارة اليشجية( , في السشاشق 

وأستخاليا , وشخؽ إفخيكيا , وبعس الجدر السحيصية في السحيصضغ اليشجؼ واليادغ. 

 .نػًعا مػجػًدا في الجشذ 60ىشاؾ ما ال يقل عغ 
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 " الثعالب الظائرة واماكن تهزيعيا"

 

ليحا الصائخ الغخيب تجج أف  "،الفاكية الفمبيشيخفاش " فسشيا عمي سبيل السثال

لػنو ىػ األسػد أو الخمادؼ القاتع ويرل وزنو الى حػالي كضمػ ونرف الكضمػ جخاـ 

وال يػجج ليحا الخفاش ذيل ورأسو تذبو الى حج كبضخ رأس الثعمب وقج يرل شػؿ 
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الخفاش الخأس فقط حػالي ثالثػف سشتستخ وىػ حجع ليذ صغضخ بالشدبة لصائخ مثل 

ويرل شػؿ جشاحي ىحا الخفاش الى حػالي متخ ونرف ولو عضشاف كبضختاف وفسو 

كبضخ ندبيا وأسشانو حادة ججا وأذنيو صغضختضغ وجدجه ىػ جدج خفاش تساما ولكغ 

مخيف ىػ وجػد مخالب حادة في  خفاش الفاكية الفمبضشيبحجع أكبخ وما يجعل 

تدتصيع أف تجرؾ أف الغحاء السفزل مغ أسع ىحا الخفاش . أصابع ىحا الخفاش

واألكثخ جاذبية ليحا الشػع مغ الخفافير الفاكية حضث يسكغ ليحا الخفاش أف يذع 

رائحة الفاكية ويتػاجج بالقخب مغ محاصضل الفاكية لضتغحػ مشيا لحلظ لقب باسع 

خفاش الفاكية أو ثعمب الفاكية الصائخ كسا يتغحػ أيزا ىحا الخفاش الغخيب عمى 

 .الحذخات والثعابضغ صغضخة الحجعبعس 

الثعالب الظائرة" -" حفافيش الفاكية الكبيرة  
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ومغ السذيػر عغ ىحه الخفافير أنيا تدتصيع التعخؼ عمى فخيدتيا مغ عمى 

الى وسط  يامدافات كبضخة ججا وعشج انقزاض ىحا الخفاش عمى فخيدة فانو يحسم

يكػف ىشاؾ وسائل لجػ السدارعضغ مغ البجييي ججا أف . نباتات ويقػـ بافتخاسيا

وأصحاب الحقػؿ في مكافحة ىحه الخفافير التي تتغحػ عمى السحاصضل والفاكية 

ومغ ىشا قاـ أصحاب السدارع بتدسيع ىحه الخفافير بػضع شعع ليحا الخفاش 

ووضع الدع بو لمقزاء عمى ىحا الخفاش السدعج ومغ ىشا أصبحت أعجاد ىحه 

 .حتى باتت ميجدة باالنقخاض الخفافير تقل شضئا فذضئا

 ىل يسكن تشاول لحم خفاش الفاكية الفمبيشي؟

ىشاؾ بعس الجوؿ التي يباع فضيا لحع خفاش الفمبضغ الصائخ ىحا بأسعار عالية ججا 

ويمقى اقباال ورواجا كبضخيغ العتقاد الشاس في ىحه السشاشق أف لحع خفاش الفاكية 

مغ أىسيا القزاء عمى بعس األمخاض مثل أو الثعمب الصائخ لو فػائج صحية كثضخة 

الخبػ وبالتالي زاد صضج خفافير الفاكية تمظ مسا زاد مغ مدألة تعخضيا لالنقخاض 

 أكثخ

 الثعمب الظائر الساليزي ايزا  و مشيا

 Malaysian flying fox   

Pteropus vampyrus 
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 The large flying fox (Pteropus الثعمب الصائخ الكبضخالحؼ يصمق عميو  

vampyrus  سابًقا ,Pteropus giganteusالثعمب  ( , السعخوؼ أيًزا باسع

 Malayan  غلضالسا, الثعمب الصائخ  the greater flying foxالصائخ األكبخ 

flying fox خفاش الفاكية الكبضخ , large fruit bat كاالنج ,  kalang   أو

 في جشػب شخؽ آسيا مغ فرضمة  خفافير الفاكيةىػ نػع مغ  , kalongكالػنج 

Pteropodidaeكخفافير فاكية العالع القجيع أو الثعالب الصائخة ,. 

 

 
 الكبير"الثعمب الظيار  "        

 
عمى الخغع مغ اسسيا العمسي , إال أنيا تتغحػ حرخًيا عمى الفاكية والخحضق والدىػر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
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. يذتيخ بكػنو أحج أكبخ Pteropus, مثميا مثل الثعالب الصائخة األخخػ مغ جشذ 

كسا ىػ الحاؿ مع جسيع خفافير الفاكية في العالع القجيع تقخيًبا , فإنيا  ,الخفافير

 تفتقخ إلى القجرة عمى تحجيج السػقع بالرجػ ولكشيا تعػضيا ببرخ متصػر. 

الثعمب الصائخ الزخع أحج أنػاع الثجييات العجيجة التي وصفيا في األصل كارؿ  -

, الحؼ  Systema Naturaeمغ كتابو  1758لضشضػس في الصبعة العاشخة لعاـ 

اسع  70. تع جسع الشسط الذامل في Vespertilio vampyrusحرل عمى اسع 

" وتعشي "شبح أو شيصاف مستز الجـ wampir" مذتق مغ "vampyrusنػعيا "

مراص دماء". تع اختيار ىحا االسع في إشارة إلى "عادات مز الجـ السدعػمة" ,   "

 مل. عمى الخغع مغ أنيا نباتية بالكا

" , vampyrusمجسػعة " مغيتع تقديع إلى مجسػعات أنػاع الثعمب الصائخ الكبضخ 

 : استشادا الي التحمضل الػراثي األنػاع التالية الي

 

 (Pteropus aldabrensisثعمب ألجابخا الصائخ )    
 (Pteropus dasymallusثعمب ريػكضػ الصائخ )    
 (Pteropus lyleiثعمب اليل الصائخ )    
 (Pteropus mediusالثعمب الصائخ اليشجؼ )    
 (Pteropus nigerالثعمب الصائخ السػريذي )    
 (Pteropus pselaphonثعمب بػنضغ الصائخ )    
 (Pteropus pumilusالثعمب الصائخ الرغضخ ذو الغصاء الحىبي )    
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 (Pteropus rodricensisثعمب رودريغد الصائخ )    
 (Pteropus rufusثعمب مجغذقخ الصائخ )    
 (Pteropus seychellensisخفاش فاكية سيذل )    
    .............,...............,........... 

 
 1.1-0.65يدف  ,يعتبخ الثعمب الصائخ الزخع مغ أكبخ أنػاع الخفافير

 11قجـ  4متخ ) 1.5رشل( ويرل شػؿ جشاحيو إلى  2.4-1.4)كجع

بػصة(. يبمغ شػؿ ساعجه  13-11سع ) 32-27بػصة(.شػؿ رأسو وجدسو 

بػصة( كسا ىػ شائع في معطع السيغابات , لو وجو  8.7-7.1ممع ) 180-220

 يذبو الثعمب. 

يفتقخ إلى الحيل ولو آذاف مجببة. الذعخ عمى جدء كبضخ مغ جدجه شػيل  

وصػفي , ولكشو أقرخ وأكثخ انتراًبا في الجدء العمػؼ مغ الطيخ. تسضل شعضخات 

الػشاح إلى أف تكػف األشػؿ. يختمف لػف وممسذ الغالؼ بضغ الجشدضغ وفئات 

سًكا مغ اإلناث. األفخاد العسخ. تسضل السعاشف لمحكػر إلى أف تكػف أكثخ صالبة وس

داكغ  لػف غضخ الشاضجضغ يكػف جسيعيع تقخيًبا بشًيا رمادؼ باىت. الرغار لجييع 

المػف تربح أفتح عشج الحكػر عشجما تشزج. ويتخاوح لػف الذعخ في الخأس مغ 

األحسخ الساىػجشي والبختقالي إلى األسػد. السشاشق البصشية بشية أو سػداء , مختمصة 

و فزية. يسكغ أف يتشػع الػشاح مغ بختقالي شاحب إلى أصفخ بختقالي , خمادية أبال
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في حضغ أف الرجر عادة ما يكػف بشًيا ذىبًيا داكًشا أو خسخًيا غامًقا. يستمظ الثعمب 

. 2.1.3.22.1.3.3الصائخ الكبضخ جسجسة كبضخة وقػية. صيغة شب األسشاف ىي 

كبضخ قرضخة ومدتجيخة إلى حج ما عشج سًشا. أجشحة الثعمب الصائخ ال 34لجييا إجسالي 

األشخاؼ. ىحا يدسح ليع بالصضخاف ببطء , ولكغ مع قجرة كبضخة عمى السشاورة. أغذية 

 الجشاح مذعخة فقط بالقخب مغ الجدع.

ىحا الشػع مغ الخفافير ىي واحجة مغ أكبخ الخفافير , مع جشاحضيا التي يسكغ 

الفاكية تأكل كل أنػاع الفػاكو  قجمًا . ألف خفافير 5-4لصػليا أف يرل إلى 

 40-9السختمفة , فيي مغ السمقحات الحضػية . ىحا الشػع يسكغ أف يتجػؿ مابضغ 

 وكحلظ يػجج مشيا كثضخ مغ االنػاع مثل ميال في المضل

 

       خفاش الفاكية الغامبي الكتفي  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ومشيا ايزا

The Gambian epauletted fruit bat 

Epomophorus gambianus 

مغ السعخوؼ أف ىحا الشػع  Pteropodidaeىػ نػع مغ السيغابات في عائمة 

يدافخ في مجسػعات ومغ السعخوؼ أيًزا أنو استػائي. تػجج في بشضغ , بػركضشا 

فاسػ , الكامضخوف , جسيػرية أفخيكيا الػسصى , تذاد , جسيػرية الكػنغػ 

الجيسقخاشية , ساحل العاج , إثضػبيا , غامبيا , غانا , غضشيا , غضشيا بيداو , لضبضخيا 
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شيجخ , نيجضخيا , الدشغاؿ , سضخالضػف. والدػداف وتػغػ. مػائميا الصبيعية , مالي , ال

ىي الغابات الجافة شبو االستػائية أو االستػائية , والدافانا الجافة , والدافانا 

 الخشبة. إنو ميجد بخدارة مػششو.

تعخض خفافير الفاكية الكتفية لمتيجيج بدبب السبضجات الحذخية عمى الفاكية ت -

. ومع ذلظ , فإف الدبب األوؿ لتيجيجىا ىػ البضئةضصخاب البذخؼ واإلفخاط في واال

 تجمضخ السػائل.

تػجج معطع ىحه السخمػقات في إفخيكيا , وليا فخاء بشي مائل لمخمادؼ مع وجػد بقعة 

بيزاء في قاعجة أذنيا في كل مغ الحكػر واإلناث. ىحه الخفافير ىي أيزا 

سمػؾ التداوج , قج يتجلى الحكػر البالغػف ويؤدوف  مخمػقات صاخبة ججا. في سياؽ

" عمى فتخات مغ pingعخًضا تشادًيا يشصقػف خاللو جخًسا مختفًعا إلى حج ما مثل "

 ثػاٍف.  1-3

مغ الديل جًجا التسضضد بضغ ذكخ خفاش الفاكية وخفاش الفاكية األنثػؼ. بالسقارنة , 

عادة ما يكػف الحكػر أكبخ مغ اإلناث. لجػ الحكػر أيًزا أكياس تذبو الغجة في جمج 

كتفيع , وىي محاشة ببقع فاتحة المػف و / أو خرالت مغ الفخاء. وىكحا , فإف أحج 

كية الغامبية الكتفية ىػ أنيا تشتج تأثضخ كتاؼ ؛ قصعة أسباب تدسضتيا بخفافير الفا

زخخفية أو زخخفية. الصخيقة الػحضجة التي يسكغ لمسخء أف يخػ فضيا الكّتافات ىي 

عشجما يربح الحكخ متػتًخا أو محفًدا جشدًيا. لكل مغ الحكػر واإلناث آذاف مدتجيخة 
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 صغضخة. 

بػصات( ويبمغ شػؿ  10-5ممع ) 250-125يبمغ شػؿ رأسيا وجدسيا عادة 

جع  120إلى  40بػصة( لمحكػر. تتخاوح الكتمة مغ  20ممع ) 508أجشحتيا حػالي 

بػصات(. يحتػؼ ىحا  4-2مع ) 100-60أوقية( والحراعضغ حػالي  4.2إلى  1.4)

 لغذاء بضغ الفخح. السخمػؽ أيًزا عمى ذيل يرعب اكتذافو تحت ا

جار دائسة الخزخة خالؿ الشيار وحجىا مغ السعخوؼ أف ىحه األنػاع تتجلى مغ األش

أو تشتذخ مغ بعزيا البعس وتدافخ في مجسػعات مغ السئات خالؿ الداعات 

 الستأخخة مغ المضل في غابة إفخيكيا.

 

 
 " خفاش الفاكية الغامبي الكتفي" صهرة تهضح 
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 "  Gambian epauletted fruit batخفاش الفاكية  خريظة تهزيع" 

 

 الثعمب الظائر السذىلومشيا ايزا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

Spectacled flying foxes 

Pteropus conspicillatus 

يعير في السشاشق  , السعخوؼ أيًزا باسع خفاش الفاكية السحىل, ىػ ميغابات

الذسالية الذخقية ألستخاليا مغ كػيشدالنج. تػجج أيًزا في غضشيا الججيجة والجدر 

و  Kiriwinaو  Alcester Islandو  Woodlarkالبحخية بسا في ذلظ جديخة 

Halmahera. 

 1000-400سع والػزف  18-16سع والداعج  25-22شػؿ الخأس والجدع  -

كبضخ عمى فخاء أصفخ باىت أو بمػف القر حػؿ عضشيو. جع. يحتػؼ الثعمب الصائخ ال

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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الػشاح أصفخ باىت ويستج عبخ الطيخ والخقبة والكتفضغ. بعزيا لو فخو أصفخ 

 شاحب عمى الػجو وأعمى الخأس.

تع إدراج الثعمب الصائخ السحىل كشػع مغ األنػاع السيجدة بسػجب قانػف حساية  -

. واعتبخوا معخضضغ لمخصخ بدبب 1999البضئة والحفاظ عمى التشػع البضػلػجي لعاـ 

االنخفاض الكبضخ في أعجادىع نتيجة لفقجاف مػششيع الغحائي الخئيدي ومػاقع 

الثعالب الصائخة السشبثقة تتدمل فػؽ  السعدكخات السشعدلة. كسا تع اإلبالغ عغ أف

سصح الساء لتذخب وأحياًنا تأكميا التساسيح. تع ترشيف الشػع عمى أنو "أقل قمق" مغ 

 . 2008في عاـ  IUCNقبل 

 

, رفعت الحكػمة األستخالية مدتػػ التيجيج مغ ضعيف إلى  2019في فبخايخ 

معخض لمخصخ , بعج وفاة ما يقخب مغ ثمث أعجاد الخفافير في مػجة حارة شجيجة 

 .2018في كػيشدالنج في أواخخ عاـ 

تعتبخ الثعالب الصائخة ذات الشطارة او السحىل في  الغابات والغابات السصضخة  -

وغابات  paperbark  ولحاء الػرؽ  mangroves  خوؼوأشجار السانغ

 eucalypt.  األوكالبت

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mangrove
https://en.wikipedia.org/wiki/Paperbark
https://en.wikipedia.org/wiki/Eucalypt
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  " الثعمب الظائر السذىل خفافيش" صهر تهضح 
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 "  الثعمب الظائر السذىل خفافيش خفاش الفاكية" خريظة تهزيع 

........................... 
   فاش الفاكية قرير األنف الكبيرخ  3.1-

Short-nosed fruit bat 

Cynopterus sphinx 

 "خفاش الفاكية قرير األنف الكبير"

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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حه الخفافير ليا خصع شػيل ندبًيا. األجداء العمػية مغ البشي إلى الخمادؼ ى -

والبشي مع شحػب تحت األجداء. الفخاء ناعع ججا وحخيخؼ. آذاف وعطاـ 

حػاؼ بيزاء. أسشاف الخج الدفمية مدتجيخة بجوف  C. sphinxالجشاح مغ 

سع. األحجاث أخف مغ  48شخفات ممحقة. يبمغ شػؿ جشاحي البالغ حػالي 

 (ممع 79-64) ممع 70.2 الداعج شػؿالبالغضغ. متػسط 

إف خفاش الفاكية األكبخ قرضخ األنف ىػ قصعي , وعادة ما يكػف في  -

عة أفخاد. يطل الجشداف مجسػعات مغ نفذ الجشذ مغ ثسانية إلى تد

مشفرمضغ حتى مػسع التداوج , حضث يدداد حجع السجسػعة. ىع متعجدو 

إناث يتذاركػف عادة في خياـ سعف  15-10ذكػر و  10-6الدوجات و

الشخضل خالؿ مػسع التكاثخ. إنو الشػع الػحضج غضخ الخئيدي السعخوؼ بإضيار 

 المداف

ع العثػر عمى أكبخ خفاش الفاكية قرضخ األنف مغ باكدتاف إلى فضتشاـ. إنو ت -

شائع في الغابات االستػائية والسشاشق التي تدرع فضيا محاصضل الفاكية. 

يسكغ العثػر عمضيا أيًزا في األراضي العذبية وغابات السشغخوؼ. وعادة ما 

خضل لبشاء يعذذػف في أعالي أشجار الشخضل. تسزغ الخفافير سعف الش

خياـ بديصة إلى حج ما. مغ السعخوؼ أيًزا أف ىحه الخفافير تبشي الخياـ 
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عغ شخيق تذابظ أوراؽ وأغراف الكخـو الداحفة التي تغصي السباني , ولكغ 

 .ىحه األعذاش يتع إنذاؤىا فقط عشجما ال تتػفخ الشخضل

 نفخفاش الفاكية اإلندونيدي قرير األ  ومشيا ايزا,,,,,,,,,,,,,,,, 

Indonesian short-nosed fruit bat 

مػششيا األصمي  .پتخوپػديجياضسغ فرضمة  الخفافير الزخسةىي أنػاع مغ 

  :وتزع ثالث تحت فرائل إنجونيديا

 Cynopterus titthaecheilus titthaecheilus 

 Cynopterus titthaecheilus major 

 Cynopterus titthaecheilus terminus 

 
 " خفاش الفاكية قرير األنف" خريظة تهزيع 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygLf00v_sAhXvRBUIHdikAGoQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2F%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B4_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A_%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2581&usg=AOvVaw0ZclgvuFl9Qe5zCPVuBbPt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygLf00v_sAhXvRBUIHdikAGoQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2F%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B4_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A_%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2581&usg=AOvVaw0ZclgvuFl9Qe5zCPVuBbPt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygLf00v_sAhXvRBUIHdikAGoQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2F%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B4_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A_%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2581&usg=AOvVaw0ZclgvuFl9Qe5zCPVuBbPt
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%B6%D8%AE%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 خفاش الفاكية قرير األنف  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ومشيا ايزا
 

( ىػ نػع مغ السيغابات Cynopterus brachyotisخفاش الفاكية قرضخ األنف )

إنو خفاش صغضخ يعير في جشػب آسيا وجشػب  Pteropodidaeداخل عائمة 

إلى  70أونرة( أو  1.13و  0.74جخاًما ) 32و  21شخؽ آسيا. يدف ما بضغ 

ممع. يحجث في العجيج مغ أنػاع السػائل , ولكغ في أغمب األحياف في الغابات  127

السزصخبة , بسا في ذلظ الغابات الجبمية السشخفزة والغابات االستػائية السشخفزة 

 السصضخة , باإلضافة إلى الحجائق وأشجار السانغخوؼ والشباتات عمى الذػاشئ

عادة ما تكػف خفافير الفاكية قرضخة األنف ذات المػف البشي إلى البشي السرفخ -

مع شػؽ أكثخ إشخاًقا. الحكػر البالغضغ لجييع أشػاؽ بختقالية داكشة بضشسا اإلناث 

شػؽ غضخ واضح في بعس الخفافير غضخ  البالغات ليا أشػاؽ صفخاء. لػحع وجػد

الشاضجة. عادة ما تكػف حػاؼ األذنضغ وعطاـ الجشاح بيزاء. يستمظ األفخاد زوجاف 

مغ القػاشع الدفمية , وجو يذبو الثعمب وعضشاف كبضختاف داكشتاف. شػؿ الخأس 

بػصة(  2.8-2.4سع ) 7-6بػصة( , شػؿ الداعج  3.1-2.8سع ) 8-7والجدع 

 - 1.4بػصة( , وشػؿ األذف ىػ  0.39-0.31سع ) 1.0-0.8, شػؿ الحيل 

 بػصة(. 0.63 - 0.55سع ) 1.6
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 " Lesser short-nosed fruit bat خفافيش" صهرة تهضح 

 Corbet and Hillأدرج  ,ىشاؾ تدعة أنػاع فخعية مغ خفاش الفاكية قرضخ األنف

 تذسل:  C. brachyotisاسًسا بجياًل لػ  19

Pachysoma brachyotis, P. duvaucelii, P. brevicaudatum, P. 

luzoniense, C. grandidieri, C. marginatus var. scherzeri, C. 

marginatus var. ceylonensis, C. marginatus var. philippensis, C. 

marginatus var. cuminggii, C. marginatus var. andamanensis, 

C. brachyoma, C. montanoi, C. minutus, C. minor, C. babi, C. 

archipelagus and C. nusatenggara. Kitchener and 

Maharadatunkamsi considered luzoniensis and minutus as 

separate species while Hill and Thonglongya transferred 

angulatus to C. sphinx. 
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لقرضخ األكبخ خفاش الفاكية األصغخ قرضخ األنف يذبو خفاش الفاكية ذو األنف ا

 .Pولكشو يستمظ عسػًما ساعجيغ أشػؿ وآذاًنا أشػؿ وجسجسة أشػؿ بكثضخ. يحتػؼ 

lucasi  عمى زوج واحج فقط مغ القػاشع الدفمية , ونقز الحػاؼ البيزاء لألذنضغ

 أكبخ , مع أضخاس متعخجة بذجة. عادة ما C. horsfieldiولػف رمادؼ عادة. 

أنف مقمػب أكثخ , ويفتقخ إلى شػؽ وذيل المعضغ ,  M. ecaudatusيكػف لجػ 

ويتخاوح عسخ خفاش الفاكية قرضخ األنف  ولو زوج واحج فقط مغ القػاشع الدفمية.

 عاًما تقخيًبا. 30إلى  20مغ 

 

 
 " Cynopterus brachyotis خفاش الفاكية قرير األنف خريظة تهزيع" 

........................... 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  م   القزالفاكهة فاش خ 4.1 -

The pygmy fruit bat 

Aethalops alecto  

السعخوؼ أيًزا باسع خفاش الفاكية الخمادؼ , ىػ نػع  خفاش الفاكية األقداـ  -

 مغ السيغابات.

 500البج أف يأكل  جخاـ 170يعير بالسشصقة االستػائية بأفخيكيا والحؼ يدف  -

الصازجة كل لضمة أؼ حػالي ثالثة أضعاؼ وزنو, وأثشاء  الفاكيةجخاـ مغ 

الشيار الخفافير تشاـ نيارًا بالكيػؼ وتجاويف األشجار والسباني وفخوع 

ية وىػ صغضخ الحجع ىحا الشػع لصيف يبعث عمى الدخخ .األشجار وغرػنيا

بػصة . يتػاجج في أفخيكيا , ويأكمػف  3,7-3, حضث يبمغ شػلو حػالي 

 . الثسار الرغضخة , والخحضق وحبػب المقاح

-  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%82%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%82%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
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 القزم" الفاكية " خفاش

 
 القزم" الفاكية خفاش " خريظة تهزيع 

........................... 
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 الخفاش العظيم آكل الفاكية  -5.1

Great fruit-eating bat 

Artibeus lituratus 

يتػاجج ىحا الشػع في أمخيكا الجشػبية والػسصى , وىحا نػع مغ الخفافير الحؼ  

الخفاش العطيع آكل . يتػاجج في الغابات والحؼ يػاجو الخصخ بدبب فقجاف السػائل

( ىػ نػع مغ الخفافير في عائمة Artibeus lituratusالفاكية )

Phyllostomidae  مغ أمخيكا الجشػبية والػسصى. تػجج مغ السكديظ إلى البخازيل

واألرجشتضغ , وكحلظ في أنتيغػا وبخبػدا وبخبادوس وغخيشادا ومارتضشيظ وسانت لػسيا 

جع عشج الػالدة  10.5يبمغ وزنيا  وسانت فشدشت وجدر غخيشاديغ وتخيشضجاد وتػباغػ.

افير في عائمة الخفافير ذات ىػ نػع مغ الخفجع عشج البالغضغ.  65تشسػ حتى و 

 خفاش . إنوNeotropicsاألنف الػرقي في العالع الججيج. تع العثػر عمضيا في 

يعتسج الخفاش العطيع ألكل الفاكية عمى الصضخاف  ,التكاثخ ثشائي السدكغ ,فاكية لضمي

 لمتشقل.
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 "  Great fruit-eating bat خفافيش" صهرة تهضح 

 

 "  Great fruit-eating bat خفافيش" خريظة تهزيع 

............................................................... 
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 الخفاش السرري ذو األنف الهرقي الثًلثي الشتهءات -2

 

 االسع االجشبي:  Trident bat or trident leaf-nosed bat  

 الخفاش السرخؼ ذو األنف الػرقي الثالثي الشتػءات  : االسع العخبي 

 االسع العمسي :  Asellia trident 

 : الهصف

خفاش يستمظ غصاء عمي األنف واألذف شػيمة وفخو ناعع قرضخ ذو لػف متجرج ما 

. صغضخ الحجع ولألنف ثالث بخوزات خمادؼ الفاتح الى االصفخ الباىتبضغ ال

 . ويتسضد بأذنيو الصػيمة.

 
 "الخفاش السرري ذو األنف الهرقي الثًلثي الشتهءات شكل"        
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 : اإلنتذار

يتع تػزيعو عمى نصاؽ واسع في الذخؽ األوسط وجشػب ووسط آسيا وشساؿ وشخؽ 

ووسط إفخيكيا. مػائميا الصبيعية ىي الغابات الجافة شبو االستػائية أو االستػائية , 

شبو االستػائية أو االستػائية , والكيػؼ  والدافانا الجافة , والذجضخات الجافة

 والرحارؼ الداخشة.

 

 "الخفاش السرري ذو األنف الهرقي الثًلثي الشتهءات "خريظة تهزيع

اليشج وىى مغ الخفافير يشتذخ في الرحخاء األفخيكية إلى الجديخة العخبية حتى 

واألقل  سسكا. يدتخجـ الرجػ بفعالية عالية ويتحاشى أدؽ األسالؾ الرحخاوية

وتػحي أعجاد الحضػانات في السدتعسخات إلى انو مياجخ  .سسكا مغ شعخ اإلنداف

وتعذر في الجحػر والكيػؼ والسباني القجيسة . يقـػ بالرضج بصضخاف مشخفس وقج 

 . يبتعج عجه كضمػ متخات عغ عذو
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............................................................... 

  ورقة كاليفهرنيا –نف خفافيش اَّل -3

California Leaf-nosed bat 

Macrotus californicus 

ىػ الخفاش الػحضج في أمخيكا  ش ذو األنف السػرؽ في كاليفػرنياالخفا

الذسالية , شساؿ السكديظ , مع آذاف كبضخة وإسقاشات تذبو األوراؽ عمى 

األنف. لػنيا رمادؼ إلى بشي غامق عمى ضيخىا وليا فخو شاحب تحتيا. 

 لجييع آذاف كبضخة ججا ورفخؼ مثمثي مشترب عمى األنف.

 

لستحجة , ىحا الشػع يحب وجج ىحا الشػع مغ الخفافير في السكديظ والػاليات ا

 حخارة الرحخاء . يسكشظ العثػر عمى ىحه الخفافير في صحخاء سػنػراف

Sonoran  حضث تفزل تشاوؿ العذاء عمى الحذخات مثل  ومػىافي ,

الرخاصضخ والجشادب والعث . وىي شيارة ميخة بذكل خاص , ولجييا القجرة 

 . عمى الصضخاف بدخعة مشخفزة باستخجاـ الحج األدنى مغ الصاقة

 اليجرة / الدبات

ىحه الخفافير السثضخة لالىتساـ ال تياجخ أو تدبت. نطًخا ألف أجشحتيا قرضخة 

 يزة فيي غضخ مشاسبة لمخحالت الصػيمة الالزمة لميجخة.وعخ 
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 السهطن

السػائل السفزمة لمخفافير ذات األنف الػرقي في كاليفػرنيا ىي الكيػؼ والسشاجع 

والسالجئ الرخخية , ومعطسيا في صحخاء سػنػراف. عادة ما تػجج مػاقع السجثع 

 بالقخب مغ مشاشق العمف.

 نظاق

تتخاوح ىحه األنػاع مغ جشػب كاليفػرنيا وجشػب نيفادا وعبخ الشرف الجشػبي الغخبي 

مغ والية أريدونا وجشػًبا إلى الصخؼ الجشػبي مغ باجا كاليفػرنيا في جسيع أنحاء 

سػنػرا وشساؿ سضشالػا وجشػب غخب شضػاوا بالسكديظ. في والية أريدونا , يػجج 

 ػرنيا في صحخاء سػنػراف جشػب ىزبة مػغػلػف الخفاش ذو األنف الػرقي في كاليف

scrub south of the Mogollon Plateau. 

 حالة البريةال

الخفافير ذات األنف الػرقي في كاليفػرنيا ىي األنػاع الفضجرالية ذات االىتساـ , 

وىي لعبة أريدونا والحياة البخية إلدارة األسساؾ ذات االىتساـ الخاص , وخجمة 

( عمى WBWGالحداسة , وقج صشفتيا مجسػعة عسل الخفافير الغخبية )الغابات 

أنيا حسخاء / عالية. يتع تعضضغ الترشيف األحسخ / العالي لألنػاع السعخضة لمخصخ 

بإعصاء ىحه األنػاع األولػية القرػػ  WBWGأو السعخضة بذجة لمخصخ. تػصي 

 لمتسػيل والتخصيط وإجخاءات الحفع.



  رحلة في عالم الخفافيش

 

 د عبدالعلٌم سعد سلٌمان دسوقً
 

77 

 التغذية

صضخ , فير ذات األنف الػرقي عمى الحذخات السختمفة مثل الرخاتتغحػ الخفا

وأنػاع أخخػ مغ  وخشافذ يػنضػ , وخشافذ الغػص ؛ ,وبعس الخشافذ , والجشادب 

. سػؼ يمتقصػف الفخيدة إما أثشاء الصضخاف أو بعضًجا عغ أوراؽ الذجخ moths العث

سعخوفة برضج الضخقات وىي أو األرض. إنيا الخفافير الػحضجة في أمخيكا الذسالية ال

مغ بضغ عجد قمضل جًجا مغ الخفافير اآلكمة لمحذخات التي تكسل وجباتيا الغحائية 

 بفاكية الربار.

 الحيهانات السفترسة

 يسكغ أف تذسل مفتخساتيا البـػ والثعابضغ والحئاب والقصط الػحذية والخاكػف.

 التكاثر

تحسل في الخخيف. يتصػر الصفل ببطء الخفافير ذات األنف الػرقي في كاليفػرنيا 

خالؿ فرل الذتاء , تمضيا فتخة شبيعية مجتيا ثالثة أشيخ ونرف مغ التصػر 

الدخيع في الخبيع. في مايػ أو يػنضػ , تشجب كل أـ جخًوا واحًجا , تقػـ بتسخيزو 

 لسجة شيخ تقخيًبا. تػلج الجخاء بأعضغ وأذنضغ مفتػحتضغ وجدع مكدػ بالفعل.

 اةفترة الحي

 سشة في البخية. 30-20العسخ االفتخاضي لمخفاش ذو األنف الػرقي ىػ متػسط 

 حجمال
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جخاًما(. يبمغ  12.75أونرة ) 0.45وزف الخفاش البالغ مغ ىحا الشػع يبمغ متػسط 

 سع(. 33.02بػصة ) 13شػؿ جشاحضيا متػسط 

 
 "ورقة كاليفهرنيا –خفافيش اَّلنف  " صهرة تهضح

 
 الخفاش ذو األنف السهرق في كاليفهرنياخريظة تهزيع 
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............................................................... 

 الخفاش الذاحب ذو األنف الرمح -4

Pale spear-nosed bat 

Phyllostomus discolor 

مغ أمخيكا  phyllostomidىػ نػع مغ الخفافير  الخفاش الذاحب ذو األنف الخمح

 الجشػبية والػسصى

 

الخفافير الذاحبة ذات األنف الخمح قػية ندبًيا لمخفافير. يتخاوح الصػؿ اإلجسالي 

 42جشاحي يبمغ بػصة( , مع متػسط  4.3إلى  3.1سع ) 11إلى  8لمبالغضغ مغ 

 45وزنيع بػصة(. الحكػر أكبخ بكثضخ مغ اإلناث , حضث يبمغ متػسط  17سع )

أونرة(. الفخاء متغضخ في المػف ,  1.4جخاًما ) 40أونرة( , مقارنة بػ  1.6)جخاًما 

وقج يتخاوح مغ البشي الباىت السرفخ الباىت إلى الطل الجاكغ السائل إلى الدػاد في 

 معطع أجداء الجدع. الرجر والبصغ أكثخ شحػًبا , ويتخاوح لػنيسا مغ األبيس

 . frosted grey القخيب إلى الخمادؼ السرشفخ

 

ندبة العخض إلى االرتفاع , ويبمغ األجشحة كبضخة وذات أشخاؼ مدتجيخة ومتػسط 

شػلو حػالي ثالثة أضعاؼ شػؿ الحيل , ويخخج شخفو مغ الدصح العمػؼ لمغذاء. 



  رحلة في عالم الخفافيش

 

 د عبدالعلٌم سعد سلٌمان دسوقً
 

80 

الػجو عخيس , ذو أنف قرضخ وقحف مدتجيخ , يحيط بجماغ كبضخ بشرفي كخة 

ضج , مع بخوز شػيل وعخيس يذبو دماغية متصػرة. تع تصػيخ ورقة األنف بذكل ج

الخمح مغ الدصح العمػؼ , في حضغ أف األذنضغ عخيزتاف أيًزا وشػيمتاف بسا يكفي 

لمػصػؿ إلى شخؼ الخصع عشج إسقاشيسا لألماـ. لجػ الحكػر كيذ غجؼ كبضخ في 

 مشصقة الحمق , وىػ غائب بالكامل تقخيًبا عشج اإلناث.

إلى شساؿ بضخو وبػليفيا وباراغػاؼ وعبخ جشػب تتخاوح األنػاع مغ جشػب السكديظ  -

شخؽ البخازيل. التقاريخ عغ حجوثو في أقرى شساؿ األرجشتضغ مثضخة لمججؿ , حضث 

تدتشج إلى عضشة واحجة فقط , والتي فقجت الحًقا. يدكغ غابات األراضي السشخفزة 

لتعخؼ يتع ا قجـ(. 2000متخ ) 610ترل إلى  والسشاشق الدراعية , عمى ارتفاعات

إذا كانا مختمفضغ حًقا أـ حالًيا عمى نػعضغ فخعضضغ , عمى الخغع مغ التذكيظ في ما 

 ال: 

  Phyllostomus discolor discolor - most of Colombia كػلػمبيا  , 
eastern Ecuador إكػادور الذخقية  , Venezuela فشدويال  , the 
Guianasغػيانا, Boliviaبػليفيا, Peruبضخو, Paraguayباراغػاؼ, and Brazil 
 البخازيل

 Phyllostomus discolor verrucosus - Mexicoالسكديظ, Central 

America أمخيكا الػسصى  , and Colombia كػلػمبيا   and Ecuador 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://en.wikipedia.org/wiki/Guianas
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://en.wikipedia.org/wiki/Peru
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_America
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west of the Andes اإلكػادور غخب جباؿ األنجيد   

 
 " Pale spear-nosed bat خفافير" صهرة تهضح 

 
 "الخفاش الذاحب ذو األنف الرمح" خريظة تهزيع 
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............................................................... 
 

 خفاش كيتي ذو األنف الخشزير-5

 

Kitti’s hog-nosed bat 

Craseonycteris thonglongyai 

السعخوؼ أيًزا باسع الخفافير الصشانة , ىػ نػع  كضتي ذو األنف الخشديخخفاش 

. Craseonycteridaeشبو ميجد مغ الخفافير والعزػ الػحضج السػجػد في عائمة 

تحجث في غخب تايالنج وجشػب شخؽ ميانسار , حضث تحتل الكيػؼ الجضخية عمى 

 شػؿ األنيار.

 

قػؿ إنو أصغخ خفاش كضتي ذو األنف الخشديخ ىػ أصغخ أنػاع الخفافير ويسكغ ال

الثجييات في العالع. ليا معصف بشي محسخ أو رمادؼ , مع خصع مسضد يذبو 

فخد لكل كيف.  100الخشديخ. يتخاوح حجع السدتعسخات بذكل كبضخ , بستػسط 

يتغحػ الخفافير خالؿ فتخات الشذاط القرضخة في السداء والفجخ , بحًثا عغ 

 اإلناث نداًل واحًجا سشػًيا.الحذخات حػؿ مشاشق الغابات القخيبة. تمج 
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عمى الخغع مغ أف وضع الخفافير في ميانسار غضخ معخوؼ جضًجا , إال أف 

التايالنجيضغ يقترخوف عمى مقاشعة واحجة وقج يكػنػف معخضضغ لخصخ الخفافير 

االنقخاض. وتيجيجاتو السحتسمة ىي مغ صشع اإلنداف في السقاـ األوؿ , وتذسل 

 . البضئة تجىػر السػائل واضصخاب

إلى  1.1ممع ) 33إلى  29يبمغ شػؿ خفاش كضتي ذو األنف الخشديخ حػالي  -

ومغ ىشا جاء االسع الذائع "بامبمبي  أونرة(. 0.071جع ) 2كتمة بػصة( و  1.3

الخفافير وقج يكػف أصغخ الثجييات في إنو أصغخ أنػاع ". bumblebee bat بات

العالع , اعتساًدا عمى كيفية تحجيج الحجع. السشافدػف الخئيدضػف عمى العشػاف ىع 

الدبابة الرغضخة ؛ عمى وجو الخرػص , قج يكػف الدبابة األتخورية أخف وزًنا عشج 

أونرة( ولكشيا أشػؿ , حضث يتخاوح  0.095إلى  0.042جع ) 2.7إلى  1.2

 قاعجة. الة( مغ رأسيا إلى بػص 2.1إلى  1.4ممع ) 53إلى  36مغ  قياسيا

 

وفتحات أنف عسػدية رفيعة. آذانو مسضًدا مشتفًخا يذبو الخشديخ يستمظ الخفاش أنًفا 

نسػذجية كبضختاف ندبًيا , بضشسا عضػنو صغضخة ومخفية في الغالب بالفخاء. أسشانو ىي 

: 1: 2 في الفظ العمػؼ و 3: 1: 1: 1الريغة الدشية ىي  لمخفاش آكمة الحذخات.

 في الفظ الدفمي , مع القػاشع العمػية الكبضخة.  3: 2

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee
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الجدء العمػؼ مغ الخفاش بشي محسخ أو رمادؼ , في حضغ أف الجانب الدفمي يكػف 

سح شاحًبا بذكل عاـ. األجشحة كبضخة ندبًيا وذات لػف أغسق , وليا أشخاؼ شػيمة تد

نف عمى الخغع مغ وجػد فقختضغ ذيمية , إال أف خفاش كضتي ذو األاش بالتحمضق. لمخف

ىشاؾ شبكة كبضخة مغ الجمج بضغ األرجل الخمفية الخشديخ ليذ لو ذيل مخئي. 

(uropatagium والتي قج تداعج في الصضخاف واصصياد الحذخات , عمى الخغع مغ )

 لديصخة عمضيا أثشاء الصضخاف. اعجـ وجػد عطاـ الحيل أو التكمدات لمسداعجة في 

 

يحتل خفاش كضتي ذو األنف الخشديخ الكيػؼ الجضخية عمى شػؿ األنيار داخل  -

 الغابات الجافة دائسة الخزخة أو الستداقصة األوراؽ.

في تايالنج , يقترخ خفاش كضتي ذؼ األنف الخشديخ عمى مشصقة صغضخة مغ تالؿ  

Tenasserim  في مشصقةSai Yok مقاشعة  . فيKanchanaburi  , بجانب

بضشسا تحتػؼ حجيقة ساؼ يػؾ الػششية في تالؿ دونا عمى  Khwae  Noiنيخ 

 ياالتايالنجيضغ يتػاججوف خارج الخفافيرالكثضخ مغ نصاؽ الخفافير , فإف بعس 

 وبالتالي ىع غضخ محسضػف. 

 

شفرمة , تع تحجيج تدعة مػاقع م 2001مشح اكتذاؼ شخز واحج في ميانسار عاـ 

ىضمد  Dawna and Karen عمى األقل في نتػءات الحجخ الجضخؼ في دونا وكاريغ
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في Thanlwin, Ataran, and Gyaingجيايشج خارج أنيار ثانمػيغ وأتخاف و 

في تايالنج وميانسار متصابقػف  الخفافير .Kayin and Mon واليات كايضغ ومػف 

شكمًيا , لكغ نجاءات تحجيج السػقع بالرجػ مختمفة. مغ غضخ السعخوؼ ما إذا كانت 

 سػعتاف معدولتاف بذكل تشاسمي. السج

 

 
 " Kitti’s hog-nosed bat خفافيش" صهرة تهضح 
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 " خريظة تهزيع خفاش كيتي"

............................................................... 

 خفافيش حدوة حران البحر األبيض الستهسط -6

The greater horseshoe bat 

  Rhinolophus ferrumequinum 

يتع العثػر عمى ىحا السخمػؽ في السشاشق السذجخة , حجوة الحراف الكبضخ خفاش

الحارة , وال سيسا مع الكثضخ مغ الكيػؼ الستػافخ بيا مرجر السياه و يتغحؼ عمي 

 . الحذخات الرغضخة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 "خفاش حدوة الحران األكبر" صهرة تهضح                 

 ( ىػ خفاش آكلRhinolophus ferrumequinumخفاش حجوة الحراف األكبخ )

 يعيا أوروبا وشساؿ إفخيكيا وآسيا. يغصي تػز Rhinolophusلمحذخات مغ جشذ 

إنو أكبخ خفافير حجوة الحراف في أوروبا وبالتالي يديل  ,الػسصى وشخؽ آسيا

تسضضده عغ األنػاع األخخػ. ىحا الشػع مدتقخ , وعادة ما يدافخ لسدافة ترل إلى 

مياًل( بضغ مجاثع الذتاء والريف , مع أشػؿ حخكة مدجمة تبمغ  19كضمػمتًخا ) 30

مغ الخفافير  مضل(. التخددات السدتخجمة مغ قبل ىحه األنػاع 110كع ) 180

 مممي ثانية.  37.4مجة ستػسط ب كضمػ ىختد 83-69لتحجيج السػقع بالرجػ تقع بضغ 

ليا أنف مسضدة , ذات جدء عمػؼ مجبب وجدء سفمي عمى شكل حجوة حراف.  -

يداعج أنف حجوة الحراف عمى تخكضد السػجات فػؽ الرػتية التي يدتخجميا لػ 
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ربيا , فإف خفاش حجوة الحراف األكبخ لجيو عطاـ "الخؤية". وبالسقارنة أيًزا مع أقا

مذط القجـ الثالثة والخابعة قرضخة ندبًيا في أجشحتيا. يبمغ شػؿ خفاش حجوة 

بػصة( , وذيل  2.8-2.2ممع ) 71-57, ما بضغ الحراف الكبضخ , في الستػسط 

 بػصة( ؛  16-14ممع ) 400-350 بػصة( وجشاحضيا 1.7-1.4ممع ) 35-43

إزدواج الذكل الجشدي شفيًفا ,  Rhinolophus ferrumequinumكسا ُيطيخ 

حضث تكػف اإلناث أكبخ قمياًل مغ الحكػر. فخاء ىحا الشػع ناعع ورقضق , وقاعجة 

الذعخ رمادية فاتحة , وشعخ الجانب الطيخؼ بشي رمادؼ , والجانب البصشي 

ة. أغذية الجشاح واألذنضغ أبيس , مع صبغة رمادية لفخاء الخفافير اليافع-رمادؼ

جخاًما  30بخ إلى لػنيا بشي فاتح رمادؼ. يرل وزف خفاش حجوة الحراف األك

 عاًما  30يسكغ أف يعير حتى و  أونرة(  1.1)

متخ فػؽ سصح البحخ )فػؽ  800تعير الخفافير عسػًما عمى ارتفاع أقل مغ  -

خ الجثث والخشػبة , مدتػػ سصح البحخ( , لكشيا تعير أيًزا , اعتساًدا عمى تػف

 تخ فػؽ سصح البحخ في القػقاز. م 3000عمى ارتفاع 

ويتخاوح الخفاش األكبخ حجوة الحراف مغ شساؿ إفخيكيا وجشػب أوروبا عبخ جشػب 

شخؽ  غخب آسيا والقػقاز وإيخاف وأفغاندتاف وباكدتاف وجباؿ الييسااليا إلى جشػب

اؿ في ويمد. يرل إلى األجداء الحجوث في أقرى الذس الرضغ وكػريا والياباف. 

  وألسانيا وبػلشجا وأوكخانيا.  الجشػبية مغ ىػلشجا
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 "خفاش حدوة الحران" صهرة تهضح 

............................................................... 

 خفافيش األذنين البشية الظهيمة-7

eared bat-Brown long 

Plecotus auritus 

نػع مغ الخفافير األوروبية أيزا وال سيسا باآلذاف الصػيمة , ويتسضد ىحا 

ويعتسج ىحا الشػع عمى عضشيو بقجر أذنيو إليجاد الفخيدة . يتشاوؿ ىحا الشػع 

 . مغ الخفافير عمى العث الستػاجج بضغ أوراؽ الذجخ والمحاء مغ األشجار

 يى األذنينالظهيمة ذات  الخفافيشأو  لخفافيش ذات أذنين طهيمة البشيا -

وآسيا. ليا آذاف مسضدة , شػيمة  أوروبامغ مشصقة  ةصغضخ  ةحذخي شفيخفا

وذات شية مسضدة. إنيا تذبو إلى حج بعضج الخفافير ذات الحراعضغ الخمادؼ 

https://mimirbook.com/ar/576347ec826
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  .الصػيل والتي تع التحقق مشيا فقط كشػع متسضد في الدتضشيات

سع ,  4.8إلى  4.5بمغ شػؿ الخفافير ذات أذنضغ شػيمة ذات لػف بشي ي -

سع. يتخاوح شػؿ األذنضغ  4.2-4سع , وشػؿ الداعج  4.6-4.1وذيل 

سع , ويسضد بديػلة الخفافير شػيمة األذنضغ عغ معطع أنػاع  3.3-3.9

  .الخفافير األخخػ 

  .مقارنة بأنػاع الخفافير األخخػ  ذات كثافة اقل ندبيا -

 الخفافير السجشحة العضشضغ. لو ىحا االسع ألنو يحتػؼ عمى عائمةثجييات  -

pinna   إلى  سضبضخياشػلو. يتع تػزيعو في أوروبا وآسيا مغ  بيزاوؼ شػيل

,  ىػنذػ,  ىػكايجو,  اليابافوإيخاف ومرخ وشساؿ إفخيكيا , وفي  اليشج

-5سع , الػزف  4.5-3.5سع , شػؿ الداعج  5-4وشيكػ. شػؿ الجدع 

جع. يبخز األنف لفتخة أشػؿ قمياًل , وتبخز الخياشيع لمخارج. البضشا  10

 الجدءسع , يتحج الجانباف األيسغ واأليدخ في  4بيزاوية وشػليا حػالي 

شية جانبية فخيجة عمى الدصح  25إلى  20, وىشاؾ  الخأسالعمػؼ مغ 

مغ الجدع ىػ بشي رمادؼ أو رمادؼ مرفخ  الخمفيالجاخمي لمبضشا. الجدء 

أو  50إلى  50, وأحياًنا ما بضغ  20-5بشي. إنو يعير في مجسػعات مغ 

 الغاباتأكثخ في األشجار والكيػؼ واأللغاـ السيجػرة , إلخ في مشاشق 

,  غخوب الذسذاحجة مغ السشخفزة وشبو الخشبة. بعج حػالي ساعة و 

https://mimirbook.com/ar/aa1a133aed9
https://mimirbook.com/ar/9cac4288f41
https://mimirbook.com/ar/1ebc4b935be
https://mimirbook.com/ar/967ce367d89
https://mimirbook.com/ar/967ce367d89
https://mimirbook.com/ar/fcf29f6cad3
https://mimirbook.com/ar/5706f163e4d
https://mimirbook.com/ar/bc9ee8cfe46
https://mimirbook.com/ar/222e591ffb1
https://mimirbook.com/ar/7eb684dff70
https://mimirbook.com/ar/6101d48cd2b
https://mimirbook.com/ar/5f54982220e
https://mimirbook.com/ar/3a2daf72006
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يتخكػف السجثع والفخيدة عمى الحباب والعث والشسل والحذخات األخخػ التي 

 تدمق أو األرضخكس أحياًنا عمى ت. بضغ األوراؽ وتصضخ عمى األوراؽ تخيط

رأسية لتدبح بسيارة في الساء. إنيا قاسية وقج تياجع الخفافير  شجخةجحع 

األخخػ. يػلج شفل واحج مغ يػنضػ إلى يػلضػ ويشسػ في سبات مغ أكتػبخ إلى 

الصػيل إلى جانب الجدع , والقفد  pinna عشج الشػـ , يتع شي .بخيلأوائل أ

  .مثل اليػائي مدتكيعفقط يقف بذكل   pinnaأماـ 

 
 "خفافيش األذنين البشية الظهيمة" صهرة تهضح 

............................................................... 
 

 

 

https://mimirbook.com/ar/62f707c401f
https://mimirbook.com/ar/b72098f9b9a
https://mimirbook.com/ar/02dca713863
https://mimirbook.com/ar/301c989f435
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 خفافيش الرحراء ذات أذنين الظهيمة-8
Desert long-eared bat 

Otonycteris hemprichii 

 

 70-47ممع. شػؿ الحيل حػالي  81-73يبمغ شػؿ رأس الخفاش وجدسيا حػالي 

جع  20-18. تدف الخفافير ذات األذف الصػيمة مع 67-57مع وشػؿ الداعج 

مع ,  40أونرة(. األذناف كبضختاف , التي يبمغ شػليا حػالي  0.71 - 0.63)

مػجية بذكل أفقي تقخيًبا , ومترمة عبخ الجبية بذخيط مشخفس مغ الجمج. كذفت 

خسذ عضشات مغ اإلناث عغ زوجضغ مغ الثجييات الرجرية , وىي حالة فخيجة في 

 يات. مغ غضخ السعخوؼ ما إذا كاف كال الدوجضغ وضيفضضغ.الثجي

 

المػف أعاله رممي باىت إلى بشي غامق , واألجداء الدفمية بيزاء عادة. تذبو 

تمظ السػجػدة في الخفافير مغ جشذ  Otonycterisالجسجسة واألسشاف مغ جشذ 

Eptesicus. 

مػششيا جاؼ وقمضل شق القاحمة والقاحمة لمغاية. يدكغ ىحا الخفاش عادة السشا

الخزخة وصخخؼ. في صحخاء الشقب , تع العثػر عمى زوج يتجػؿ في شق صخخؼ 

 Otonycterisلجػ  عمى تل. تع العثػر عمى ىحا الخفاش أيًزا في السباني.
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hemprichii ."نسط شضخاف يػصف بأنو "مخف وبصيء 

ب عبخ مرخ وشبو الجديخة العخبية , فيحا وججت في السشاشق الرحخاوية مغ السغخ 

 . الخفافير متػاججة في السشاشق القاحمة وعمى ما يبجو أنيا أكثخ قدػة

 
 "أذنين الظهيمة الرحراء ذات خفافيش" صهرة تهضح 

............................................................... 

 الرفراء األذنين ذوالخفافيش  9-

 

Bidentate yellow-eared bat 

Vampyriscus bidens 

,  Phyllostomidaeىي نػع مغ الخفافير في عائمة  الخفافير ثشائية األذنضغ-
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بعج ,  Vampyressaمػششيا أمخيكا الجشػبية. تع ترشيفيا سابًقا في جشذ 

 Vampyriscusإدراجيا في تع  تحميالت عمع الػراثة 

بػصة( شػؿ الخأس  2.4إلى  2.0سع ) 6إلى  5صغضخ الحجع , يبمغ شػلو مغ  -

أونرة(. الحكػر أكبخ مغ اإلناث. يكػف  0.42جخاًما ) 12والجدع , ويدف حػالي 

الفخاء شاحًبا إلى بشي غامق عمى معطع الجدع , ويربح شاحًبا قمياًل عمى الخقبة 

ألجداء الدفمية. تػجج خصػط بيزاء والكتفضغ , ويتالشى إلى المػف الخمادؼ عمى ا

عمى كل جانب مغ الػجو. أعخض فػؽ العضشضغ وأضضق وأقل تسضًدا يستج عمى شػؿ 

 حػاؼ ورقة األنف صفخاء زالية. الخج. حػاؼ األذنضغ وزعجتو وكحلظ 

 

يستمظ الخفاش كسامة قرضخة وعخيزة وذات أنف بارزة تذبو الخمح. يذضخ الجدء 

سع إلى حكيقة وجػد زوج واحج فقط مغ القػاشع في الفظ "ثشائي اليػية" مغ اال

الدفمي , في حضغ أف جسيع الخفافير األخخػ ذات أذنضغ صفخاء ليا زوجاف. ومع 

ذلظ , ىحا ال يشصبق عمى جسيع األفخاد , وبعزيع لجيو زوجاف مغ القػاشع الدفمية 

 مثل أقاربيع

ء شساؿ أمخيكا الجشػبية شخؽ يتع تػزيع الخفافير ثشائية األذنضغ في معطع أنحا -

جباؿ األنجيد , بسا في ذلظ شخؽ كػلػمبيا واإلكػادور والبضخو وجشػب فشدويال 

وشساؿ بػليفيا والبخازيل وفي جسيع أنحاء غيانا. يعير في غابات مشخفزة دائسة 
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 3280و  660متخ ) 1000و  200الخزخة ومدتشقعات يتخاوح ارتفاعيا بضغ 

عمى ىحه الخفافير الخائعة في كػلػمبيا وكػستاريكا واالكػادور تع العثػر . قجًما(

ونيكاراغػا وبشسا في الغابات دائسة الخزخة الشاضجة . ومع ذلظ , فإنيا مغ 

الخفافير المصيفة إال أف فقجاف السػائل الستعمق بإزالة الغابات اإلنداف وتجىػر 

 . السػائل مغ التيجادات لتػاججىا

 
 "الخفافيش الرفراء ذات األذنين" صهرة تهضح 
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 "الخفافيش الرفراء ذات األذنين" خريظة تهزيع 

 

ومشيا الخفاش الجشهبي الرغير ذو األذن الرفراء   

 Southern little yellow-eared bat 

Vampyressa pusilla 

ىػ نػع مغ الخفافير آكمة المحـػ مغ  الجشػبي الرغضخ ذو األذف الرفخاءالخفاش 
 أمخيكا الجشػبية. تػجج في البخازيل واألرجشتضغ وباراغػاؼ.
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 " Southern little yellow-eared bat خفافير" صهرة تهضح 

 
"الخفاش الجشهبي الرغير ذو األذن الرفراء" خريطة توزيع   

    ............................................................... 
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 خفاش أذن الفأر الكبير - 00

  

The greater mouse-eared bat 

Myotis myotis 

ىػ خفاش , ىػ نػع أوروبي مغ الخفافير الخفاش ذو األذف الفأرية األكبخ 

كبضخ ذو كسامة شػيمة وواسعة وآذاف كبضخة وشػيمة. لػف الجانب الطيخؼ مغ الجدع 

بشي إلى بشي محسخ , بضشسا الجانب البصشي أبيس أو بيج. تذكل الدنسة نرف 

األذف , مع شخؼ أسػد صغضخ في معطع األفخاد. لػف أغذية الجشاح بشي. يعج 

, حضث يرل  Myotisالشدبة لعزػ مغ جشذ الخفاش ذو أذنضغ الفأرة كبضًخا ندبًيا ب

سع مغ الخأس إلى الحيل )أكبخ  9إلى  8أونرة( وقياس  1.6جخاًما ) 45وزنو إلى 

( إنيا واحجة مغ أكبخ الخفافير Mus musculusقمياًل مغ فأر السشدؿ , 

 4سع , وذيميا بصػؿ  6سع , وشػؿ ساعجىا  40األوروبية. يبمغ شػؿ جشاحضيا 

سشػات , عمى الخغع  4-3عسخ الخفاش ذو األذنضغ األكبخ ىػ سط سع. متػ  5إلى 

 .عاًما 14مغ أف بعس األفخاد قج عاشػا حتى 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 "بيرخفاش أذن الفأر الك" صهر تهضح 

 

يسكغ العثػر عمى الخفاش ذو أذنضغ الفأر األكبخ في جسيع أنحاء أوروبا , مع 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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في معطع البمجاف األوروبية باستثشاء الجنسارؾ والتفيا وإستػنيا وفشمشجا وشبو  هوجػد

, مثل الجديخة االسكشجنافية. تػجج أيًزا في العجيج مغ جدر البحخ األبيس الستػسط 

 سضشضد.صقمية ومالصا وجدر جي

في تخكيا وإسخائضل وسػريا  Myotis myotisفي الذخؽ األوسط , تع العثػر عمى  

 واألردف ولبشاف. 
-  

 
 "بيرخفاش أذن الفأر الك" خريظة تهزيع                

 

عسخا ندبة إلى حجسو, ونجح باحثػف في كذف الثجييات  أشػؿالخفاش  ُيعج

ذؼ األذنضغ الكبضختضغ الذبضيتضغ بأذني الفأر, وىػ الخفاش  بعس أسخار شػؿ عسخ

 ما قج يداعج عمى مكافحة آثار كبخ الدغ عمى اإلنداف.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.masrawy.com/news/Tag/800024/الخفاش#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/69507/الثدييات#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/800024/الخفاش#bodykeywords
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شخؼ ونقمت وكالة رويتخز عغ عمساء إف التضمػمضخ أو التدمدل الشػوؼ الستكخر عشج 

الكخومػسػمات في ىحه الفرضمة ال يقل شػلو بسخور العسخ, عمى عكذ ما يحجث 

فرضمة ثجيية أشػؿ عسخا مغ  19في اإلنداف ومعطع الحضػانات. وال تػجج سػػ 

فرضمة مشيا مغ الخفافير التي يتجاوز عسخ بعزيا  18اإلنداف ندبة إلى الحجع, 

اإلفخيكية الغخيبة ويدسى فأر الُخمج  سشة, والفرضمة األخضخة ىي نػع مغ القػارض 40

 العارؼ.

الفأر  ذؼ األذنضغ الكبضختضغ المتضغ تذبياف أذنيالخفاش  وحجد الباحثػف جضشضغ في

ربسا يكػناف السدؤولضغ عغ تكيفيا الشادر مع مخور العسخ. وقالػا إف تمظ اآلليات 

ربسا تكػف محػر دراسات مدتقبمية عغ تقجـ العسخ مع التخكضد عمى حياة صحية 

 أشػؿ لإلنداف.

واكتذف عمساء بمجيكضػف أقجـ حفخية عمى اإلشالؽ لمخفاش ذؼ األذنضغ 

الذبضيتضغ بأذف الفأر, وىػ األكثخ انتذارا, مسا يثبت أف ىحا الشػع يعير مشح أكثخ 

ووجج الباحثػف في نياية السصاؼ عطاـ خفاش مغ نػع  .ممضػف سشة  33مغ 

فات شفيفة عغ تمظ األنػاع "مضػتيذ", أو خفاش أذف الفأر الكبضخ, الحؼ يحسل اختال

 .الذائعة بأوروبا في يػمشا ىحا
                                    

.................................................................. 

https://www.masrawy.com/news/Tag/800024/الخفاش#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/130585/الفأر#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/130585/الفأر#bodykeywords
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  خفافيش بنية صغيرة -00
 

Little brown bat 

Myotis lucifugus   

( ىػ نػع (Myotis lucifugusالخفاش البشي الرغضخ أو العزل البشي الرغضخ  

ذات أذنضغ الفأر السػجػدة في أمخيكا الذسالية. ليا حجع جدع صغضخ  خفافيرمغ ال

وفخاء بشي المع. إنو مذابو في السطيخ لمعجيج مغ الخفافير األخخػ ذات األذف 

, الخفافير الذسالية شػيمة  Indiana bat اليشجؼ الفأرية , بسا في ذلظ خفاش

, التي تختبط  Arizona myotis, وأريدونا northern long-eared batاألذف 

ارتباًشا وثيًقا بيا. عمى الخغع مغ اسسو , فإف الخفاش البشي الرغضخ ال يختبط 

 ارتباًشا وثيًقا بالخفاش البشي الكبضخ , الحؼ يشتسي إلى جشذ مختمف.

بو ىػ متعجد الدوجات , أو مختمط , وتمج اإلناث ذرية واحجة  نطاـ التداوج الخاص 

سشػًيا. يتع فصاـ الشدل , الحؼ يدسى الجخاء , بدخعة ويرل إلى حجع البالغ في 

 6.5عسخ الخفاش البشي الرغضخ بعس األبعاد بعسخ ثالثة أسابيع. يبمغ متػسط 

إنيا لضمية , تبحث عغ  عاًما. 34سشػات , عمى الخغع مغ بمػغ فخد واحج في البخية 

فخائديا مغ الحذخات في المضل , وتجثع في األشجار أو السباني السجػفة أثشاء الشيار 

, مغ بضغ أنػاع السجاث األقل شضػًعا. إنو يتشقل ويحجد مػقع الفخيدة باستخجاـ تحجيج 
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 السػقع بالرجػ.

ميا مغ قبل الصضػر لجييا عجد قمضل مغ الحضػانات السفتخسة الصبيعية , ولكغ يسكغ قت

الجارحة مثل البـػ , وكحلظ الحضػانات السفتخسة األرضية مثل الخاكػف. تذسل 

السرادر األخخػ لمػفيات أمخاًضا مثل داء الكمب ومتالزمة األنف األبيس. كانت 

, حضث قتمت أكثخ مغ  2006متالزمة األنف األبيس سبًبا ميًسا لمػفيات مشح عاـ 

. في شساؿ شخؽ الػاليات الستحجة , 2011خة بحمػؿ عاـ ممضػف خفافير بشية صغض

)الكيػؼ السدتخجمة في  hibernaculaشجيًجا , حضث تع مدح  الكثافةكاف فقجاف 

 ٪.90فقجاف عجد الدكاف الدبات( بستػسط 

 

في السباني.  كثضخا ما يػاجو البذخ الخفاش البشي الرغضخ بدبب عادتو في الجثع

غالًبا ما ُتعتبخ السدتعسخات في السباني آفات بدبب إنتاج الشفايات أو القمق مغ 

انتقاؿ داء الكمب. نادًرا ما تكػف الخفافير البشية الرغضخة مرابة بجاء الكمب. 

يحاوؿ بعس الشاس جحب القمضل مغ الخفافير البشية إلى مستمكاتيع , ولكغ ليذ 

 .ضب مشازؿ الخفافيرمشازليع , عغ شخيق تخك

والية يػجج في  باإلنقخاض السيجدةلخفاش البشي الرغضخ مغ األنػاع ا-

زيتػني مع جانب بصشي  بشيغامق المع إلى  بشيالفخاء الطيخؼ يكػف  .ويدكػندغ

لسائية الخفاش البشي الرغضخ ىػ مغ الخفاشيات ويتغحػ عمى الحذخات ا فاتح المػف.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A
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ومشازؿ  األشجارالجافئة التي تػفخىا عػائق  السشاخاتويػجج في  الخخػة األجداـذات 

السفتػحة  هالسيايتغحػ بذكل أساسي عمى  .الريفخالؿ فرل  والسبانيالخفافير 

 الكيػؼتجخل الخفافير البشية الرغضخة في سبات في  مػائل الحافة. شػؿوعمى 

يحجث التداوج في الخخيف , وتخدف اإلناث  حتى أبخيل. أكتػبخمغ  والسشاجع

عادة ما يػلج جخو واحج في أوائل يػنضػ  .الخبيعحتى ضيػرىا في  الحضػانات السشػية

 .ويشزج في غزػف ستة أسابيع

  جخاـ 12.5-5.5أفخاده  وزف صغضخ, يبمغ  ػعنالخفاش البشي الرغضخ ىػ 

 سع 9.5-8.0اإلجسالي  الجدع شػؿويبمغ  (أونرة 0.44 - 0.19)

عشجما يخخجػف  الخبيعويكػف األفخاد أقل وزف في  .(بػصة 3.1-3.7)

 وجشاحضيا (بػصة 1.6-1.4) ممع 40-36 الداعجيبمغ شػؿ  . الدبات مغ

 إناث, مع الذكلثشائي  كشػع .(بػصة 10.6-8.7سع ) 26.9 - 22.2

 ألػافمغ السسكغ وجػد مجسػعة متشػعة مغ  في الستػسط. الحكػرأكبخ مغ 

فخاء  الجاكغ. البشيمغ الباىت أو السحسخ إلى  القذخةحضث تتخاوح , الفخاء

السطيخ, وإف كاف أقل شجة عمى  المع فخائو .ضيخه فخاءمغ  لػًنابصشو أفتح 

 ىحه األنػاع, فيمجسػعة متشػعة مغ اضصخابات تربغ  تػثضقوقج تع  .بصشو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_(%D8%AC%D9%84%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A
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 "الخفاش البشي الرغير" صهرة تهضح                   

 "

 "الرغير لخفاش البشياخريظة تهزيع 

................................................................... 
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 الخفافيش البشية الكبيرة-  12

The big brown bat 

Eptesicus fuscus 
يتع تػزيعو عمى نصاؽ واسع في جسيع أنحاء أمخيكا  vesperىػ نػع مغ خفافير 

الذسالية ومشصقة البحخ الكاريبي والجدء الذسالي مغ أمخيكا الجشػبية. تع وصفو ألوؿ 

األخخػ , فإف الخفاش البشي  االنػاع. بالسقارنة مع 1796مخة عمى أنو نػع في عاـ 

ويستمظ جشاحيو أونرة(  0.92 -0.53جع ) 26-15الكبضخ كبضخ ندبًيا , ويدف 

بػصة(. الخفافير البشية الكبضخة آكمة لمحذخات ,  13.8-12.8سع ) 32.5-35

اًل , ولكغ وتدتيمظ مجسػعة متشػعة مغ الحذخات , خاصة الحذخات الصائخة لي

بعس الخشافذ التي تدتيمكيا ىي آفات زراعية خصضخة , بسا  بذكل خاص الخشافذ.

تبحث عغ الفخيدة في المضل وتتجػؿ في في ذلظ خشافذ الخيار. إنيا لضمية , 

السشاشق السحسية أثشاء الشيار مثل الكيػؼ واألنفاؽ وتجػيف األشجار واليياكل 

البذخية. مػسع تكاثخىا في الخخيف , قبل فتخة قرضخة مغ سباتيا الدشػؼ. بعج انتياء 

غ الدبات في الخبيع , تذكل اإلناث مدتعسخات األمػمة لتمج الرغار. في كثضخ م

األحياف , يتع إنتاج ندل واحج فقط لكل شفل , عمى الخغع مغ أف التػائع شائعة في 

 سشػات. 6.5العسخ شخؽ الػاليات الستحجة. يعتبخ متػسط 

الخفاش البشي الكبضخ عمى نصاؽ واسع في جسيع أنحاء الػاليات الستحجة  يشتذخ-
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ا إلى أجداء مغ أمخيكا وكشجا وأمخيكا الػسصى ومشصقة البحخ الكاريبي. يستج مجاى

الجشػبية , وتػجج جشػبا مثل كػلػمبيا وفشدويال. إنو قابل لمتكيف مع العجيج مغ 

السػائل ويعتبخ مغ األنػاع العامة. ال يعتبخ الخفاش البشي الكبضخ معخًضا لخصخ 

االنقخاض , ويتع تقضيسو عمى أنو أدنى أولػية لمحفع مغ قبل االتحاد الجولي لمحفاظ 

(. في حضغ أف بعس أنػاع الخفافير األخخػ في مجاىا قج IUCNصبيعة )عمى ال

شيجت انخفاًضا كبضًخا في أعجادىا بدبب السخض الفصخؼ متالزمة األنف األبيس , 

مشح وصػؿ  هفإف الخفاش البشي الكبضخ مقاـو ندبًيا لتأثضخات السخض , وقج ازداد عجد

افير في الػاليات الستحجة , يسكغ أف الستالزمة إلى أمخيكا الذسالية . مثل كل الخف

يتأثخ الخفاش البشي الكبضخ بجاء الكمب , عمى الخغع مغ أف بعس األفخاد لجييع 

مشاعة ضج الفضخوس. عمى الخغع مغ أف الخفافير السخيزة أكثخ عخضة لالختبار , 

مغ الخفافير البشية الكبضخة السقجمة إيجابية ٪ فقط 3.8, كاف  2011في عاـ 

داء الكمب. تدتخجـ صشاديق الخفافير أحياًنا لجحبيا ألنيا مغ األنػاع ذات  لفضخوس

 الكيسة الدراعية.

ىػ نػع مغ الخفافير المصيفة , والتي يسكغ العثػر عمضيا في أمخيكا الذسالية 

وأمخيكا الػسصى واألجداء الذسالية مغ أمخيكا الجشػبية . لألسف , الستالزمة 

 ؼ تيجيجا خصضخا ألنػاع الخفافير األخخ البيزاء لألنف تذكل 
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 "الخفافيش البشية الكبيرة" صهرة تهضح 

 
 

 "الخفافيش البشية الكبيرة  " خريطة توزيع

................................................................... 
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 الخفاش األحسر الذرقي-13

Eastern red bat 

Lasiurus borealis 

. Vespertilionidaeىػ نػع مغ السيكخوبات في عائمة  األحسخ الذخقيالخفاش 

تشتذخ الخفافير الحسخاء الذخقية عمى نصاؽ واسع عبخ شخؽ أمخيكا الذسالية , مع 

 وجػد سجالت إضافية في بخمػدا.

مغ قبل عالع الحضػاف األلساني فضمضب لػدفيج ستاتضػس  1776تع وصفو في عاـ  -

 Vespertilio borealis, باسع  Vespertilioية في جشذ مػلخ. وضعو في البجا

 John Edwardبػاسصة  1831في عاـ  Lasiurusتع وضعو في جشدو الحالي 

Gray " االسع العاـLasiurus مذتق مغ الضػنانية "lasios" (hairy) و "oura 

" ىػ اسع التضشي في األصل , ويعشي "شسالي".   مغ )"الحيل"(؛ اسع الشػع "بػرياليذ

بضغ األنػاع في جشديا , يختبط الخفاش األحسخ الذخقي ارتباًشا وثيًقا بالخفافير 

الحسخاء األخخػ , والتي تذكل بيا أحادًيا. أقخب أقخبائيا ىع خفاش فايفخ األحسخ 

(Lasiurus pfeifferi( وخفاش سيسضشػؿ , )L. seminolusوخف , ) اش أحسخ

( , وخفاش أحسخ L. blossevillii( , وخفاش أحسخ صحخاوؼ )L. variusالقخفة )

 (.L. atratus( , و الخفاش األحسخ األكبخ )L. salinaeممحي )
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يستمظ الخفاش األحسخ الذخقي فخًوا مسضًدا , حضث تكػف الحكػر مغ اآلجخ أو  -

كل مغ ذكػر  رجة المػف األحسخ.ًيا بجاألحسخ الرجغ , بضشسا تكػف اإلناث أكثخ بمػر 

وإناث الخفافير الذخقية الحسخاء ليا كتف مسضدة مغ الفخاء األبيس. يبمغ شػؿ 

بػصة( , بضشسا يبمغ شػؿ  0.23ممع ) 5.8الذعخ الفخدؼ عمى ضيخه حػالي 

بػصة(. عادة ما يكػف  0.10ممع ) uropatagium 2.6 الذعضخات السػجػدة في

الفخاء عمى سصحو البصشي أفتح في المػف. جدجه كمو مغمف بكثافة , بسا في ذلظ 

uropatagium 0.25جع ) 13-7الحجع مغ جشدو , ويدف . وىػ عزػ متػسط-

بػصة( مغ الخأس إلى الحيل. أذناه  4.3مع ) 109أوقية( ويبمغ قياسو  0.46

بيسا تخاجيح مثمثة. أجشحتيا شػيمة ومجببة. ذيمو شػيل قرضختاف ومدتجيختاف , 

 1.60مع ) 40.6بػصة(. يبمغ شػؿ ساعجه حػالي  2.07ممع ) 52.7بصػؿ 

 5سًشا. ] 32ليربح السجسػع  1.1.2.33.1.2.3بػصة(. تخكضبتو الدشية ىي 

تذضخ ندبة العخض إلى االرتفاع وتحسضل الجشاح ألجشحة الخفافير الحسخاء  -

إلى أنيا تصضخ بدخعة ندبًيا وقادرة عمى السشاورة بذكل معتجؿ. الخفافير الذخقية 

بكثافة , مع أنػاع أخخػ مغ  moths الحسخاء الذخقية آكمة لمحذخات , تفتخس العث

 الحذخات تدتيمظ أيًزا. وىي تدتيمظ اآلفات السعخوفة , بسا في ذلظ العث الغجخؼ 

gypsy moths وعثة كاتخبضمخ الخياـ , tent caterpillar moths  وعثة ,

, وعثة الجودة  Acrobasis moths , وعثة أكخوباسيذ Cydia moths الدضجيا
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 .coneworm moths  , وعثة الجودة السخخوشية cutworm mothsالقارضة 

 

 
 "  Eastern red bat خفافير" صهرة تهضح 

 
 "الخفاش األحسر الذرقي" خريظة تهزيع 

................................................................... 
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 الخفاش األصفر الذسالي - 14

 

Yellow bat 

Dasypterus intermedius 

Lasiurus intermedius 

,  Vespertilionidaeلخفاش األصفخ الذسالي  ىػ خفاش غضخ مياجخ في عائمة ا

وعادة ما يكػف نذًصا عمى مجار العاـ باستثشاء شقذ الذتاء شجيج البخودة , والحؼ 

 يؤدؼ خاللو إلى الدبات.

 

 شػؿلخفاش األصفخ الذسالي أكبخ مغ الخفاش األصفخ الجشػبي , ويبمغ متػسط ا

 لػف  يتخاوح. سع 41-35 جشاحو امتجاد ويبمغ , جع 31-14 ووزنو , سع 14 جدسو

اكغ. الج المػف  إلى ويسضل , الخمادؼ البشي إلى البختقالي األصفخ مغ جدسو فخاء

عادة ما تكػف أغذية الجشاح أغسق مغ الجدع , والداعجيغ فاتحة. عمى غضخ العادة 

بالشدبة لخفافير المضدريغ , فإف الشرف األمامي فقط مغ غذاء الحيل ُمغصى بالفخاء 

 يزاء عمى الكتفضغ والسعرسضغ, ويفتقخ ىحا الشػع أيًزا إلى العالمات الب

تػجج في السقاـ األوؿ عمى شػؿ السشاشق الداحمية في جشػب شخؽ الػاليات الستحجة 

وشخؽ تكداس وكػبا والسكديظ الداحمية ودوؿ أمخيكا الػسصى بمضد وكػستاريكا 
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والدمفادور وغػاتيساال وىشجوراس. ىحا ىػ أكثخ أنػاع الخفافير وفخة في بعس 

. ىحا الشػع لو عجد قمضل مغ سجالت التػاجج مغ فخجضشيا ونػرث مشاشق فمػريجا

 كارولضشا وبشدمفانيا.

يدكغ ىحا الشػع عادًة السشاشق السذجخة بالقخب مغ مرادر السياه الجائسة أو السػائل 

( أو أشجار الشخضل. في Tillandsia usneoidesالداحمية مع الصحالب اإلسبانية )

دائًسا تقخيًبا مع  L. intermediusجشػب شخؽ الػاليات الستحجة , يتدامغ تػزيع 

الصحمب اإلسباني , والحؼ يدتخجمػنو في كل مغ مػاقع الػالدة. تجثع الخفافير 

داخل الصحالب اإلسبانية نفديا أو تحت سعف أشجار الشخضل السعمقة السضتة. قج 

احجة أو شجخة بمػط حية مغصاة بالصحالب اإلسبانية مػشًشا تكػف شجخة نخضل و 

لمعجيج مغ األفخاد عمى مجار العاـ , وقج تذكل العجيج مغ اإلناث الحػامل 

والسخضعات مدتعسخة لألمػمة , عمى الخغع مغ الصبيعة االنفخادية لسعطع خفافير 

ل البمػط . وججت إحجػ الجراسات أف الخفافير تفزLasiurine bats المضدوريغ

 فػؽ  متخ 2.23 يبمغ مجثع ارتفاع( بستػسط Quercus geminataالخمل الحي )

 . متخ فػؽ أقخب نبات 1.57 و األرض سصح
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 " صوره توضح الخفاش االصفر"

 

 " خريطة توزيع الخفاش االصفر"

 

...............................................................  
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 األبيض في ىشدوراسالخفاش -51

Honduran white bat 

Ectophylla alba 

ضاىخ, ولػنو  ذيلسع, وليذ لو  4.7إلى  3.7ىػ خفاش صغضخ الحجع, شػلو مغ 

األصفخ البختقالي, أبيس, كسا أفَّ لػف وجيو وأذنيو وجدء مغ ذراعيو تطيخ بالمػف 

 بضشسا العضشاف واألجشحة سػداء, وككل األنػاع مغ فرضمتو, فإف أنفو مثمث الذكل

إف الخفاش األبيس اليشجوراسي لو فخو أبيس ناصع. تكػف أشخاؼ الذعخ الفخدؼ -

رمادية , مع المػف الخمادؼ أكثخ وضػًحا تجاه الجدء الخمفي لمخفاش. تعج ىحه 

وخفاش األشباح  Diclidurusشب مع أربعة أنػاع مغ األنػاع , جشًبا إلى ج

(Macroderma gigas مغ بضغ األنػاع الػحضجة السعخوفة حالًيا مغ الخفافير , )

حضث تكػف الصبقة بيزاء. إف ورقة أنفيا  -نػع  1300تع وصف أكثخ مغ  -

( , ومع ذلظ Diclidurus albusالكبضخة تسضدىا بديػلة عغ خفاش الذبح الذسالي )

, فيػ الخفاش األبيس الػحضج الحؼ يتعاير معو )لو نصاؽ جغخافي متجاخل(. أغذية 

الجشاح سػداء. أذنيو , وتخاجي )الشتػءات الغزخوفية أماـ فتحات األذف( , وأوراؽ 

األنف , والذفتضغ بختقالية صفخاء زالية. تربغيا األصفخ البختقالي يخجع إلى 

صة الدانثػفضل. إنيا أوؿ حضػاف ثجيي معخوؼ تخكضدات كبضخة مغ الكاروتضشات , وخا

تختمف كثضخا عغ  باحتػائو عمى ما يكفي مغ الكاروتضشات في جمجه لتػلضج لػف واضح.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A%D9%84
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معطع الخفافير , ىحا الشػع رائع الذكل مثل الثمج األبيس الجسضل , مع آذانو 

 . الرفخاء

 

بػصة( ,  1.9-1.5ممع ) 47-37ىػ نػع صغضخ , يبمغ شػؿ رأسو وجدسو -

-10بػصة( , وشػؿ األذف مغ  1.15-1.09ممع ) 29.3-27.8وشػؿ الداعج 

 0.21-0.18جع فقط ) 6-5بػصة(. يدف األفخاد  0.59 -(. 0.39ممع ) 15

خمي أونرة(.  أنف الخفاش مشترب وذيمو غائب وأذنو كبضخة ومدتجيخة. اليامر الجا

مغ الدنسة محجب , في حضغ أف اليامر الخارجي مدشغ بذكل خذغ بأربعة أو 

خسدة فرػص صغضخة. يحتػؼ ورقة األنف أيًزا عمى ىامر مدشغ. لجييا ثسانية 

,  2.1.2.22.1.2.2إلى عذخة "ثآلضل" صغضخة تحت فسيا. تخكضبتو الدشية ىي 

ػاع األخخػ في فرضمتيا سًشا. تذبو جسجستيا في السطيخ األن 28ليربح السجسػع 

 الفخعية , باستثشاء الحفخ القاعجية العسيقة جًجا. يذبو الخفاش بذكل عاـ بالتضخيشػس

 . white Platyrrhinus أبيس صغضخ

ات مػز الجشة البخؼ التي يتغحػ ىحا الخفاش عمى الفػاكو ويعير في أوراؽ نب

  .َيرشع مشيا ممجأ لو

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platyrrhinus
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 "الخفاش األبيض" صهر تهضح 

بأمخيكا  وبشسا كػستاريكا, نيكاراغػا, اليشجوراسنتذخ الخفاش األبيس في 

 .الػسصى

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
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 " خريظة تهزيع الخفاش اَّلبيض"

                                           

................................................................... 

  األشيبالخفاش  -16

Hoary bat 

Aeorestes cinereus 

,  vesperالخفاش األشضب  ىػ نػع مغ الخفافير في عائمة خفاش 

Vespertilionidae يعير في معطع أنحاء أمخيكا الذسالية ومعطع أمخيكا .

 الجشػبية , مع وجػد مجسػعات مشفرمة في جدر غاالباغػس وىاواؼ.

بػصة( مع  5.7إلى  5.1سع ) 14.5 إلى 13شػؿ الخفاش الذػكي يبمغ متػسط 

 أونرة(. إنو أكبخ خفافير 0.92جع ) 26بػصة( ووزنو  15.5سع ) 40جشاحيو 

تػجج عادة في كشجا وتذضمي. معصفو كثيف وبشي داكغ , مع أشخاؼ بيزاء عمى 
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الذعخ تعصي الشػع مطيخه "األشضب" الحؼ سسي عمى أساسو. الجدع مغصى بالفخاء 

فمي مغ األجشحة. الحكػر واإلناث ثشائي الذكل في كتمة الجدع , باستثشاء الجانب الد

 ٪ مغ الحكػر. 40ناث أثقل بشدبة واإل

عادة ما يجمذ الخفاش بسفخده عمى األشجار , مختبًئا في أوراؽ الذجخ , ولكغ  -

في بعس األحياف شػىج في الكيػؼ مع الخفافير األخخػ. تفزل الغابات , 

وخاصة الغابات الرشػبخية , ولكشيا ترصاد فػؽ السشاشق السفتػحة أو البحضخات. 

سكغ أف تغصي الخفافير يرصاد بسفخده ومرجره الغحائي الخئيدي ىػ العث. ي

مضل( أثشاء البحث عغ الصعاـ. خفافير ىػارؼ ىي مياجخة  24كع ) 39مدافة 

لسدافات شػيمة , وتقزي الذتاء في أمخيكا الػسصى وجشػب غخب الػاليات الستحجة 

 والخبيع والريف في خصػط العخض الذسالية في الػاليات الستحجة وكشجا

 
 " Hoary bat خفافير" صهرة تهضح 
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 " خريظة تهزيع الخفاش اَّلشيب"

............................................................... 

 الخفاش عاري البظن -17

 The naked-rumped tomb bat  الخّفاش عارؼ البصغ :اَّلسم السحمي

  شضخ العذى, خفاش القبػر  :اَّلسم الذائع

 Taphozous nudiventris  :اَّلسم العمسي
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 "الخفاش عاري البظن" صهرة تهضح شكل 

 

الخفاش عارؼ البصغ مغ أكبخ أنػاع الخفافير في الكػيت و الدعػدية وقصخ 

..,..., لػنو بشي مائل لمخمادؼ في أجدائو العميا, أما أجداؤه الدفمى فمػنيا فاتح. 

األجداء الخمفية مغ الطيخ والبصغ خالية مغ الذعخ ومغ ىشا اشتق اسسو عارؼ 

بصغ. يسكغ التعّخؼ عميو مغ خالؿ الجدء الشاتئ مغ غذاء الحنب عشج مشترف ال

 .شخؼ الغذاء الخمفي, وليذ لو ورقة أنفية

يسضل ىحا الشػع مغ الخفافير لمعير ضسغ تجسعات صاخبة, غالبًا ما تشبعث مشيا 

السّيسا عشج انصالقو بعج  رائحة عصخة الذعة. يرجر ىحا الخفاش صػتًا صخيخياً 

الغخوب بقمضل. تػجج لو مخالب في رجميو تداعجه عمى التعمق والتسدظ باألسصح 

الخذشة. شضخانو سخيع ومباشخ ويسكشو الصضخاف لسدافات بعضجة بحثًا عغ الفخائذ. 

قجرتو عمى مالحقة الحذخات الصائخة عمى ارتفاعات عالية تفػؽ قجرة غضخه مغ 

 .الخفافير

 )اء الخفاش باإلضافة إلى اإلنداف, الصضػر الجارحة التي تفتخسو, والحيات مغ أعج

الثعابضغ( وكحلظ الثجييات األخخػ األكبخ مشو. يتجشب أعجاءه بالجخػؿ في األماكغ 

الزيقة بضغ الججراف وفي الذقػؽ الرخخية. تزع األنثى صغضخًا واحجًا في كل مخة, 

أمو لسجة ثالثة أسابيع حتى يكبخ ويدتصيع يػلج أعسى ودوف فخاء, ويطل متعمقًا ب
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يتػاجج بكثخة في الكػيت ويعير بتجسعات كبضخة ججًا, وىػ أحج الخفافير  .الصضخاف

 , خفاش ُكيل  ولقجخفاش أذف الفأر الكبضخ الثالثة التي تع رصجىا في الكػيت وىي

ذكخىا  نػع مغ الخفافير في الجديخة العخبية وأشخافيا )العخاؽ والذاـ( 48تع رصج 

 Mammals) في كتابو الثجييات في الجديخة العخبية وىػ بالمغة اإلنجمضدية ىاريدػف 

of Arabia)  عمى الحذخات وال  واثشاف مشيا تتغحػ عمى الفػاكو بضشسا الباقي تتغحػ

 يػجج مشيا ما يستز الجماء. 

يػجج في شساؿ إفخيكيا والذخؽ األوسط وجشػب شخؽ آسيا , مػائميا الصبيعية ىي -

الجافة , والذجضخات الجافة شبو االستػائية أو االستػائية والغابات والكيػؼ الدافانا 

 والسشاشق القاحمة.

 

 "الخفاش عاري البظن" خريظة تهزيع اماكن  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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............................................................... 

  خفاش ذيل الفار-18

Mouse-Tailed Bat, Greater mouse-tailed bat 

 Rhinopoma microphyllum 

 
 "خفاش ذيل الفار صهرة تهضح شكل" 

 

الخفافير ذات الحيل الفأرؼ ىي مجسػعة مغ الخفافير اآلكمة لمحذخات مغ -

مع ثالثة إلى ستة أنػاع فقط , وكميا مػجػدة في  Rhinopomatidaeعائمة 

جشذ وحضج القخف. تػجج في العالع القجيع , مغ شساؿ إفخيكيا إلى تايالنج 

وسػمصخة , في السشاشق القاحمة وشبو القاحمة , وتجثع في الكيػؼ والسشازؿ 

 6إلى  5مغ  وحتى األىخامات السرخية. إنيا صغضخة ندبًيا , ويبمغ شػؿ جدسيا

https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_mouse-tailed_bat
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 جع. 14و  6سع فقط. يدف ما بضغ 

ىي خفافير صغضخة ذات أشخاؼ رفيعة جًجا وذيل شػيل ورفيع بال شعخ , -

وىػ تقخيًبا نفذ شػؿ بكية الجدع. يحتػؼ الخصع عمى ورقة أنف صغضخة 

. آذانيع الكبضخة ليا زنسة متصػرة ومترمة وبديصة مع فتحات أنف صسامية

بعضػنيع الدػداء الكبضخة بذخيط مغ الجمج عمى الجبية. يػجج مدتػدع لمجىػف 

الحيمية والداقضغ الخمفضتضغ. مغ بضغ جسيع  penduncleيقع بالقخب مغ 

أصابع أقرخ بالشدبة لصػؿ  Rhinopomatidaeالخفافير , تستمظ 

مع وشػؿ الداعج مغ  90إلى  50سيا مغ ساعجىا. يبمغ شػؿ رأسيا وجد

إلى  6مع ووزف الجدع مغ  80إلى  40مع وشػؿ الحيل مغ  75إلى  45

 جخاًما. 14

في الرحارؼ والسشاخات شبو القاحمة في شساؿ  Rhinopomatidaeتعير  -

إفخيكيا وجشػب آسيا , مغ السغخب والدشغاؿ إلى جشػب الدػداف والذخؽ األوسط 

ار وتايالنج وشساؿ سػمصخة. كسا يأتػف إلى السشاشق الدراعية واليشج إلى ميانس

والسشاشق السزصخبة. إنيا قابمة لمتكيف وتعير عمى شػؿ الججراف ذات الخشػبة 

السشخفزة ودرجات الحخارة السختفعة. كسا يدتخجمػف الذقػؽ والججراف الرخخية 

ػا يأتػف ألكثخ مغ والسشازؿ والسقابخ )بسا في ذلظ األىخامات السرخية , حضث كان

ثالثة آالؼ عاـ( واألنفاؽ والكيػؼ كسالجئ. تدافخ الحضػانات مغ األجداء الذسالية 
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مغ جشػب آسيا إلى مدتعسخات الذتاء , حضث تربح خافتة , عمى الخغع مغ أنيا ال 

تجخل في حالة سبات. في فتخات الجفاؼ الذجيج أثشاء نقز الغحاء , فإنيع يثبتػف , 

 ي مخازف الجىػف الخاصة بيع.حضث يعيذػف ف

في مدتعسخات تزع اآلالؼ , حضث تتجسع  Rhinopomatidaeتعير  

في مجسػعات صغضخة متفخقة. السجسػعات السختمصة شائعة ولكغ تػجج أيًزا 

مجسػعات بيا ذكػر أو إناث فقط. إنيع يعيذػف في مجاثع مغ ألف عزػ أو أكثخ 

لدشة. لجييع قجرة تحسل ضعيفة لمصضخاف , ولجييع واحج أو اثشاف مغ الذباب في ا

وسخعاف ما تربح مشذػرات سخيعة مشيكة. يسكشيع أيًزا الخكس بدخعة عمى 

األرض. يرصادوف الحذخات الرغضخة بسا في ذلظ الخشافذ التي يبمغ ارتفاع 

 شضخانيا مغ خسدة إلى عذخة أمتار.

مة بحلظ تختبط ىحه الفرضمة ارتباًشا وثيًقا بخفاش كضتي ذؼ األنف ا- لخشديخ , مكسِّ

Rhinopomatidae  في الفرضمة الفائقةRhinopomatoidea كسا أنيا تختبط .

ارتباًشا وثيًقا بخفافير حجوة الحراف , والخفافير ذات األنف الػرقي في العالع 

. Yinpterochiroptera, واألعزاء اآلخخيغ في رتبة  Plecotusالقجيع , و 

لسشاشق األكثخ جفافًا في شساؿ إفخيكيا وجشػب آسيا. ال ىشاؾ أربعة أنػاع تطيخ في ا

 تػجج أحافضخ معخوفة.

................................................................... 
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  خفاش الذيل الحر السكديكي -01

 
Mexican free-tailed bat or Brazilian free-tailed bat 

 

Tadarida brasiliensis 
  

 Tadaridaالخفافير السكديكية حخة الحيل أو الخفافير البخازيمية حخة الحيل )

brasiliensis وُيعتبخ أحج أكثخ  الحجع مػششو األمخيكتضغ( ىي خفاش متػسط ,

بأعجاد ىائمة في مػاقع قمضمة  سعالثجييات وفخة في أمخيكا الذسالية. مضميا نحػ التج

ندبًيا يجعميا عخضة لتجمضخ السػائل عمى الخغع مغ وفختيا. ُيدعع أف لجييا أسخع 

سخعة أفكية )عمى عكذ سخعة الغػص السشحجرة( ألؼ حضػاف , حضث ترل إلى 

كع / ساعة( ؛ لع يتع  161مضل في الداعة ) 100تديج عغ سخعات أرضية قرػػ 

قياس سخعة اليػاء الفعمية. حجدت اليضئة التذخيعية في والية تكداس الخفاش 

 1995السكديكي ذو الحيل الحخ عمى أنو حضػاف ثجيي لمػالية )شضخاف( في عاـ 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 "خفاش الذيل الحر السكديكي" صهرة تهضح 

مغ قبل  1824وصف الخفاش السكديكي ذو الحيل الحخ بأنو نػع ججيج في عاـ 

عالع الحضػاف الفخندي إيديجور جيفخوؼ سانت ىضمضخ. وضعو جيفخوؼ في جشذ 

Nyctinomus  مع اسعNyctinomus brasiliensis.  جسع الشسط الكمي ثع تع

 Tadaridaدمدل الجديئي إلى أف أقخب أقخباء في البخازيل. تذضخ بيانات الت

brasiliensis  ىع األنػاع الذكيقةSauromys petrophilus  في جشػب إفخيكيا و

Tadarida aegyptiaca  في إفخيكيا وجشػب آسيا. تذكل ىحه األنػاع الثالثة

clade   ممضػف سشة.  6.5يعتقج أنو يبمغ مغ العسخ حػالي 

 

يستج الخفاش السكديكي ذو الحيل الحخ مغ الشرف الجشػبي مغ الػاليات الستحجة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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القارية عبخ معطع السكديظ , وعبخ معطع أمخيكا الػسصى إلى أمخيكا الجشػبية. 

نصاقيا في أمخيكا الجشػبية غضخ مفيـػ بذكل أقل حضث تعير في السختفعات 

د , وساحل بضخو وشساؿ تذضمي , البخازيمية الذخقية والداحل , وشساؿ شخؽ األنجي

ووسط األرجشتضغ. ىع غائبػف في الكثضخ مغ غابات األمازوف السصضخة. تػجج أيًزا 

 11في مشصقة البحخ الكاريبي , وىي مػششيا األصمي جسيع جدر األنتضل الكبخػ و 

 Brackenمغ جدر األنتضل الرغخػ. تع العثػر عمى أكبخ مدتعسخة معخوفة في 

Cave  ممضػف خفاش.  20ساف أنصػنضػ , تكداس , مع ما يقخب مغ , شساؿ

 180تتجسع الخفافير مغ ىحه السدتعسخة بأعجاد ضخسة عمى ارتفاعات تتخاوح بضغ 

 قجـ(. 9800متخ ) 3000قجًما( وحتى  3280و  590متخ ) 1000و 

 السػشغ

 

يا تجثع الخفافير السكديكية حخة الحيل بذكل أساسي في الكيػؼ. ومع ذلظ , فإن

تتجػؿ أيًزا في السباني مغ أؼ نػع شالسا أنيا قادرة عمى الػصػؿ إلى الفتحات 

والفػاصل السطمسة في األسقف أو الججراف. يسكغ لمخفافير إنذاء مػاقع جاثسة 

لمسباني بغس الشطخ عغ "العسخ والصػؿ والعسارة ومػاد البشاء واإلشغاؿ مغ قبل 

ذلظ , تحتاج الكيػؼ إلى مداحة كافية مغ  البذخ واتجاه البػصمة".  عمى الخغع مغ

الججراف والدقف لتشاسب ماليضغ الخفافير. قبل السباني , ربسا كانت الخفافير ذات 
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الحيل الحخ في جشػب شخؽ الػاليات الستحجة تجثع في أجػؼ األشجار مثل 

السشغخوؼ األحسخ وأشجار السانغخوؼ الدػداء وأشجار السانغخوؼ البيزاء والدخو. 

ع ذلظ , يبجو أف معطع الخفافير في فمػريجا تفزل السباني وغضخىا مغ اليياكل وم

مغ صشع اإلنداف عمى السجاثع الصبيعية. تسضل الكيػؼ في فمػريجا إلى احتالليا في 

. تسضل الكيػؼ في فمػريجا إلى وجػد بخؾ myotisالغالب مغ قبل الجشػب الذخقي 

ير حخة الحيل إلى قجر كبضخ مغ الخشػبة مغ السياه عمى األرض وال تحتاج الخفاف

 الشدبية مثل العزل الجشػبي الذخقي.

 
 "خفاش الحيل الحخ السكديكي" خريظة تهزيع 

................................................................... 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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   خفاش ُكيل -  20

Kuhl's bat 

Pipistrellus kuhlii - Kuhl's Pipistrelle)) 

الحؼ يعير في مشاشق واسعة مغ شساؿ إفخيكيا  vesper batىػ نػع مغ خفافير 

وجشػب أوروبا وغخب آسيا. يسكغ العثػر عمضيا في الغابات السعتجلة , واألراضي 

الجافة شبو االستػائية أو االستػائية , والشباتات الذجخية مغ نػع البحخ األبيس 

 شق الحزخية., واألراضي العذبية السعتجلة , والحجائق الخيفية , والسشاالستػسط 

 
 " صهرة تهضح شكل خفاش كيل"

, تحت اسع  1817ألوؿ مخة في عاـ  Kuhlلػ  pipistrelleتع تدسية 

Vespertilio kuhlii لمعالع  , في عسلHeinrich Kuhl  بعشػافDie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vesper_bat
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deutschen Fledermäuse  خفافير ألسانيا"(.  تع اختيار الرفة السحجدة مغ"(

ذكخػ  ػف العضشات األولى , ويحض ػاجسع غ, الحي Johann Nattererالعالع قبل 

ل نفدو ىػ الدمصة , باعتباره أوؿ مغ أبمغ ي, يعتبخ ك ICZNل ؛ بسػجب قػاعج يك

عغ االسع. كاف سكاف الجدائخ ومرخ ولضبيا والدػداف ُيعخفػف سابًقا باسع 

Pipistrellus Deserti  يعتبخ ىحا الترشيف اآلف مخادًفا مبتجًئا لػPipistrellus 

kuhlii. 

 

 

 

 " خريظة تهزيع خفاش كيل"

............................................................... 
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 فاش السوبرانوخ -20
 

  

Soprano bat  

Pipistrellus pygmaeus 
 

 Pipistrellus) مغىػ خفاش صغضخ تع فرمو رسسًيا فقط في الترشيف بخانػ ػ س
pipistrellus الي  1999( في عاـPipistrellus pygmaeus 

. مغ السسكغ أف تكػف ىاتاف السجسػعتاف قج تباعجتا عغ بعزيسا البعس في 

القجرة عمى التشطيع  خفافير الدػبخانػ , وليحا الدبب تستمظالبحخ األبيس الستػسط 

 درجة مئػية. 40الحخارؼ عشج درجات حخارة ترل إلى 

 

تع تسضضد الشػعضغ ألوؿ مخة عمى أساس مكالسات تحجيج السػقع بالرجػ ذات 

كضمػ ىختد , بضشسا  45الذائعة نجاًء مغ  pipistrelleالتخددات السختمفة. تدتخجـ 

كضمػ ىختد. يصمق عمى ىحيغ  55الدػبخانػ عشج  pipistrelleيتع تحجيج مػقع 

, أو  pipistrelleكضمػ ىختد  55و  كضمػ ىختد pipistrelle 45الشػعضغ أحياًنا اسع 

البشي )الدػبخانػ(. مشح انقداـ  pipistrelle)الذائعة( و  pipistrelleعرابة 

 الشػعضغ , تع اكتذاؼ عجد مغ االختالفات األخخػ في السطيخ والسػئل والغحاء.
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مغ السعخوؼ أف سػبخانػ يشتذخ في جسيع أنحاء أوروبا في أسصح السشازؿ  -

, أف  Palmeirimو  Lournecoقتخحت إحجػ الجراسات , التي أجخاىا والسشازؿ. ا

سبب تفزضل األسصح كاف بدبب االختالفات الحخارية الستاحة في جسيع أنحاء 

درجة مئػية ,  40الدصح. عمى الخغع مغ أف الدػبخانػ يسكشيا التشطيع الحخارؼ حتى 

السشازؿ لسدتعسخات الػالدة إال أنيا تفزل عجـ تجاوز درجة الحخارة ىحه. تتيح أسصح 

الػصػؿ إلى البقع األكثخ بخودة في األياـ األكثخ دفًئا والبقع األكثخ دفًئا في أوقات 

 أخخػ. 

تع اكتذاؼ ذلظ مغ خالؿ استخجاـ صشاديق الخفافير السمػنة السختمفة ومعخفة مجػ 

أف شضػع استخجاـ كل مشيا. عمى الخغع مغ أف صشاديق الخفافير الدػداء يسكغ 

تختفع درجة حخارتيا أكثخ مغ الالـز , إال أنيا كانت تتخدد كثضًخا , مسا يذضخ إلى 

 تفزضل درجات الحخارة األكثخ دفًئا.

في دراسة أجخاىا نيكػلد وراسي , ُوجج أف مػشغ سػبخانػ , كانت تتكػف في الغالب  

واألراضي  مغ األراضي الدراعية ولكشيا شيجت أيًزا زيادة كبضخة في حافة الغابات

 العذبية السدتخجمة كسػائل. 
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 "

 " Pygmy pipistrelle خفافيشصهرة تهضح 

 الغابات واألراضي الخشبةىحه األنػاع األوروبية التي تحب القخب مغ األنيار 

يتشاوؿ ىحا الشػع مغ الخفافير عمى الصعاـ عمى شػؿ الغابات واألراضي  .

 . األخخػ الخشبة عمى البخاغير السائية والحذخات 
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 "خفاش السوبرانو" خريظة تهزيع 

............................................................... 

 الخفافيش مراصة الدماء الكاذبة -22

 
Greater false vampire bat 
Lyroderma lyra 

 

, الخفافير  Megadermatidaeىػ نػع مغ الخفافير في عائمة الخفاش الكاذب 

مراص الجماء الدائفة. مػششيا آسيا. ُيعخؼ أيًزا باسع الخفاش اليشجؼ الدائف 

ىحا الخفاش مشتذخ في جسيع .مراص الجماء أو مراص الجماء الكاذب األكبخ

أنحاء جشػب آسيا وجشػب شخؽ آسيا. يحجث في أفغاندتاف وبشغالدير وبػرما 

 نضباؿ وباكدتاف وسخيالنكا وتايالنج وفضتشاـ.وكسبػديا والرضغ واليشج والوس ومالضديا و 

ىحا الشػع ىػ الحع. يذسل نطاميا الغحائي الخفافير األخخػ والصضػر الرغضخة 

إنو خفاش ممتقط يمتقط الفخيدة مغ األرض واحف واألسساؾ والحذخات الكبضخة.والد 

مغ  ومغ األسصح السائية. يدتفضج مغ العجيج مغ أنػاع السػائل. الكبار يرصادوف 

 كضمػمتخات. 4الغدق حتى الفجخ , ويقصعػف مدافة ترل إلى 
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٪ مغ 85مجسػعة مغ استخاتيجيات الرضج. يتع أسخ حػالي  L. lyraتدتخجـ 

الفخيدة خالؿ رحالت البحث القرضخة التي تصضخ فضيا عمى ارتفاع نرف متخ فػؽ 

جمذ عمى سصح األرض. كسا أنيا تدتخجـ استخاتيجية الجمػس واالنتطار , حضث ت

ارتفاع متخيغ فػؽ سصح األرض النتطار الفخيدة. يدتخجـ تحجيج السػقع بالرجػ. 

إنو قادر عمى الرضج باستخجاـ الخؤية واالستساع الدمبي لفخيدتو , وقج لػحع أيًزا 

 أنو يرصاد فخيدة في الطالـ الجامذ دوف تحجيج السػقع بالرجػ.

 

 160إلى  150يدتسخ الحسل مغ  تفرل اإلناث نفديا عغ الحكػر بعج التداوج.

يػًما , وتحسل األنثى جخًوا واحًجا أو اثشضغ. تحسل اإلناث صغاًرا أثشاء البحث عغ 

الصعاـ , لكشيا تتخؾ صغاًرا أكبخ في السجثع. مسخضة شابة لسجة شيخيغ إلى ثالثة 

 أشيخ.

 

وججت في جشػب آسيا وجشػب شخؽ آسيا في الغابات السصضخة الخشبة . يسكغ 

تأكل كل شيء مغ الحذخات الكبضخة كالدحالي والزفادع والفئخاف والصضػر  أف

 . الرغضخة وحتى األنػاع األخخػ مغ الخفافير الرغضخة

يسكغ العثػر عمى ىحا الشػع مغ الخفافير في شقػؽ الرخػر والكيػؼ , وأوراؽ 

 . الذجخ وتجاويف األشجار
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 " Greater false vampire bat خفافيش" صهر تهضح 
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 " خريظة تهزيع الخفافيش مراصة الدماء الكاذبة"

............................................................... 

 مراص الدماء الذائع خفاش -23

Vampire bats 

Desmodus rotundus 

وىي سسة , الجـ مرجر غحائيا ىػ خفافير ىي لخفافير مراصة الجماءا

التي تتغحػ عمى الجـ  مغ الخفافير أنػاع وتػجج ثالثة .بتالع الجـا غحائية تدسى

 بسفخدىا, ىي فرضمة الشّدافات فرضمةُوضعت ىحه األنػاع الثالثة داخل  فقط,

(Desmodontidae) فرضمة اآلف بتجسيعيا باعتبارىا  عمساء الترشيف, ولكغ قاـ

الخفاش األمخيكي ذؼ األنف , مع (Desmodontinae) ديدمػدونتشي, فخعية

 (Phyllostomidae) مغ فرضمة فضمػستػمضجاؼ الػرقي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  لدماء:ا مراصانهاع خفافيش  

   )Desmodus rotundus( لخفاش مراص الجماء العادؼا  -

  )Diphylla ecaudata( الخفاش مراص الجماء مذعخ االرجل -

  )Diaemus youngi (لخفاش مراص الجماء أبيس االجشحةا -

األمريكيتين بدءا من األنػاع الثالثة تشتسي إلى  كل تمظوتشتسي األنػاع الثالثة 

 .، شيمي، واألرجشتين السكديك إلى البرازيل

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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مراصة الجماء خصع قرضخ مخخوشي الذكل , كسا يفتقخ إلى األنف  لمخفافير

عمى رأس  U بجاًل مغ ذلظ وسائج عارية مع َأتاَلـ عمى شكل حخؼ الػرقية, ولجيو

الخفاش مراص الجماء العادؼ مدتكبالت حخارية عمى أنفو , وىي  األنف, يستمظ

تجفق الجـ بالقخب مغ جمج الفخيدة , وتع العثػر عمى نػاة أماكغ  تداعجه في تحجيج

الخفافير مراصة الجماء والتي تتسضد بسػضع وليدتػلػجيا مذابية  في مخ

األشعة تحت الحسخاء في الثعابضغ ذات أجيدة استذعار األشعة تحت  لسدتكبالت

 .الحسخاء

 عسػًما بأذنضغ صغضختضغVampire batsالخفاش مراص الجماء  يتسضد -

متخررة في القصع , بضشسا تتدع أسشانو  وذيل قرضخ , وأسشانو األمامية

الخفافير األخخػ , وتتسضد  الخمفية بأنيا أصغخ بكثضخ مغ حجسيا في

الحؼ يعالج األصػات  األكيسة الدفمية وىي ذلظ الجدء في مخ الخفاش

لمحضػانات الشائسة  بتكيفيا بذكل جضج لمكذف عغ أصػات التشفذ العادية

الخفافير مراصة  دتعضغت.لتي تسثل السرجر األساسي لغحاء الخفاشا

في أجداـ  الجماء باألشعة تحت الحسخاء لتحجيج البقع الجمػية الداخشة

 جات الػرقيةحفخائديا, وُتدتقبل إشارات األشعة تحت الحسخاء عبخ الػ 

جات حػؿ حممع في الخفافير , وتػجج ىحه الػ  1الثالثة التي يبمغ قصخىا 
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وتتسضد الخفافير مراصة . ويسكشيا تغضضخ االتجاه عشج الزخورة األنف

 .الجماء بأنيا رشيقة جًجا

 

الخفاش  الخفافير مراصة الجماء بالرضج فقط عشجما يخيع الطالـ , ويتغحػ تقػـ

أحياًنا( , بضشسا  مراص الجماء العادؼ غالًبا عمى دماء الثجييات )وتتزسغ البذخ

الجماء أبيس  جماء ُمذعخ األرجل والخفاش مراصيتغحػ الخفاش مراص ال

العادؼ عائاًل  وما أف يحجد الخفاش مراص الجماء األجشحة عمى دماء الصضػر , 

األرض ويدتخجـ اإلحداس  , مثاًل حضػاًنا ثجيًيا نائًسا فإنو ييبط ويقتخب مشو عمى

صغضخ  تقـػ بعسل شقّ  بالحخارة لتحجيج مكاف دافئ عمى جمج الفخيدة ليعزو ثع

 .بأسشانيا وتمعق الجـ مغ الجخح

 

 كاف ىشاؾ فخو عمى جمج العائل, فإف الخفاش مراص الجماء العادؼ يدتخجـ وإذا

القػاشع  أنيابو وأسشانو الخجية كذفخات حالقة إلزالة الذعخ وبعجىا تقػـ أسشاف

وال تػجج  ممع , 8ممع وعسقو  7العمػية الحادة جًجا لجػ الخفاش بعسل قصع شػلو 

 .مضشا في القػاشع العمػية, مسا يحافع عمضيا حادة جًجا دائًسا

تياجع الخضػؿ واألبقار والصضػر وحضػانات أخخػ مغ ذوات الجـ الحار  -
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وتستز دماءىا. والخفاش مراص الجـ العادؼ مغ أكثخ األنػاع السعخوفة 

سع. لو أسشاف 8وىػ حضػاف صغضخ ُبشيُّ المػف ومحسخ قمياًل ويبمغ شػلو 

أمامية حادة جًجا ومثمثة الذكل تقصع مثل مػسى الحالقة, ولو َمخؼء 

قرضخ وضضق ال يدسح إال بسخور الدػائل. تيجع الخفافير السراصة 

لمجماء أحياًنا عمى اإلنداف الشائع. العزة نفديا غضخ مؤلسة وسخعاف ما 

ُتْذفى لكشيا ربسا تدبب داء الَكمب. وىحه الخفافير أثخت عمى الثخوة 

حضػانية وحضػانات أخخػ في بعس السشاشق وتدببت في إصابة اإلنداف ال

  .بجاء الَكَمب

وُحكضت قرز مخيفة عغ قدػة ىحه الحضػانات الثجيية. وسسضت ىحه الخفافير 

اص الجماء لعاب  ويؤدؼ .بيحا االسع ندبة لألساشضخ الخخافية عغ الخفاش مرَّ

أساسية  في جدع الزحية وضيفةالخفاش الحؼ يفخزه في الجخح الشاتج عغ العزة 

التي  في التغحية مغ الجخح , ذلظ أف المعاب يحتػؼ عمى العجيج مغ السخكبات

ومخكبات  تصضل فتخة الشديف , مثل مزادات التخثخ التي تسشع الجـ مغ التخثخ,

دراسة حجيثة أف الخفافير  وأثبتت .تسشع تقمز األوعية الجمػية بالقخب مغ الجخح

 7.9الخكس بدخعة ترل إلى  العادية يسكشيا إلى جانب السذيمراصة الجماء 

وتدف أنثى الخفاش مراص الجماء .(أمياؿ في الداعة 4.9كع في الداعة )
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جخاًما مغ الجـ في وجبة تدتسخ  20جخاًما ويسكشيا تشاوؿ أكثخ مغ  40الشسػذجية 

 .دقيقة 20لسجة 
 

 

لعاب الخفافير الساصة لمجماء أضيخت دراسة أمخيكية ججيجة وجػد أنديسات في 

يسكغ استخجاميا في تخكضب أدوية ججيجة تداعج عمى معالجة الجمصات الجمػية, 

وقالت الجراسة إف إنديع ديسػتضبالس  وذلظ إثخ اكتذاؼ قجرتيا عمى تدضضل الجماء

السػجػد في لعاب ىحا الشػع مغ الخفافير يسكشو إذابة التخثخات في األوعية الجمػية, 

تذضخ الجراسة إلى أف حقغ السراب بالجمصة  .ي ذلظ تمظ التي تسخ في الجماغبسا ف

بمعاب الخفافير السراصة لمجماء خالؿ الداعات الثالث األولى التي تعقب ضيػر 

العػارض ال يداعج عمى إنقاذ حياتو برػرة أكبخ مغ أؼ محمػؿ كيساوؼ آخخ 

أخخ حرػلو عمى فحدب, بل يدسح بتحدضغ وضعو لداعات إضافية في حاؿ ت

 العالج.

 

, ولكغ العمساء لع يقػمػا بإجخاء 2003ويعػد اكتذاؼ إنديع ديسػتضبالس إلى عاـ  

في جامعة أوىايػ  2006دراسات عميو في الدابق, باستثشاء بحث واحج جخػ عاـ 

 أضيخ إمكانية استخجامو عمى البذخ دوف أضخار أو مخاشخ جانبية.
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 " دماءالالخفاش مراص " صهرة تهضح 

..................................................................... 

 في الخفافيش متًلزمة األنف األبيض                

White-nose syndrome (WNS) 

 

واحجة مغ أكبخ األخصار التي تيجد الخفافير في أمخيكا الذسالية ىػ نػع مغ 

وىحه   white nose syndrome األبيس"الفصخيات يدسى " متالزمة األنف 

الفصخيات ترضب األنف واألذف والجشاحضغ عشج الخفاش, وتدبب الػفاة في نياية 

ممضػف خفاش حتى اآلف , وىحا  7,5السصاؼ , وقتمت تمظ الفصخيات أكثخ مغ 
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مقاشعات كشجية , ويتػقع العمساء اف تختفي  3والية و 16السخض مػجػد اآلف في 

عامًا إذا لع يتع التػصل لػسضمة  20ير مغ الذساؿ الذخقي تساما بعج انػاع الخفاف

( ىي مخض ناشئ في WNSمتالزمة األنف األبيس ) لػقف إنتذار ىحا السخض.

الخفافير في أمخيكا الذسالية مسا أدػ إلى انخفاض كبضخ في أعجاد الخفافير في 

  .الػاليات الستحجة وكشجا

 
 عشد الخفافيش" األنف األبيضمتًلزمة  صهرة تهضح مرض" 

 

التي تع التقاشيا في كيف يقع  2006تع التعخؼ عميو ألوؿ مخة مغ صػرة فبخايخ  

في عاـ  و ت الستالزمة بدخعة مشح ذلظ الحضغانتذخ  مقاشعة شػىخؼ , نضػيػرؾ.في 

 . وصف آالفبسعجؿ غضخ شبيعيانخفزت الخفافير في بعس الكيػؼ  2008

بأنو  2008ليكذ مغ إدارة السحافطة عمى البضئة بػالية نضػيػرؾ التأثضخ في عاـ 
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"غضخ مدبػؽ" و "الخصخ األكبخ الحؼ تتعخض لو الخفافير ... عمى اإلشالؽ". تع 

أثضخت مقارنات مع اضصخاب انييار  بعجما, تجمضخ مشاجع جػرجيا بصخيقة مساثمة

السدتعسخات , وىي ضاىخة أخخػ غضخ مفيػمة بذكل كامل أدت إلى االختفاء 

مخض جمجؼ  فيػالسفاجئ لسدتعسخات نحل العدل الغخبية ,  ومع داء الفصخيات 

 فصخؼ مختبط بانخفاض أعجاد البخمائيات في جسيع أنحاء العالع. 

 

 Corynorhinusألذنضغ الكبضخة في فخجضشيا ), كاف الخفاش ذو ا 2009في عاـ 

townendii virginianusلع  ( , وخفاش والية فخجضشيا الخسسي ,  والخفاش الخمادؼ

 خفاش, تع اإلبالغ عغ استئراؿ  2012في عاـ يعانػا بعج مغ انخفاض ممسػس.

(Myotis septentrionalis مغ جسيع السػاقع التي كاف السخض مػجػًدا فضيا )

, ُقجر أف متالزمة األنف األبيس  2012عتباًرا مغ عاـ ا و  مغ أربع سشػات ألكثخ

ممضػف مغ الخفافير في أمخيكا  6.7ممضػف إلى  5.7تدببت في وفاة ما ال يقل عغ 

, عانت أربعة أنػاع مغ انخفاضات كبضخة وتػقع انقخاض وفي نفذ العاـ  الذسالية

و في . 2013اكتذاؼ الفصخ ألوؿ مخة ىشاؾ في عاـ  تع ,نػع واحج عمى األقل

في أوائل عاـ و  , تع تأكضجىا في خفاش بشي صغضخ في والية واششصغ  2016مارس 

مسا أسفخ عغ مقتل والية أمخيكية وسبع مقاشعات كشجية  33, تع تحجيجه في  2018

 . 2018الساليضغ اعتباًرا مغ عاـ 
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, تع اكتذاؼ دلضل عمى وجػد الفصخ في والية كاليفػرنيا ألوؿ مخة  2019في عاـ  و

,  2019اعتباًرا مغ عاـ  و العثػر عمى الخفافير السرابة, عمى الخغع مغ عجـ 

تأثخ ثالثة عذخ نػًعا مغ الخفافير في أمخيكا الذسالية , بسا في ذلظ نػعاف 

, السجمخلمفصخ  لتعخضيع WNSاض مغ ميجداف باالنقخاض ونػع واحج ميجد باالنقخ 

يشتج السخض عغ الفصخيات . , مع تفاوت التأثضخات عمى نصاؽ واسع

Pseudogymnoascus  السجمخة , التي تدتعسخ جمج الخفافير. ال يػجج عالج

وقج انخفزت بعس األنػاع بشدبة فة لسشع انتقاؿ العجوػ , واضح أو وسضمة معخو 

تزسشت  ت مغ وصػؿ السخض إلى السػقع.ا٪ في غزػف خسذ سشػ 90تديج عغ 

االنخفاضات األنػاع السجرجة بالفعل عمى أنيا ميجدة باالنقخاض في الػاليات الستحجة 

, مثل خفاش إنجيانا , الحؼ تأثخ سباتو في العجيج مغ الػاليات. عانى الخفاش البشي 

 الرغضخ الحؼ كاف شائًعا في الدابق مغ انييار سكاني كبضخ في شساؿ شخؽ 

الػاليات الستحجة ,  عمى الخغع مغ أف بعس األفخاد قج يكػنػف مخنضغ جضشًيا ضج 

  السخض.

ليا  WNSإلى جانب التأثضخ السباشخ عمى مجسػعات الخفافير , فإف   

مغ متالزمة األنف  أف الشفػؽ  2008آثار بضئية أوسع. قجرت دائخة الغابات في عاـ 

ممضػف كجع(  1.1ممضػف رشل مغ الحذخات ) 2.4األبيس يعشي أف ما ال يقل عغ 

لغ يتع أكميا وستربح عبًئا مالًيا عمى السدارعضغ , مسا قج يؤدؼ إلى تمف السحاصضل 
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تذضخ التقجيخات إلى أف  أخخػ. تأثضخ في نضػ إنجالنج.أو حجوث أضخار اقترادية 

مميارات دوالر سشػًيا في خجمات  3ارعضغ في الػاليات الستحجة الخفافير تػفخ لمسد 

مكافحة اآلفات. باإلضافة إلى ذلظ , تػفخ العجيج مغ أنػاع الخفافير خجمات التمكيح 

 وتذتت البحور.

( إلى وقف أنذصة USFWSدعت دائخة األسساؾ والحياة البخية األمخيكية ) -

صيضخ السالبذ أو السعجات الكيػؼ في السشاشق الستزخرة  وتػصي بذجة بت

في مثل ىحه السشاشق بعج كل استخجاـ. الجسعية الػششية لعمع الكيػؼ تحتفع 

 برفحة محجثة إلبقاء الكيػؼ عمى عمع باألحجاث الجارية واإلرشادات. 

 

 

 
A little brown bat with white-nose syndrome"" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Little_brown_bat
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................................................................... 

 كيف يسكن التعرف عمي وجهد الخفافيش

 مذاىجة الخفافير ليال -

سساع ضػضاء مدعجة في الفتخة بضغ الغدق و الفجخ و غالبا ما  -

 الدحف عمي الججرافتكػف تمظ الزػضاء مخيخ او خجش او اصػات 

الفزالت وىي العالمات االساسية لتحجيج الشػع ففزالت الخفافير  -

 تذبو فزالت الفئخاف اال انيا تحتػؼ عمي لسعة خفيفة

ضيػر بقع عمي شكل شخائط بيزاء المػف عمي جدء مغ الشافحة نتيجة  -

 تبػليا

 تخاكع فزالت وشحـػ حػؿ فتحات الجخػؿ او الدقف تذضخ لإلصابة -

................................................................... 

 األىسية األقترادية لمخفافيش
 

 كيف يفيد الخفاش اإلندان؟ 

احد عشاصر التهازن البيئي أي كائن حي لو ميسة في الظبيعة.. له تم  -

القزاء عمي الخفافيش سهف تظير مذكمة تانية ألنيا تقزي عمى 
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بسعشى اف قتميا ليعسل زػ ماحرل مغ فتخة وجضدة عمى  حيهانات أخرى 

الذػاشئ السرخية لسا الرياديغ قتمػا كسية كبضخة مغ الدمحفاة البحخية ؼ 

انتذخت قشاديل البحخ برػرة ضخسة الف الدمحفاة البحخية كانت بتتغحػ 

 فالػضع كاف يحتاج الي تصفير ىحه الخفافير بجال مغ قتميا. عمضيا

 

مالبذ قصشية, وإذا كشت تذخب قيػة أو شايا, وتأكل غحاء  إذا كشت تختجؼ -

يعتسج عمى الحرة, أو أؼ شعاـ آخخ مغ السدارع, فإف الخفاش حاضخ في 

حياتظ الضػمية فالخفاش يداىع في خجمة الشطاـ البضئي الحضػؼ, مغ حضث 

نػع  500السمقحات فاثشاء بحثيا عغ الغحاء , تقـػ  الخفافير بتمكيح حػالي 

مثل السانػ والسػز والجػافة والربار وغضخ ذلظ, وتقػـ ايزا  شباتاتمغ ال

ومخاقبة اآلفات. وكثضخ مغ األشياء, مغ بضشيا أغحية بشثخ البحور, 

 .ومدتحزخات تجسضل وأثاث وأدوية, يمعب الخفاش فضيا دور

أجخػ باحثػف أمخيكضػف تجخبة عمى األرض مغ خالؿ زراعة الحرة في حقل  -

الخفافير مغ الػصػؿ إليو واالقتيات عمى شفضمياتو, ليججوا كامل, ثع مشعػا 

أنو تزخر برػرة كبضخة بعج فتخة, مقارنة بباقي الحقػؿ التي يرل إلضيا 

ما لع تسشع الخفافير مغ جوبحدب الجراسة ذاتيا, عش .الصائخ المضمي



  رحلة في عالم الخفافيش

 

 د عبدالعلٌم سعد سلٌمان دسوقً
 

151 

في السائة في الستػسط,  1.4السحرػؿ, رفعت السحرػؿ الدراعي بشدبة 

 .دوالرات عغ كل ىكتار 8 إضافيًّا قجره ت مجخػاًل عصوأ 

الخفاش يشذخ أكثخ مغ ضعف ما تشذخه الصضػر مغ بحور, ويحافع ىحا عمى  -

 تجفق الجضشات الحضػية, وإعادة تذجضخ الغابات في السشاشق االستػائية

بجوف الخفافير ما تسكشت إنجونيديا مغ التستع بسحرػؿ متسضد مغ فػاكو  -

خ أشجار الباوباب السسضدة لجييا, ولجمخت مدارع الجيػريغ, ولفقجت مجغذق

 .السكاديسيا

, ومشعيا مغ أف ترل إلى مخحمة البمػغ - يسكغ  , كسا مكافحة الحذخات والبقِّ

 .لمخفاش أف يداعج فى الديصخة عمى عذائخ الخشافذ

فقج تدتيمظ الخفافير التي تقتات عمي  التي تصضخ ليال لمحذخاتعجو شبيعي  -

الحذخات ما يعادؿ وزنيا مغ الحذخات كل لضمة بسا في ذلظ البعػض الحؼ 

 ريايحسل امخاضا مثل فضخوس زيكا , حسي الزشظ, و السال

بعػضة ناقمة لفضخوس غخب  الف ومائتافالخفاش يسكشو التقاط أكثخ مغ  -

الشضل فى ساعة واحجة وال يسكغ لمخفافير أف تراب بفضخوس غخب الشضل عغ 

 .شخيق تشاوؿ البعػض السراب

 100يسكغ لمعجيج مغ الحذخات سساع الخفافير التى يرل ارتفاعيا إلى  -

 .تذغميا الخفافيرقجـ, وبحلظ تتجشب تمظ السشاشق التى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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تقمل الخفافير فى بعس السشاشق مغ الحاجة إلى السبضجات الحذخية, التى  -

 .يسكغ أف تزخ بكل مغ اآلفات والحضػانات الصبيعية

وفخ الخفاش, شبقا لعجد مغ الجراسات, في الػاليات الستحجة وحجىا, مميارات  -

األضخار  الجوالرات كل عاـ كانت تشفق عمى السبضجات الحذخية, وقمل مغ

 .التي تمحق بالسحاصضل

مغ  6000-2000 الخفاش آكل الحذخات , يسكشو اف يدتيمظ نحػ -

الحذخات كل لضمة , فقج يتشاوؿ ما يعادؿ وزف جدسو كل مداء , وفي الػاقع 

حذخة صغضخة في  1200 , اف الخفاش البشي يسكشو أف يرصاد كل لضمة نحػ

تػفخ خجمات مكافحة اآلفات  يقجر الخبخاء أف الخفافير الداعة الػاحجة.

مخكد التشػع  كسا قاـ $ سشػيا. 3700000000قيستيا عمى األقل 

لمعالع مغ الخفافير تػفخ »بعسل إحرائية مخعبة تشز عمى أف:  البضػلػجي

سشػيًّا ألنيا تتغحػ عمى اآلالؼ مغ الحذخات   مميار دوالر 53إلى  3.7

 .«الزارة في كل لضمة

 

http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/bat_crisis_white-nose_syndrome/bats_economic_value.html
http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/bat_crisis_white-nose_syndrome/bats_economic_value.html
http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/bat_crisis_white-nose_syndrome/bats_economic_value.html
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 إفتراس الخفافيش لمحذرات الميمية"" صهرة تهضح 

باإلضافة الى تػصل العمساء الستخجاـ احساض امضشية مدتخخجة مغ سع -

اء ) يتػاجج فى السكديظ( يسكغ مغ شفاء مخضى الخفاش الساص لمجم

 قرػر الكمى والقمب والزغط ومعالجة الحخوؽ. 

يصمق عميو  بالشتخوجضغتقـػ الخفافير بتحػيل االشعسة الي فزالت غشية  -

او زرؽ الصائخ تدتخجـ كأسسجة لمتخبة باإلضافة الستخجاميا guano جػانػ

 في صشاعة الرابػف والسزادات الحضػية

َزَرؽ  تقػؿ معمػمات عغ الخفاش أّنو ُيسكغ استخجاـ فزالت الخفاش) -

لرشع البارود والستفّجخات؛ قج تكػف ىحه  ائخالسعخوفة بَدَرؽ الص (الخفافير

السعمػمة غخيبة, ولكّغ فزالت الخفاش غشّية بشتخات البػتاسضـػ )السمح( 

وغالًبا ما تدتخجـ سساًدا, ويسكغ أيًزا استخخاج نتخات الّرػديـػ مشو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 الستخجاميا فى صشاعة البارود والستفّجخات تباع بسميارات .

......................................................................... 

 أضرار الخفافيش 

)السانجػ, البختقاؿ, السذسر, التفاح,  بعزيا يتغحؼ عمي ثسار الفاكية -

( وتياجع ثسار البمح الستداقصة السػز..,.. -الكسثخؼ, الديتػف, البمح, العشب, التضغ

 وكحلظ السشذػرة لمتجفيف في الػاحات وأسػاف.

  
 صهرة تهضح اضرار الخفافيش"" 

تيجد الدياحة عغ شخيق إزعاج الدياح أو تخؾ بقع بشية تسثل البخاز عمي  -

 ججراف السعابج

 تياجع أحيانا السشذآت الغحائية -

 القمضل مشيا ماص لمجماء في السشاشق اإلستػائية. -
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 مشيا مغ يستز دـ البقخ حتى تسػت, ىحه العائمة مغ الثجييات ىي الصائفة الػحضجة

مغ الصفضميات التي تتسز الجـ, يفخز لعابًا يسشع دـ الفخيدة مغ التجسج. يستز دـ 

 البيائع خمف أذنضيا واإلنداف مغ شخؼ إبياـ رجمو

  
 " صهرة تهضح تغذية الخفافيش الساصة لمدماء"

  مخض الكمب )الدعار(عزة الخفاش قج تدبب  -

تشقل أمخاض بكتضخية وفضخوسية لإلنداف أو الحضػاف عشج العس, مثل مخض  -

 داء الكمب في اإلنداف و امخاض فصخية و امخاض شفضمية.

    ........................................................ 

 لساذا َّل تسرض الخفافيش الحاضشة لمداء؟

نػع مغ الفضخوسات  60مغ  ألكثختعتبخ مخدف  الخفافيشتعتبر في الػاقع  -

تحسل  .2013التي يسكغ اف ترضب البذخ وفقا لجراسة اجخيت في عاـ 

الخفافير مجسػعة مغ الفضخوسات التي يسكغ اف ترضب الثجيات األخخػ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8
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مغ الفضخوسات التاجية ,  العجيج باألمخاض عشجما تشتقل الضيا و تذسل 

وبعزيا يدبب امخاض الجياز التشفدي البذخية مثل سارس ومضخس. كسا 

ترضب تحسل العجيج مغ الفضخوسات الخيصية , بسا فضيا تمظ الفضخوسات التي 

االنداف بحسي ندفية مسضتة مثل فضخوس ماربػرغ, و ربسا فضخوس ايبػال. عادة 

ما تبقي ىحه الفضخوسات كامشة في اجداـ الخفافير وانطستيا البضئية دوف اف 

تزخ االنداف. لكغ البذخ يديجوف مغ خصخ انتقاليا الضيع عشجما يعتجوف 

تخجاميا الغخاض شبية. عمي مػائميا, او عشج صضجىا مغ اجل تشاوليا او اس

كسا يػفخ البذخ الطخوؼ السشاسبة التي تدسح بانتقاؿ الفضخوسات الي 

, عشجما يقػمػف بجسعيا مع الخفافير. فتربح تمظ األخخػ الحضػانات البخية 

الحضػانات البخية بسثابة " مزيف وسيط" قبل انتقاليا لمبذخ. وىحا ما حجث 

جيج مغ الخبخاء اف فضخوس كػرونا في سػؽ ووىاف في الرضغ حضث يعتقج الع

قج ضيخ ىشاؾ اوؿ مخة. ففي الػاقع تدتزيف الخفافير العػامل السسخضة 

دوف اف تدبب ليا السخض مع وجػد بعس االستثشاءات مثل الفضخوس 

 السدبب لجاء الكمب

و في محاولة لتفدير ىذه القدرة لدي الخفافيش فقد تحسل بعض األمراض  

 الشظريات العمسية ىه  ألحدثوالجهاب طبقا ولكشيا َّل تتأثر بيا 

 (1 ) قجرة الخفافير عمى الصضخاف يحسضيا مغ االصابة بتمظ االمخاض
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التي تعتبخ مسضتة لمبذخ , حضث قاؿ الباحثػف انو في حالة شضخاف الخفافير 

فانو يديج لجييا معجؿ التسثضل الغحائي وارتفاع كبضخ في درجات الحخارة مسا 

يجعل درجة حخارة الجدع تذبو درجة حخارة الثجييات السرابة بالحسى , وىحا 

ر يحسضيا مغ االصابة يذضخ الى اف رحالت الصضخاف التي تقـػ بيا الخفافي

بشفذ الصخيقة التي تحسي الحسى باقي الثجييات كسا قاؿ الباحثػف . وقج 

خمز الباحثػف في تمظ الشطخية اف زيادة معجالت التسثضل الغحائي وارتفاع 

درجات حخارة الجدع التي تراحب شضخاف الخفافير تؤدؼ الى تشذيط الجياز 

لمخفافير ىي التفدضخ الشيائي لتصػر السشاعي وبالتالي تكػف رحالت الصضخاف 

االلتيابات الفضخوسية دوف ضيػر عالمات السخض عمى الخفافير . كسا اف 

تصػر بعس الفضخوسات السػجػدة في الخفافير بحضث تكػف اقل فاعمية عمى 

الخفافير في حالة ارتفاع درجة حخارة الجدع , وبحلظ تكػف تمظ الفضخوسات 

انيا تدبب االمخاض عشج عبػرىا الى الحضػانات  غضخ ضارة لمخفافير في حضغ

االخخػ حضث اف تمظ الفضخوسات تكػف قادرة عمى البقاء عمى قضج الحياة في 

صحة  إلثباتدرجات الحخارة السختمفة . ويشتطخ الباحثػف الكياـ بتجخبة عسمية 

تمظ الشطخية عغ شخيق دراسة االستجابة السشاعية في الخفافير عشج الخاحة 

رحمة الصضخاف والشطخ ما اذا كانت االستجابة السشاعية اقػػ بعج رحمة  وبعج

 . الصضخاف اـ ال
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 (2 ) اف الخفافير تحسل شفخة جضشية تسكشيا مغ البقاء برحة جضجة رغع وجػد

ىحه الفضخوسات فضيا. وبالخغع مغ اف ىحه الصفخة الجضشية قج تكػف ميسة مغ 

و االستفادة مشيا اال اف فيع مشذأ  ابحاث عمضيا ألجخاءمشطػر الرحة العامة 

 فضخوس كػرونا يتصمب فيع الكثضخ مغ الجراسات البحثية.

........................................................ 

 خرائص فريدة وسسعة غير جيدة مخفاشل

بضج أف الخفاش يتستع بخرائز فخيجة مقارنة بغضخه مغ الثجييات ولكغ حاليا تتستع 

غضخ جضجة, خاصة بعج ربصيا بأنيا مرجر فضخوس كػرونا حضث نذخ باحثػف  بدسعة

دولضػف, مؤخخا, بحثا واسعا ىػ األكبخ مغ نػعو حػؿ فضخوسات كػرونا في حضػاف 

" وأشارت الجراسة إلى 19الخفاش الحؼ يخجُح أف يكػف سببا في انتقاؿ عجوػ "كػفضج

ذكل كبضخ عمى تصػر أف الحضػاف السعخوؼ بخفاش حجوة الحراف يداعج ب

فضخوسات كػرونا, كسا أنو خداف أساسي لفضخوس "سارس" الحؼ يؤدؼ إلى 

وفي حاؿ صحت ىحه الفخضية, فإف فضخوس "كػرونا" .إلى البذخ اضصخابات تشفدية

وكاف الصائخ قج .سضشزاؼ إلى فضخوسات أخخػ خصضخة يحسميا شائخ الخفاش

الخفاش  وذلظ ألف مثل "سارس" و"مضخس", فضخوساتقبل سشػات بانتذار  تدبب

ويػصف الخفاش بأنو "خداف .يدتصيع أف يحسل فضخوسات مختمفة دوف أف يسخض

أفخيكيا ومالضديا وبشغالدير  اض واألوبئة فيلمفضخوسات" التي سببت عجدا مغ األمخ 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA&contentId=1316604
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حضث يحسل الخفاش عجوػ  وال يقترخ األمخ عمى الفضخوسات السحكػرة,.وأستخاليا

وبفزل السقاومة إزاء الفضخوسات, يتفػؽ .""إيبػال", كسا يحسل فضخوس "داء الكمب

لحذخات الخفاش مشاعيا عمى باقي الكائشات الثجيية, كسا أنو يقتات عمى أششاف مغ ا

 .الحاممة لمفضخوسات

االفتخاس, يداىع شائخ الخفاش في تمكيح كثضخ مغ الثسار مثل السػز  ونتيجة ليحا

خصخا كبضخا عمى  واألفػكادو والسانغا ورغع ىحه السشافع الدراعية, يذّكل الخفاش

اإلنداف, نطخا إلى قجرتو عمى التعاير مع الفضخوسات وحاوؿ العمساء شضمة سشػات 

يكتذفػا كيف يدتصيع الخفاش أف يتعاير مع عجد ىائل مغ الفضخوسات, ووججوا أف 

, 2018وفي سشة .أف الجياز السشاعي لمصائخ تأقمع بذكل تجريجي مغ جّخاء الصضخاف

كذفت مقالة عمسية مشذػرة بسجمة "سضل ىػست آنج ميكخوب", أف شائخ الخفاش 

وكتب العمساء السذاركػف .ػوؼ حسزو الش الفضخوسات بفزل خاصية فخيجة في  يقاـو

جدسو يفخز أجداء مغ الحسس الشػوؼ  في الجراسة, أنو حضشسا يحّمق الصائخ, فإنو

وحضغ ترل ىحه األجداء مغ الحسس الشػوؼ إلى مشاشق عجة مغ الجدع, فإنيا 

تؤدؼ إلى تأثضخات غضخ مخغػب فضيا مثل االلتياب واالضصخابات الرحية, لكغ ىحا 

سا يتستع جدع الخفاش بقابمية عمى رصج اآلليات التي تدبب ك.ال يحرل لمخفاش

فمقج .األمخاض, ثع يقـػ بإضعافيا, وىحا األمخ يجعل مشو "كائشا" ذا خرائز معقجة

اكتذفشا أف الخفافير قج يكػف لجييا نطاـ مشاعة عطيع, يتكيف بصخيقة خاصة مع 
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يسكغ أف تدفخ عغ  "ىحه القجرة الخائعة عمى السخونة األمخاض ومدببات األمخاض

 عالجات ججيجة لجعع الجفاعات البذخية السزادة لمفضخوسات".

         .......................................................... 

 من نمهم؟

-, الحؼ يدبب مخض كػفضج2كػؼ-يمـػ أناس الخفاش ألف فضخوس سارس

الدابق قج عثخ عميو في السئة, فضخوسا آخخ كاف في  96, يذبو, بشدبة 19

 في نػع مغ الخفافير يعخؼ بػ"حجوة الحراف", حدب ما تقػلو

سشة,  70إلى  40"تطيخ البحػث األخضخة في مجاؿ التصػر أنو قبل نحػ ما بضغ 

عغ الفضخوس الحؼ كاف مػجػدا في خفاش حجوة  2انقدع فضخوس سارس كػؼ

كػف الدبب السباشخ في الحراف. وىحا يعصضشا دليال آخخ عمى أف الخفاش قج ال ي

 إلى اإلنداف". 2نقل فضخوس سارس كػؼ

ونقػؿ: "مغ حضث التصػر, ال يػجج تقارب بضغ الخفاش واإلنداف, وإذا كاف فضخوس 

قج جاء فعال مغ الخفاش, فخبسا يكػف قج مخ بسخحمة استزافة  2سارس كػؼ

مػّلج الفضخوس وىحا يعشي أنو إذا كاف الخفاش ىػ  وسيصة قبل انتقالو إلى اإلنداف"

األصمي, فمغ يكػف ىػ الحؼ نقمو إلضشا, نحغ البذخ. ويحـػ االشتباه حػؿ حضػاف 

 البانغػلضغ, أؼ آكل الشسل الحخشفي, باعتباره الػسيط.

إف الشذاط اإلنداني ىػ ما خمق األجػاء السشاسبة لمػباء, "إذ إف التعجؼ عمى  -
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عزيا وتخدؼ بعزيا مػاشغ الحياة البخية, وما نتج عغ ذلظ مغ فقجاف ب

اآلخخ, وكحلظ تجخل وسائل السػاصالت البذخية, واالتجار ببعس الحضػانات 

البخية, كل ىحه األنذصة خمقت ضخوفا مشاسبة لشقل مدببات األمخاض بضغ 

األجشاس, التي لع تكغ ىشاؾ صمة بضشيا مغ قبل". وتطيخ األدلة أف خصخ 

ار األمخاض التي تػلجت أصال نذخ الفضخوسات السختبصة بالحضػانات, أؼ انتذ

لجػ حضػانات, لكشيا انتقمت إلى اإلنداف, يدداد مع تجمضخ مػاشغ تمظ 

 الحضػانات".

لغ يحسضشا, مغ  -كسا يقػؿ حساة السحافطة عمى البضئة  -وقتل الخفافير  -

فضخوس كػرونا. بل إف تجمضخه بصخيقة جساعية, وشخده مغ مػاششو, قج يؤدؼ 

في السئة مغ أنػاع الخفافير, التي تديج عمى  70ػ إلى تفاقع الػضع. فشح

نػع, تقتات عمى الحذخات, وىحا يعشي أنيا ال تعير إال عمى  1000

الحذخات, وبعس الحضػانات األخخػ التي ليذ لجييا عسػد فقخؼ, وجمج 

 خارجي صمب, وسيقاف مع عطاـ متخابصة, وجدع مقدع إلى أجداء مختمفة".

دة في الجػ, والحذخات المضمية, مسا يقتات عميو فكثضخ مغ الحذخات السػجػ 

الخفاش, ناقل لسدببات األمخاض ذات الرمة برحة اإلنداف وىحا يعشي أنيا 

حاممة لألمخاض التي تؤثخ في اإلنداف, بسا فضيا السالريا, وحسى الزشظ 

ولحلظ فإف استيجاؼ الخفاش وشخده مغ مػاششو, قج يديج عجد األمخاض 
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 السشتذخة.

ير ميجدة باالنقخاض: ىشاؾ خصخ ييجد بعس انػاع الخفافير السفضجة الخفاف -

الحذخية , حضث تداىع بتمكيح السحاصضل وتخرب  اآلفاتالتي تتغحؼ عمي 

د الجولي لحساية الصبيعة و السشطسة الجولية االتخبة بسخمفاتيا, فػفقا لالتح

فير نػعا مغ الخفا 24عغ  لال يقلمحفاظ عمي الخفافير, فاف ىشاؾ ما 

نػعا ميجدة باالنقخاض بضشسا ال تتػفخ بيانات  104معخضة لخصخ شجيج, و 

و يعج الرضج الجائخ  نػع مشيا عمي االقل لسعخفة حالتيا, 224لمعمساء حػؿ 

وفقجاف السػائل مغ اخصخ العػامل التي تػاجو الخفافير, كشيا تعاني ايزا 

مغ امخاض ججيجة باتت ترضبيا عمي سبضل السثاؿ اكتذف الفصخ 

Pseudogymnoascus destructans   السدبب لستالزمة االنف

نػعا مغ  13واصاب  2017مخة في عاـ  ألوؿاالبيس في نضػيػرؾ 

فضشسػ الفصخ  ضباالنقخار في امخيكا الذسالية بسا فضيا نػعضغ ميجديغ يالخفاف

ويشذط في اماكغ بارجة ورشبة مثل الكيػؼ )مػائل الخفافير( لحلظ فيػ 

يشسػ عمضيا اثشاء سباتيا مسا يخىقيا وبالتالي ييجر شاقتيا خاصة خالؿ 

االنف  السػاسع التي تكػف فضيا السرادر الغحائية شحيحة . قتمت متالزمة

% مغ الخفافير في بعس 90االبيس ماليضغ الخفافير بسا ذلظ اكثخ مغ 

 التجسعات.
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........................................................... 

 مكافحة الخفافيش 

 مكافحة ميكانيكية 

 التشطيف الجضج يػميا  -

 إصالح الججراف -

 سج جسيع الفتحات و الذقػؽ  -

لى القصيع حتى إغالؽ كل مشافح الػكخ أو السكاف ومشع وصػؿ التغحية إ  -

 48وإقامة شباؾ حػؿ وكخ الخفافير لسشع خخوجيا وبعج مخور فتخة مغ السػت 

ساعة يسػت الخفاش بعج عجـ حرػلو عمى الغحاء الالـز لبقائو  72ساعة حتى 

 .عمى قضج الحياة

 الذباؾ اليػائية) وىي تتكػف مغ الشايمػف او الػليدتخ وترل بضغ شخفضغ  -
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 ضد الخفافيش" الذباك اليهائية" صهرة تهضح          

حتى ال تجخل  جسيع الشػافح جضجا خرػصا في فتخة نذاط الخفافير ليالغمق  -

 إلى السشدؿ

 او غضخ ذلظ إستخجاـ السػاد الصاردة مثل الفضشػؿ -

الصخيقة الجضجة لصخد الخفافير ىػ عغ : مغ السسكغ الدساح لو بالخخوج   -

وفتح مغ مرادر صػت, أو عغ شخيق الزػء الذجيج,  ةشخيق األصػات العالي

قبل المضل بداعو  أؼجسيع الشػافح كى يخخج مشيا ويدتحدغ اف يكػف وقت الغدق 

ألف ىحا الػقت يعتبخ بدوغ الفجخ بقمضل فيحا سيجعمو يخخج بديػلو جضجا  او وقت

مالمدة الخفاش في حاؿ محاولة   ناصحا بعجـ ميعاد خخوجو لمبحث عغ غحاؤه

 .شخده والبقاء بعضجا عشو لعجـ تػقع ردة فعمو إتجاه الذخز
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في حالة ضيػر الخفافير بكثافة عالية يتع االتراؿ بالجيات السخترة حتى  -

 . تقـػ بالتعامل معيا

                            ............ 

 سيائيةيالسكافحة الك 

 الكيسائيةالتجخضغ ببعس السػاد  -

 – 2مغ العجػة السخمػشة بفػسفضج الدنظ  بعسل شعـػستخجاـ مبضجات القػارض إ -

3 .% 

ثشاء تبخضخ البمح ضج حذخات البمح فى أستخجاـ بخومضج السثضل إوكار بتبخضخ األ -

 الػاحات .

الحذخية فى عسل شعػـ سامة لمخفاش مثل الالنضت ستخجاـ السبضجات إيسكغ  -

وااللفاكخوف والبشجوكارب وغضخىا مغ السبضجات الحذخية ذات الفاعمية القػية اآلمشو 

بضئيا ولكغ في حالة إجخاء السكافحة داخل السشذآت الغحائية ال بج مغ إجخائيا تحت 

 إشخاؼ متخررضغ في بخامج مكافحة اآلفات .

 

 ائيةيالكيس ( لمسكافحة1مثال )

 -, أو مشدؿ ميسل,....(:كيػؼفي حالة وجػدىا في أماكغ مغمقة) -1

 إحخاؽ الذصة الدػداني التي ترجر غاز يدخع مغ عسمية قتل الخفافير -
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جع  1جع زىخ كبخيت : 30يتع عسل مخمػط مغ الكبخيت والذصة بشدبة) -

والخخوج شصة( وعسل حفخة نار ووضع السخمػط في الشار, مع غمق السكاف جضجا 

 ويتع ذلظ خالؿ الشيار حضث أف نذاشيا لضمي. بدخعة مغ السكاف,

 ( وكميا غازات سامة.SO,SO2,SO3يشتج عغ حخؽ الكبخيت غازات )· 

  نػاتج حخؽ الذصة تشذط الخفافير فتخخج مغ مخابئيا فتتعخض لمغازات الدامة.·  

 

 ائيةيالكيس( لمسكافحة 2مثال )

 -الخفافير وتدبب ليا أضخار: . في السدارع التي تياجسيا2 

يتع تحزضخ شعع العجػة وعسل كػر صغضخة بحجع البختقالة الرغضخة وتعمق بخيط  

دوبارة عمي قصعة مغ الخذب بضغ األشجار أو بالقخب مغ مرادر السياة قبل 

 الغخوب.

 -تحزضخ شعع العجػة:·  

 فػسفضج الدنظ(. عجػة وتخمي مغ الشػؼ, مبضج سخيع السفعػؿ) 

جع عجػة خالية مغ الشػؼ, وتيخس  100جع فػسفضج زنظ إلي  3الخمط بشدبة  يتع 

مع بعزيا جضجا بالضج مع لبذ جػانتي أثشاء التجيضد, ثع يتع عسل كخات صغضخة 

 وتخبط بخيط ويتع تعميقيا في سشادات خذبية قبل الغخوب.

رض وبعج القزاء عمى الخفافير نححر بعجـ لسديا  مباشخة بعج سقػشيا عمى األ
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كػنيا ناقمة ألمخاض وفضخوسات كثضخة يجيل عشيا الكثضخ ويتع تصيضخ الػكخ الحؼ 

كانت تعير بو مع تصيضخ الذػارع الجانبية مع دفغ الخفافير في أماكغ آمشة أو 

 .عبخ حخقيا
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الحمد هلل ، لقد وفقنا هللا إلى هذا الموضوع، وإنني قد عرضت رأيي  

وفقني هللا في هذا األمر، داعين هللا عز وجل  فقط، وأرجوا أن يكون  

أن يكون المؤلف عند حسن ظنكم وينال رضاكم بإذن هللا تعالى، 

 .والسالم عليكم ورحمة اله وبركاته
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 دسهقى السشذاوي  دكتهر/ عبد العميم سعد سميسان 

 جامعة سػىاج  -كمية الدراعة  -أستاذ مداعج عمع الحضػاف الدراعي بقدع وقاية الشبات 

 كشجا-باليشج –عزػ المجشة االستذارية لمسؤتسخات الجولية 

 (ISDSعزػا في الجسعية الجولية لمتشسية واالستجامة )

و حتي االف. و  2015 /11/ 7مجيخ فخع االتحاد العخبي لمتشسية السدتجامة والبضئة بسحافطة سػىاج بجاية مغ

 العخبي لمتشسية السدتجامة والبضئةمجرب معتسج لجؼ االتحاد 

 السذخؼ العمسي لسكافحة اآلفات بجامعة سػىاج .

 جامعة سػىاج -مجيخ وحجة مكافحة اآلفات بكمية الدراعة

 2015/2016حاصل عمي جائدة الجامعة التذجيعية في العمـػ الدراعية والصب البيصخؼ 

 دولة العخاؽ –حاصل عمي درع الجامعة الخميجية 
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