
فسلجة احياء برية       ا م د هيفاء علي حمزة -فسلجة بيئية                           014ي   

  :الفسلجة البيئية للحيوانات البرية 
 ماذا تفعل مختلف الحيوانات لكي تتأقلم مع بيئتها المحيطة بها؟  

What do different animals do to adapt to their environment ? 

تحتاج الحيوانات البرية إلى القدرة على التأقلم ضد  : The need to adaptالحاجة إلى التأقلم 
. بعض من هذه التغيرات تهدد فرصة الحيوان في العيش إنتحصل في بيئتها، التغيرات التي 

 : خطورة على حياة الحيوانات البرية هي األكثربصورة عامة هناك ثالث عوامل هي 
 . Temperatureدرجة الحرارة  -1

 . Lack of waterنقص الماء  -2

 . Lack of foodنقص الغذاء  -3

التي تهدد حياة الحيوانات البرية فأن العديد من الحيوانات تحتاج  أعالهباإلضافة للعوامل الثالث 
 .إلى القدرة للدفاع عن نفسها ضد المفترسات لكي تستطيع العيش أيضا

ة من الزمن ضد التهديدات البيئية المهددة تأقلمت العديد من الحيوانات البرية خالل فترات طويل
لم قمن التأ اآلخرالتأقلم قد تغير من الخواص الفيزيائية للحيوان والبعض  أنواعبعض . لحياتها

 .تغيرًا في تصرفاتهاربما يشمل 

 :يستطيع الحيوان الحصول على الحرارة بطريقتين:  Temperature درجة الحرارة
 .بواسطة التمثيل الغذائي -1

 . بواسطة االمتصاص المباشر ألشعة الشمس -2

باردة وقد تأقلمت الحيوانات لمثل هذه  أوتميزت بعض البيئات بصورة طبيعية كونها حارة 
  :بالراحة، وعلى سبيل المثال واإلحساسلغرض القدرة على البقاء الظروف 

يمتلك فرو سميك لمساعدته في الحفاظ على الدفئ عندما  : Polar Bearالدب القطبي  -1
يكون على اليابسة ويمتلك طبقة دهنية تحت الجلد لتساعده في المحافظة على الدفئ 

 .عندما يسبح في الماء البارد

نشاطًا في وقت الليل عندما يكون الجو  أكثرالعديد من الحيوانات الصحراوية تكون   -2
 . Nocturnal Animalsطة خالل الليل بالحيوانات الليلية ابرد وتسمى الحيوانات النش
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هي الحيوانات التي تصل درجة  : Piokilotherms Animalsالحيوانات البرية متغيرة الحرارة 
إلى درجة حرارة البيئة المحيطة بها وذلك ألن الحرارة المفقودة والمكتسبة تلغي  أجسامهاحرارة 

 . األخرى إحداهما

 الحيوانات البرية على تغير درجة الحرارة ؟كيف تتغلب 
تتغلب عدد من الحيوانات البرية المتغيرة الحرارة على مساوئ التغير الحراري بعدة طرق منها 

 : على سبيل المثال
بصورة عنقودية عند البرودة فتصبح     Vanessaفانيسا   تتجمع يرقات الفراش المسماة -1

 .م°(2-1.1)من درجة حرارة الهواء المحيط بها بمقدار  أكثردرجة حرارة هذه المجموعة 

الشمس ويستطيع  أشعةوفي مسار  األرضفي  أوتحت الصخور  أوكاريعيش النمل في  -2
 .معتمدا على درجة الهواء المحيطة به األوكارغلق هذه  أوفتح 

ع عند ارتفا أجنحتهابتهوية مشطها بواسطة    Politesالمسماة  تقوم عامالت الزنابير -3
يتبخر الماء  إذدرجة الحرارة، وعند درجات الحرارة القصوى تضع الماء في داخل المشط 

 .ويخفض درجة الحرارة

عندما تكون درجة الحرارة حول البيض وهكذا تحافظ عليه   Pythonيلتف ثعبان الصخر -4
 .م°2من المحيط بـ  أعلى

تحافظ الحيوانات البرية :   Homeotherms Animalsالحيوانات البرية ثابتة الحرارة 
ثابتة الحرارة على درجة حرارة جسمها عند مستوى معين بغض النظر عن حرارة البيئة 

وتحصل حيوانات ثابتة درجة الحرارة . المحيطة به على عكس الحيوانات متغيرة درجة الحرارة
في كما هو  األيضعلى الحرارة الالزمة للمحافظة على درجة حرارة الجسم من عملية 

 .اللبائن

خارجة تعرض الحيوان إلى درجات حرارية  إن: الموت بسبب البرودة في الحيوانات البرية
استمر لوقت قصير وكما في  إذاعن مدى درجات الحرارة البيئية لها مما يؤدي إلى موتها 

 :الحاالت التالية

سوف م °21 -م°11وضعت حشرة العث في دور العذراء الساكنة في درجة حرارة  إذا -1
    .بلورات ثلجية داخل جسمها يؤدي إلى تكوين
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ترجع معظم هذه الحشرات إلى حالتها الطبيعية عندما يذوب الثلج ماعدا بعض الحاالت  -2
التي تتكون فيها البلورات الثلجية في النسيج القلبي للحشرة حيث يحصل تمزق ميكانيكي 

 .لعذراءلخاليا النسيج القلبي عند ذوبان الثلج فيؤدي إلى موت ا

بعض الحشرات تزداد مقاومتها للبرودة بسبب وجود تراكيز كبيرة من الكليسيرول في  -3
ها خفضداخل السائل الجسمي حيث تسلك تلك المادة كأجسام مضادة للتجميد وذلك ب

 .م°21-والى  اإلنجمادلدرجة 

 :الموت الحراري في الحيوانات البرية

وتجلطها من العوامل الفعالة في الموت الحراري  اإلنزيماتتغير طبيعة  أنعلى الرغم من 
للحيوانات التي تعيش في البيئات الحارة جدًا، ولكنها ال تعد سببًا للموت الحراري بالنسبة 

 .الباردة أوللحيوانات التي تعيش في البيئات المعتدلة 

 :    كما في األمثلة التالية  لحيوانات البريةلالموت الحراري  أسباب

بعدم القدرة على التخلص من الفضالت  الموت الحراري في بعض الحاالتيرتبط  -1
 .الناتجة داخل جسم الحيوان

للمف الدموي  pHالموت الحراري لعقرب الصحراء والخنافس يصاحبه تغير في  أنوجد   -2
Heamolymph يصبح حامضيًا بخالف طبيعته القاعدية القوية إذ. 

سبب الموت الحراري في اللبائن هو فقدان الماء من جسم الحيوان حيث  أن أيضاوجد  -3
لزوجة وكالهما يفرضان توترًا على القلب ويعوقان السريان السهل للدم،  أكثريجعل الدم 

 .في األوكسجين ويؤدي الدم اللزج إلى نقص

  :Hibernation السبات
 :يمكن مالحظة التالي

  عند انخفاض درجة الحرارة بصورة تمر معظم الحيوانات ثابتة الحرارة في حالة سكون
 .كافية

  اقل ولمدة  أوم °11بصورة عامة عندما تنخفض درجة الحرارة الداخلية في اللبائن إلى
 .تؤدي إلى الموت فإنهاطويلة 



فسلجة احياء برية       ا م د هيفاء علي حمزة -فسلجة بيئية                           014ي   

 بالحيوان  العوامل التي تؤدي إلى بدأ السبات هو انخفاض درجة الحرارة المحيطة أهم
 .وكذلك بعض العوامل الفصلية خاصة الضوء

 يبدأ السبات قبل انخفاض كمية المواد الغذائية المجهزة للحيوان. 

 يمثل ارتفاع درجة حرارة المحيط الخارجي المحفز الذي يؤدي إلى االستيقاظ من السبات. 

  فترة فترة هي  بأقصىالسنة متمثلة  أشهرتقتصر مدة سبات بعض اللبائن على احد
 .فصل الشتاء

  تعتمد خاللها الحيوانات التي تسبت على الغذاء المخزون والذي عادة يكون على شكل
 .في درجة الحرارة الواطئة األيضشحوم بنية اللون التي يسهل حرقها في عملية 

  توجد ظاهرة السبات في الحيوانات ثابتة درجة الحرارة التي تمتلك قدرة ضعيفة في
ة حرارة جسمها بواسطة التنظيم الفيزياوي وتكون تلك الحيوانات المحافظة على درج

العالي لكل وحدة وزن من  األيضصغيرة جدًا بحيث ال تستطيع المحافظة على معدل 
 .جسمها تحت الظروف الطبيعية

 والطائر الطنان والخفاش األرضيمثال على السبات هو الدب والسنجاب  أحسن. 

 
 


