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اإلفتراس

آخرحيكائنعلى(predatorالمفترسيسمى)حيوانيتغذىحيثبيولوجيتفاعلهواالفتراس•

.الهضمخاللمنانسجتهاوامتصاصالفريسةوفاةإلىاإلفتراسيؤدي. 1(prey)الفريسةيسمى

فريستهبقتللمفترسايقوماالفتراسففي،(الميتةالكائناتاكل)امالقم  واالفتراسبينالتفريقيجب•

يلتهمهمنيأتيثممابطريقةالحيوانيموتانبعديتمالقماملكن،يلتهماأنألجلكانتوسيلةباي

(.Scavengers2)المنظفاتتسمىوهذهالكائناتمن

والفقاريات )التصنيفيةالمستوياتمختلفمنالحيوانيةاالنواعمنكثيرفييحدثاإلفتراس•

.)وبريةمائية(عديدةبيئاتفي (فقاريات
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اإلفتراسأهمية

فإنالمفترسةالحيواناتاختفاءحالةففي،البيئيالنظامحمايةفيجدامهمدورلإلفتراس•

ظامللنآفاتوتسببكبيربشكلستتكاثر (للعشبآكلةحشراتاوحيواناتتكونماغالبا)الفرائس

.البيئيالنظامهذاينهاروقد،البيئي

العصافيرالىينظرونهناكالناسكانم1962-1958عاميبينالصينفي،المثالسبيلفعلى•

فيزيادةسيسببعليهاالقضاءانتوقعواولهذا،االرزانتاجخفضفيتتسببزراعيةكآفة

الزراعيةاآلفاتازدادت،الطيورهذهبإختفاءحيث،تماما  عكسيةكانتالنتيجة،المحصول

.3الصينفياالرزمحصولفيحقيقيةكارثةسببمماالجرادخصوصا  ،الحشرية
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اإلفتراسأهمية

االنواععلىالمفترساتتتغذىمافغالبا،الحيويالتنوععلىالحفاظفيجدا  مهمدورلإلفتراس•

 dominantالمهيمنةاالنواعتسمى)المصادراستهالكعلىواالقدرالبيئةفيانتشارااالكثر

species )الحيويالتنوعيعززبدورهوهذاالعيشعلىالتنافسعلىقدرةاالقللالنواعيسمحهذا

البحريةالسواحللمنطقةالحيويالتنوععلىيحافظالذيالبحرنجمذلكعلىمثالخير.4

.5رالبحبلححيوانطغيانمن

اقتناصالىالمفترساتتميلمافدائما،الطبيعياالنتخابوسائلمنفعالةوسيلةاإلفتراسيعتبركما•

اءالبقفياالقوياءباالفرادفقطيسمحمما (السنصغيرةاوالمريضة،السنكبيرة)الضعيفةالفرائس

.6والتناسل
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اإلفتراسأهمية

هواالفتراسفوائداهممنواحدة

ومن،النباتيالغطاءعلىالحفاظ

اءالغطاستعادةهولذلكاالمثلةاشهر

ادخالبعديلوستونلمحميةالنباتي

،الزمنمنعقدبحوالياليهاالذئاب

االحراشارتفاعمتوسطازدادفقد

.7الصورةفيكماادخالهابعدهناك
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اإلفتراسخطر

هذاالواقعيةالحياةفي .بقائهايهددمماالمفترسةالكائناتيستهلكإنهفياإلفتراسخطريكمن•

فيالفريسةتفشلفغالبا،بالفرائسغنيةجديدةبيئةالىجديدمفترسادخالعنديحدث

سالمفترويصبح،االفترسسهلةيجعلهاممادفاعيفعلبايتقومفال،المفترسعلىالتعرف

.8,9الفرائسمنالنوعهذاعلىالقضاءفيجدافعاال
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المفترسخصائص

تتعاون،ال  فمث،كثيرةاستثناءاتهناكلكن،الفريسةمنواقوىاكبرالمفترسيكونماعادة•

.فتفترسهامنهااكبرحشراتعلىالنملجماعات

الصيدعمليةفيالواحدةالعشيرةافرادتتعاونقداو،فرديبشكلبالصيدالمفترسيقومقد•

.10(Social Predation)المجتمعيباالفتراسهذاويسمىالذئابتفعلكما

تمزيقفيابهاانيالمفترسةالثدياتتستخدمفمثال،الحيوانبإختالفالقتلوسائلتختلف•

كمااكلهاقبلفرائسهالقتلالسموماآلخرىالحيواناتمنكثيرتستخدمبينما،وقتلهاالفريسة

.وتموتتختنقحتىفريستهابعصرالسامةغيراالفاعيبعضتقومبينما،العقاربتفعل
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المفترسخصائص

:فمثال  ،فرائسهامعالتعاملفيالخاصةوسائلهالهاالحيواناتبعض•

تقوم. .11اكلهاقبللتقتلهاشاهقةارتفاعاتمنفرائسهابرميالجارحةالطيوربعض1

بعض. .12المفترساتمنبهاوتحتميفرائسهابهاتقتلعاليةكهرباءلهااالسماكانواع2

تصنع. .بفرائسهالاليقاعومصائدشباكالعناكب3

تتخفى. .فرائسهاتخدعحتىالمفترساتبعض4

تغري. بهاوقعتحتىالصوتاوالحركةاوالرائحةاواللونعبرفرائسهاالمفترساتبعض5

.13,14وتلتهما
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المفترسخصائص

:وهيفعاالليكونالمفترسبهايتحلىماغالباالتيالخصائصمنالعديدهناك•

الفريسةسرعةمعتتناسبانويجب :المناسبةالسرعة1.

.التسميماواللسعادواتالحيواناتبعضفي،المخالبوحادةاألسنان:السالح2.

.فريسةقبلمنإليهاينظرأنلتجنبالتمويه3.

اوالبومعندالسمعدقةاو،للصقورالحادكالنظر :للبيئةالمناسبةاالحساسادوات4.

.15,16المفترسةكالثدياتالشم
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وسائل دفاع الفرائس

:تجنب االكتشاف•

عبر العيش في أماكن بعيدة كالعيش في الكهوف او حفر الجحور•

.17في أوقات ال يخرج فيها المفترسات كالخروج ليال  مثل الخفافيشاوالخروج•

، مثلما يأخذ الحيوان لون و شكل الطبيعة المحيطة به فيصعب كشفه(: Camouflage)التخفي •

.تفعل الحرباء
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وسائل دفاع الفرائس

:وفيها تتصرف المفترسات بطريقة تنفر المفترس، منها: التنفير•

يم الجسم كما المفترس كاالستعراض وتضخاخفافةتقوم الفريسة بحركات من شأنها : التخويف•

(.Pufferfish)تفعل السمك المنتفخ 

.وطمثلما يفعل الضريبان واالخطب: اطالق الروائح الكريهة والمواد الكيميائية المنفرة•

بعض الحيوانات تتظاهر بالموت حتى تنفر عنها : 18(Thanatosis)التظاهر بالموت •

Odocoileus)يفعل الغزال ذو الذنب األبيض المفترسات مثل virginianus) حيث يتظاهر

.19ترساتبالموت وتنخفض ضربات القلب كم يتبرز ويتبول حول نفسه حتى ينفر المف
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وسائل دفاع الفرائس

تحقق من يعتبر العيش في مجموعات وسيلة دفاعية ضد المفترسات وت: العيش في مجموعات•

:خاللها عدة استراتيجيات منها

ناع كما تفعل بعض الحشرات مثل النحل والنمل، او ثيران الق: مواجهة جماعية للمفترس•

.  عندما تهاجم فإنها تكون دائرة حول الصغار واإلناث بحيث يكونون في الوسط 

.20كما تفعل أفواج السمك وحمير الوحش:ارباك المفترس•

ر فجأة ، حيث تظهالسكاداوهذه نظرية قد تشرح التصرف الغريب لحشرة :اشباع المفترس•

، حيث انها بهذه الطريقة يتم (سنة17-13)وبشكل كثيف على فترات متباعدة من الزمن 

.21استهالك بعضها لكن يبقى البعض اآلخر ليعيش ويتناسل
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ذاتالتهام ال
CANNIBALISM

هو نوع من ( cannibalism)التهام الذات •
ر من آخحيواناالفتراس وفيه يلتهم حيوان 

.نفس نوعه او فصيلته

ختلف التهام الذات منتشر بين الحيوانات، وي•
يرة غرضه من حيوان آلخر، وفي احيانا  كث

.يكون له عالقة بالتزاوج او بالجوع

نوع من 1500تم تسجيل اكثر من •
الحيوانات الفقارية والالفقارية تمارس

.22التهام الذات
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CANNIBALISMالتهام الذات
انواعه

Sexual)التزاوجيالذاتالتهام.1
Cannibalism):فييحدثماعادة

ةالالفقاريالحيواناتمنوغيرهاالحشرات
ذكرالبالتهاماالنثىتقومماعادة.الصغيرة

نالبروتيعلىتحصلحتىالتزاوجبعد
كبوتعنعليهومثالالبيضلوضعفيالالزم
.السوداءاالرملة
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CANNIBALISMالتهام الذات
انواعه

-Size)بالحجمالمتعلقالذاتالتهام.2
structured Cannibalism):يلتهمحيث

األصغرالحيوانواالقوىاألكبرالحيوان
.23المجاعاتاثناءواالضعف
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